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Hankehakemusten arviointilomake: Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskevat yhteis-
työalueiden koordinointitehtävät 
 
PERUSTIEDOT 
Hankkeen nimi: 
Hakija: 
Arvioitsijan nimi: 
 
Pisteytä hakemus valitsemalla joko 2 = toteutuu täysin, 1 = toteutuu osittain, 0 = ei toteudu 
 
ARVIOINTIKRITEERIT  
 
HAKEMUSTA YLEISESTI KOSKEVAT ARVIOINTIKRITEERIT 

1 Noudattaako hakemus valtionavustusasetusta?  

1 = Kyllä  
0 = Ei  
Huomiot: 

2 Onko hankehakemus sovitettu yhteen yhteistyöalueen kaikkien Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-
veyskeskus -ohjelman täydennyshaun hakemusten kanssa? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

3 Sisältääkö hankesuunnitelma hankkeen tavoitteet, toimenpiteet sekä tavoiteltavat ja tähän men-
nessä saavutetut tulokset?  

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

4 Onko hankesuunnitelma realistinen (esim. hankkeen organisointi, vastuunjako, toimintamallien 
rakentumisen kannalta oleelliset tahot tunnistettu, talousarvio suhteessa esitettyihin toimenpitei-
siin, toteuttamiskelpoinen aikataulu sekä juurruttamisen ja seurannan menetelmät)? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

5 Onko hankesuunnitelmassa huomioitu psykososiaalisten menetelmien (keskittämisasetuksen mu-
kainen lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamiskeskustoiminta) ja OT-kes-
kusten synergia ja yhteistyö?  

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

6 Onko hankesuunnitelma yhteensovitettu alueella meneillään olevien lapsia ja nuoria koskevien 
valtionavustushankkeiden kanssa (erityisesti Barnahus, lastensuojelun monialainen kehittämis-
hanke, päihdepalvelujen kehittäminen ja LAPE-muutosohjelma ml. käyttäytymishäiriöiden ja 
neuropsykiatristen ongelmien interventiot)? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
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Huomiot: 

7 Mahdollistaako hankesuunnitelma seurannassa tarvittavan tiedon kertymisen hyvinvointialueille, 
yliopistollisen sairaanhoitopiirin toimijoille sekä kansalliselle tasolle? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

 
 
PSYKOSOSIAALISIA MENETELMIÄ KOSKEVAT ARVIOINTIKRITEERIT 

8 Onko hakemuksessa selkeä suunnitelma psykososiaalisten menetelmien osaamisen lisäämiseksi ja 
juurruttamiseksi?  

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

9 Kuvataanko yhteistyömalli menetelmien integroimiseksi alueellisesti osaksi palveluketjuja ja toi-
mintaympäristöä? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

10 Jakautuvatko kustannukset alaikäisten ja täysi-ikäisten palvelujen välille hakuilmoituksessa edel-
lytetyllä tavalla? 

1 = Kyllä  
0 = Ei  
Huomiot: 

 
 
OT-KESKUKSIA KOSKEVAT ARVIOINTIKRITEERIT 

11 Onko yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet huomioitu yhdenvertaisella tavalla? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

12 Onko perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sivistyssektori, poliisitoimi ja syyt-
täjälaitos sekä kolmas sektori otettu huomioon suunnitelmassa? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

13 Muodostaako OT-keskusten ja perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen toimivia 
kokonaisuuksia ja onko niiden välillä toimiva yhteys? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 
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14 Onko alueen erityiskysymykset tai alueella oleva valtakunnallinen erityisosaaminen otettu huo-
mioon hakemuksessa? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 

15 Onko hakemuksessa päällekkäisiä toimintoja muiden yhteistyöalueiden kanssa ja onko yhteistyö 
muiden yhteistyöalueiden kanssa huomioitu näiltä osin? 

2 pistettä [ ] 1 piste [ ] 0 pistettä [ ] 
Huomiot: 
 

 
YHTEENVETO 

16 Muuta olennaista huomioitavaa hankesuunnitelmasta: 

 

17 Puolletaanko valtionavustuksen myöntämistä hankkeelle pykososiaalisten menetelmien osalta? 

a) Kyllä. Puolletaan hankkeen avustamista haetulla summalla. 
Mahdolliset ehdot avustuksen myöntämiselle: 
 
b) Kyllä. Puolletaan hankkeen avustamista haettua pienemmällä summalla. 
Perustelut ja esitys hankkeen rajaamiseksi ja täydennettäväksi (esim. lisäselvityksen, rajauk-
sen tai tarkentamisen tarve): 
 
c) Ei. Ei puolleta avustuksen myöntämistä. 
Perustelu: 

18 Puolletaanko valtionavustuksen myöntämistä hankkeelle OT-keskusten osalta? 

a) Kyllä. Puolletaan hankkeen avustamista haetulla summalla. 
Mahdolliset ehdot avustuksen myöntämiselle: 
 
b) Kyllä. Puolletaan hankkeen avustamista haettua pienemmällä summalla. 
Perustelut ja esitys hankkeen rajaamiseksi ja täydennettäväksi (esim. lisäselvityksen, rajauk-
sen tai tarkentamisen tarve): 
 
c) Ei. Ei puolleta avustuksen myöntämistä. 
Perustelu: 
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