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Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Tulevaisuuden sote-keskus -

hankkeissa

Sote-keskus –hankkeissa kehitettäväksi mainitaan suunnitelmissa mm.

• Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja elintapaohjausta

• Omaishoitoa

• Muisti: Finger-toimintamallin juurruttamista

• Moniammatillista yhteistyötä

• Asiakasohjausta

• Kuntoutusta/kotikuntoutusta/etäkuntoutusta >video

• RAI

• Mielenterveys ja päihdepalveluita

• Palliatiivista ja  saattohoitoa 

• Lähipalveluita (ennaltaehkäisevä, esim. Lähitori-malli)

• Tilanne- ja konsultaatiokeskuksia

• Ravitsemus ja suunhoito mainittu 1-2 suunnitelmassa

Kotona asumista tukevien palveluiden kehittämishankkeisiin on suunniteltu 
mm. 

• Kotihoitoa

• Hyvinvointiteknologiaa

• 24/7

• Etähoitoa

• Vaikuttavuusmittareita

Tulevaisuuden sote-keskus -suunnitelmista 
• 18 sisältää suunnitelmia ikääntyneiden palveluiden kehittämiseksi,
• 2 ei ollenkaan,
• 3 linjaa/siirtää kaiken kehittämisen erillishankkeeseen 

(Tulevaisuuden kotona  asumista tukevien palveluiden 
kehittämishankkeeseen)

Täydentävän valtionavustuksen hakemuksia 22  kpl
• Valtionavustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja 

jatketaan vuonna 2020 käynnistettyjä hankkeita. 

• Hankkeiden välisen yhteistyön tarve mainitaan kuudessa 
suunnitelmassa

• Hankkeiden välistä yhteistyötä ei mainita ollenkaan kahdessa 
suunnitelmassa

• Kestävän kasvun ohjelman valtionavustushausta mainitaan 
yhdessä  hankkeessa digipalveluiden kehittämisen yhteydessä

Alueet kehittävät palveluita usealla eri rahoituksella
Tulevaisuuden sote-keskus

KATI 
Tulevaisuuden Kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti)

Mielenterveysstrategia
Psykososiaaliset menetelmät (yliopistosairaaloiden erillishanke)

Palliatiivinen ja saattohoito
Tulossa: Kestävä kasvu (RRF)



Tulevaisuuden kotona asumista 

tukevat palvelut iäkkäille

Infotilaisuus hanketoimijoille 20.1.2022

4.2.2022 Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM 3
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TAUSTAA

• Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon 

resurssien riittävyyden turvaaminen on yksi keskeinen osa 

hallituskauden iäkkäiden palvelujärjestelmään liittyvää 

toimenpide-kokonaisuutta.

• hallitusohjelmaan sisältyvän poikkihallinnollisen Ikäohjelman 

yhtenä vaikuttavuustavoitteena vuoteen 2030 mennessä on 

turvata palvelujärjestelmän sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. 

Kotihoito ensisijaisena palveluna on tässä keskeisessä roolissa.  

• Iäkkäiden palvelujen lainsäädännön uudistamisen eduskunnassa 

oleva toinen vaihe koskee erityisesti kotihoidon laadun ja 

resurssien vahvistamista.
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM



OSA TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUSOHJELMAN 

HANKEKOKONAISUUTTA

• Iäkkäät ovat merkittävä sote-palvelujen käyttäjäryhmä ja on 

tärkeää, että heidän palvelunsa järjestetään ja tuotetaan 

sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla osana sosiaali-

ja terveydenhuollon kokonaisuutta.

• Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan on kirjattu, että 

kotihoidon resurssien riittävyyteen liittyvät kehittämistoimet 

toteutetaan erillisenä hankkeena.

-> mutta osana samaa hankekokonaisuutta

4.2.2022 Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM5



HANKKEEN TAVOITE JA SISÄLTÖ

• hankkeella tuetaan hyvinvointialueita niiden iäkkäiden kotiin annettavien 

palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä eli sote-uudistuksen toimeenpanossa. 

• Hankkeella tuetaan kotiin annettavia palveluja koskevan lainsäädännön 

toimeenpanoa.

• Keskeisenä välineenä hankkeen toteuttamisessa on Laatusuosituksessa hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020-2023 

annettujen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää palvelujärjestelmää koskevien 

suositusten toimeenpanon tukeminen kotona asumista tukevien palvelujen osalta:

• Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä

• Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan

• Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun

• Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

4.2.2022 Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM6



4.2.2022
Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, 

STM
7

HANKKEIDEN KESKEISET SISÄLLÖT

• Etäpalvelut osana asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta

• Asiakas- ja palveluohjauksen prosessien ja välineiden 

kehittäminen ja käyttöönotto varmistamaan oikea-

aikaisia palveluja

• Osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyvien 

toimintamallien ja järjestelmien kehittäminen ja 

käyttöönotto



TOIMEENPANON TUKI

• Koordinaattori THL:n hanketoimistossa

• STM:n yhteyshenkilöt

• Hankejohtajien verkosto ja tapaamiset

• Teemaverkostot ja yhteiskehittäminen

• Taulukko hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä

• Työpajat

• Seminaarit/webinaarit

• Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

• Itsearviointi, yhteinen malli

• Vertaisarviointi

4.2.2022 Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM8



Kansallinen 

Ikäohjelma

Väestön ikääntymisestä 

seuraavaan 

yhteiskunnalliseen 

muutokseen varautuminen

Marjaana Pennanen projektipäällikkö, STM     
20.1.2022



Ikäohjelma

• Ikäohjelman valmistelu sisältyy Marinin

hallitusohjelmaan (2020)

• Poikkihallinnollinen ikäohjelma on laadittu 

yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien, 

kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden 

kanssa 

• Ikäohjelmassa toteutetaan eri 

vaikuttavuustavoitteelle hallituskauden 

mittaisia toimenpidekokonaisuuksia (osa 

toimenpiteistä sisältyy Tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa)



Ikäohjelma

• Organisoituminen

➢ SOTE-ministerityöryhmä seuraa

➢ Ohjausryhmä

➢ Toimeenpanoryhmä

o Toimijoiden osallistaminen

• Hallituskauden loppuun mennessä valmistellaan 

valtioneuvoston periaatepäätös ikäohjelman 

jatkotavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2030 saakka



Ikäohjelman osallisuusfoorumit

Tavoitteena on varmistaa, että toimijoita esimerkiksi kunnista ja järjestöistä osallistetaan hankkeen toimeenpanossa laajasti

Tieteellinen neuvosto

• Vastuutaho: THL

• Osallistujat: Tieteelliseen neuvostoon kutsutaan eri tieteenalojen professoreita, joiden tutkimusalaan ikääntyminen liittyy. 

Kokemusasiantuntijapaneeli 

• Vastuutaho: toimeenpanoryhmän järjestöedustajat 

• Osallistujat: Elämänote -ohjelman iäkkäiden raadin jäseniä ja vertaistutkijoita. Osallistujat voivat täydentyä tarpeen mukaan. 

Järjestöpaneeli

• Vastuutaho: toimeenpanoryhmän järjestöedustajat 

• Osallistujat: Valli ry, Vanhustyön keskusliitto, Ikäinstituutti, Muistiliitto ja Omaishoitajat 

Kuntatoimijaverkosto

• Vastuutaho: Kuntaliitto

• Osallistujat: Kuntaliiton kokoaman vanhustenhuollon johdon verkosto

Henkilöstöpaneeli

• Vastuutaho: TTL, TEM, Te –toimisto ja ammattijärjestöt



Ikäohjelman kuusi vaikuttavuustavoitetta vuoteen 2030



1. Ikääntyvien työikäisten toimintakyky on 

parantunut ja ovat työkykyisiä pidempään

• Työvoimatarpeiden ennakoinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi TEM kehittää 

uudenlaista ennakoinnin toimintamallia. 

➢ Pilottikohteeksi on valittu sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala ja sen sisältä vanhuspalvelut, pahenevaan 

työvoimapulaan vastaaminen edellyttää nykyistä laadukkaampaa ennakointitietoa.

• Ikäihmisten palveluissa työskentelevän henkilöstön osaamisen ja jaksamisen lisäämiseksi ja 

alan vetovoiman parantamiseksi toteutetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, TTL:n ja THL: 

Hyvä Veto -hanke.

➢ Luodaan hankkeessa työhyvinvointia ja alan vetovoimaa parantavan Hyvä veto –toimintamallin, joka 

koostuu sote-organisaatioiden kanssa yhdessä kehitetyistä hyvistä käytännöistä liittyen eettiseen 

organisaatiokulttuuriin, valmentavaan johtamiseen sekä nuorten ja kokeneiden yhteistyöhön 

(mentorointi).

➢ Tuotetaan laajempaa tutkimustietoa henkilöstön hyvinvoinnista. Näiden pohjalta laaditaan työelämässä ja 

ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettäviä suosituksia ja oppaita.



2. Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään 

(osa 1)
• Muistisairauksien varhaisen toteamisen kansallisen mallin kehittäminen osaksi tulevaisuuden 

sote-keskuspalveluita (THL)
• Selvityksen tekemistä olemassa olevista muistipalvelu/-polkumalleista sekä vertailua eri mallien 

toimivuudesta ja soveltuvuudesta tulevaisuuden sote-keskukseen / sosiaali- ja palvelujärjestelmään

• Suunnitelman tekemistä muistisairauksien varhaisen toteamisen kansallisesta pilottimallista, joka toteuttaa 
Ikäohjelman tavoitteita ja linkittyy Tulevaisuuden Sote-keskus –ohjelmaan.

• Tavoitteena on luoda varhaisen muistisairauksien tunnistamisen kansallinen malli, erityisesti ikäihmisille. 

• ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus” käytäntöön (VRN)
➢ Tuotetaan koulutusta ja verkkomateriaalia ammattihenkilöiden täydennyskoulutukseen hyödynnettäväksi 

mm. kunnissa ja alueilla.

➢ Kansallinen portaalipohja ikääntyneiden ruokapalveluille. 

➢ Valtakunnallinen kampanja ikääntyneille yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 

• Elintapaohjauksen kehittäminen (ravitsemus, liikunta yms.) osana Tulevaisuuden sote-
keskusohjelmaa

➢ esim. FINGER –toimintamallin (muistihäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi) käyttöön ottaminen 



2. Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään (osa 

2)
• Liikkuminen ja digitaidot (OKM)  

➢ Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen fyysisen 
aktiivisuuden, liikunnan ja terveellisten elintapojen avulla. 

➢ Osa 1. Ikiliikkuja-viestintä ja -kampanjat liikunnan ja terveellisten elintapojen 
vauhdittajana

➢ Osa 2. Ikiliikkuja etäjumppaa! Ikäihmisten vuorovaikutteisten 
etäjumppamahdollisuuksien lisääminen. 

• Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille (OKM/TAIKE)

➢ Kulttuurilähetetoimintaa vähävaraisille, omatoimisille ikäihmisille laajentamalla 
Kaikukortin käyttöönottoa

➢ Etsivän kulttuurityön toimintamalli syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille, taide 
tulee räätälöitynä kotiin tai ikäihminen saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin 

➢ Kulttuurihyvinvointia edistävinä toimenpiteinä kulttuurilähetetoiminta ja etsivän 
kulttuurityön toimintamalli. 



3. Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema 

ikääntyvässä yhteiskunnassa 

• Vapaa! –Fri! –hanke vapaaehtoistyön 
edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa 
➢ Selvitetään vapaaehtoistyön tietopohjaa, 

kehitetään malleja ja rakenteita

➢ Lisätään ymmärrystä vapaaehtoistyön 
merkityksestä ja edistetään sen 
houkuttelevuutta

➢ Lisätään iäkkäiden vaikutusmahdollisuuksista 
vapaaehtoistyön kautta

• Vastuuministeriönä toimii oikeusministeriö



4. Teknologia, tekoäly ja robotiikka ovat 

lisänneet hyvinvointia

• Toteutetaan Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille  KATI –
ohjelma.

• Kati –ohjelma edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona 
asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa.

• Tavoitteena on luoda pysyvä malli iäkkäiden ihmisten 
teknologiatuettuun kotona asumiseen.

• Teknologian avulla voidaan tukea itsenäistä kotona asumista ja 
toimintakykyä sekä kotiin tuotavissa palveluissa työskentelevien 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja 
työhyvinvointia. 

• Pyritään myös hillitsemään sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kustannusten nousua.

• Toteutetaan THL:n ja VTT:n johdolla yhdessä alueellisten 
toimijoiden kanssa



5. Asuminen ja asuinympäristöt ovat 

ikäystävällisiä 

• Toteutetaan ikääntyneiden asumisen 

toimenpideohjelma

• Tavoitteena on

• Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää 

asumisvaihtoehtojen tarjontaa

• Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien 

ennakointia ja varautumista asumisasioissa

• Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen 

kehittämistä

• Vastuuministeriönä toimii ympäristöministeriö



6. Palvelut toteutetaan sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävällä tavalla

• Asiakas- ja palveluohjauksen, kotihoidon ja omaishoidon edelleen 

kehittäminen osana Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa

• Asumispalvelujen monipuolistaminen

➢ Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille (JOPA) – toimintamallin kehittäminen

• Omavalvonnan kehittäminen palvelun laadun varmistajana

➢ Kansalliset toimintamallit (laatusuositukset)

➢ Lisätä kaikkien toimijoiden omavalvontaosaamista

• Alueellisten sijaisjärjestelyjen kehittäminen

• Selvitystyö, suositukset



Tulevaisuuden kotona asumista 

tukevat palvelut 20.1.2022

20.1.2022 Seija Viljamaa, erityisasiantuntija, STM



Esityksen sisältö

• Voimassa olevan 

laatusuosituksen suosituksia 

TulKoti- hankkeeseen

• Laatusuosituksen 2024 –

2027 valmistelun tilanne ja 

alustavia sisältöjä



Kotona- asumista tukevat palvelut ovat 

asiakaslähtöisiä

• Asiakkaiden tarpeet ohjaavat palvelujen tuottamista 

ja järjestämistä

• Iäkkäälle henkilölle annettava palvelu toteutetaan hänen 

itsemääräämisoikeuttansa kunnioittaen ja hänet kohdataan 

tasavertaisena toimijana

• Palvelutarpeiden mukaisia palveluja tulee olla saatavilla ja 

asiakkaiden palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden

20.1.2022 23



Kotona- asumista tukevat palvelut ovat 

asiakaslähtöisiä

• Toimintakyvyn ylläpito ja kuntoutus

• Palvelua tarjolla kaikkina vuorokauden aikoina ja 

viikonpäivinä

• Toimintamalli akuuttitilanteisiin

• Etäpalvelut ja teknologian hyödyntäminen

• Riittävät terveydenhuoltopalvelut tarjolla

• Palvelujen hankinta tukee toimintakykyä ja kotona 

asumista

20.1.2022 24



Asiakas saa palvelut oikeaan aikaan – Asiakas ja 

palveluohjaus kuntoon

Asiakas- ja palveluohjaus

• Matala kynnys, yksi kontakti käynnistää prosessin

• Sähköisen asioinnin mahdollisuus

• Muodostuu kokonaisuudesta, johon sisältyy neuvontaa, 

palvelutarpeen arviointia, palvelupäätöksiä ja myönnettyjen 

palvelujen toteutumisen seuranta 

• Moni- ja muistisairaiden ja erityisesti paljon palvelua käyttävien 

kotona asuvien asiakkaiden palvelukokonaisuuksien 

koordinaatiosta huolehditaan

• sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaisen omatyöntekijän tehtävistä 

huolehtiminen tarvittaessa

20.1.2022 25



Henkilöstön riittävä määrä ja saatavuuden 

varmistaminen kotiin annettavissa palveluissa

• Luodaan toimintatapa, jolla määritellään ja varmistetaan kotihoidon 

henkilöstön vähimmäistarve, joka perustuu iäkkäille asiakkaille 

myönnettyjen palvelujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavaan 

välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaikana 

(tunteina)

• Luodaan käytänteet, joilla parannetaan ikäihmisten palveluiden 

asiantuntija- ja johtamistehtävien sisältöä ja vetovoimaisuutta. 

• Kehitetään toimintamalli, jossa lisätään erilaisia alueellisia 

sijaisjärjestelyjä henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin 

varmistamiseksi. 20.1.2022 26



Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä 

seurannalla

Kuvataan ja otetaan käyttöön toimintamalli, miten hyvinvointialueella ikäihmisten 

palvelujen laatua seurataan järjestelmällisesti, luotettavia arviointimenetelmiä 

käyttäen

• Osana omavalvontaa; omavalvontasuunnitelma seurantaindikaattoreineen 

(mittareineen) on oltava nähtävillä ja saatavilla myös sähköisesti. 

Omavalvontasuunnitelmassa seurataan myös henkilöstön riittävyyttä. 

• Keräämällä iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan/läheisiltään järjestelmällisesti 

ja yhdenmukaisesti palautetta osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen, 

• Keräämällä tietoa asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja hoitoisuutta, 

turvallisuutta ja hyvinvointia koskevilla, luotettavilla ja vertailukelpoisilla 

menetelmillä

• Eri järjestelmien tuottamaa laatutietoa hyödynnetään iäkkäiden henkilöiden 

palvelujen laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi ja julkaistaan avoimesti 

tarkoituksenmukaisia tiedonjakelukanavia hyödyntäen.20.1.2022 27



Laatusuosituksen 2024 – 2027 valmistelu ja 

alustavia sisältöjä

• Valmisteluryhmän asettamispäätös 

tammikuun aikana

• Huomioidaan hallitusohjelman 

linjaukset

• Huomioidaan Ikäohjelman 

linjaukset

• Huomioidaan Ikäohjelman 

hankkeiden hyödyntäminen

• Tulevaisuuden sote-keskusohjelman 

toimintamallit esim. 

elintapaohjauksen toteuttamiseen

• Tulevaisuuden kotiin annettavien 

palvelujen toimintamallit

• Omavalvonnan hyvät käytännöt

• Tällä hetkellä menossa ikäohjelman ja 

laatusuosituksen yhteisiä työpajoja 

liittyen mm: osallisuuteen, 

demokratiaan, henkilöstön 

hyvinvointiin ja urapolkuihin, mielen 

hyvinvointiin, kultturihyvinvointiin, 

ikääntyneiden toimintakykyyn, 

asumiseen…

20.1.2022 28



Tulevaisuuden kotona asumista 

tukevat palvelut –haun 

valtionavustuspäätösten 

käytännön asiat 

Kaarina Tuokko

Asiantuntija 20.1.2022



Hankkeen siirto hyvinvointialueelle vuodeksi 

2023

• Avustuksen siirtäminen edellyttää, että muutosta haetaan, hyvinvointialue 

antaa suostumuksensa siirtoon ja että valtionapuviranomainen tekee 

päätöksen avustuksen siirtämisestä

• Hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittavat maaliskuussa 

• Suostumus voidaan saada vasta sen jälkeen

• Hyvinvointialueilla kuitenkin paljon tärkeitä asioita käsiteltävänä, joten voi kestää 

kesään, jopa syksyyn

• STM:n valtionavustustiimi valmistelee prosessia siirtoa varten ja infoaa

asiasta kevään kuluessa

• STM:ssä tarve muuttaa säädöstä 13/2020 (VNa sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023)



Päätöksen ehdot

• Löytyvät valtionavustuspäätöksen väliotsikon ”Valtionavustuksen ehdot”

• Käydään läpi kohdan ”Muut ehdot”, muutamia ehtoja, jotka on laadittu 

erityisesti Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -haun hankkeita 

ajatellen



Päätöksen ehdot

• 4. Hankkeella tulee olla ohjausryhmä. Hanke voi perustaa oman 

ohjausryhmän tai ohjausryhmänä voi toimia 

tarkoituksenmukainen, jo aikaisemmin perustettu ohjausryhmä, 

esimerkiksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeelle 

perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän pöytäkirjat lähetetään 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut –hankkeelle 

nimetylle STM:n yhteyshenkilöille tiedoksi 

hankesalkkuraportoinnin yhteydessä.



Päätöksen ehdot

• 6. Myönnettävän valtionavustuksen tarkoituksena on alueellisen 

kehittämisen lisäksi tukea kansallisesti käyttökelpoisten, avoimesti 

sovellettavien toimintatapojen syntymistä. Tietojohtamiseen 

liittyvässä kehittämistyössä ja tietojohtamisen välineitä käyttöön 

otettaessa tulee mahdollistaa niiden tuottaminen myös 

kansallisesti ja kansallisessa ohjauksessa tarvittavien 

tunnuslukujen saaminen kansalliseen käyttöön.  



Päätöksen ehdot

• → tulosten lisäksi myös kehittämistyön mallin tulee olla avoimesti jaettavissa

• → jos kehittämisessä käytetään jotain alustaa, toimintamalli ja tekninen 
alusta tulee olla monistettavissa myös niille, jotka eivät ole kyseiseen 
alustaan liittyneet

• → rahoittajana meillä on kansallisten johtamisen välineiden ja 
tiedonhallinnan kehittäminen tavoitteena, jolloin avustusten käyttö ei voi 
viedä kehittämistyötä suuntaan, joka on ristiriidassa kansallisen avoimen 
kehittämisen näkökulman kanssa. Välineiden tulee siis perustua avoimeen 
dataan.

• → käydään hankkeiden kanssa keskustelu siitä, mitkä ovat toiveet 
kansallisen kehittämisen suhteen. Millaiset johtamisen välineet 
hyödyttäisivät alueita? 



Päätöksen ehdot

• 7. Avustusta ei voi käyttää sellaisten asiakaspalvelujen ostoon, jotka eivät 
liity kehittämistyöhön, vaikka palvelu sinällään tukisikin iäkkäiden 
henkilöiden kotona asumista.

• 8. Hankerahoitusta ei voi käyttää sellaiseen toimintaan, johon jo 
myönnetään rahoitusta valtionosuuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi RAI:n 
lakisääteiseen käyttöönottoon liittyvät kustannukset.  RAI:n 
kehittämiskustannuksia voidaan rahoittaa siltä osalta, kun ne eivät ole 
päällekkäisiä lakisääteiseen käyttöönottoon myönnettyjen valtionosuuksien 
kanssa, ja ovat osa hankkeessa tehtävää kehittämistyötä.

• →hyvinvointialueilla ei valtionosuuksia, mutta hankerahoitus kattaa 
silloinkin samat kulut



Päätöksen ehdot

• 9. Valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden 

valtionavustuksista vuosina 2020–2023 (13/2020) linjataan, että valtionavustukseen 

oikeuttavien välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvien irtaimen omaisuuden 

hankintakulujen tulisi olla määrältään kohtuullisia. Tämän perusteella on linjattu, 

että hankkeen teknologiakustannukset voivat kattaa maksimissaan 30 % 

avustuksen kokonaismäärästä, jolloin hankkeen pääpaino pysyy kehittämistyössä. 

Teknologiakustannusten tulee myös liittyä kehittämistyöhön.

• → hankkeiden tulee sopeuttaa talousarvio ja hankesuunnitelma tähän 

• → voi nousta esille mahdollisessa tarkastuksessa tai yli 200 000 euroa avustusta 

käyttäneiden hanketoimijoiden loppuselvityksen tilintarkastuksessa



Toimitettavaa ministeriölle

• Jos valtionavustuspäätöksen ehdot aiheuttavat muutoksia hankkeen 

hankesuunnitelmaan ja/tai talousarvioon, on hankkeen toimitettava 

päivitetty talousarvio ja hankesuunnitelma STM:n kirjaamoon päätöksen 

asianumerolla 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

• Uudenmaan hankkeissa avustussummia leikattiin hieman, joten kyseisten 

hankkeiden päätöksissä on pyydetty hakijaa toimittamaan uusi talousarvio ja 

tarvittaessa uusi hankesuunnitelma kirjaamoon päätöksen asianumerolla 60 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

• Jos yhteyshenkilönne muuttuu, ilmoittakaa uudet yhteystiedot



Arviointi

• Hankkeet raportoivat hankkeen edistymisestä Hankesalkkuun

• Hankkeet vievät työn tuloksena syntyneen toimintamallin Innokylään

• Hankkeet toteuttavat itsearviointia hankesuunnitelmassa kuvaamallaan 

tavalla ja toimittavat rahoittajalle arviointiin liittyvät tiedot

• STM vertailee tällä hetkellä tapoja tukea hankkeiden vertaisarviointia ja 

yhtenäistää arviointia hankkeiden välillä. Teemasta voitaisiin keskustella 

myös hankkeiden kanssa. 



Tukea Tulevaisuuden kotona asumista tukevat 

palvelut -haun hankkeille

Onko tarvetta: 

• Maksatusinfo (LSAVI)

• Va-päätöksen mukaan ”Ohjeet ja lomakkeet maksatushakemuksen tekemiseksi löytyvät 
osoitteesta https://stm.fi/valtionavustukset_lomakkeet .”

• Innokylän käyttökoulutus

• Hankesalkkukoulutus

• Yhteiset verkostotapaamiset Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -haun 
hankkeille

• Teemakohtaista ohjausta valituista aiheista

• Yhteinen työtila Tiimeriin

→ milloin?

https://stm.fi/valtionavustukset_lomakkeet


Kiitos ja hyvää 

hanketyön alkua!

stm.fi › 

@STM_Uutiset › 


