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1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden 

ja jatkuvuuden parantaminen 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista 

ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden 

varmistaminen

5. Kustannusten nousun hillitseminen. 

• Saavutetaan muiden tavoitteiden toimenpiteiden toteutuessa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –

ohjelma – tavoitteet



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –

ohjelma (STM:n mom. 33.60.39)

Muut kehittämishankkeet 

(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen valmistelua 

tukevat hankkeet (VM:n mom. 

28.70.05)

Alueille jaettava määräraha 70 m€ vuonna 2020, käytettävissä vuosina 

2020-2022, rahoitus kaikille alueille 

suhteellisesti. 

n. 20-25 m€ vuonna 2020, 

käytettävissä vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€ vuonna 2020, 

vuosille 2020-2021, rahoitus alueille osin 

suhteellisesti.

Hakuaika 20.1.-31.3.2020 Kevät 2020 20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien hankkeet 

(pääsääntöisesti väh. 80% maakunnan 

väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä, myös 

yksittäiset kunnat ja järjestöt

Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien 

hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80% 

maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen) fokus Peruspalveluiden (tuotannon) toiminnallinen 

kehittäminen

Muiden kohdennettujen 

sosiaali- ja terveyspalveluiden 

(tuotannon) toiminnallinen 

kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat sote-

uudistuksen valmistelua, erityisesti 

järjestämisvastuun siirtymistä (ml. 

tietotekniset ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus 100% 80% 80%

Koordinaatio Tulevaisuuden sote-keskus koordinaatioryhmä 

(STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot Alueelliselle valmistelulle asetettava 

erillisjaosto

Hankehallinta STM ja THL (sisällöllinen) STM STM

Valtionavustushaut keväällä 2020 - peruslinjaukset



Ohjelman 

kansallisen 

toimeenpanon 

organisaatio



Aluekoordinaattorit alueiden tukena
• 5 määräaikaista aluekoordinaattoria (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio)

• Ensisijaisia yhteyshenkilöitä ohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä 

asioissa

• Aluekoordinaattorit:

• Välittävät tietoa ohjelman tavoitteista, kansallisista linjauksista ja hyvistä 

toimintamalleista 

• Edistävät toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä

• Tarjoavat asiantuntijatukea hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen

• Välittävät tietoa Innokylästä

• Tuovat tietoa, toiveita ja kuulumisia alueellisesta valmistelusta 



THL tukee ohjelman valmistelua ja toimeenpanoa

1) Toimeenpanon tuen tehtäviä
• Hankevalmistelussa tukeminen 

• Hankkeiden toteuttamisen tukeminen

• Innokylän palvelut hankkeiden käytössä

• Erilaiset alueelliset ja kansalliset tilaisuudet (työpajat, infot ym.)

• Alueellisen kehittämistoiminnan koordinointi

• Alueellisen viestinnän koordinointi ja kansalaisviestintä

2) Arviointitehtäviä
• Hankehakemusten arviointi yhdessä STM:n kanssa

• Hankkeiden hyötytavoitteiden arviointi



• Tukimuodot ja tarpeet syntyvät pitkälti jokaisen alueen omista 

lähtökohdista käsin.

• Alueille yhteisiä kansallisia ja alueellisia teemakohtaisia 

verkostotyöpajoja

• Aluekoordinaattorit kartoittavat tarpeita ja ovat tiiviissä 

yhteistyössä alueittensa toimijoiden kanssa koko ohjelman 

ajan. 

• THL:n hanketoimiston kautta kanavoidaan THL:n eri osastoilla 

olevaa osaamista alueiden tarpeiden tueksi.

Toimeenpanon tuen muodot 



Innokylän palvelut

• Hankkeet kirjaavat kehitetyt / käyttöönotetut toimintamallit Innokylän

verkkopalveluun

• Innokylä-verkkopalvelu uudistuu helmikuun lopussa 2020

• Innokylästä hankkeet saavat tukea toimintamallien kehittämiseen, kokeiluun 

ja arviointiin

• Osana THL:n toimeenpanon tukea järjestetään koulutuksia Innokylän 

käyttöön ja kehittämisosaamisen vahvistamiseen

• Innokylän asiantuntijoilta saat tukea:

• Työpajojen järjestämiseen

• Toimintamallien kuvaamiseen

• Yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntämiseen

• Tulosten näkyväksi tekemiseen!



Hallitusohjelman mukaisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on 

perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa 

avun yhdellä yhteydenotolla. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja 

ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen 

uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Palveluja kehitetään 

ohjelmassa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa eli 

tulevissa maakunnissa.

Tilaisuuden tavoite

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä sidosryhmien tietoisuutta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –

ohjelmasta sekä siitä, miten sidosryhmät pääsevät siihen osalliseksi.

Kohderyhmä

Tilaisuus on suunnattu erityisesti järjestöille, muille sidosryhmille ja aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 12.2 mennessä: https://stm.fi/tapahtumat/2019-12-17/tulevaisuuden-

sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelmaa-koskeva-info-sidosryhmille
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