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Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma
•

Rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

•

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.
•

EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti kirjallisella menettelyllä 29. lokakuuta 2021.

•

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

•

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä on linjannut ohjelman yleisiksi tavoitteiksi:
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•

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä,

•

kasvattaa tuottavuutta,

•

nostaa työllisyysastetta,

•

nopeuttaa hoitoon pääsyä ja

•

edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Suomen kestävän kasvun ohjelma
Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

1.

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia
hyvinvointiyhteiskuntaa

2.

Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan
palvelut kaikkien saataville

3.

Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun
vauhdittamiseksi

4.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja
kustannusvaikuttavuuden lisääminen.
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Ensimmäinen
haku (2022)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen
Pilari 4 jakaantuu neljään kokonaisuuteen:

1.

Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan
koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja
palveluvelkaa

2.

Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista
tunnistamista

3.

Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja
vaikuttavuusperusteista ohjausta

4.

Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Kestävän kasvun ohjelman ensimmäinen
valtionavustushaku
•

Haku alkoi 22.12.2021 ja päättyi 18.2.2022.
•

•

Haku oli kohdistettu kunnille ja kuntayhtymille niin, että valtionavustusta voidaan myöntää
vain yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella, sekä sosiaalialan
osaamiskeskuksille.
•

•

•

Valtionavustuksina jaettavissa 28 – 47,5 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä oli mahdollisuus hakea erillistä avustusta
keskittämisasetuksen (582/2017) perusteella.

Rahoitusta myönnetään:
•

tarkemman suunnitelman laatimiseen vuosina 2023–25 toteutettaville hankkeille,

•

kansalliseen yhteistyöhön osallistumiseen ja

•

investointikohtaisten toimenpiteiden toimeenpanoon rajatuilta osin.

Syksyllä 2022 on tulossa toinen valtionavustushaku, joka koskee vuosia 2023–2025.
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Hakemusten arviointi
•

Hakemuksia arvioivat sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

•

Lisäselvitysten jälkeen kaikkien hakemusten todettiin täyttävän valtionavustushaulle asetetut
muodolliset ja sisällölliset kriteerit.

•

Seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota hankkeita käynnistettäessä ja seuraavien
vaiheiden suunnittelussa:
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•

Sosiaali- ja terveydenhuollon tasapaino

•

Digitaalisten palveluiden kehittäminen

•

Monialaisen palvelukonseptin toimeenpano

•

Hyvin käytäntöjen ja toimivien mallien hyödyntäminen

Myönnettävät
avustukset
•

Avustuksia myönnetään
yhteensä noin 34
miljoonaa euroa.

•

Hakijoilta ei edellytetä
omarahoitusosuutta.

•

Avustukset ovat
käytettävissä vuoden
2022 loppuun asti.
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Hyvinvointialue/hakija
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Helsinki
Itä-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Länsi-Uusimaa
Vantaa-Kerava
Varsinais-Suomi
PPSHP erillishaku
Sosiaalialan osaamiskeskus
YHTEENSÄ

Haettu
1 431 500
1 671 400
1 754 300
1 520 920
1 506 900
1 356 000
1 969 040
2 070 000
1 731 490
3 513 700
2 598 400
1 683 600
4 085 000
1 707 000
2 199 000
2 170 000
6 754 769
1 256 000
1 980 000
3 547 040
1 988 600
3 616 527
250 000
700 000
53 061 186

Myönnetään
1 368 000
1 430 500
1 374 000
1 346 190
1 357 100
1 304 000
1 527 000
1 490 000
1 461 540
1 868 000
1 633 500
1 404 000
2 005 000
1 498 500
1 458 000
1 620 000
1 870 066
1 254 100
1 420 000
1 507 080
1 494 000
1 750 000
250 000
700 000
34 390 576

Hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purku ja hoitoon pääsyn
edistäminen
• Edistetään ja parannetaan strategisia ja hyvinvointialuetasoisia heikossa ja
haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien palvelukokonaisuuksia.
• Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien hoito-,
kuntoutus- ja palveluvelan purku alueellisin kehittämistoimenpitein, mikä johtaa
koko alueen väestön hoitoon pääsyn nopeutumiseen.
• 1. Tilannekartoitus, analyysi, suunnittelu; 2. Kehittämistoimenpiteiden pilotointi; 3.
Kehittämistoimenpiteiden täysimääräinen käyttöönotto
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Esimerkkejä haavoittuvista ryhmistä, joihin korona epidemian
haitta on erityisesti kohdentunut
•

Ainakin yhden toimenpiteistä tulee kohdistua nuoriin tai nuoriin aikuisiin, joilla on
tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdehäiriöitä

•

Pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauden riskissä olevat henkilöt

•

Vammaiset

•

Palveluiden piiristä eri syistä merkittävästi syrjäytyneet henkilöt

•

Ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen tai
sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta

•

Lastensuojelun asiakkaat mukaan lukien vanhemmat ja perheet
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Esimerkkejä toimenpiteistä, joita hankkeissa edistetään
• Erityisten asiakas/potilasryhmien tunnistaminen ja näiden tarpeiden mukaan

räätälöidyt toimenpiteet
• Monialainen ja moniammatillinen tiimityö
• Hoidon/palvelun jatkuvuuden turvaaminen

• Asiakkaan/potilaan yhteyshenkilön nimeäminen
• ”Open acces / walk in” matalan kynnyksen vastaanotot
• Jalkautuvat, liikkuvat ja etsivät palvelut
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Hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti
•

Tuotetaan kansalaisille digitaalisia hyvinvointitarkastuksia, joiden pohjalta palvelu tarjoaa
kohdennettuja ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja sisältää uusia itsehoidon
välineitä.

•

Tuotetaan digitaalisia palvelutarjottimia ja työkaluja, joiden avulla sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät ohjaamaan asiakkaita monialaisten palveluiden
ja toimintojen piiriin.

•

Monialaiset palvelut sisältävät yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen, työ- ja toimintakyvyn
ylläpitoon, arjessa pärjäämiseen, terveisiin elintapoihin, ravitsemukseen, liikuntaan,
kulttuuriin ja luontoon liittyviä palveluita ja toimintoja.

Esimerkkejä digitaalisten palvelujen
kehittämiskohteista
Yhteisten toimintamallien
suunnittelu, määrittely ja
valmistelu

• Kansalaisten etäpalvelut
• Ammattilaisten digi-työvälineet
• Digitaaliset
mielenterveyspalvelut
• Vertaistukipalvelut
• Työ- ja toimintakyvyn
itsearviointiväline

Digitaalisten
toimintamallien
jalkauttaminen

Aiemmin aloitettu digipalvelujen kehitys,
käyttöönotto ja
laajentaminen
• Asiakaspalautteen keruu
• Sähköinen ajanvaraus
• Asiakas- ja
palveluohjauksen
digitaaliset ratkaisut
• Toiminnanohjaus

•
•
•
•

Omaolo-palvelu
Sähköinen perhekeskus
Kansalaisten etäpalvelut
Ammattilaisten
digitaaliset työvälineet

Kiitos!
Lisätietoja:
https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma

