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STM:n kärkihankkeet  

Kehitetään ikäihmisten 

kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaikenikäisten omaishoitoa 2 

Palvelut 

asiakaslähtöisiksi 

Edistetään terveyttä 

ja hyvinvointia sekä 

vähennetään 

eriarvoisuutta 

Toteutetaan 

lapsi- ja perhepalvelujen  

muutosohjelma 130 
milj. euroa 

Kehitetään 

ikäihmisten kotihoitoa  

ja vahvistetaan kaiken 

ikäisten omaishoitoa 

Osatyökykyisille  

tie työelämään 

Enemmän terveyttä ja hyvinvointia 



Kärkihankkeen kärjet  
(Hankesuunnitelma 25.02.2016) 
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 muodostetaan alueellinen yhteen sovitettu 

iäkkäiden palvelukokonaisuus ml. 

– alueellinen keskitetty asiakas-/palveluohjaus 

– uudistetaan iäkkäiden tuen ja palvelujen sisältöä, erityisesti 

kotihoitoa 

 vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa 

ja lisätään näiden palveluvaihtoehtojen 

houkuttelevuutta 

 

– Kärkihankkeen rahoitus: 30 miljoonaa euroa vuosille 2016 - 

2018. 

 

 

 

 



Kärkihankkeen toimintamalli 

 

 



Kärkihankkeen toimintamalli 

 

 
  KÄYNNISTÄMISAVUSTUS: Muutosagentti kaikkiin maakuntiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKEILUJA yhden tai useamman 

maakunnan alueella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKEILUJA yhden tai useamman maakunnan 

alueella 



Kärkihankkeessa tehtävät kokeilut    
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1. Iäkkäiden yhteen sovitettu alueellinen palvelukokonaisuus  

– käynnistysavustus kaikille maakunnille: muutosagentit (kaikki 

maakunnat) 

1. Alueellinen keskitetty asiakas-/palveluohjaus -toiminnan käynnistäminen 

(KAAPO) 

2. Toimiva kotihoito -toimintamallin käyttöönotto 

2. Omaishoitoon liittyvät kokeilut 

1. vammaisten lasten omaishoito -toimintamallin käyttöönotto 

2. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaishoito -toimintamallin 

käyttöönotto 

3. muistisairaiden iäkkäiden omaishoito: VTKL:n kehittämän 

’Omaishoito yhteistyönä’ -mallin käyttöönotto 

4. omais- ja perhehoitokeskusten toiminnan käynnistäminen 



Kärkihankkeen rahoituksen hakukriteerit 
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1. Relevanssikriteeri: kokeilu/toiminnan 
käynnistäminen kohdentuu selkeästi haussa 
määritellylle alueella 

2. Kokokriteeri: kokeilu/toiminnan käynnistäminen 
tapahtuu riittävän suurella alueella (yhden 
maakunnan kaikki tai useimmat kunnat osallistuvat) 

3. Monitoimijaisuuskriteeri: alueella kokeilua 
toteuttavat yhteistyössä kunnat/kuntayhtymät, 
järjestöt, yritykset ja/tai seurakunnat  

4. Kattavuuskriteeri: kokeilutoiminta kattaa kaikki 
haussa määritellyt alueet. Kärkihankkeen johto 
huolehtii tästä! 

 



Suunnitteilla oleva kokeilurahoitus 
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 Kärkihankkeen toteutukseen on käytettävissä 

yhteensä 30 m€;  

– tästä 2/3 (n. 20 m€) käytetään kokeiluihin (mom 33.01.31), 

koska muutos tehdään ja juurtuu alueilla 

 

 Yhden hankkeen rahoitus vaihtelee noin 1-7 m€ / 

kolme vuotta (2016 - 2018) 

 



STM:n HYTE-kärkihankkeiden  

suunniteltu rahoitus 
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 kokeilu- ja kehittämishankkeille myönnettävästä 

valtionavustuksesta valmistellaan asetusta, jossa otetaan 

huomioon EU:n valtiontukea koskevat säännökset. 

Asetus annetaan alkukesästä. 

 Tavoitteena on mahdollistaa valtionavustuksen 

myöntäminen erilaisille toimijatahoille, myös muille 

kuin kunnille ja kuntayhtymille.  

 Kokeilu- ja kehittämishankkeita toteuttaisivat eri toimijat 

yhdessä. Tällöin yksi hankkeeseen osallistuvista tahoista 

toimii hankkeen hallinnoijana. 

 Suunniteltu valtionavustusosuus olisi kunnille ja 

kuntayhtymille 70 - 80 %, muille toimijoille 50 - 60 %.  

 

 



Kärkihankkeen haun toteutus –  

2 vaihtoehtoa 
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 Kaksivaiheinen haku:  

– aiehaku 1.-31.5.2016 (1 kk)  

–  aiesuunnitelman perusteella jatkoon valitut hankeaihiot (1.7.–
30.9.2016) (3 kk) 

– päätökset 10/2016  

– aloitus 11/2016 

 Yksivaiheinen haku: 

– hankesuunnitelman laatiminen 1.5.–31.8.2016 (4 kk) 

– Päätökset 09/2016 

– Aloitus 10/2016  

 Tavoitteena kaksivuotinen kokeilu (10/2016 - 10/2018) 

 TULOSSA: Hakijoille suunnattu tapahtuma toukokuussa 
tukea, infoa ja verkostoitumista varten 

 

? ? ? 



Tervetuloa mukaan! 
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»etunimi.sukunimi@stm.fi 

 

»# IKIOMAT 

 

» http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 
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