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Jakelu: 
Sosiaalialan osaamiskeskukset 

 
LISÄTÄSMENNYS LASTENSUOJELUN MONIALAISTA KEHITTÄMISTÄ VUOSILLE 2020 – 2022 
KOSKEVAAN VALTIONAVUSTUSHAKUUN VASTAUKSENA MINISTERIÖLLE VIIME 
VAIHEESSA TULLEISIIN KYSYMYKSIIN 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö täsmentää saamiensa yhteydenottojen perusteella otsikossa mainitun 
valtionavustushaun hakuilmoitusta, joka löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta: 
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/valtionavustukset/kevaan-2020-
valtionavustushaut#Lastensuojelun%20kehitt%C3%A4minen 
 
Lastensuojelun monialaisen kehittämisen valtionavustushankkeet on tarkoitus organisoida viideksi 
alueelliseksi kehittämishankkeeksi tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitellun yhteistoiminta-
alueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti siten, että kullakin viidellä alueella olisi yksi 
lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankekokonaisuus.  
 
Tarkoitus on, että alueella toimivat osaamiskeskukset valitsevat keskuudestaan sen osaamiskeskuksen, 
joka hanketta hallinnoi siten, että kultakin yhteistoiminta-alueelta toimitetaan vain yksi 
valtionavustushakemus. Mikäli yhdeltä alueelta tulee useampi kuin yksi valtionavustushakemus, 
sosiaali- ja terveysministeriö valitsee harkintansa mukaan enintään yhden rahoitettavan hankkeen 
kultakin alueelta. 
 
Valtionavustuksen hakijana toimivan osaamiskeskuksen tehtävänä on koota alueellinen hanke, 
jonka käytännön kehittämistehtäviä toteutetaan alueen kunnissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymissä. Näin ollen valtionavustuksen saajana toimii hankkeen hallinnoijaksi valittu 
sosiaalialan osaamiskeskus, joka delegoi valtionavustusta valtionavustuspäätöksessä 
edellytetyllä tavalla muille hanketta toteuttaville organisaatioille, jotka ovat kuntia ja 
kuntayhtymiä.  
 
Hankkeeseen osallistuvissa kunnissa ja kuntayhtymissä hanketyötä voidaan tehdä useammalla kuin 
yhdellä toimialalla, koska kyseessä on lastensuojelun monialaisuutta kehittävä hanke.  
Hakuilmoituksen mukaisesti haettavana olevan valtionavustuksen tavoitteena on panostaa lasten ja 
nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonrajojen. Erityisenä painopisteenä 
on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä 
yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja 
opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. Hakuilmoituksen edellyttämä alueen 
lastensuojelun tilannekuva on perusta hankkeen konkreettiselle kehittämistyölle ja tehdyille 
priorisoinneille. Lastensuojeluhankkeet on linkitettävä vahvasti myös Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusohjelman kehittämistyöhön, jotta lasten ja nuorten palveluista muodostuu ehjiä 
toiminnallisia kokonaisuuksia.  
 
Osaamiskeskuksen rooli hankkeessa on ensi sijassa hallinnollinen ja koordinoiva. Osaamiskeskuksen 
tehtävänä on huolehtia hankkeen valtionavustuksen käyttöön liittyvän tiedon keräämisestä ja 
jakamisesta sekä koordinoida hankkeen eri toimijoiden tehtäviä. Valtionavustusta ja hankkeen 
hallinnointitehtäviä voidaan delegoida myös toiselle osaamiskeskukselle alueella, mikäli se on 
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välttämätöntä hankkeen hallinnoinnin tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi. Muiden 
osaamiskeskusten välttämätöntä osaamista voidaan myös hankkia hankkeen käyttöön. 
 
Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi hakemukset saatuaan 
suunniteltujen hankkeiden tarkoituksenmukaisuutta ja sitä, arvioidaanko niiden toteuttavan riittävällä 
tavalla hakuilmoituksessa asetettuja tavoitteita ja edellytyksiä.  Arvioinnissa ministeriö huomioi mm. 
sen, kuinka laajalti yhteistoiminta-alueen kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät 
konkreettisesti osallistuvat hankkeeseen. Osallistumisella tarkoitetaan sitä, että kyseisessä 
organisaatiossa tehdään konkreettista monialaisen asiakastyön kehittämistoimintaa osana hanketta ja 
käytetään valtionavustusta.  

 
Valtionavustuksella voidaan kattaa 80 prosenttia koko hankkeen hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Näin ollen lähtökohtaisesti jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle 
organisaatiolle syntyy hankkeen toteuttamisesta kustannuksia. Omarahoitusosuuden ei kuitenkaan 
tarvitse jakautua kunkin hankkeeseen osallistuvan organisaation kesken tasaisesti. Omarahoitusosuus 
voidaan kattaa esimerkiksi ohjaamalla organisaation omaa työpanosta hankkeen käyttöön.  
 
Hankkeeseen osallistuvilta muilta organisaatioilta tarvitaan aiesopimukset tai –sitoumukset siitä, 
että kyseinen organisaatio osallistuu hankkeeseen, käyttää valtionavustusta osana hanketta ja sitoutuu 
kattamaan siitä aiheutuvat omat kustannukset. Nämä voidaan toimittaa myös hakuajan päättymisen 
jälkeen, mikäli niitä ei ehditä laatia ennen hakuajan päättymistä.  
 
Valtionavustushaun hakuaika päättyy 1.6. klo 16.15. Tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 
asiassa vielä lisäselvityksiä ja täydennyksiä hakemuksiin hakuajan päättymisen jälkeen.  
 
Lisätietoja  
 
Lisätietoja antavat sisältökysymyksissä neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala 
susanna.hoikkala@stm.fi 0295 163 482 ja johtaja Elina Palola elina.palola@stm.fi 0295 163 595 sekä 
valtionavustuksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä erityisasiantuntija Kati Hokkanen 
kati.hokkanen@stm.fi 0295 163 727. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


