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Tulevaisuuden
sote-keskus -hanke
Kansalliset tavoitteet:
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 yhteentoimivuuden varmistaminen
5.Kustannusten nousun hillitseminen
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Pohjois-Pohjanmaan hanketavoitteet

3

• Haettavana 141 milj. €, josta 20 milj. € LAPE-muutosohjelmaan
• Pohjois-Pohjanmaan osuus noin 9,9 milj. €
Tulevaisuuden
sote-keskus –
hankkeen
täydentävä haku

•
•
•
•

Avustus käytettävissä vuosina 2021 – 2023
Ei omarahoitusosuutta
Hakijana sama kuin aiemmissa hauissa (PPSHP)
Avustus niveltyy suoraan aikaisempaan rahoitukseen

• Vuoden 2020 avustus käytetään ensin ja sitten siirrytään uuteen

• Hakuaika päättyy 15.10.2021

• Osana täydennyshakua haetaan koronapandemian aiheuttama

•
Muut haut

•

tuen tarve lapsiperheille (17,5 milj € 141 milj:sta)
Yhteistyöalueittain Yo-sairaaloille kohdistettu erillinen haku
(12,5 milj. €) psykososiaalisten menetelmien alueellisen
koordinoinnin kehittämistä sekä lasten ja nuorten vaativien
palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia varten
Ikääntyvien kotiin annettavien palvelujen kehittämiseen tulossa
30 milj € erillishaku

• Pohjois-Pohjanmaan osuus noin 2.1 milj. €

• Väliaikaishallinnon ICT-rahoitushaku
• RRF-hankkeiden haku avautuu myöhemmin

• Haun painopiste: Täydentävässä valtionavustushaussa

•

painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia
perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.
Pakolliset osiot:

• Hoitoon pääsyn parantaminen
• Psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille
Huomioita

• Hankkeistetut jonojen purkutoimet:
• ”Kun jonojen purkutoimet kytkeytyvät välittömästi kehittämis- ja
kokeilutoimiin tai uusien toimintamallien käyttöönottoon,
voidaan näitä rahoittaa”
• Esitettävä lähtötilanne ja tavoitteet kansallisesti yhtenäisellä
tavalla

• Voidaan rahoittaa digitaalisten palvelujen käyttöönottoon ja
kehittämiseen liittyvää toiminnan muutosta ja osaamisen
varmistamista, mutta ei digitaalisten välineiden hankintaa

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman
keskeisiä sisältöjä ja liittymäpintoja
Hoitotakuun tiukentaminen *
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
•
•
•

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskus
-ohjelma ja
alueelliset
valtionavustushankkeet

Perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa
Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö
Lastensuojelu

Mielenterveysstrategia
•

valtionavustushankkeet
Suomen kestävän kasvun
ohjelma ja EU:n elpymis- ja
palautumistukiväline (RRF)

Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen *

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen
Koronapandemian aiheuttama tuen tarve
Maksuton ehkäisy
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen
•
•
•

Sote-rakenneuudistuksen
alueelliset

Ikäohjelma
Koti- ja omaishoidon resurssien ja laadun vahvistaminen
Omaishoidon kehittäminen
* kaikille hankkeille pakollinen

Psykososiaalisten menetelmien
alueellinen koordinointi
Työkykyohjelma
Asunnottomuutta vähentävien
sote-palvelujen kehittäminen

Saattohoito, kivunhoito ja
palliatiivinen hoito
Kotihoidon resurssien riittävyys

Hakemuksen
rakenne

Kehittämisohjelmat
• Jatketaan nykyisellä kehittämisohjelmarakenteella (vastaa pitkälti
hyvinvointialueen toimialuejakoa)
• Kuudenneksi kehittämisohjelmaksi vammaispalvelut
• Ohjelmien sisältö rakennetaan käytännöllisistä toimenpiteistä käsin
• Kehittäjäverkosto tukee em toimenpiteitä ja hyvinvointialueen valmistelua
• Digikehittäminen, HYTE, yhteiskehittäminen (TKIO), ensihoito ja
hanketoimisto sisällytetään kehittämisohjelmiin omina resursseina
Jonojenpurkutoimet
• Erillisinä jonojenpurkutoimina:
• Ikääntyvien etälääketieteellisen tuen keskus
• Etävastaanottotoiminta
• Jonojenpurkutoimia valmistellaan ja mahdollisesti pilotoidaan tulevaisuuden
sote-keskus –hankkeessa ja niiden laajempaan toteutukseen valmistaudutaan
hakemaan RRF-rahoitusta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiset
kehittämisohjelmat
Lapset, nuoret
ja perheet
(sis. LAPE)

Mielenterveys
- ja päihdepalvelut

Ikääntyvien
palvelut

Kuntoutus

Vammaispalvelut

Hoitotakuu

Palvelujen saatavuus paranee toimintatapoja ja palveluohjausta uudistamalla
Kotoa kotiin -palveluketju toimii
Erityistason sosiaali - ja terveyspalvelut jalkautuvat sote -keskuksiin
Työnjako, yhteistyö ja osaaminen uudistuvat tukien henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä
Digitalisaatio uudistaa ja yhtenäistää toimintatapoja ja -prosesseja
TKIO-toiminta vahvistaa maakunnan asemaa kehittämisen veturina
Ihmislähtöisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vaikuttavuus lisääntyy
Sote-kustannusten kehitys pysyy hallittuna

Hankkeistetut jonojenpurkutoimet

Kehittämisohjelmien toimenpiteet alueilla, alueiden välinen yhteiskehittäminen

