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Avoinna

• Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen vuosina 2020-2022 

• Työkykyohjelma

• Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020-2021 

• Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 

• Valtionavustushaku sosiaalialan osaamiskeskuksille sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennukseen 

Tulossa 

• Mielenterveysstrategiaa toimeenpanevat hankkeet



• Tausta

• YM on käynnistänyt asunnottomuuden puolittamiseen 
tähtäävän yhteistyöohjelman keskeisten 
kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen ja 
valtionhallinnon toimijoiden kesken. 

• Mukaan on kutsuttu kunnat, joissa oli eniten 
asunnottomia v. 2018

• Ohjelmaan liittyy valtionavustushaku asunnottomuutta 
vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi

• Tausta: aikaisempien asunnottomuusohjelmien 
arvioinnissa kiinnitetty huomiota asunnottomuutta 
vähentävien sote-palvelujen riittämättömyyteen. 

• Noin 3 miljoonaa (2020 talousarvio), noin 3 
miljoonaa (2021 kehykset), momentti 35.20.32

• Hakijoina ohjelmaan osallistuvat 
kunnat/kuntayhtymät 10 kpl

Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehittämishanke
• Hakemusten arviointi

• kehitettävä palvelu on monialaista matalan kynnyksen tai liikkuvaa sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelua.

• kehittämistyössä otetaan käyttöön tai jatkokehitetään jo olemassa olevaa tai 
toimivaksi käytännöksi todettua mallia tai palvelua. 

• kehittämistyö kohdentuu kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien 
asunnottomien palveluiden kehittämiseen (esimerkiksi päihde- ja 
mielenterveysasiakkaat, nuoret, vankilasta vapautuneet tai 
maahanmuuttajat). 

• kehitetty palvelu on jalkautettavissa osaksi normaalia asunnottomien kanssa 
tehtävää työtä kunnassa / kuntayhtymässä.

• kehittämistyöllä on kiinteä yhteys asunto ensin -periaatteiden mukaiseen 
asunnottomuustyöhön.

• kehittämistyö on sovitettu yhteen alueen Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden ja suunnitelmien kanssa.

• Osana ohjelmaan osallistumista kunta sitoutuu laatimaan asunnottomuuden 
vähentämisen suunnitelman.

• Haku 16.4. -28.5.2020 

• Valmistelussa tehdään yhteistyötä muiden keväällä aukeavien sote-
kehittämisavustusten kanssa.
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Työkykyohjelma

• Helpotetaan osatyökykyisten työllistymistä.

• Käynnistetään hankkeet vaikuttavien palveluiden ja 

toimintamallien käyttöön ottamiseksi.

• Työkykyohjelmaa toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja 

terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 

kesken.

Työkykyohjelman tavoitteet hallitusohjelmassa 
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Työkykyohjelma

• Hakuaika 16.4.–15.6.2020.

• Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden 
valtionavustuksista vuosina 2020–2023 (13/2020)

• Valtionavustusta voivat hakea kunnat tai kuntayhtymät.

• Valtionavustusta haetaan ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön kerralla 
kolmeksi vuodeksi eli vuosille 2020-2022. Ohjelman hankkeille jaettavissa 
oleva avustuksen enimmäismäärä on 12 miljoonaa euroa. Vuosille 2021–
2022 rahoitusta voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta vahvistaa 
avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. 

• Valtionavustuksilla voi kattaa 80 % hankkeen hyväksyttävistä 
kustannuksista.

Työkykyohjelman valtionavustushaku



Työkykyohjelma

Työkykyohjelman tavoitteena on:

• Lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja 
toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. 

• Luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten 
työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja 
palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti.

• Kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen 
palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi.

• Tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien 
yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Työkykyohjelman tavoitteet



Työkykyohjelma

• Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet ovat 

1) työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusta sekä  

2) tuetun työllistymisen menetelmät.

• On eduksi, jos hakija hakee molempiin toimenpidekokonaisuuksiin. 

• Hankkeilta edellytetään sitoumusta, että

• ammattilaiset voivat osallistua ohjelman järjestämään koulutukseen ja

• hankkeet keräävät tietoja kohderyhmän palveluista ja etuuksista 
seurantatutkimukseen, jota voidaan hyödyntää 
sosiaaliturvauudistuksessa.  

Valtionavustuksen käyttötarkoitus



Työkykyohjelma

Toteuttamisen osalta

• moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja 
asiakasvastaavamalli 

• verkostomainen integroitu palvelukokonaisuus 

• suunnitelmalliset ja koordinoidut palvelupolut 
(yksilöllinen)

• asiakasosallisuuden menetelmät

• toiminnan tunnetuksi tekeminen.

Palveluiden osalta

• työttömien tuen tarpeen aktiivinen 
tunnistaminen

• asiakkuus matalalla kynnyksellä ilman lähetettä 

• asiakkaan tilanteen alkukartoitus

• vastuullinen asiakasohjaus asiakkuuden 
päättymiseen asti

• palvelutarpeen arviointi

• palvelujen saannin varmistaminen.

Työkyvyn tuki osaksi sosiaali- ja terveyskeskusta

Työkyvyn tukeen sisältyy:



Työkykyohjelma

Työkyvyn tuki osaksi sosiaali- ja terveyskeskusta



Työkykyohjelma

• Vahvistetaan ja selkeytetään sosiaalihuollon työllistymistä 

tukevaa palvelupolkua TE-hallinnon palvelujen rinnalla.

• Otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun 

työllistymisen työhönvalmennus ja arvioidaan sen 

toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta.

• Kokeillaan ns. alihankintamallia vammaisten henkilöiden 

työllistymistä tukevassa toiminnassa ja työtoiminnassa. 

• Vahvistetaan ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien 

osaamista. 

Tuetun työllistymisen menetelmät



Työkykyohjelma

Laatukriteereihin perustuva 

tuetun työllistymisen työhönvalmennus



Työkykyohjelma

• Ministeriö huomioi koronaviruksen aiheuttaman paineen kunnille 

ja kuntayhtymille. Hakuaika on määritelty tavallista pidemmäksi. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintavalmius on nyt prioriteetti, 

mutta keskeistä on nähdä myös pidemmälle tulevaisuuteen.

• Epävarmassa työmarkkinatilanteessa työttömien työkyvyn ja 

työllistymisen edellytysten tukeminen on entistä tärkeämpää. 

Työkykyohjelma ja poikkeustilanne



Työkykyohjelma

• Työssäkäyvien määrä on se perusta, jolle lasten, nuorten ja 

iäkkäiden palvelut ja hyvinvointi rakennetaan. 

• Työkykyohjelmassa keskitytään olemassa olevan työ- ja 

toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. 

• Lähtökohtana on, että jokainen on työkykyinen johonkin työhön, 

jos se suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan ja annetaan 

riittävä tuki.

• Työ antaa taloudellista turvaa, luo tulevaisuudenuskoa ja on 

ihmiselle yksi merkittävimmistä hyvinvoinnin lähteistä.

Miksi työkykyohjelma on tärkeä



Työkykyohjelma

• Verkkosivu: https://stm.fi/tyokykyohjelma

• Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaavat sosiaali- ja 

terveysministeriössä 

• hankepäällikkö Ritva Partinen p. 0295 163 330, 

• sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen p. 0295 163 303,

• erityisasiantuntija Niina Kovanen p. 0295 163 726,

sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi

Lisätietoja

https://stm.fi/tyokykyohjelma
mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi
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