
RRF-haku 18.2.2022 mennessä

• Avustusten myöntäminen jaksotetaan kahteen hakuvaiheeseen
1) Ensimmäinen haku 22.12.2021 – 18.2.2022 koskee vuotta 2022
- - Tarkemman suunnitelman laatimiseen vuosina 2023-2025 

toteutettaville hankkeille
- Kansallinen yhteistyöhön osallistumiseen
- Investointikohtaisten toimenpiteiden toimeenpanoon rajatulta osin
1) Toinen haku toteutetaan syksyllä 2022 ja koskee vuosia 2023-2025



Hankevalmisteluun 1 milj./alue
Nyt haetaan rahaa hankevalmisteluun 
= Varsinainen haku aukeaa syksyllä 2022 vuosille 2023-2025 toteutukseen/toimenpiteisiin
a) Aluetason strategia 

a) Tietojohtaminen: mallintaminen heikommassa asemassa olevat as.ryhmät

b) Haavoittuvassa asemassa olevat – tavattu HVA valmisteluryhmien pj.
• Nuorten mielenterveyspalvelut (pakollinen)
• Päihdepalvelut
• Vammaisten palvelut
• Pitkäaikaissairaat ja paljon palveluita käyttävät
c): erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien jalkauttaminen (haussa yht 8 milj) – mitä nyt on jo käytössä, sen 
jatkokehittäminen ja levittäminen eli tämä osuus on toteutukseen jo vuonna 2022

- Virtu.fi & ekollega
- Terveyskylä
- Omaolo 

Investointi 1: Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien 
mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen 
aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja 
palveluvelka



Investointi 2: Edistetään hoitotakuun toteutumista 
vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien 
varhaista tunnistamista

Hyvinvoinnin edistämisen hankkeen 
hankevalmisteluun 100 000 eur/alue

Valmistellaan hanke syksyn 2002 hakuun, 
toteutus 2023-2025 

- Haetaan rahaa jo toteutukseen vuodelle 2022:
• Implementaatio-osaamisen vahvistaminen
• Paikallisen monialaisen osaamisen 

vahvistaminen/verkostojen tukeminen
• Menetelmien jatko (hyvinvointilähete, 

linkkihenkilö) uusille kunnille
• - linkkihenkilö koulutus syksyllä
• Marak ja Ankkuri mallit => kokonaisvaltainen 

toimintamallin käyttöönotto
• (Arjen turvaa malli)

Miia Palo



Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta 
tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperustaista 
ohjausta 
Tähän ei haeta 18.2 haussa, vaan syksyllä 2022 avautuvassa haussa 
vuosille 2023-2025

1. Kirjaamiskäytäntöjen 
kehittäminen
2. Rakenteellisen sosiaalityön 
raportoinnin kehittäminen
3. Vaikuttavuusperustaisuuden ja 
tiedolla johtamisen kehittäminen

• Informoidaan tarkemmin 
• Vastuuhlö Mikko Huovila



Investointi 4: Otetaan käyttöön hoitotakuuta 
edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot
½ (6 milj), josta Lapin osuus 3.74 %= 224 400eur
• Digistrategia: sähköiset palvelut ja tietojohtaminen
• THL koordinoima kypsyystason arviointi
• THL asiakaspalautteen keruu (pilotointiin mukaan)

2/2 (jaossa 4 milj.): 
• sähköisen perhekeskuksen pilotointi vuonna 2022 ja 1.1.2023 

tuotantokäytön aloitus

Uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen haku syksyllä 2022 vuosille 
2023-2025



RRF-haku: missä mennään nyt
• Hakua valmisteltu Lapin HVA 

hankekoordinaatiotyöryhmässä (pj Sirkka-Liisa 
Olli)

• Osatoteuttajat;
• Kunnat /ky/järjestöt/: mahdollisuus olla osatoteuttajina 
• Investointi 1: 1 a) vetovastuu lshp
• Investointi 1 b) vetovastuu Kolpene
• Investointi 1 c) vetovastuu Kolpene/Poske
• Investointi 2: vetovastuu lshp? 
• Investointi 4: Kolpene/Poske/ICT

• Saamesisällöt koordinoi Tuuli Miettunen
• Saamelaiskäräjien neuvottelut sovittuna 14.2. 

klo 16-17
• Kolpeneen hallitus käsittelee 4.2 hallinnointiin 

ja hakuun liittyvät asiat

• Sisältöjä kirjoitettu/perustelut 
haavoittuvammassa olevat asiakasryhmät

• Vastuuvalmistelija: Kaisa Kostamo-Pääkkö
• Mukana kirjoittamassa hankejohtaja Rea 

Karanta, Tulevaisuuden sote-keskus –hanke
• Tuuli Miettunen/ Saamelaiskäräjät
• Miia Palo
• ICT-hanke
• Lshp
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