Hakemus saapunut

Diaarinro

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI

Hakemuksen vastaanottaja:

[

] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

[

] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

[

] LAPIN LÄÄNINHALLITUS
[X] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

[

] OULUN LÄÄNINHALLITUS

Hakija

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä

Jyväskylän maalaiskunta

Vastuuhenkilön yhteystiedot

Kunnan/kuntayhtymän postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puistokatu 35

40200 Jyväskylä

Nimi

Tehtävänimike

Risto Kortelainen

Sosiaalijohtaja

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puistokatu 35

40200 Jyväskylä

Puhelin

Fax

050 5228677
Yhteyshenkilön yhteystiedot

Hankkeen nimi
ja toteuttamisaika

S-posti

risto.kortelainen@jklmlk.fi

Nimi

Tehtävänimike

Pirkko Uuttu

Projektipäällikkö

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin

Fax

S-posti

050 3641958

pirkko.uuttu@koske.jyu.fi

Nimi

Arvioitu toteuttamisaika (kk/vuosi – kk/vuosi)
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SosKes –Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon
kehittäminen Keski-Suomessa
Valtionavustusta haetaan
[ ] Lääninhallitukselta

1/2007-10/2009

Valitse ainoastaan toinen vaihtoehto

[x] Sosiaali- ja terveysministeriöltä
Mikäli avustusta haetaan läänihallitukselta
Hankkeen
keskeisin
painoalue
(HUOM Valitse
ainoastaan yksi
vaihtoehto)

Sosiaalialan kehittämishanke
[ ] Vanhusten palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen
[ ] Varhaisen puuttumisen –työmenetelmien käyttöönotto
[ ] Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen
[ ] Palveluohjausmenettelyn käytön laajentaminen
[ ] Vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen
[ ] Sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen
Alkoholiohjelma
[ ] Viranomaisten, järjestöjen, kuntalaisten ja elinkeinoelämän yhteistyön parantaminen
alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä paikallistasolla tai seudullisesti
[ ] Nuorten alkoholinkäytön ehkäisy ja alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukeminen ja hoito
erityisesti lasten hyvinvoinnin näkökulmasta
[ ] Alkoholin pitkäaikaisen riskikulutuksen aiheuttamien haittojen vähentäminen varhaisvaiheen
tukitoimin
[ ] Päihdepalvelujen laatusuositusten toimeenpano
Kansallinen terveydenhuollon hanke
[ ] Hoitoon pääsyn turvaaminen
[ ] Terveyskeskusten toimivuuden varmistaminen ja ennaltaehkäisevä työ
[ ] Terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen ja palvelujen tehostamiseen
liittyvät järjestelyt
[ ] Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen

Mikäli avustusta haetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä
Hankkeen
keskeisin
painoalue
(HUOM Valitse
ainoastaan yksi
vaihtoehto)

[X] Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
[ ] Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti
[ ] Terveyskeskustoiminnan järjestäminen seudullisina, toiminnallisina kokonaisuuksina
[ ] Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokoaminen ja kehittäminen seudullisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistyönä
[ ] Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden kokoaminen ja kehittäminen seudullisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä
[ ] Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kokoaminen nykyistä suurempiin yksiköihin
[ ] Lapsiperheiden peruspalvelujen verkostoiminen ja yhteistyörakenteiden uudistaminen
[ ] Kielellisten tai kulttuuristen vähemmistöjen sosiaali- ja terveyspalvelujen edistäminen
[ ] Valtakunnallisesti merkittävät ehkäisevän työn kehittämishankkeet

Hankkeen
kokonaiskustannukset
(euroa)

804 000€

Haettava valtion- avustus
(euroa)

603 000€

Hankkeeseen
osallistuvat
tahot

Kaikki hankkeen osallistuvat kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kunkin rahoitusosuus euroina.

Muut hankkeessa osallisena olevat tahot ja osallisen rahoitusosuus euroina.

-
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Hankekuvaus

Tiivistelmä hankkeesta. (max. 20 riviä)

Sisältö:
2
SosKes -hanke on alueellinen, Keski-Suomen kuntien yhteinen, sosiaalialan tietohallinnon kehittämishanke, joka on jatkoa vuonna 2005 aloittaneelle SosKes-hankkeelle. Hanke sitoutuu alueelliseen tietohallintoyhteistyöhön ja kansallisiin linjauksiin, osallistuu kansalliseen kehittämis- ja yhteensovittamistyöhön sekä toteuttaa valtakunnallista Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa kehittämishanketta. Omalta osaltaan hanke tukee ja edistää merkittävästi Keski-Suomen maakunnan
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä sekä palveluiden tasavertaista tuottamista ja tarjontaa. Hanke tulee olemassa olevien asiakastietojärjestelmien rinnalle.
Tarkoitus ja tavoitteet:
2
SosKes -hanke laajentaa jo olemassa olevaa terveydenhuollon yhteisöverkko MediKesin infrastruktuuria, jolla vahvistetaan koko Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyön ja tiedonkulun parantamista. Lisäksi yhteisöverkkoon on liitettävissä uusia käytännön työtä tukevia järjestelmiä. Yhteistyössä eri sektoreilla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten
kanssa hanke määrittelee ja toteuttaa yhteisöverkon sisällön ja palvelut vastaamaan toimijoiden yhteisiä ja erillisiä tietotarpeita.
Keinot:
Hanke jatkaa Keski-Suomen sosiaalialan ammattilaisille tarkoitetun yhteisöverkon kehittämistä. Tiivis
yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin MediKes-hankkeen kanssa jatkuu ja yhteisöverkon sisältöä
2
laajennetaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yli ammattirajojen. SosKes -hanke kokoaa maakunnallista sosiaalialan tietoteknologiaosaamista järjestämällä sosiaalialan tietoteknologiaan liittyviä
tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi hanke edistää sosiaalialan ammattilaisten tietotekniikkaosaamista.
Koulutuksessa hyödynnetään hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtyä selvitystä sosiaalialan henkilöstön tieto-tekniikkaosaamisesta.
Oletetut tulokset:
SosKes-MediKes -tietosisältö tulee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten laajaan käyttöön.
SosKes vakiinnuttaa paikkansa monipuolisena työvälineenä, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon välisen joustavan palveluketjun. SosKesin sisältö ja rakenne on tulevaisuudessa mahdollista
hyödyntää ja tuotteistaa myös valtakunnallisesti sovellettuna alueellisin tietosisällöin.
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Painoaluekohtaiset erityisvaatimukset

Miten hankkeessa on huomioitu Hakijan oppaassa kuvatut hankkeiden painoaluekohtaiset ehdot. Täytetään vain, kun valtionavustusta haetaan STM:ltä.
2

SosKes -hanke on Keski-Suomen kuntien yhteinen sosiaalihuollon tietohallinnon kehittämishanke,
joka toteuttaa vuonna 2004 valmistunutta sosiaalihuollon tietoteknologian käytön edistämisen kokonaissuunnitelmaa.
Mukana ovat kaikki Keski-Suomen maakunnan kunnat, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Stakesin
Jyväskylän alueyksikkö. Hanke jatkaa aloittamaansa yhteistyötä valtakunnallisen ja alueellisten tietoteknologiahankkeiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös maakunnallisten SosKesia tukevien sosiaalialan ja muiden hankkeiden kanssa.
SosKes-hanke -kokonaisuus on laatuaan ensimmäinen sosiaalihuollon koko maakunnan kattava tietoteknologiahanke Keski-Suomessa.
Hankkeen toisessa vaiheessa jatketaan SosKes-yhteisöverkon sisällön suunnittelua ja rakentamista
vastaamaan maakunnan sosiaalihuollon tietotarpeita. Tässä huomioidaan kunnallisen, yksityisen
sekä kolmannen sektorin palvelutuotanto. Hankkeen päätavoitteet ovat alan ammattilaisten ja sosiaalihuollon asiakkaiden joustavampi ja tehokkaampi tiedonsaanti ja -välitys sekä sosiaalihuollon ammattilasten ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.
Hankkeessa syntyy sekä kunnallisia, yksityisiä sekä kolmannen sektorin sosiaalihuollon asiakasprosesseja palvelevia järjestelmiä viranomais- ja asiakaskäyttöön. Näiden ratkaisujen pohjaksi asiakasprosesseja määritetään ja yhdenmukaistetaan erilaiset kunnat ja erilaiset toimintatavat huomioiden.
Jatkohanketta on suunniteltu ja valmisteltu hankkeen yhteistyötahojen kanssa. SosKesin ja MediKesin eri osiot avataan soveltuvin osin sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon toimijoiden yhteiseen
käyttöön organisaatio- ja hallintorajoista riippumatta. Tämä ratkaisu tukee käytännön tasolla sosiaalija terveydenhuollon joustavia palveluketjuja.

Hankkeen
tavoitteet

Keskeiset tavoitteet numeroituna tärkeysjärjestyksessä

1. Koskeverkon ja SosKesin laajennus ja täydennys
2. Käytännön työtä tukevien sähköisten palveluiden käyttöönotto
3. Yhteistyö ja verkostoituminen
4. SosKes-tutuksi
5. Jatkosuunnitelma 2010+
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Hankkeen
toteutustapa/
tulokset sekä
aikataulu

Edellisen kohdan tavoitteita vastaava numerointi

Tavoite 1 - Koskeverkon ja SosKesin laajennus ja täydennys
Toteutustapa:
Täydennetään SosKesin ja Koskeverkon sisältöä valmiiksi mm. puuttuvien sosiaalipalvelujen osalta.
Avaintulokset:
Koskeverkon ja SosKesin tietosisältö vastaavat Keski-Suomen sosiaalialan ammattilaisten tietotarpeeseen.
Aikataulu: 2007–2009
Tavoite 2 - Käytännön työtä tukevien sähköisten palveluiden käyttöönotto
Toteutustapa:
SosKes-yhteisöverkkon käyttöön otetaan useita käytännön toimintaa tukevia sähköisiä palveluja viranomais- ja asiakaskäyttöön, esim. konsultaatioratkaisuja sekä tiedottamiseen ja sosiaalipäivystyksen organisointiin liittyvä ratkaisuja. Lisäksi yhteisöverkko sisältää eKollegan, joka on sosiaalialan
ammattilaisten suljettu keskustelufoorumi.
Avaintulokset:
Sosiaalialan ammattilaisten käytännön työtä tukevia vuorovaikutteisia palveluja.
Aikataulu: 2007–2008
Tavoite 3 - Yhteistyö ja verkostoituminen
Toteutustapa:
Hanke jatkaa aloittamaansa yhteistyötä eri tahojen esimerkiksi valtakunnallisen ja alueellisten tietoteknologiahankkeiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös maakunnallisten SosKesia tukevien sosiaalialan ja muiden hankkeiden kuten Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen järjestäminen KeskiSuomessa -hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen kanssa.
Tiivis yhteistyö Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin MediKes-yhteisöverkon kanssa jatkuu. Tavoitteena
on myös laajentaa yhteisöverkon sisältöä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yli ammattirajojen.
SosKes-hanke edistää ja kokoaa maakunnallista sosiaalialan tietoteknologiaosaamista esimerkiksi
kouluttamalla alan ammattilaisia ja järjestämällä sosiaalialan tietoteknologiaosaamista tukevia tapahtumia.
Avaintulokset:
SosKes jakaa omaa osaamistaan muille alueellisille tietoteknologiahankkeille ja hyödyntää muiden
hankkeiden asiantuntijuutta ja kokemuksia. SosKesissa voidaan julkaista sen sisältöön soveltuvien
muiden hankkeiden tuotoksia.
SosKes-MediKes -sisältö vastaa maakunnassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietotarpeeseen yli ammattirajojen. Jatketaan maakunnallista tietoteknologiafoorumin toteuttamista.
Aikataulu: 2007–2009
Tavoite 4 - SosKes-tutuksi
Toteutustapa:
Vuosina 2007–2008 koulutuksessa keskitytään SosKes-ylläpitäjien perus- ja jatkokoulutukseen. Samalla tarjotaan myös toimisto-ohjelmien peruskoulutusta (2008). Myöhemmin sisällön täydennyttyä
järjestelmää tuodaan tutuksi peruskäyttäjille esittelemällä järjestelmän sisältöä ja ominaisuuksia yhteistyössä MediKesin kanssa (2009).
Avaintulokset:
Ylläpitäjät saavat kattavan tiedon järjestelmästä ja sen ylläpidosta. Toimisto-ohjelmien käytön osaaminen tukee uusien tietojärjestelmien ja SosKesin käyttöä. Esittelyn kautta koko SosKes-MediKes tietosisältö tulee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten laajaan käyttöön. SosKes vakiinnuttaa
paikkansa monipuolisena työvälineenä, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon välisen joustavan palveluketjun.
Aikataulu: 2007–2009
Tavoite 5 - Jatkosuunnitelma 2010+
Toteutustapa:
Hanke suunnittelee maakunnallisen sosiaalialan yhteisöverkon SosKesin hallinnoinnin ja ylläpidon
yhdessä Keski-Suomen kuntien, KSSHP:n ja Kosken kanssa. Näin varmistetaan että hankkeen päätyttyä on selkeä jatkosuunnitelma SosKesin ylläpidosta ja kehittämisestä.
Avaintulokset:
Jatkosuunnitelma SosKesin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toteutussuunnitelma osana keskisuomalaista sosiaalialan tietohallinnon organisointia.
Aikataulu: 2008–2009
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Miten hankkeen
arviointi on
suunniteltu
toteutettavaksi

Projektin seurannasta ja arvioinnista vastaa hanketta hallinnoiva kunta (Jyväskylän maalaiskunta) ja
hankkeen ohjausryhmä. Arviointi tapahtuu ennen kaikkea toiminnallisten tavoitteiden onnistumisen
arviointina, jossa tärkein arviointinäkökulma on koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tiedonkulun ja yhteistyön kehittäminen. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi perustuu hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden itsearviointiin. Itsearviointi on perusteltua tilanteessa, jossa
varsinainen hankkeen tuotos ei ole vielä loppukäyttäjien arvioitavissa.
Hankkeessa on suunniteltu käyttäjätyytyväisyyskyselyn suuntaamisesta hankkeessa valmistuvan
yhteisöverkon pilotoijille. Toteutuessaan selainpohjainen kysely mahdollistaa nykyaikaisen ja joustavan tavan hankkia käyttäjiltä reaaliaikaista palautetta SosKes-yhteisöverkosta.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa projektin ulkoisesta arvioinnista vastasi Stakesin Jyväskylän
alueyksikkö, joka toteutti syksyllä 2006 hanketyön toteuttajien itsearviointiin perustuneen prosessiarvioinnin. Menetelmällisesti arviointi perustui kyselylomakkeiden ja niitä täydentäneiden keskusteluiden välittämään tietoon hankkeessa hyödynnettyjen toimintatapojen käytettävyydestä ja hankehenkilöstön työskentelyn tarkoituksenmukaisuudesta. Arvioinnissa huomioitiin myös projektityölle asetettujen tavoitteiden toteutuneisuus siltä osin kun tuloksia oli jo nähtävillä.
Stakesin Jyväskylän alueyksikkö jatkaa hankkeen ulkoisena arvioijana myös jatkohankkeen aikana.
Arvioinnissa käytettävät työmenetelmät räätälöidään hankkeen ensimmäisen vaiheen arvioinnin aikana syntyneiden kokemusten pohjalta. Tarkastelua voidaan laajentaa henkilöstön toteuttamasta itsearvioinnista monitahoarviointiin, joka mahdollistaa myös hankkeen kannalta olennaisten sidosryhmien näkemysten kuulemisen.
Hankkeen vertaisarviointia tehdään jatkuvasti keskustelemalla ja verkostoitumalla muiden sosiaalialan tietoteknologia-hankkeiden kanssa.
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Miten hankkeessa on
huomioitu
valtionavustuksen saamisen yleiset
edellytykset
(VNA 2 §)

1) Hankkeella on kiinteä yhteys kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
kehittämiseen:
- SosKesin ja MediKesin eri osiot avataan soveltuvin osin sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon
toimijoiden yhteiseen käyttöön organisaatio- ja hallintorajoista riippumatta. Tämä ratkaisu tukee käytännön tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon joustavia palveluketjuja.
2) Hanke on vaikuttava ja laaja-alaisesti hyödynnettävä:
- SosKes-MediKes -sisältö vastaa koko maakunnan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietotarpeeseen yli ammattirajojen. Monipuolisena työvälineenä SosKes on laaja-alaisesti hyödynnettävä ja
se mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon välisen joustavan palveluketjun. SosKesin sisältö ja
rakenne on mahdollista hyödyntää ja tuotteistaa myös valtakunnallisesti sovellettuna alueellisin tietosisällöin.
3) Hankkeen tarkoituksena on pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä tai toimintatavoissa:
- SosKes-yhteisöverkossa kuntien sosiaalipalveluiden kokonaisuus on esillä saman tasoisesti riippumatta kuntien koosta tai palvelurakenteesta. Tämä ja koko yhteisöverkon tietosisältö mahdollistavat
ammattilaisten ja asiakkaiden nopean tiedonhaun, -saannin ja -välittämisen. Yhteisöverkko toimii
konkreettisena välineenä sosiaali- ja terveydenhuollon joustavien palveluketjujen käytännön toteutuksessa. Jatkohankkeen aikana aloitetaan yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhteisten,
toisiaan tukevien tietosisältöjen määrittelemiseksi ja tuottamiseksi. Yhteisöverkko ja tietoteknologia
muuttavat sosiaalialan ammattilaisten työprosesseja, jolloin niistä tulee entistä sujuvampia sekä käyttäjäystävällisempiä.
4) Hankkeen tarkoituksena on lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja omatoimisuuden
tukeminen:
- SosKes-yhteisöverkko tarjoaa sosiaalialan ammattilaiselle työyhteisön koosta riippumatta tietoa,
välineitä käytännön työhön sekä sitä tukevia sähköisiä palveluita, jotka turvaavat ja parantavat lähipalveluiden saatavuutta. Lisäksi asiakas löytää yhteisöverkossa esillä olevat maakunnan kuntien
sosiaalipalvelut. Yhteisöverkko osallistaa sosiaalihuollon asiakkaat entistä omatoimisemmaksi ja lisää
näin ollen mahdollisuuksia oman elämän hallintaan.
5) Hankkeen seutukunnallinen laajuus tai useiden kuntien yhteistyö:
- Hankkeeseen ovat sitoutuneet kaikki Keski-Suomen 28 kuntaa, joissa työskentelee noin 4000 sosiaalialan ammattilaista. Jatkossa sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä yhteistyö laajenee tietohallinnon
henkilöstöstä terveydenhuollon ammattilaisiin. Keski-Suomen terveydenhuollossa työskentelee noin
6000 terveydenhuollon ammattilaista. SosKes-MediKes -yhteisöverkon käyttäjinä tulee olemaan yhteensä noin 10000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Lisäksi Koskeverkon puolelle on mahdollista ottaa mukaan yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat ja toimijat.

Liitteet

[X] Kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan/kuntayhtymän hallituksen päätös kehittämishankkeen
tarpeesta palvelujen tehostamiseksi ja päätökset hankkeeseen osallistuvien kuntien ja
kuntayhtymien sitoutumisesta hankkeeseen (pakollinen)
[X] Hankesuunnitelma (pakollinen)
[ ] Selvitys henkilöstömenoista (ellei selvitystä ole sisällytetty hankesuunnitelmaan; selvitys on
pakollinen)
[ ] Muu liite, mikä
[ ] Muu liite, mikä
[ ] Muu liite, mikä
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HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS (euroa)

Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit kun
vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen.

2007

2008

150 000
150 000
0

150 000
150 000
0

150 000
150 000
0

450 000
450 000
0

84 500
55 000
4 500
5 000
5 000
13 000
2 000

87 500
47 000
8 000
7 000
7 500
16 000
2 000

89 000
47 000
9 500
7 000
7 500
16 000
2 000

261 000
149 000
22 000
19 000
20 000
45 000
6 000

2 500

1 500

1 500

5 500

Vuokrat

10 000

10 000

10 000

30 000

Investointimenot yhteensä, josta
Aineettomat hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut investointimenot

15 000
5 000
10 000

13 000
5 000
8 000

11 500
3 500
8 000

39 500
13 500
26 000
0

6 000

6 000

6 000

18 000

Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset

268 000

268 000

268 000

804 000

- Valtionavustukseen oikeuttamattomat
kustannukset
- Tulorahoitus
- Muu kuin julkinen rahoitus
Valtionavustukseen oikeuttavat
kustannukset
Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus
Muu julkinen rahoitus
Haettava valtionavustus

268 000

268 000

268 000

804 000

67 000

67 000

67 000

201 000

201 000

201 000

201 000

603 000

Henkilöstömenot, joista
Projektiin palkattava henkilöstö
Työpanoksen siirto kunnalta*
Palvelujen ostot yhteensä, josta
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut
Painatukset ja ilmoitukset
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
Matkustus- ja kuljetuspalvelut
Koulutus- ja kulttuuripalvelut
Muut palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Muut menot

2009 Yhteensä

* Työpanoksen siirto sisältää sekä menosiirrot että palvelujen ostot kunnalta

PAIKKA JA AIKA

ALLEKIRJOITUS JA TEHTÄVÄNIMIKE

____________

_________________________
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VALTIONAVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET
Hakemuksen vastaanottaja
Hakemus toimitetaan aina hakijakunnan/-kuntayhtymän sijaintikunnan lääninhallitukseen. Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna lääninhallituksen
kirjaamoon paperilla sekä sähköpostin liitetiedostona hankehakemus, hankesuunnitelma ml. henkilöstömenoja koskeva selvitys. Hakemus on
toimitettava 31.12.2005 klo 16.15 mennessä silloin, kun valtionavustusta haetaan lääninhallitusten painoalueiden mukaisista kohdista ja 28.2.2006
klo 16.15 mennessä silloin, kun valtionavustusta haetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) painoalueiden mukaisista kohdista. Lääninhallitus
toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäviksi kuuluvat hakemukset edelleen ministeriöön.
Hakija
Hakijaksi merkitty kunta tai kuntayhtymä vastaa hankkeen hallinnoinnista.
Vastuuhenkilö
Henkilö, joka on päävastuussa hankkeen toteuttamisesta.
Yhteyshenkilö
Henkilö, joka on hankkeen käytännön toteutuksessa keskeisesti mukana ja jonka kautta on tarvittaessa saatavissa lisätietoja.
Arvioitu toteutumisaika
Hyväksytyille hankkeille voidaan myöntää avustusta 1.1.2006 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Kyseessä on kolmivuotinen siirtomääräraha, joka
on käytettävissä vuoden 2008 loppuun. Kirjanpidollisista syistä viimeinen maksatushakemus tulee toimittaa lääninhallitukselle jo lokakuussa 2008,
mikä on syytä huomioida hankesuunnitelmaa tehtäessä.
Valtionavustusviranomainen
Hankkeen sisällöstä ja laajuudesta riippuen valtionavustuksen myöntää joko lääninhallitus tai sosiaali- ja terveysministeriö.
Hakijan on ilmoitettava, haetaanko avustusta lääninhallitukselta vai sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Hankkeen keskeisin painoalue
Kohdassa on lueteltu ne hankekokonaisuudet, joille lääninhallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö voivat myöntää valtionavustuksen. Hankkeelle
haetaan valtionavustusta joko lääninhallitukselta tai ministeriöltä sen mukaan mitä painoaluetta hakijan hanke koskee. Mikäli hanke sijoittautuu
useammalle painoalueelle, valitaan niistä yksi, palvelujen tehostamisen kannalta keskeisin.
Hankkeen kokonaiskustannukset
Hankkeen kokonaiskustannuksina pidetään niitä kustannuksia, jotka hankkeen toteuttamisesta kokonaisuudessaan aiheutuvat. Valtionavustusta
voidaan myöntää hankkeelle, jonka kokonaiskustannukset ovat vähintään 50 000 euroa (ei sis alv). Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää
tätä pienemmällekin hankkeelle. Mikäli hankkeen kokonaiskustannukset jäävät alle 50 000 euron, hakijan on esitettävä tässä kohdassa tai erillisellä liitteellä se erityinen syy, johon hakemuksessa vedotaan.
Haettava valtionavustus
Haettava valtionavustus ilmoitetaan euroina. Haettava valtionavustus yhdessä muun julkisen rahoituksen kanssa voi olla enintään 75 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Valtionavustus voi kuitenkin olla enintään 50 %, jos hakijana on sairaanhoitopiiri.
Hankkeeseen osallistuvat tahot
Luetteloidaan hankkeeseen osallistuvat kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kunkin rahoitusosuus euroina. Myös ne kunnat,
jotka osallistuvat hankkeeseen ilman rahoitusosuutta, mainitaan (Kunta X 0 euroa).
Muilla hankkeeseen osallistuvilla tahoilla tarkoitetaan muita julkisia tahoja (esim. koulutuskuntayhtymät) ja muita kuin julkisia tahoja eli yksityistä
rahoitusta. Yksityinen rahoitus on esimerkiksi yritysten, järjestöjen, yhdistysten tai säätiöiden hankkeelle myöntämää taloudellista tukea. Muiden
hankkeeseen osallistuvien tahojen osalta ilmoitetaan myös osallisen rahoitusosuus euroina.
Hankekuvaus
Hankkeen keskeinen sisältö ja laajuus sekä, tavoiteltu vaikuttavuus, ja kuvataan siten, että hankkeesta ja sen merkityksestä saa hyvän yleiskuvan.
Painoaluekohtaiset vaatimukset
Hakijan opas sisältää valtionavustuksen saamisen ehtona olevat painoaluekohtaiset vaatimukset. Aina silloin, kun valtionavustuspäätöksen tekee
sosiaali- ja terveysministeriö kuvataan lyhyesti, miten nämä ehdot on hankkeessa huomioitu.
Hankkeen tavoitteet
Tavoitteet esitetään luettelona tärkeysjärjestyksessä. Tavoitteita ovat pitkäkestoiset vaikutukset ja välittömät hyödyt.
Hankkeen toteutustapa ja tulokset sekä aikataulu
Edellisen kohdan tavoitteita vastaavasti numeroituna esitetään toteutustapa ja konkreettiset avaintulokset sekä toteutuksen aikataulutus.
Miten hankkeen arviointi on suunniteltu toteutettavaksi?
Selvitetään, miten hankkeen toteutumista ja tuloksia seurataan ja arvioidaan hankkeen aikana ja arvioidaan hankkeen päätyttyä.
Miten hankkeessa on huomioitu valtionavustuksen saamisen yleiset edellytykset
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden kriteereistä ja painoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä säädetään valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Keskeisenä edellytyksenä on, että kunta tai kuntayhtymä on päättänyt toteuttaa riittävät palvelujen tehostamiseen tähtäävät järjestelyt. Lisäksi otetaan huomioon, että
1. hankkeella on kiinteä yhteys kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen; 2. hanke on vaikuttava ja laajaalaisesti hyödynnettävä; 3. hankkeen tarkoituksena on pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä tai toimintatavoissa; 4.
hankkeen tarkoituksena on lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja omatoimisuuden tukeminen; ja 5. hankkeen seutukunnallinen laajuus tai
useiden kuntien yhteistyö. Kohdassa tuodaan esille tarvittaessa perustellen ne em kriteereistä, jotka liittyvät hankkeeseen.
Liitteet
Pakollisia liitteitä ovat kuntien ja kuntayhtymien sitoumukset ja hankesuunnitelma. Henkilöstömenojen rakenteen tule ilmetä joko hankesuunnitelmasta tai erillisestä liitteestä.
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HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS
Henkilöstömenot
Henkilöstömenoista tulee antaa selvitys joko hankesuunnitelmassa tai erillisessä liitteessä. Selvityksestä tulee ilmetä 1) palkkamenot projektiin
palkattavan henkilöstön osalta ja 2) kunnan tehtävässä jo työskentelevien henkilöiden työpanoksen siirto hankkeeseen. Selvitys sisältää henkilöstön osalta siis sekä kirjanpidolliset menosiirrot kunnalta tai kuntayhtymältä ja hankkeeseen palkattavan henkilöstön.
Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset on kuvattu Hakijan oppaassa. Valtionavustukseen oikeuttamattomia kustannuksia ovat esimerkiksi
investointimenot, jotka ovat yli 20 % kokonaiskustannuksista. Tietoteknologiahankkeissa investointimenot voivat olla korkeintaan 50 % kokonaiskustannuksista.
Tulorahoitus
Tulorahoitus on hankkeen toiminnan kautta saatua rahoitusta.
Muu kuin julkinen rahoitus
Muu kuin julkinen rahoitus on yksityistä rahoitusta. Yksityisellä rahoituksella tarkoitetaan esimerkiksi yritysten, järjestöjen, yhdistysten tai säätiöiden hankkeelle myöntämää taloudellista tukea. Tämän kaltainen rahoitus on selvitettävä myös lomakkeen sivulla 2 ”muut hankkeessa osallisena
olevat tahot”.
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset saadaan, kun hankkeen kokonaiskustannuksista vähennetään valtionavustukseen oikeuttamattomat
kustannukset, muu kuin julkinen rahoitus ja tulorahoitus.
Kunnan ja kuntayhtymän oma rahoitusosuus
Oma rahoitusosuus on se summa, jolla kunta/kuntayhtymä osallistuu hankkeen kustannuksiin. Kunnan oman rahoitusosuuden on oltava vähintään
25 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Mikäli hakijana on sairaanhoitopiiri, kunnan oman rahoitusosuuden on kuitenkin oltava
vähintään 50 %.
Muu julkinen rahoitus
Muu julkinen rahoitus on hankkeelle haettu tai jo saatu muu julkinen rahoitus kuin kunnan oma rahoitus tai haettava valtionavustus. Muuta julkista
rahoitusta ovat mm. koulutuskuntayhtymien, maakuntaliittojen, RAY:n tai EU:n tuki. Tämän kaltainen rahoitus on selvitettävä myös lomakkeen
sivulla 2 ”muut hankkeessa osallisena olevat tahot”. Valtionavustus ja muu julkinen rahoitus voi olla yhteensä enintään 75 % tai sairaanhoitopiirin
ollessa hakijana 50 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Paikka ja aika sekä allekirjoitus
Hakemuksen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu Hakemuksen allekirjoittaa taho, joka on oikeutettu hakemaan kunnan tai kuntayhtymän nimissä
valtionavustusta.

LÄÄNINHALLITUSTEN JA NIIDEN ALUEYKSIKKÖJEN YHTEYSTIEDOT

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
Hämeenlinnan toimipaikka
PL 150
13101 HÄMEENLINNA
Puh. 020 516 121
Fax. 020 516 2068
kirjaamo@eslh.intermin.fi

Helsingin alueellinen
palveluyksikkö
PL 110
00521 HELSINKI
Puh. 020 516 131
Fax. 020 516 3297
kirjaamo@eslh.intermin.fi

Kouvolan alueellinen
palveluyksikkö
PL 301
45101 KOUVOLA
Puh. 020 516 141
Fax. 020 516 4120
kirjaamo@eslh.intermin.fi

OULUN LÄÄNINHALLITUS

Kuopion alueellinen
palveluyksikkö
PL 1741
70101 KUOPIO
Puh. 020 516 171
Fax. 020 516 7170
kirjaamo@islh.intermin.fi

LAPIN LÄÄNINHALLITUS

Tampereen alueellinen
palveluyksikkö
PL 346
33101 TAMPERE
Puh. 020 517 131
Fax. 020 517 3600
stotre@lslh.intermin.fi

Vaasan alueellinen
palveluyksikkö
PL 200
65101 VAASA
Puh. 020 517 161
Fax. (06) 317 4817
stovsa@lslh.intermin.fi

PL 293
90101 OULU
Puh. 020 517 181
Fax. 020 517 8224
kirjaamo@olh.intermin.fi

ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
Mikkelin toimipaikka
PL 50
50101 MIKKELI
Puh. 020 516 161
Fax. 020 516 6146
kirjaamo@islh.intermin.fi

Joensuun alueellinen
palveluyksikkö
PL 94
80101 JOENSUU
Puh. 020 516 181
Fax. 020 516 8019
kirjaamo@islh.intermin.fi

PL 8002
96101 ROVANIEMI
Puh. 020 517 171
Fax. 020 517 7750
kirjaamo@llh.intermin.fi

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS
Turun toimipaikka
PL 22
20801 TURKU
Puh. 020 517 121
Fax. 020 517 2322
stotku@lslh.intermin.fi

Jyväskylän alueellinen
palveluyksikkö
PL 41
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 020 517 141
Fax. 020 517 4346
stojkl@lslh.intermin.fi
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