HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS
-OHJELMAN MUKAISELLE HANKEKOKONAISUUDELLE
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Hakija

Vastuuhenkilö

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä
     

Maakunta, jonka alueella hanke toimii
     

Kunnan/kuntayhtymän postiosoite
     

Postinumero ja postitoimipaikka
     

Nimi

Tehtävänimike
     

    

Yhteyshenkilö

Postiosoite
     

Postinumero ja postitoimipaikka
     

Puhelin
     

S-posti
     

Nimi
     

Tehtävänimike
     

Postiosoite
     

Postinumero ja postitoimipaikka
     

Puhelin
     

S-posti
     

Hankkeen nimi, nimen
lyhenne ja kesto

Arvioitu kesto (kk/vuosi – kk/vuosi)
Hankkeen alueellisen
toteutuksen
kokonais
kustannukset
Valtionavustukseen
oikeuttavat
kustannukset
Hankkeessa tehtävät
kehittämistoimet
tavoitteittain
(jatkuu seuraavalla
sivulla)

Hankkeen kokonaiskustannukset:

    

euroa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman osuus hankkeen kokonaiskustannuksista:
    

    

euroa

euroa

Kuvaus niistä asioista, joita kehitetään ja niistä toimenpiteistä, joilla Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteita (1–5)
edistetään maakunnassa
1. Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
     

2. Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön
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Hankkeessa tehtävät
kehittämistoimet
tavoitteittain
(jatkoa edelliseltä
sivulta)

Kuvaus niistä asioista, joita kehitetään ja niistä toimenpiteistä, joilla Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteita (1–5)
edistetään maakunnassa
3. Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta
        

4. Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
        

5. Kustannukset – hillitään kustannusten nousua, kun muut tavoitteet (1-4) toteutuvat
     

Alueellisen
toteutuksen
kohdentuminen
sosiaali- ja
terveyspalveluihin

Kuvaus STM:n ja maakunnan sote-keskusteluissa esiin nousseista kehittämistarpeista, ja miten ne otetaan huomioon alueellisessa
hankkeessa.

Hankkeeseen
osallistuvat tahot ja
kattavuus

Hakijan lisäksi hankkeeseen osallistuvat kunnat/kuntayhtymät:
    
Maakunnan koko väestömäärä:

    

asukasta

Hankkeeseen osallistuvien kuntien yhteenlaskettu asukasluku:

     % maakunnan koko väestöstä
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Hankkeen
organisoituminen ja
vastuunjako

Kuvaus maakunnallisesta organisoitumisesta laaja-alaisessa hankekokonaisuudessa (organisointi, toteutustapa, aikataulu,
vastuutahot).
     

Hankkeen odotetut
konkreettiset tulokset
ja vaikutukset

Tiivistelmä

Tiivis kuvaus maakunnan hankekokonaisuudesta
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Maakunnassa jo
käynnissä olevat tai
suunnitellut muut
perustason sotepalveluja ja niiden
integraatiota tukevat
hankkeet

Hankkeen nimi ja mahdollinen myönnetty (suunniteltu) rahoitus (rahoittajataho ja määrä)
     

Hankkeen arviointi

Tiivis kuvaus hankkeen arvioinnista (tarkemmin arviointisuunnitelmassa)
     

Hankkeen viestintä

Tiivis kuvaus hankkeen viestinnästä henkilöstö-, asiakas- ja väestötasolla (tarkemmin viestintäsuunnitelmassa)
     

Liitteet

[   ] Hankesuunnitelma (pakollinen)
[   ] Talousarviolaskelma (pakollinen)
[   ] Kuntasitoumuslomake (pakollinen)
[   ] Arviointisuunnitelma (pakollinen)
[   ] Viestintäsuunnitelma (pakollinen)
[   ] Selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien merkittävien
palvelukokonaisuuksien osalta, jotka ne hankkivat yksityiseltä palveluntuottajalta (pakollinen)
[  ] Selvitys maakunnassa toteutetusta ja arvioidusta perustason sote-palveluiden integraatiota tukevasta toiminnasta
[  ] Muu, mikä

Allekirjoitus

Paikka ja aika
     
     

Allekirjoitus ja tehtävänimike

Tallenna

Tulosta

Tyhjennä
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VALTIONAVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET
Hakemus toimitetaan sähköisesti sosiaali- ja terveysministeriöön. Allekirjoitettu hakulomake toimitetaan skannattuna sähköpostitse sosiaali- ja
terveysministeriön kirjaamoon, kirjaamo@stm.fi. Siihen liitetään kohdassa ”Liitteet” luetellut asiakirjat. Hakemus on toimitettava viimeistään 31.3.2020.
Hakija
Hakijaksi merkitty kunta tai kuntayhtymä vastaa hankkeen hallinnoinnista.
Vastuuhenkilö
Henkilö (vastuullinen viranhaltija), joka on päävastuussa hankkeen toteuttamisesta.
Yhteyshenkilö
Henkilö, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta ja jonka kautta on tarvittaessa saatavissa lisätietoja.
Hankkeen nimi, nimen lyhenne ja hankkeen kesto
Hanke voi alkaa aikaisintaan 1.1.2020. Vuonna 2020 myönnetyn rahan käyttö päättyy viimeistään 31.10.2022.
Hankkeen alueellisen toteutuksen kokonaiskustannukset
Kokonaiskustannuksina pidetään niitä kustannuksia, jotka hankkeen toteuttamisesta kokonaisuudessaan aiheutuvat. Jos hankkeen kustannuksiin
ei sisälly valtionavustuksiin oikeuttamattomia kustannuksia, ”valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset” kohtaan kirjoitetaan sama summa kuin
kohtaan ”hankkeen kokonaiskustannukset”. Valtionavustusta ei myönnetä esimerkiksi sellaisiin kustannuksiin, joihin saada rahoitusta muualta.
Hankkeeseen osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Kustannukset ilmoitetaan täysinä euroina.
Hankkeessa tehtävät kehittämistoimet
Maakunnan toimenpiteet, joilla Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteita (1–5) maakunnassa edistetään (hyödynnettävät/kehitettävät
toimintamallit/käytännöt tavoitteiden saavuttamiseksi). Toimenpiteet luetellaan tärkeysjärjestyksessä jokaisen tavoitteen osalta.
Ohjelmassa on viisi tavoitetta, joiden edistymistä kehittämistyöllä tuetaan:
1.
Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
2.
Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön
3.
Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta
4.
Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
5.
Kustannukset – hillitään kustannusten nousua, kun muut tavoitteet (1–4) toteutuvat
Alueellisen toteutuksen kohdentuminen sosiaali- ja terveyspalveluihin
Hakijan tulee kuvaa STM:n ja maakunnan sote-keskusteluissa esiin nousseet kehittämistarpeet ja se, miten ne on otettu huomioon alueellisessa
hankkeessa.
Hankkeeseen osallistuvat tahot ja kattavuus
Lomakkeelle tulee merkitä maakunnan asukasluku (31.12.2018). Maakunnalla tarkoitetaan maakuntajakolain (1159/1997) ja sen nojalla maakunnista
annetun valtioneuvoston päätöksen (978/2019) 1 §:n mukaista maakuntaa. Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu
asukasluku tulee olla vähintään 80 prosenttia maakunnan tai erityisen syyn perusteella määritellyn muun alueen asukasluvusta.
Hankkeen organisoituminen ja vastuunajako
Laaja-alaisen maakunnallisen hankekokonaisuuden organisoitumisen kuvaus (organisointi, toteutustapa, aikataulu, vastuutahot,
vastuuhenkilötTarkempi kuvaus esitetään liitteeksi tulevassa hankesuunnitelmassa.
Hankkeen odotetut konkreettiset tulokset ja vaikutukset
Kuvaus siitä, mitä tuloksia ja vaikutuksia hankkeella tavoitellaan. Hankkeen odotettuja tuloksia ovat esimerkiksi tavoitteen mukainen muutos
toiminnassa ja sen merkitys muun muassa väestön, asiakkaiden, työntekijöiden, työyhteisön ja palvelujen toimivuuden näkökulmasta. Hankkeen
vaikutuksia ovat osoitetut muutokset/hyödyt väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä palveluorganisaation näkökulmista. Hankkeen tulokset ja
vaikutukset esitetään vastaavalla numeroinnilla kuin hankkeen tavoitteet -kohdassa, eli hankkeen kukin tavoite täsmennetään kuvaamalla tältä osin
odotettu tulos ja vaikutus.
Maakunnassa jo käynnissä olevat tai suunnitellut muut perustason sote-palveluja ja niiden integraatiota tukevat hankkeet
Hankkeen nimi ja mahdollinen myönnetty (suunniteltu) rahoitus (rahoittajataho ja määrä).
Hankkeen arviointi
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä kansallisesti että alueellisissa hankkeissa kolmella eri tasolla
ja aikajänteellä. Tässä tulee esittää tiivis kuvaus hankkeen alueellisesta seurannasta ja arvioinnista. Tarkempi kuvaus esitetään erillisessä
arviointisuunnitelmassa.
Hankkeen viestintä
Tässä tulee esittää tiivis kuvaus hankkeen alueellisesta viestinnästä. Tarkempi kuvaus esitetään erillisessä viestintäsuunnitelmassa.
Liitteet
Hakulomakkeen pakollisia erillisiä liitteitä ovat hankesuunnitelma (STM:n mallilomake), talousarviolaskelma, kuntasitoumuslomake,
arviointisuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien
merkittävien palvelukokonaisuuksien osalta, jotka ne hankkivat yksityisiltä palveluntuottajilta.

