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Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tammikuulla 2020 valtionavustushaun
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyen.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman keskeiset tavoitteet ovat:
1. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja oikea-aikaisuus.
2. Painotusten siirtäminen ennakoivaan ja ehkäisevään työhön.
3. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus.
4. Sote palvelujen yhteentoimivuus ja liittymäpinnat muihin palveluihin.
5. Kustannusten kasvun hillitseminen.
Valtionavustusta myönnetään vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle
kussakin maakunnassa.
Lapin maakunnan alueelle on valmistelu kevään aikana Tulevaisuuden sote-keskus –hanke Lapissa ajanjaksolle 1.1.2020-31.10.2022. Hankkeen hakijana ja
hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Valmistelun
koordinoinnista ja toteutuksesta on vastannut Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus. Hankehakemus on lähetetty STM 30.4.2020. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 2 676 000 euroa. Valtionavustus on 100 % eli
omarahoitusosuutta ei tarvita. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja molemmat
sairaanhoitopiirit ovat myös mukana.
Hankkeen päätavoitteena on turvata jatkossa asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut
yhteensovitettuna, jolloin toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteistyökäytänteet
ovat sujuvia. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa
monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa,
sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.
Hanke rakentuu neljästä osakokonaisuudesta:
1. Sote-keskuksen kehittäminen
2. Lapset, nuoret ja perheet
3. Saamenkielen ja kulttuurinmukaiset palvelut
4. Ikäihmisten palvelut
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen toteutetaan hankkeen
aikaan tiiviissä yhteistyössä kuntien terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollossa
työskentelevien ammattilaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Kehittämisessä
hyödynnetään aiempaa alueellista kehittämistä sekä kokemuksia.

Valtionavustusta Tulevaisuuden Sote-keskus Lapissa –hankkeeseen myönnetään vain, jos 80 % maakunnan väestöstä on mukana hankkeessa. Kaikkien
kuntien ja kuntayhtymien tulee tehdä päätös hankkeeseen osallistumisesta.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien
sitoumusta Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeeseen osallistumisesta.
Perusturvajohtaja Virpi Piira puoltaa Ranuan kunnan osallistumista hankkeeseen. Osallistuminen on välttämätöntä tulevaisuuden sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden kokonaisuuden kehittämistyöskentelyn eteenpäinviemisessä. Ranuan kunnan työntekijät osallistuvat hankkeeseen oman
perustyöstä irrotettavissa olevan työresurssin verran. Kehittämistyöskentelyssä
osallistutaan pääosin niihin osa-alueisiin, jotka Ranuan kunnassa ovat erityisen
kehittämisen tarpeessa.
Hankkeen esittelydiat jaetaan esityslistan mukana. Muu hankemateriaali on
nähtävänä kokouksessa.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Tulevaisuuden sote-keskus
Lapissa -hankkeeseen perusturvajohtajan esityksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi

