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Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tammikuulla 2020 valtionavustushaun
Rakenneuudistukseen liittyen.
Valtionavustusta voidaan myöntää usean kunnan yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tukevaan hankkeeseen, joka liittyy:

palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen
kehittämiseen ja yhtenäistämiseen;

palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan;

palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn;

palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla
johtamiseen;

tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen; tai muiden
kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.
Valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa. Tällä
valtionavustuksella rahoitetaan kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet.
Valtionavustus muodostuu kolmesta osa-alueesta:
1.
Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
2.
Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
3.
Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.
Lapin maakunnan alueelle on valmisteltu kevään aikana Sote-rakenneuudistusta
tukeva alueellinen valmistelu Lapissa 1.1.2020-31.10.2021 –hanke. 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
5 081 032 euroa, josta omarahoitusosuus on 1 016 206 euroa. (Valtionavustus
on 80 %, omarahoitusosuus 20 %). Omarahoitusosuus voidaan kerryttää joko
rahana tai työaikana. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja sairaanhoitopiirit ovat
myös mukana.
Lapin maakunnan hankkeen tavoitteena on käynnistää maakunnallinen yhteistyö, joka koostuu seuraavista osa-alueista:

1.

2.

3.

vapaaehtoinen alueellinen valmistelu, joka pitää sisällään hankehallinnoinnin ja koordinaation, vapaaehtoisen alueellisen valmistelun aloittamisen,
kansalaisten ja sidosryhmien osallistamisen sekä saamelaisten palveluiden
koordinoinnin.
Johtaminen ja ohjaus, joka pitää sisällään suunnittelun ja seurantajärjestelmien rakentamisen, toiminnan ja talouden suunnittelun ja ohjauksen, tiedon
ja tiedolla johtamisen, TKI-toimintaa tukevia toimenpiteitä ja niiden
kehittämistä sekä yhteistyömalleja.
Digitalisaatio osa-alueen kehittämisessä perustetaan alueellinen digipalveluyksikkö ammattilaisten tueksi, keskitetään asukkaiden sote-palvelut
yhteen sähköiseen asiointikanavaan, yhtenäistetään etäpalveluiden
käytännöt ja työvälineet sekä yhdenmukaistetaan tietojärjestelmät. Tämä
kokonaisuus on edellytys, että Lapin maakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen toteutumiselle.

Lisäksi Lapin maakunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan hallinnoimaan OT-keskus -hankkeeseen.
Valtionavustusta Sote- rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun
myönnetään vain, jos 80 % maakunnan väestöstä on mukana hankkeessa.
Liitteessä näkyy kaikkien kuntien omavastuuosuus, joka voidaan kerryttää joko
rahana tai työaikana. Kaikkien kuntien tulee tehdä päätös hankkeeseen
osallistumisesta ja omaosuudesta. Hallinnoijan tulee toimittaa koonti
kuntasitoumuksista Sosiaali- ja terveysministeriöön 29.5.2020 mennessä.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien
sitoumusta sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa
-hankkeeseen osallistumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa
hankkeesta 80 % ja omavastuuosuus on 20 %.
Sitoutumispäätös
1.
osallistumisesta Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu
Lapissa –hankkeeseen ja
2.
omarahoitusosuuden suorittamiseen. Omarahoitusosuus voidaan kerryttää
joko rahana tai työaikana.
Sitoumus pyydetään toimittamaan sitoumuslomakkeella osoitteeseen: kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi 28.5.2020 klo 15 mennessä.
Perusturvajohtaja Virpi Piira puoltaa Ranuan kunnan osallistumista hankkeeseen. Osallistuminen on välttämätöntä, jotta Lapin maakunta kokonaisuudessaan voisi edetä kohti yhtenäisempää sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmää. Hankkeen tavoitteet ovat merkittäviä tavoiteltavia asioita
palvelujärjestelmän toiminnan tehostamisen, asiakkaan palvelujen saatavuuden
ja kustannustehokkuuden näkökulmasta.
Hankkeen esittelydiat jaetaan esityslistan mukana. Hankkeen muu materiaali on
nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua sote-rakenneuudistusta
tukeva alueellinen valmistelu Lapissa -hankkeeseen perusturvajohtajan esityksen
mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi

