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Valmistelijat: kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, anu.vuorinen@oulunkaari.com,
044 3655473 ja suunnittelija Satu Turkka, satu.turkka@oulunkaari.com, 040 660 3404
Suomen hallitus vie kuluvalla kaudella strategisia tavoitteita eteenpäin 26 kärkihankkeen
tuella, joista viisi kohdentuu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.
Sosiaali- ja terveysministeriön ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” (I&O) -kärkihankkeessa vahvistetaan maakunnallista muutostyötä
vuosille 2016–2018 ajoittuvilla kokeiluilla, joilla tuetaan iäkkäiden palveluiden palvelukokonaisuuden toimeenpanoa sekä omais- ja perhehoidon toimintamalleja. Lapissa kärkihankkeisiin liittyvä valmistelutyö on ollut jatkumoa alueella tehdylle sote-valmistelulle. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimaan suunnitteluryhmään on osallistunut Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien edustajia. Kaikille avoin tiedotustilaisuus ja työkokous toteutettiin 11.8.2016.
Hankkeessa ovat keskiössä kotona asumista tukevat ja varhaista tukea ja kuntoutusta
tarjoavat ja teknologiaa hyödyntävät palvelut, joita tuotetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja joissa huomioidaan myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän palvelutarpeensa. Hankekokonaisuus ankkuroituu I&O-kärkihankkeessa iäkkäiden kotihoidon
toiminnan kehittämisen kokonaisuuteen. Hanke tukee Lapin maakunnan sote-valmistelutyössä asetettuja päätavoitteita: laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen vähentäminen vuoteen 2020 sekä kotona asumisen tukeminen ja omaishoidon lisääminen. Asiakasprosessityöskentelyn aikana on arvioitu, että laatusuositusten rajoissa ikäihmisten palvelurakennetta on mahdollista keventää noin 20 miljoonalla eurolla.
Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016–30.9.2018. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus yhteistyössä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa. Maakunnallista sote-kehittämistä ja yhteensovittamista koordinoi Lapin liitto. Lappi on maakuntana hakenut myös
ikäihmisten palveluihin muutosagenttia, jonka tehtävänä on alueellisen, iäkkäiden yhteen
sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen Lapin maakuntaan. Hanke tulee tekemään
yhteistyötä muutosagentin kanssa. Hankeyhteistyöhön osallistuu myös yrityksiä ja
järjestöjä.
Hankkeen kunnille ja kuntayhtymille suunnatut kokonaiskustannukset ovat 993 790 €,
josta STM:n rahoitusosuus on 795 032 € (80 %) ja kuntien tai kuntayhtymien osuus 198
758 € (20 %).
Simon kunnan omarahoitusosuuden jakaantuminen (yht. 3520 €):
1.10.2016: 438 €
9.7.2017: 1757 €
30.9.2018: 1335 €
Liitteenä tiivistelmä hankkeesta.
Esitys (kyj):

Mikäli STM myöntää rahoituksen, Simon kunta/Oulunkaaren kuntayhtymä sitoutuvat
hankkeen toteutukseen ja omarahoitusosuuteen.
Päätös:

Hyväksyttin.

