
Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun
sote)

Y-tunnus

2496986-0
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä

Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 400
Postinumero

87870
Postitoimipaikka

Kainuu
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Marja-Liisa Ruokolainen
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2 Toteutus ja tulokset

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Kainuun sote järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut, myös erikoissairaanhoito mukaan lukien, seitsemälle Kainuun kunnalle (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo,
Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi). Pienissä kunnissa toteutetaan maaseutumaista sosiaalityötä, jossa asukkaiden kanssa työskentelee 1-2 sosiaalityön ammattilaista.

Sosiaalityötä leimaa kokonaisvaltaisuus ja sen saavutettavuus on varmistettava lähelle asiakkaan arkea. Maaseutumaisissa kunnissa eri toimijat työskentelevät luontevasti
yhdessä riippumatta siitä työskentelevätkö he kunta- tai järjestösektorilla. Isoimmassa kunnassa Kajaanissa monitoimijuus vaatii enemmän yhteisiä sopimuksia ja
yhteistyöstä sopimista. Kuntien sosiaalityöntekijöiden työnkuvaa leimaa monialaisuus. Työntekijät tulevat pääsääntöisesti työskentelemään hanketyöntekijän työparina.

Tulevat organisaatiouudistukset sote-alueiden muodostamisessa ja toimeentulotuen siirtyminen KELAan haastavat sosiaalityön uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen.

Erityisenä huolenaiheena on asiakkaiden tavoitettavuus, kun luonnollista asiointia toimeentulotuen hakemiseksi ei sosiaalitoimeen enää välttämättä ole. Muutokset luovat
uudenlaisen mahdollisuuden lähteä rakentamaan asiakasosallisuutta korostavia monitoimijaisia palveluja, jossa asiakas ei ole enää palvelujen vastaanottaja, vaan niiden
osatoteuttaja. Toisaalta tämän hetken ongelmana on se, ettei kaikkein heikoimmille, syrjäytyneille ja usein alkoholisoituneille yksinäisille miehille löydy enää palveluja. He
ovat polttaneet siltansa esim. aggressiivisen käytöksen vuoksi tai eivät ole sitoutuneet hoitoon mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Aikuissosiaalityön odotetaan kuitenkin
auttavan ja tukevan heitä, mutta mitkä ovat aikuissosiaalityön keinot tässä tilanteessa?

Yhteiskunnan ulkopuolelle putoamassa olevat asiakkaat, joiden osallisuus on kaikkein uhatuimpana, löytyy jokaisen sosiaalityön osa-alueen asiakkaista. Sosiaalityön
erityinen tavoite on tukea ihmisten hyvinvointia ja hänen osallisuuttaan yhteiskuntaan ja työelämään. Aikuissosiaalityössä korostuvat erityisesti psykososiaalinen tuki,
työllistymiseen liittyvät palvelut sekä kuntoutuksellinen työote. Yhtenä erityisistä kehittämistarpeista esille on noussut sosiaalityön ryhmämuotoisen työn ja tuen luominen
sekä asiakkaiden osallisuutta tukevien työmuotojen löytyminen sekä asiakastiedon vieminen päätöksentekoprosessiin. Nämä työmuodot eivät kuitenkaan välttämättä ole
riittäviä tai oikeita juuri em. vaikeimman väestöryhmän osalle.

Kainuussa on toteutettu STM:n Kaste ohjelman mukainen Virta II -hanke. Hankkeessa on kehitetty mm. ESY toimintakykymittari nuorille, jota on tarkoitus testata myös
tässä hankkeessa.

Kainuun soten osahankkeessa toteutetaan koko hankkeen yhteisiä tavoitteita.

Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?

Hankkeessa luodaan uusia asiakastyömuotoja ja asiakkaiden lähestymistapoja sosiaalityöhön. Kokeilut toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa käyttäen erilaisia luovia
yhdessä toimimisen ja ajattelun muotoja. Uusia työmuotoja voidaan hyödyntää sosiaalityön muutoksessa, kun toimeentulotuki siirtyi Kelaan. Sosiaalityö on
resurssipaineiden alla mennyt viimevuosina asiantuntijakeskeiseksi toiminnaksi mutta nyt olisi mahdollisuus muuttaa työtapoja enemmän asiakaslähtöisiksi ja
asiakasymmärrystä hyödyntäväksi.

Asiakkaiden näkemysten vieminen päätöksentekoon asti ei ole ollut käytäntönä aikaisemmin. Toisaalta sosiaalityö ei vastaa kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin, vaan tuki
asiakkaalle pitäisi tulla muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Sosiaalityöllä pitää olla vahvuutta olla asiakkaan asianajaja ja vaatia palveluja yhä uudelleen
kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa oleville asiakkailleen. Sosiaalityössä tarvitaan myös tapauskohtaisen työryhmätyön työotetta / verkostotyön toimintatapaa
asiakkaan tueksi.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

ISO SOS -hankkeessa luodaan, kokeillaan ja kehitetään sellaisia lupaavia sosiaalityön toimintatapoja, joilla voidaan vaikuttavasti ja näyttöön perustuen vahvistaa
heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työikäisten henkilöiden osallisuutta, sosiaalista asemaa ja toimintakykyä sekä torjua syrjäytymisriskiä.

Palvelujen toteutumista ja vaikuttavuutta ohjataan, seurataan ja vahvistetaan systemaattisesti. Hankkeessa sosiaalityön kehittämistehtävät toteutetaan kolmen työpaketin
avulla:

1. Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä
2. Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot
3. Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö

Kaikkiin työpaketteihin sisältyy asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden toimijuutta ja osaamista vahvistavaa valmennusta, johon voivat soveltuvin osin osallistua myös muut
keskeiset toimijat ja sidosryhmät.

Työpakettien tarkempi toteutus, sisällöt ja aikataulutus suunnitellaan yhteistyössä ISOn ja muiden osatoteuttajien kanssa hankkeen rahoituspäätöksen varmistuttua.
Hanketyö kestää Kainuun sotessa 1.1.2018-30.11.2019.

Työpaketti 1: Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä

Tavoite
Työpaketin tavoitteena on kehittää ja uudistaa aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön asiakasprosesseja ja palveluja asiakkaan osallisuutta edistäviksi ja vaikuttaviksi siten,
että asiakkaan oma prosessi ja palveluntarve ovat toiminnan ytimessä. Tavoitteena on myös tukea asiakkaan asemaa perustoimeentulotuen Kela-siirrossa ja varmistaa
asiakkaan hyvinvoinnin jatkuvuus prosessien toimivuuden avulla.

Toteutus
Työpaketin toteutuksessa otetaan erityisesti huomioon asiakkaiden osallisuus prosessien ja palvelujen kehittämisessä ja niiden arvioinnissa. Kehittämistyöhön haetaan
mukaan kokemusasiantuntijoita ja asiakkaille järjestetään osallisuutta tukevaa valmennusta. Kehittämistyön avuksi kootaan yhteen asiakkaiden kokemuksia siitä, mikä
erilaisissa tilanteissa on auttanut tai auttaisi ja olisi vaikuttavaa.  Asiakasprosessien kehittäminen linkittyy palvelutarpeen arviointiin ja omasosiaalityöntekijä -mallin
luomiseen. Asiakas motivoituu toimintaan paremmin, kun se vastaa hänen tarpeitaan, ja toisaalta tietää keneen ottaa yhteyttä tarvittaessa. Asiakas tarvitsee myös
omasosiaalityöntekijää puolustamaan oikeuttaan muihin (sote) palveluihin.

Aikuissosiaalityön asiakasryhmä ei ole homogeeninen, vaan sen sisällä on hyvinkin erilaisia elämäntilanteita ja ongelmissa olevia ihmisiä. Jotta aikuissosiaalityöllä olisi
aikaa kaikkein vaikeimpien ja aikaa vaativien palveluun, tarvitaan tietoa ja tapoja auttaa ns. helpommin autettavissa olevia asiakkaita. Työpaketissa kehitetään yleistä
palveluohjausta sekä palveluista ja prosesseista tiedottamista. Tähän liittyy viestinnän kehittämistä ja erilaisia viestinnän kokeiluja, kuten liikkuvan kuvan hyödyntämistä.
Sosiaalisen median mahdollisuuksia sosiaalityön prosessien ja palvelujen välineenä kokeillaan (”somesossu”).

Osana kokeiluissa ovat muut aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön asiakasprosessit ja niiden kehittäminen. Piloteissa kokeillaan ja kehitetään malleja ja käytäntöjä, joissa
tarvitaan sosiaalityöntekijän asiantuntemusta asiakkaan prosessin tukena ja asiakkaan asianajajana esim. muiden palvelujen saamiseksi. Kokeilujen kautta saatavaa tietoa,
kokemuksia ja tuloksia kootaan ja työstetään kehittäjätiimeissä, verkostoissa ja työpajatyöskentelyssä.

Kainuun soten alueella toteutetaan ensimmäisen työpaketin tavoitteita osana organisaatiossa tapahtuvaa Sote Lean Master -koulutusta, jossa aikuissosiaalipalvelujen
vastuualuepäällikkö on mukana. (Tapahtuu hallinnollisesti erillään tästä hankkeesta, mutta hyödyttäen tämän hankkeen toteutusta osaamisen tasolla.) Toteutuksessa
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asiakastarpeet ja niihin vastaaminen tässä ja nyt ovat lähtökohtana perussosiaalityön käytännön uudelleen organisoinnille. Kehittämistyön aihiona on toimintaympäristön
muutos ja toteutuksella vahvistetaan asiakasohjautuvuutta ja -virtaavuutta sekä asiakkaan otolliseen muutoshetkeen vastaamista.

Tuotokset
Työpaketin tuloksena aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön asiakasprosessit on mallinnettu ja prosessi toimii asiakaslähtöisesti. Asiakas saa oikea-aikaiset ja vaikuttavat
palvelut tarpeensa mukaisesti. Asiakkaan rooli omassa prosessissaan, sen suunnittelussa ja arvioinnissa on vahvistunut.

Työpaketti 2: Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot

Tavoite
Työpaketin tavoitteena on kehittää sosiaalityötä byrokraattis-hallinnollisesta työstä jalkautuvaan suuntaan ja luoda uudenlaisia tapoja tehdä sosiaalityötä. Työpaketissa
kokeillaan perinteisestä sosiaalityöstä poikkeavia tapoja tehdä asiakas- tai asiakasryhmäkohtaista sosiaalityötä jalkautumalla erilaisiin ympäristöihin, esim. Kajaanissa
Huilitupa, Klubitalo Tönäri, Tutun tupa, Kajaanin Työvoimayhdistyksen Ruokala Eines sekä päihdeongelmaisten Päivätoimintakeskus, Kuhmossa Lähiötupa, Sotkamossa
Olohuone.

Kokeillaan erilaisia tapoja kohdata asiakas ja kokeillaan erilaisia sosiaalityön keinoja (esim. tavoitteelliset ja asumista tukevat kotikäynnit, kumppanuustapaamiset).
Hankkeessa testataan, löydetäänkö ja tavoitetaanko jalkautuvan sosiaalityön keinoin juuri heikoimmassa asemassa olevat, usein muiden hyljeksimät asiakkaat.
Työntekijöille ja työyhteisöille järjestetään valmennusta jalkautuvan työotteen käyttöönoton tueksi.

Asiakkaiden toiveita ja palautetta jalkautumiseen liittyen kerätään kehittäjäasiakastoiminnan avulla. Asiakkaille suunnattava tuki ja toiminta onnistuu parhaiten, kun se
räätälöidään asiakaskohtaisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta. Siksi tässä vaiheessa ei pystytä tarkkaan määrittelemään niitä konkreettisia toimintamuotoja, joilla kunkin
asiakkaan palvelutarpeeseen vastataan. Käytännössä se voi olla joko yksilötyötä, harrastusten tukemista, ryhmätoimintaa, terveydentilan selvittelyä, asumisen tukemista,
taloudellisen tilanteen selvittämistä, tukihenkilön hankkimista jne. Sosiaalityössä on haastavaa löytää kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ns. vain yhtä ”näyttöön
perustuvaa hoitokeinoa”.

Yhtenä osana työpakettia on osallistuminen Kainuun sotessa Kuhmon kunnassa kokeiltavana olevaan osallistavaan yhdyskuntatyön malliin Piilolankankaan Karhunpolun
lähiössä (Karhunpolku-pilotti).

Kerrostalolähiössä on 10 kerrostaloa, joissa asukkaita on yhteensä 237. Asukkaista vajaa 2/3 on miehiä ja suurin osa yksin asuvia. Alueella on aloitettu lähiötupatoiminnan
kehittäminen loppuvuodesta 2016 osana sosiaalityön opiskelijan kehittämistyötä. ISO SOS -hankkeessa lähiötuvan toimintaa ja mallia rakennetaan ja kehitetään eteenpäin.
Asukkaat ovat vahvasti mukana ja osallisena toiminnassa. Kokeiluista nousevaa tietoa kootaan ja työstetään kehittäjätiimeissä ja työpajoissa. Tarve yhdyskuntatyölle on
ilmeinen, sillä Kuhmossa on viime kuukausien aikana tapahtunut useita nuorten miesten itsemurhia, mikä vaikuttaa koko kuntayhteisöön. Hankkeen aikana ei ehditä
aloittamaan uutta yhdyskuntatyön kokeilua, mutta pystytään selvittämään toiminnan tarve muualla ja mahdollisesti määrittelemään vastuut toiminnan aloittamiseksi.

Tuotokset
Työpaketin tuloksena on syntynyt uusia sosiaalityön malleja ja systemaattisesti koordinoituja verkostoja, jotka edistävät ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä.

Jalkautuvan työn avulla on tavoitettu sellaisia asiakkaita, jotka muuten olisivat voineet jäädä palvelujen ulkopuolelle. Asiakkaat ovat saaneet palvelutarpeen arvioinnin
myötä tukea ja apua elämäänsä ja ratkaisuja ongelmiinsa. He ovat saaneet työntekijöiltä aikaa ja kokemuksia kuulemiseksi tulemisesta. Yhdyskuntatyö on vahvistanut
paikallisia verkostoja ja asukkaiden hyvinvointia.
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Hankkeen kustannusarvio

Työpaketti 3: Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö

Tavoite
Työpaketin tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden asemaa vaikuttavuustiedon tuottamisessa. Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön asiakkaita ja palvelujen käyttäjiä
osallistavia vaikuttavuuden arvioinnin mittareita. Tarkoitus on testata erilaisia mittareita, joita voidaan käyttää sosiaalityön asiakasprosessin ja interventioiden
vaikuttavuuden arvioinnissa. Tavoitteena on löytää vastauksia siihen, miten kokeiltavat mittarit toimivat eri tilanteissa ja millaista vaikuttavuustietoa niiden avulla voidaan
saada. Asiakkaiden näkemykset ja kokemukset mittarien toimivuudesta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toisaalta on huomattu, että asiakkaat voimaantuvat osallistuessaan
palvelujen kehittämiseen ja näkemystensä esille tuomiseen, joten tällainenkin kehittämisasiakkuus lisää asiakkaan hyvinvointia.

Tavoitteena on, että kunnat saavat käyttöönsä aidosti asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien tarpeita ja tilanteita vastaavia vaikuttavuuden arvioinnin mittareita sekä
osaamisen, jolla mittaritietoa käytetään sosiaalityön kehittämisessä ja hyvinvointia koskevassa päätöksenteossa. Tavoitteena on, että vaikuttavuustiedon avulla
sosiaalityöstä tulee nykyistä asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja tietoon perustuvaa. Asiakkaita osallistavan vaikuttavuustiedon avulla sosiaalityö voi osoittaa olevansa
nykyistä paremmin asiakkaiden puolella ja aidosti heidän asioitaan ajavana toimijana. Mittaritiedon avulla sosiaalityö tuo vahvasti esille omat vahvuusalueensa myös
soteuudistuksessa tarvittavissa moniammatillisissa yhteyksissä.

Tavoitteena on myös rakenteellisen sosiaalityön roolin ja merkityksen vahvistaminen vaikuttavuustiedon avulla.

Toteutus
Työpaketissa kokeillaan useita eri mittareita (AVAIN, Kykyviisari, ESY – elämäntilanteen selvittämisen ympyrä nuorille) ja niiden toimivuutta, aina jotakin mittaria kerrallaan
osana palvelutarvearviointeja. Kainuun soten pilotissa panostetaan erityisesti ESY-menetelmän kokeiluihin ja jalkauttamiseen. Kokeiluissa kerätään systemaattisesti
asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä mittareiden käytöstä ja toimivuudesta. Työntekijöille järjestetään valmennusta (2-4 tuntia) mittareiden käytön tueksi.

Sosiaalityöntekijöille järjestetään valmennusta (1 pv) rakenteellisen sosiaalityön keinoista ja malleista, kuten mittaritiedon hyödyntämisestä ja sosiaalisesta raportoinnista.
Tässä hyödynnetään Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kehittämää sosiaalisen raportoinnin mallia. Oleellista sosiaalisessa raportoinnissa on, miten tieto asiakkaiden
tarpeista viedään ja saadaan päätöksentekijöiden tietoon ja päätösten ja palvelujen perustaksi. Kainuussa huomionarvoista on, että meillä palveluntuotanto, päätöksenteko
ja resurssit ovat jakautuneet kuntiin ja toisaalta Kainuun sotelle. Yhtenä rakenteellisen työn tavoitteena on kuvata kohderyhmänä / väestöryhmänä kainuulaisen, yksinäisen
ja alkoholisoituneen miehen palvelutarvetta ja elämäntilannetta sekä miettiä, millä keinoin niihin palvelutarpeisiin voidaan vastata.

Kainuun sote valmentaa uuden ryhmän yhteisöreporttereja (n. 5 henkilöä). Yhteisöreportterit ovat tavallisia kansalaisia (hankkeen kohderyhmästä), jotka omalla
kamerallaan tai kännykällään kuvaavat videoita, joissa he tuovat esille yhteisöissään tai kunnissaan kohtaamiinsa yhteiskunnallisiin häiriöihin ja ongelmiin, palvelujen
tarpeisiin tai kokemuksiin palveluista. Videot viedään päättäjien tietoon ja tavoitteena on, että niillä voidaan vaikuttaa päätöksentekoon. Yhteisöreporttereiden valmennus
tapahtuu soten omana työnä, mutta hanke tukee yhteisöreporttereja heidän toimintansa alussa sekä verkottaa reportterit ja aikuissosiaalityön.

Tuotokset
Kuvaus rakenteellisen sosiaalityön mallista Kainuussa. Kuvaus kainuulaisen yksinäisen alkoholistimiehen/miesten palvelutarpeista. Kooste ja suositukset erilaisten
mittareiden toimivuudesta ja käytettävyydestä aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä. Ohjauspaketit tukemaan erilaisten mittareiden käyttöönottoa.
Kehittäjäasiakastoiminta on juurtunut aikuissosiaalityöhön vakituiseksi työtavaksi.
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Kustannusmalli

ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 40 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 Yhteensä

Hanketyöntekijä Kokoaikainen 23 53 480 49 024 102 504
1Yhteensä 23 53 480 49 024 102 504

Kustannusten perustelut

Hanketyöntekijä työskentelee päätoimisesti hankkeessa ajalla 1.1.2018-30.11.2019. Työntekijän palkka 3400 €/kk + sivukulut 23,66 %, lomarahat laskettu 6 % mukaan.
Hanketyöntekijä suunnittelee ja toteuttaa hankkeen kehittämistoimintaa Kainuun soten alueella sekä tekee yhteistyötä muiden hanketoimijoiden kanssa.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 Yhteensä
Viestintä, painatus, esitteet, mainokset ja muut materiaalit 1 500 1 500 3 000
Tukipalvelut asiakkaille 3 000 3 000 6 000
2 Yhteensä 4 500 4 500 9 000

Kustannusten perustelut

Viestinnällä edistetään hanketyön etenemistä tavoitteiden suuntaan ja tulosten levittämistä, ja hankkeessa tuotetaan erilaisia viestinnällisiä ja koulutuksellisia materiaaleja,
sähköisiä ja painettuja.

Tukipalveluilla edistetään asiakkaiden elämäntilanteiden paranemista ja osallisuutta, tukipalvelu voi olla esimerkiksi tukihenkilöpalvelua tai muuta arjen selviytymistä
tukevaa palvelua tai toimintaa.
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

3 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 Yhteensä
Kohderyhmään liittyvät pienhankinnat 250 250 500
3 Yhteensä 250 250 500

Kustannusten perustelut

Pienhankinnat aiheutuvat mm. ryhmien materiaalihankinnoista.

4 Flat rate

Kerroin 2018 2019 Yhteensä
17.00 % 9 092 8 335 17 427
4 Yhteensä 9 092 8 335 17 427

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

67 322 62 109 129 431

5 Tulot

Tulot 2018 2019 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

67 322 62 109 129 431

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2018 2019 Yhteensä
6 Yhteensä 0 0 0

Kustannusten perustelut
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2018 2019 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

67 322 62 109 129 431

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

50 492 46 582 97 074

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 16 830 15 527 32 357
2.1 Yhteensä 16 830 15 527 32 357

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

16 830 15 527 32 357

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

0 0 0
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B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

67 322 62 109 129 431

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

0 0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä
2018 2019 Yhteensä

67 322 62 109 129 431
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