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4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Hankkeen tavoitteena on

1)	vahvistaa Kainuun soten mielenterveys-, päihde ja kriisityöntekijöiden etäpalveluosaamista niin palvelun tuottamisen

kuin teknologiaosaamisen osalta-alueilla.

2)	työntekijät ymmärtävät etänä annettavan hoidon ja terapian erityispiirteet, osaavat hyödyntää niitä työssään ja

arvioida asiakkaan ja hänen hoidon soveltuvuutta etänä toteutettavaksi.

3)	työntekijöillä on hyvät valmiudet ja mahdollisuudet hyödyntää monipuolisesti jo olemassa olevaa teknologiaa hoito-

ja terapiatyössä.

4)      lisätä työntekijöiden valmiuksia ohjata asiakkaita etäpalvelujen käytössä.

 

Osaamisen vahvistaminen toteutetaan valmennuksellisena koulutuksena sekä etähoidon ja –terapian että

teknologiaosaamisen vahvistamisen osalta.

Koulutukset toteutetaan tilanteen salliessa lähiopetuksena, joka videoidaan ja tarjotaan näin mahdollisuus kaikille

mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöille osallistua koulutukseen. Mikäli pandemian vuoksi kokoontuminen ei

ole sallittua, toteutetaan koulutukset etänä.

 

Koulutusten lisäksi työntekijöille tarjotaan asiantuntijatuki ongelmatilanteissa, joka madaltaa kynnystä toteuttaa

etäpalvelua.

 

Hankkeessa kartoitetaan mielenterveys- ja päihdetyön työntekijöiden teknologiset mahdollisuudet tuottaa etäpalveluja

ja tarvittaessa hankitaan palvelun tuottamiseen tarvittavia pientarvikkeita kuten kameroita, mikrofoneja/kaiuttimia.

 

Hankkeen tuloksena on mielenterveys- ja päihdetyön toimintatavan muutos, jossa asiakkaan hoito- ja

terapiapalveluissa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti teknologiaa ja etäratkaisuja. Tämä mahdollistaa

uudenlaisen tavan tehdä työtä esimerkiksi etätyönä tai olla asiakkaaseen tiiviimmin yhteydessä työaikaa lisäämättä.

Hankkeella saadaan lisättyä työntekijöiden osaamista tuottaa palveluja etänä.

Tuloksena on, että asiakkaan hoito ja terapia toteutuvat mahdollisesta pandemiasta tai muiden hoitoon/terapiaan

pääsyyn liittyvistä esteistä huolimatta. Asiakkaat saavat palvelun suoraan kotiin ja voivat hyödyntää teknologiaa oman

hoitonsa tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Lyhyen aikavälin vaikutuksena on, että asiakkaiden elämäntilanteet eivät kriisiydy ja asiakkaat eivät siirry pandemian

aikana raskaampiin palveluihin.

Pitkän aikavälin vaikutuksina palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannustehokkuus paranevat.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Mental health  digitally
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

The aim of the project is to strengthen competence and know-how, how to use digital equipment in mental healthcare.

The target group of this project is mentalcare staff of Kainuu Social and Health Care Join Authority.

Key action is to train employee to use digital tools and learn how to behave and act in the new way. Employee can be

more prepared for support patients in digitalisation in this new situation.

Availability, accessubility and cost-effectiveness of services will be better through the project.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?
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Pandemian aikana suositellaan vältettävän sosiaalisia kontakteja, mikä vaikuttaa mm. asiakkaiden haluun tulla

vastaanotolle. Viruksen leviämisen estämiseksi myös työntekijöiden turhaa matkustamista ja asiakaskontakteja on

suositeltu vältettävän. Kainuussa välimatkat ovat pitkiä, jolloin joko asiakas tai työntekijä matkustaa fyysisiin

tapaamisiin ja se lisää aina viruksen leviämisen riskiä. Toisaalta asiakkaiden palvelutarve ei ole kadonnut minnekään,

vaan päinvastoin; huoli ja pelko tulevaisuudesta on lisääntynyt ja avun ja tuen tarvetta on jopa enemmän kuin

normaalina aikana. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on kohdattu haaste muuttaa toimintatapoja, jotta asiakkaat

tavotettaisiin uudessa tilanteessa.

 

Koronakriisi paljasti, että Kainuun soten työntekijöillä on tarve saada koulutusta ja välineitä etäpalveluiden

tuottamiseen sekä tukea asiakkaiden ohjaamiseen sähköisten palveluiden käyttöön. Etäpalveluilla hoidon ja terapian

jatkuvuus voitaisiin varmistaa, mutta haasteeksi on muodostunut välineiden ja osaamisen puute. Mielenterveys-,

päihde- ja kriisityössä koulutusta tarvitaan vahvistamaan osaamista etänä toteutettavan hoito- ja terapiatyön

muutoksessa sekä teknologian käyttöönotossa.

 

Kainuun digituki –hanke ja Kainuun soten sähköisen asioinnin työryhmä toteuttivat 2.-19.1.2020 soten henkilöstölle

kyselyn sähköisestä asioinnista ja asiakkaiden ohjaamisesta sähköisiin palveluihin. Kyselyllä selvitettiin mm. millaista

apua henkilöstö tarvitsee sähköisten palvelujen käyttöönotossa. Kyselyn tulosten mukaan henkilöstöllä on selvä tarve

monipuoliseen osaamisen kehittämiseen, jotta sähköisiä palveluja osataan tarjota asiakkaalle sekä antaa tukea ja

neuvontaa niiden käytössä.

Henkilöstö kaipasi erityisesti lähiopetusta sekä yhdessä ideointia ja/tai videovälitteistä koulutusta mm. a) olemassa

olevista sähköisistä palveluista ja kuinka asiakasta niihin ohjataan b) digitaidoista yleisesti, ohjelmistoista ja

tietosuojasta sekä c) sähköisen asiointiin liittyvistä toimintatavoista.

 

Koronakriisin aiheuttama muutos ihmisen arkeen on myös lisännyt mielenterveys- ja kriisipalveluiden kysyntää, joten

tarvitaan myös uusia tapoja tehdä työtä, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Pitkien välimatkojen

Kainuussa etäpalveluita hyödyntämällä asiakkaat ja/tai työntekijät voivat vähentää matkustamiseen käytettyä aikaa ja

rahaa. Hoito/terapia voi myös olla intensiivisempää kustannuksia kasvattamatta. Etäpalveluilla on hyvät

mahdollisuudet heikossa asemassa olevien asiakkaiden hoidon ja terapian turvaamiseksi. Se myös vähentää

leimautumisen pelkoa.

 

Hanke on valmisteltu Kainuun soten Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä Kehittäminen ja suunnittelu –yksikön

yhteistyönä.

Hankkeessa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa (Mielenterveystalo.fi, Digios ja Dihyte-hankkeet) toteutettuja

toimintamalleja.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeen tavoitteena on

 

1)	vahvistaa Kainuun soten mielenterveys-, päihde- ja kriisityöntekijöiden etäpalveluosaamista niin palvelun

tuottamisen kuin teknologiaosaamisen osalta-alueilla.

 

2)	työntekijät ymmärtävät etänä annettavan hoidon ja terapian erityispiirteet, osaavat hyödyntää niitä työssään ja

arvioida asiakkaan ja hänen hoidon soveltuvuutta etänä toteutettavaksi.

 

3)	työntekijöillä on hyvät valmiudet ja mahdollisuudet hyödyntää monipuolisesti jo olemassa olevaa teknologiaa hoito-

ja terapiatyössä.

 

4)      lisätä työntekijöiden valmiuksia ohjata asiakkaita etäpalvelujen käytössä
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5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Työntekijöiden tavassa tuottaa palvelua tapahtuu suuri muutos, kun siirrytään perinteisestä kasvokkain tapahtuvasta

hoidosta/terapiasta etänä toteutettavaan hoitoon/terapiaan.

Uutuusarvona voidaan pitää sitä, että kainuulaiset mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat voivat saada palvelua

myös suoraan kotiin ja palvelujen jatkuvuus myös poikkeusolojen aikana voidaan turvata.

Pitkien välimatkojen maakunnassa asiakkaat hyötyvät etäpalveluista matkustamisen vähentyessä.

Palvelutarjonta monipuolistuu ja palvelurakenne muuttuu.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Kainuun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijät
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Kainuun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hankkeen toteutus on suunniteltu ajalle 1.6.-31.12.2020 siten, että aktiivinen hankeaika kestää 5 kk.

 

Hanke alkaa tarvekartoituksella, jossa selvitetään millaista asiantuntijapalvelua osaamisen vahvistamiseksi tarvitaan ja

millaisia teknologisia esteitä etäpalveluiden tuottamiseen on.

 

Tämän jälkeen valmistellaan asiantuntijapalvelujen hankinta ajalla 1.6.-30.6.2020. Asiantuntijapalvelun osto ja

osaamisen vahvistamisen toimenpiteet toteutetaan pääasiassa 1.8.-31.12.2020.

 

Hankkeeseen palkataan suunnittelija 5kk:n ajalle 50% työpanoksella. Suunnittelijan tehtävänä on koordinoida

hanketta, raportoida ohjausryhmälle ja rahoittajalle sekä arvioida hankkeen toteutumista. Suunnittelija haetaan

sisäisenä hakuna mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueelta, jotta osaaminen jää organisaation käyttöön ja hankkeen

toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi.

 

Osaamisen vahvistaminen toteutetaan valmennuksellisena koulutuksena sekä etähoidon ja –terapian että

teknologiaosaamisen vahvistamisen osalta. Koulutukset toteutetaan tilanteen salliessa lähiopetuksena, joka

videoidaan ja tarjotaan näin mahdollisuus kaikille mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöille osallistua

koulutukseen. Mikäli pandemian vuoksi kokoontuminen ei ole sallittua, toteutetaan koulutukset etänä. Etäkoulutus

mahdollisuus ja koulutusten nauhoittaminen mahdollistaa mm. 3-vuorotyötä tekevien työntekijöiden sujuvamman

osallistumisen koulutukseen ja valmennukseen.

 

Koulutukset rakennetaan noin 2,5 tuntia kestäviksi osioiksi, joissa jokaisessa on oma teema. Tämä mahdollistaa

helpommin henkilöstön irrottautumisen koulutuksiin oman työn ohella sekä koulutustapahtumista tallennettujen

videoiden hyödyntämisen myöhemmin mm. uuden henkilöstön perehdytyksessä.

 

Koulutusten lisäksi työntekijöille tarjotaan asiantuntijatuki ongelmatilanteissa, joka madaltaa kynnystä toteuttaa

etäpalvelua.

 

Hankkeessa kartoitetaan mielenterveys- ja päihdetyön työntekijöiden teknologiset mahdollisuudet tuottaa etäpalveluja

ja tarvittaessa hankitaan palvelun tuottamiseen tarvittavia pientarvikkeita kuten kameroita, mikrofoneja/kaiuttimia.
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
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Hankkeen tuloksena voidaan nähdä mielenterveys- ja päihdetyön toimintatavan muutos, jossa asiakkaan hoito- ja

terapiapalveluissa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti teknologiaa ja etäratkaisuja.

Tämä mahdollistaa uudenlaisen tavan tehdä työtä esimerkiksi etätyönä tai olla asiakkaaseen tiiviimmin yhteydessä

työaikaa lisäämättä.

Hankkeella saadaan lisättyä työntekijöiden osaamista tuottaa palveluja etänä.

 

Tuloksena on, että asiakkaan hoito ja terapia toteutuvat mahdollisesta pandemiasta tai muiden hoitoon/terapiaan

pääsyyn liittyvistä esteistä huolimatta. Asiakkaat saavat palvelun suoraan kotiin ja voivat hyödyntää teknologiaa oman

hoitonsa tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Lyhyen aikavälin vaikutuksena on, että asiakkaiden elämäntilanteet eivät kriisiydy ja asiakkaat eivät siirry raskaampiin

palveluihin.

 

Pitkän aikavälin vaikutuksina on, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannustehokkuus paranevat.

 

Palvelutarjonta monipuolistuu.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Toimintaa tullaan jatkamaan hankkeen jälkeen siten, että etähoidosta ja –terapiasta tulee normaali osa toimintaa niiltä

osin kuin hankkeessa todetaan toimiviksi tavoiksi.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

A Hankkeen kustannukset ja rahoitus

 

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja

valtion rahoitusta)

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus

Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 11 340
2 Ostopalvelut 45 000
3 Muut kustannukset 5 000
4 Flat rate 1 928
Kustannukset yhteensä 63 268
5 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 63 268

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava ESR- ja valtion
rahoitus 50 614 80,00
2 Kuntien rahoitus 12 654 20,00
3 Muu julkinen rahoitus 0 0,00
4 Yksityinen rahoitus 0 0,00

Rahoitus yhteensä 63 268 100,00

Kustannukset Yhteensä €
6 Kunnat 0
7 Muu julkinen 0

Yhteensä 0

Rahoitus Yhteensä €
5 Kuntien rahoitus 0
6 Muu julkinen rahoitus 0

Yhteensä 0

Kustannusarvio yhteensä 63 268
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 63 268
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8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Kainuun sote sitoutuu omarahoitukseen jättäessään hakemuksen.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Ei ole haettu, eikä aiota hakea.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Ei liity muihin hankekokonaisuuksiin.
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Hanke linkittyy käynnissä olevaan Kainuun liiton hallinnoimaan Digituki-hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa

kansalaisten mahdollisuutta saada digitukea ja lisätä kansalaisten sähköisten palveluiden käyttämistä. Kainuun sote

on siinä osatoteuttaja. Kainuun soten osalta tavoitteena on selvittää henkilöstön taidot ja kyvykkyys digituen

antamiseen ja sähköisiin palveluihin ohjaamiseen sekä lisätä henkilöstön osaamista asiakkaiden ja potilaiden

ohjaamiseen digitukeen. Tavoitteet tukevat tätä haettavaa hanketta.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Hankeosaaminen:

Kainuun soten kehittämisen ja suunnittelun yksikkö on toteuttanut onnistuneesti vuodesta 2005 alkaen liki 80 erilaista

kehittämishanketta. Organisaatiolla on vahva osaaminen ja kokemus kehittämishankkeiden hallinnoimisesta ja

läpiviemisestä. Hankkeiden joukossa on ollut EU rahoitteisia hankkeita.

 

Substanssiosaaminen:

Kainuun sotella on vahva osaaminen mielenterveys-, päihde- ja kriisityössä. Nämä palvelut tuotetaan koko Kainuun

alueella sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon (pl. Puolanka) tasoisena.
 
 

11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Kainuu
Seutukunnat

Kajaanin, Kehys-Kainuun
Kunnat

Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Alustava ehdotus hankkeen ohjausryhmäksi

-	Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

-	Terveysjohtaja Kristiina Kananen

-	Ylilääkäri Juha Luukinen

-	Ylilääkäri Jutta Paananen

-	Ylilääkäri Jaana Alakortes

-	Ylihoitaja Marja-Liisa Haataja

-	Tulosyksikön päällikkö Marja-Leena Leinonen

-	Tulosyksikön päällikkö Marjo Pietikäinen

-	Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen

-       Rahoittajan edustaja
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä

 

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan,

naisten määrä eriteltynä

 

12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Henkilöstön vaihtuminen
Sairastumisiin ym. siirtymiin varaudutaan tarkalla toiminnan
kirjaamisella hankeen alusta alkaen

Talousarvion ylittyminen
Ei ole todellinen riski; toimintaa hallinnoidaan keskitetysti ja
talousseuranta on jatkuvaa

Osaamisen puutteet

Organisaatiossa on paljon osaamista, osaamista voidaan
ostaa tarvittaessa, rekrytoinnissa huomoidaan
osaamistarpeet

Työntekijöiden sitoutumattomuus
Toimintatavan muutoksen tarve tuodaan esille, johdon
avoin sitoutuminen uudenlaiseen toimintatapaan

Aikataulun pettäminen Hankkeelle laaditaan riittävän tarkka toimintasuunnitelma

Kokemus ajan puutteesta
Johto mahdollistaa jokaiselle uuden oppimisen, johto viestii
asiasta avoimesti ja suoraan

Pandemian aiheuttamat rajoitukset Hyödynnetään etäteknologiaa, tallennetaan koulutukset

Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä
Mikroyritys
Pieni yritys
Keskisuuri yritys
Suuryritys
Yhteensä 0

Työttömät (ml.
pitkäaikaistyöttö
mät)

Yleissivistävässä
/ ammatillisessa
koulutuksessa
olevat

Työssä olevat
(ml. yrittäjät)

Työmarkkinoiden
ulkopuolella
olevat Yhteensä

Alle 25-vuotiaita 5 5
25-29-vuotiaita 10 10
30-54-vuotiaita 60 60
Yli 54-vuotiaita 75 75
Yhteensä 0 0 150 0 150
Joista naisia 105 105
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12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta,

naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden

lukumäärä, naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

Yhteensä
Lähiopetuspäiviä 150
Etäopetuspäiviä 600
Tukityöllistämispäiviä
Ohjaus- tai
konsultointipäiviä 50
Muita henkilötyöpäiviä
Yhteensä 800

Osallistujat ilman
perusasteen
(ISCED 1)
koulutusta

Alemman
perusasteen
(ISCED 1) ja
ylemmän
perusasteen
(ISCED 2)
koulutuksen
suorittaneet

Keskiasteen
(ISCED 3) tai
keskiasteen
jälkeisen (ISCED
4) koulutuksen
suorittaneet

Korkea-asteen
koulutuksen
(ISCED 5 to 8)
suorittaneet Yhteensä

Alle 30-vuotiaita 0
30-54-vuotiaita 0
Yli 54-vuotiaita 0
Yhteensä 0 0 0 0 0
joista naisia 0

Yhteensä
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat
joista naisia
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13.2 Kestävä kehitys

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ý ¨

Osallistuva organisaatio on pääsääntöisesti
naisvaltainen; Kainuun sotella naisten osuus
henkilöstöstä on noin 87%. Hanke kohdistuu
kuitenkin koko henkilöstöön. Mielenterveys- ja
päihdepalveluissa on jonkin verran enemmän
miehiä työntekijöinä verrattuna muihin
palveluihin.

Organisaatiossa on laadittu henkilöstöraportit
vuosittain sekä tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tässä hankkeessa huomoidaan yksilöllisyys
muutoksessa ja uuden oppimisessa.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ý ¨

Hankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota
miesten osallisuuteen hankkeessa, koska
organisaatio on naisvaltainen. Toisaalta eri
ihmisten oppiminen vaihtelee eri oppimistyylien
mukaisesti yksilöllisesti.

Taustalla huomioidaan tehdyt tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Sukupuolisensitiivinen orientaatio on mukana
kehittämisessä ja kaikessa toiminnassa
huomioidaan sukupuolten näkökulmat.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý

Hanke palvelee kaikkia sukupuolia
tasapuolisesti ja hankkeen luonteesta johtuen
päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon
edistäminen.
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14 Liitteet
 
 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 Etäpalvelujen avulla vähennetään liikkumista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 7 Etäpalveluilla vähennetään ilmastoriskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus 4 Ks ed.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 Ks. ed.
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 Etäpalveluista ei synny jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 5 Voi luoda uudenlaista yrittäjyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 10

Kyse on juurikin aineettomien palvelujen
kehittämisestä  ja käyttöönotosta

Liikkuminen ja logistiikka 8 vähentää liikkumista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 8

Uusi toimintamalli edistää asiakkaiden
hyvinvointia paremmin saatavien ja
saavutettavien palvelujen myötä. Työntekijöiden
työhyvinvointi paranee.
Turvaa palvelun kriisiaikoina. Ennaltaehkäisee
palvelutarpeiden kriisiytymistä.

Tasa-arvon edistäminen 8

Palvelujen saavutettavuus paranee. Edellyttää
kuitenkin, että huomioidaan ne asiakkaat, joilla
ei ole resursseja ja edellytyksiä etäpalveluihin.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 8

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
yhdenvertaisuus lisääntyy, edellyttäen, että
huomioidaan ne asiakkaat, joilla ei ole
resursseja ja edellytyksiä etäpalveluihin.

Kulttuuriympäristö 3

Uudenlaisilla työtavoilla voi olla vaikutusta
työntekijöiden yksityiselämän uudenlaisiin
toimintamalleihin.

Ympäristöosaaminen 0 3
Työntekijät voivat tulla tietoisemmiksi etätyön
hyvistä puolista ympäristön näkökulmalta

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

22.4.2020 Ahopelto Maire Annikki
Maire Ahopelto

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Suomi.fi-tunnistautumisella)
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Hakijan taustalomake

De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

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.

Hakijan nimi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Y-tunnus

2496986-0
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 400
Postinumero

87070
Postitoimipaikka

Kainuu
Hakijan yhteyshenkilö

Pikkarainen Marita
Yhteyshenkilön puhelinnumero

08 61561
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

marita.pikkarainen@kainuu.fi

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2020 Yhteensä

Hankesuunnittelija 50% Osa-aikainen 3 11 340 11 340
1Yhteensä 3 11 340 11 340
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Kustannusten perustelut

Hankesuunnittelija 5kk 50% työajalla. Suunnittelijan tehtävänä on koordinoida hanketta, raportoida ohjausryhmälle ja rahoittajalle sekä arvioida hankkeen toteutumista.
Suunnittelija haetaan sisäisenä hakuna mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueelta, jotta osaaminen jää organisaation käyttöön.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2020 Yhteensä
Asiantuntijapalvelun osto 45 000 45 000
2 Yhteensä 45 000 45 000

Kustannusten perustelut

Ostetaan erilaista tukea osaamisen lisäämiseksi; toteutetaan valmennuksellisina työpajoina sekä tuotetaan videoita verkko-oppimista varten.
Osaamisen vahvistamisen sisällöt: teknologiaosaaminen, etäterapiaosaaminen, etäasiointiosaaminen, tietosuoja ja tietoturva osaaminen.
Asiantuntijatuki ongelmatilanteissa.

3 Muut kustannukset

Kustannus 2020 Yhteensä
pienhankinnat henkilöstölle: luurit,kamerat ym. oheistuotteet 5 000 5 000
3 Yhteensä 5 000 5 000

Kustannusten perustelut

Pienhankinnat työn tekemiseksi: mikrofonit/luurit, kamerat ym. tietokoneen oheislaitteet

4 Flat rate

Kerroin 2020 Yhteensä
17.00 % 1 928 1 928
4 Yhteensä 1 928 1 928

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä
2020 Yhteensä

63 268 63 268

5 Tulot

Tulot 2020 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2020 Yhteensä

63 268 63 268

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2020 Yhteensä
6 Yhteensä 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2020 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä
2020 Yhteensä

63 268 63 268

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2020 Yhteensä

50 614 50 614
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2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 12 654 12 654
2.1 Yhteensä 12 654 12 654

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2020 Yhteensä

12 654 12 654

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0
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B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2020 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2020 Yhteensä

63 268 63 268

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä
2020 Yhteensä

0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä
2020 Yhteensä

63 268 63 268
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