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VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

HAKIJA

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Myllärintie 35
96400 Rovaniemi

HAKEMUS

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on hakenut 28.12.2010 saapuneella
hakemuksella valtionavustusta 3 264 344 euroa ”Pohjois-Suomen monialaiset
sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen;
Pohjoisen alueen Kaste - PaKaste II” -nimiseen hankkeeseen.
Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 4 352 458 euroa. Hankkeeseen
osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät ovat varanneet hanketta varten yhteensä
1 088 115 euroa. Hanke ei saa muuta julkista rahoitusta.
Hankkeen tavoitteet ja sisältö kuvataan tarkemmin hakemusasiakirjoissa.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RATKAISU
Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle
hakemuksessa tarkoitetun kehittämishankkeen toteuttamiseen valtionavustusta
2 300 000 euroa.
Hankkeen valtionavustuksen perusteeksi hyväksytyt kustannukset ovat 3 066 667 euroa. Valtionavustus voi olla kuitenkin enintään 75 prosenttia hankkeen toteutuneista,
valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustannuksista. Valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttyyn kokonaiskustannusten määrään ei sisälly arvonlisäveron osuutta.
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.10.2011 - 31.10.2013 syntyneisiin
kustannuksiin.

VALTIONAVUSTUKSEN MAKSAMINEN
Valtionavustus maksetaan vuoden 2011 määrärahasta momentilta 4.11.33.60.31.1.
Määräraha on käytettävä vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä.
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e-mail: kirjaamo.stm@stm.fi
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Valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle tehdyn maksatushakemuksen pohjalta. Valtionavustus voidaan
maksaa kalenterivuosittain enintään kahdessa erässä.
Viimeinen maksatushakemus tulee toimittaa aluehallintovirastolle 31.10.2013
mennessä.
Maksatushakemukseen liitetään kuvaus hankkeen toteutumisesta. Maksatushakemuksen yhteydessä hankkeen tulee toimittaa allekirjoitettu ote kirjanpidon pääkirjasta sekä talousarvion toteutumisvertailu.
Hakijan tulee maksatushakemuksen tehdessään ottaa huomioon, mitä tässä päätöksessä ja valtionapuviranomaisen antamissa ohjeissa on todettu valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Päätöksessä oleva luettelo on esimerkinomainen. Maksatuksen
yhteydessä voi tulla esiin myös muita kuin päätöksessä mainittuja kustannuksia, joita
ei voida hyväksyä valtionavustukseen oikeuttaviksi. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa etukäteen yhteyttä Lounais-Suomen aluehallintoviraston yhteyshenkilöön.

TARVITTAVAT LISÄSELVITYKSET
Myönnetyn valtionavustuksen määrä huomioon ottaen päätöksen saaneen on
toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttäväksi tarkennettu
hankesuunnitelma rahoituslaskelmineen viimeistään 31.5.2011. Valtionavustuksen
maksamisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt
tarkennetun hankesuunnitelman.
Lisäksi päätöksen saaneen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriöön 31.5.2011
mennessä selvitys siitä, miten hankkeessa ja sen eri osahankkeissa varmistetaan myös
valtakunnallisesti merkittävän tiedon levittäminen, joka koskee tietoperustan muodostamista, juurruttamisen ja implementaation prosesseja sekä muutoksen aikaansaamisen mekanismeja.

VALTIONAVUSTUKSEN EHDOT
Yhteistyö muiden hankkeiden ja valtakunnan tason toimijoiden kanssa
Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, Suomen Kuntaliiton sekä sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen asiantuntijat ovat sitoutuneet antamaan asiantuntijatukea kuntien kehittämishankkeille valtakunnallisella tasolla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on nimittänyt jokaiselle Kaste-ohjelman keskeiselle
teema-alueelle asiantuntijatiimin, joka tukee valtionavustushankkeiden toteutusta sekä
auttaa hankkeita verkostoitumaan. Hankkeessa tulee vahvistaa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa aloitettua teema-alueen yhteistyötä.
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Siltä osin kuin hankkeessa kehitetään sähköisiä palveluita kansalaisille, hankkeen on
tehtävä yhteistyötä valtiovarainministeriön SADe-ohjelman (Sähköisen asioinnin ja
demokratian kehittämisohjelma) kanssa ja nimettävä sähköisten palveluiden kehittämisestä vastaava yhteyshenkilö.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen alueiden huomioon ottaminen
Kehittämishankkeessa käytettyjen aluejakojen tulee olla yhteensopivia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) tarkoittamien aluejakojen kanssa.
Hankkeen organisoinnin seurauksena ei saa syntyä uusia, kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain edellytyksistä poikkeavia hallinnollisia alueita.

Hankkeen arviointi ja kirjanpito
Hakijan on toimitettava aloitusilmoituksen yhteydessä Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle tiedoksi kehittämishankkeeseen osallistuvien kuntien ja
kuntayhtymien tekemä sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta.
Hankkeen aikaisesta ja hankkeen päätyttyä tehtävästä hankkeen arvioinnista sekä
näitä koskevista asiakirjoista on pyydettäessä annettava tieto sosiaali- ja
terveysministeriölle ja Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.
Hankkeen kirjanpidon tulee olla riittävän selkeästi eriytetty avustuksen saajan muusta
kirjanpidosta.
Koko hankkeella tulee olla yksi yhtenäinen kirjanpito (oma kustannuspaikka tai vastaava). Lisäksi hankkeen osahankkeilla tulee olla oma kirjanpitonsa. Hankkeen kaikkien tulo- ja menoerien tulee sisältyä hankkeen kirjanpitoon samalla tilierittelytasolla
sekä osahankkeiden että koko hankkeen osalta.

Muutosten ilmoittaminen
Mikäli tämän päätöksen antamisen jälkeen toteutetaan hankkeeseen osallistuvia tahoja
tai hankerahoitusta koskevia tarkistuksia tai muutoksia, jotka vaikuttavat hankkeen
kustannuksiin, tavoitteisiin, toteuttamisaikatauluun tai sisältöön, valtionavustuksen
maksamisen edellytyksenä on, että valtionavustuksen myöntämisen perusteet edelleen
täyttyvät.
Tämän päätöksen perusteena olevan hankesuunnitelman ja hankkeen toteuttamisaikataulun muuttaminen edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön tai Lounais-Suomen
aluehallintoviraston hyväksyntää. Edellä mainittuja ja muita valtionavustuksen
perusteena olevia seikkoja koskevat muutokset tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti
Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.
Hankkeen tulee ottaa huomioon, että muualta saatava julkinen rahoitus ja tulorahoitus
vähentävät valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrää. Rahoitusosuuksien
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muutokset sekä hankkeen mahdollinen tulorahoitus tulee ilmoittaa Lounais-Suomen
aluehallintovirastolle viivytyksettä.

Kustannukset, joihin valtionavustusta suoritetaan
Valtionavustusta maksetaan kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin,
valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttyihin kustannuksiin. Hankesuunnitelmaan ja
sen kustannusarvioon sisällytettyjä kustannuseriä ei ole hyväksytty sellaisenaan tällä
päätöksellä, vaan kustannuksia arvioidaan erikseen maksatushakemusten yhteydessä.
Lisäksi myöhempänä todetun mukaisesti joidenkin kustannusten osalta edellytetään
että sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy syntyvän kustannuksen etukäteen valtionavustukseen oikeuttavaksi.
Hankkeen valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat henkilöstömenot,
matkakustannukset, palvelujen ostot, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ja
vuokramenot sekä muut hankkeen toteuttamiseen kohdistuvat välttämättömät
kustannukset.
Laskennallisia kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi. Vuokrakustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Hallinnointikustannusten tulee perustua vyörytettyihin kustannuksiin ja ne tulee pystyä osoittamaan
vyörytysperusteet sisältävällä laskelmalla.
Hankkeen henkilöstömenojen tulee kohdentua kehittämistoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina ei voida hyväksyä työnohjauskustannuksia, eikä koulutuskustannuksia, jotka aiheutuvat sosiaalihuoltolain (710/1982) 53
§:ssä ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 5 §:ssä tarkoitetusta kunnan lakisääteisestä
täydennyskoulutusvelvoitteesta.
Hankkeen toteuttamiseksi välttämättömään koulutukseen osallistuvien muiden kuin
hankkeessa työskentelevien henkilöiden palkkamenot koulutukseen osallistumisen
ajalta eivät ole valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia.
Ulkomaanmatkojen kulut eivät ole pääsääntöisesti valtionavustukseen oikeuttavia
kustannuksia. Ne voidaan hyväksyä ainoastaan erityisellä perusteella ja tällöinkin hyväksytään pääsääntöisesti vain hankkeen yhden työntekijän matkakulut. Ulkomaanmatkan kulujen hyväksymisen edellytyksenä on, että matkaan on haettu ennakkoon
lupa sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilöltä. Samoin on etukäteen hankittava
hyväksyminen ulkomailta hankittavan koulutuksen kustannuksiin.
Valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi ei hyväksytä laite- tai kalustehankintoja tai muita investointeja, ellei hankinnoista ole ennen niiden tekemistä sovittu sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilön kanssa. Poikkeuksena ovat hankkeen työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön tulevat työvälineet, kuten tietokone ja matkapuhelin sekä niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset.

5 (8)

Tietoteknologian käyttöön ja kehittämiseen liittyvien menojen hyväksyminen valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi edellyttää, että ne toimenpiteet, joista kustannukset aiheutuvat, on etukäteen nimenomaisesti hyväksytty sosiaali- ja terveysministeriössä.
Jo toiminnassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksiköiden perustoiminnan kustannukset eivät ole Kaste-ohjelman mukaiseen valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia. Ainoastaan silloin, jos kehittämisyksikkö osallistuu hankkeessa
tehtävään kehittämistyöhön, voidaan kehittämisyksiköltä ostettava työpanos hyväksyä
valtionavustukseen oikeuttavaksi kustannukseksi.
Valtionavustusselvitys
Hankkeen päätyttyä valtionavustuksen saajan tulee tehdä selvitys kehittämishankkeen toteutumisesta. Hankkeen valtionavustusselvitys tehdään tarkoitusta varten
vahvistetulle lomakkeelle, jonka saa sosiaali- ja terveysministeriön internet -sivulta
osoitteesta www.stm.fi.
Valtionavustusselvitykseen liitetään hankkeen hallinnoinnista vastaavan kunnan tai
kuntayhtymän tilintarkastajan lausunto. Lisäksi selvitykseen tulee liittää hankkeen
vastuuhenkilön allekirjoittama selvitys hankkeen toteutumisesta.
Valtionavustusselvitys toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle
mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Valtionavustuksella hankittu omaisuus; tekijänoikeudet

Tässä valtionavustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten hankittua omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn
käyttötarkoitukseen, kun omaisuuden hankintaan on myönnetty valtionavustusta.
Omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta ei saa luovuttaa toiselle valtionavustuksen
kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. Tällä päätöksellä omaisuuden käyttöajaksi
määrätään kymmenen vuotta valtionavustuksen viimeisen erän maksamisesta.
Hankkeen tulosten tekijänoikeudet jäävät sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kilpailutus ja hankinnat
Valtionavustuksella tehtäviin hankintoihin sovelletaan julkisista hankinnoista annettua
lakia (348/2007) siltä osin kuin hankinnat kuuluvat mainitun lain piiriin.

VALTIONAPUVIRANOMAISEN VALVONTAOIKEUS
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Valtionavustuksen saajan on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle ja LounaisSuomen aluehallintovirastolle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot sekä osallistuttava kutsuttaessa valtionapuviranomaisen järjestämiin hankkeen toteuttamista, seurantaa ja arviointia
koskeviin tilaisuuksiin.
Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Lounais-Suomen aluehallintovirastolla on oikeus
suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tämän
päätöksen mukaiseen toimintaan sekä valtionavustuksen saajan talouteen ja
toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Tarkastusta suorittavalla on oikeus saada
haltuunsa tarkastuksen edellyttämät tiedot ja asiakirjat. Valtionavustuksen saaja on
velvollinen avustamaan tarkastuksen toteuttamisessa.
Sosiaali- ja terveysministeriön sisäisellä tarkastuksella tai ministeriön valtuuttamalla
tarkastajalla on oikeus tehdä hankkeessa tarkastuksia, saada veloituksetta käyttöönsä
tarkastuksessa tarpeelliset asiakirjat sekä saada apua tarkastusten toteuttamisessa.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla on myös tarkastusoikeus.
Hankkeen valvojana sosiaali- ja terveysministeriön puolesta toimii neuvotteleva virkamies Pirjo Sarvimäki sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosastolta, puhelin (09) 1607 3136, 050 365 3802, s-posti: pirjo.sarvimaki(at)stm.fi.
Valvoja seuraa ministeriön edustajana hankkeen edistymistä hankesuunnitelman mukaisella tavalla. Valvojalla on oikeus saada tarvittaessa tietoja hankkeen edistymisestä. Valvoja tulee kutsua hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmän kokouspöytäkirjat tulee aina toimittaa valvojalle tiedoksi.
Valvoja ilmoittaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle välittömästi tekijöistä,
jotka voivat aiheuttaa valtionavustuksen maksamisen keskeyttämisen tai lopettamisen.
Ministeriö ilmoittaa valvojan vaihtumisesta välittömästi hankkeelle.

MAKSATUKSEN KESKEYTYS JA VALTIONAVUSTUKSEN TAKAISINPERINTÄ
Sosiaali- ja terveysministeriö voi päättää, että valtionavustuksen maksatus
keskeytetään valtionavustuslain 19 §:n perusteella tai että valtionavustuksen maksatus
lopetetaan ja jo maksettu valtionavustus peritään takaisin valtionavustuslain 21 §:ssä
määritellyissä tilanteissa.

Takaisin perittävälle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain
(633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, ellei määrää makseta viimeistään valtionapuviranomaisen asettamana eräpäivänä.

YHTEYSHENKILÖT JA LISÄTIETOJEN ANTAJA
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Hankkeen yhteyshenkilö valtionavustuksen saajan organisaatiossa on kehitysjohtaja
Kaisa Kostamo-Pääkkö, puh. 040 570 2844, s-posti: kaisa.kostamopaakko(at)poskelappi.fi.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston yhteyshenkilö on ylitarkastaja Marja-Leena
Kuusisto, puh. 040 726 5302, s-posti: marja-leena.kuusisto(at)avi.fi.
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilö on hallitusneuvos Anne Kumpula, puh.
(09) 1607 4113, 050 545 0249, s-posti: anne.kumpula(at)stm.fi. Hän antaa tarvittaessa
myös tätä päätöstä koskevia lisätietoja.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) 5 ja
5b§
Valtionavustuslaki (688/2001) 11 § 1 ja 2 mom, 12 § 1 mom, 13 - 19 §, 20 § 1 mom.
ja 21 §, 25 § ja 26 §
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden
valtionavustuksista (287/2008).
MUUTOKSENHAKU
Valtionavustuslain 34 §:n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Päätökseen tyytymätön asianosainen saa hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä
oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusosoitus on
tämän päätöksen liitteenä.

Peruspalveluministeri

Paula Risikko

Hallitusneuvos

Anne Kumpula

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Hakijan tulee tiedottaa tästä päätöksestä muille hakemuksessa mainituille kunnille ja
kuntayhtymille.
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2. Aloitusilmoituslomake
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