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Täydentävä ohjeistus koskien hankkeiden arviointia 25.8.2016
Kärkihankkeessa rahoitettavien hankkeiden arviointi perustuu seuraaviin
asiakirjoihin:
1. Valtioneuvoston asetus hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille vuosina 2016–2018
myönnettävistä valtionavustuksista

2. Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden valtionavustushaku vuonna 2016 - yhteiset
hakuohjeet

3. Kärkihanke: KEHITETÄÄN IKÄIHMISTEN KOTIHOITOA JA VAHVISTETAAN
KAIKENIKÄISTEN OMAISHOITOA 2016–2018. Hakujulistus 6.5.2016. Sosiaali- ja
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:32

4. Hakulomake ja liitteet:
1)
2)
3)
4)
5)

Hakulomake
Osallistujalomake
Hankkeen menot ja rahoitus
Selvitys hankkeen toteuttajille myönnetyistä de minimis tuista
Selvitys muilta kuin kunnilta ja kuntayhtymiltä ja maakunnilta
a) Tilinpäätöstiedot (muilta kuin kunnilta tai kuntayhtymiltä) kahdelta viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta.
b) Vakuutus siitä, että hankkeen toteuttaja (muu kuin kunta tai kuntayhtymä) ei ole
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaisissa taloudellisissa
vaikeuksissa, eikä sille ole annettu sellaiseen komission aikaisempaan
päätökseen perustuvaa maksamatonta perintämääräystä, jossa tuki on julistettu
sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.
6) Hankesuunnitelmasta oma ohjeistus I&O kärkihankkeen sivu, katso ohje
7) Päähakijan CV ja julkaisuluettelo.

5. Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa hankesuunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:41

6. Hankesuunnitelman arviointikriteerit

Hallituksen kärkihanke:
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa, STM
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Hankesuunnitelmien arviointikriteereiden täsmennys
Hanketta arvioidaan seuraavien arviointikriteerien mukaisesti:
A) Ensisijaiset arviointikriteerit, hankkeen laajuus (0-3p)
B) Hankkeen laatu (0-19p)
C) Kokonaispisteet, arvio hankkeen vaikuttavuudesta (A+B= 0-22p)
Hakijoille toimitetaan kirjallinen palaute valtionavustuspäätöksen yhteydessä.
Huom! Toimenpidekokonaisuuteen 3 (kokeilujen, muutosagenttitoiminnan ja kärkihankkeen
arviointi) saapuneet hakemukset, arvioidaan ilmoitetusta hakuaikataulusta poiketen sen jälkeen
kun valtionavustuspäätökset toimenpidekokonaisuuksiin 1 ja 2 on tehty.
A.

Ensisijaiset arviointikriteerit, hankkeen laajuus
1. Hankkeen relevanssi (0-1p): Hanke kohdentuu hakujulistuksessa määriteltyyn
toimintamalliin/-eihin
1. Ikäihmisten palvelujen toimintamallit
i. Keskitetty alueellinen asiakas-/palveluohjaus
ii. Toimiva kotihoito
iii. Asumisen ja palvelun yhdistävät kokeilut
(Poikkeus: Asumisen ja palvelun toimintamallissa ei edellytetä
maakunnallista edustavuutta vaan aiempaa jo olemassa olevaa
rakennusta tai asumista ja palvelua yhdistävää toimintaa)
2. Kaikenikäisten omaishoidon vahvistamisen toimintamalli
i. Omais- ja perhehoidon keskukset kokeilujen tukena
ii. Kokeilu vammaisten lasten omaishoidosta
iii. Kokeilu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaisten ja
omaishoidon tukemisesta
iv. Kokeilu muistisairaan iäkkään omaishoidosta
2. Alue (0-1p): Maakunnan kaikki tai useimmat kunnat/kuntayhtymät osallistuvat
(Asumisen ja palvelun toimintamallissa ei edellytetä maakunnallista edustavuutta vaan
aiempaa jo olemassa olevaa rakennusta tai asumista ja palvelua yhdistävää toimintaa)
3. Monitoimijaisuus (0-1p): Hankkeessa on mukana kuntia/kuntayhtymiä, järjestöjä,
yrityksiä, seurakuntia ym.
Jokaisesta ensisijaisesta kriteeristä (relevanssi, alue, monitoimijaisuus) tulee saada yksi
(1) piste eli yhteensä kolme (3) pistettä. Jos jokin ensisijaista kriteereistä (relevanssi,
alue, monitoimijaisuus) ei täyty, hanketta ei arvioida. Ensisijaisten arviointikriteerien
yhteydessä tarkistetaan myös kokeiluille asetetut 6.5.2016 julkaistun hakujulistuksen
liitteissä 2-5 esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Hallituksen kärkihanke:
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa, STM
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B.

Hankkeen laadun arviointikriteerit
Hankkeen tavoitteet (0-3p, painoarvo x2, maksimi 6 pistettä)
- Lähtötilanteen kuvaus (ml. palvelurakenne) ja tunnistettu kehittämispotentiaali
- Alueella aiemmin toteutetut tai meneillään olevat hankkeet
- Tavoitteet ja tavoitellut hyödyt
- Hankkeen soveltuvuus muuttuvaan toimintaympäristöön
- Toiminnan juurruttamissuunnitelma
Hankkeen toteutettavuus (0-3p, painoarvo x 2, maksimi 6 pistettä)
- Hankkeen vetäjän asiantuntijuus ja kokemus (lähtökohtaisesti CV:ssä kuvatut mm.
kehittämistehtävät, johtaminen ja substanssiosaaminen)
- Hankkeessa mukana olevien asiantuntemus, yhteistyösuhteet ja
kehittämisympäristö
- Vastuut, työnjako ja organisoituminen
- Tietojärjestelmien (asiakas- ja potilastietojärjestelmät) yhdyspinnat
- Hankesuunnitelman toteutumisen realistisuus (aikataulutus, määrärahatarve,
kustannustehokkuus ja käyttösuunnitelma)
Viestintä ja vuorovaikutus (0-3p)
- Viestintä ja vaikuttamissuunnitelma (ratkaisut oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen
viestintään, tiedon tarvitsijatahojen tunnistaminen ja keinot heidän
tavoittamisekseen sekä ehdotetut käytännölliset ratkaisut tiedon tuottajan ja
hyödyntäjän väliseen vuoropuheluun
- Asiakkaiden, omais- ja perhehoitajien sekä henkilöstön osallistuminen ja osallisuus
Ennakointi ja seuranta (0-3p)
- Riskien arviointi ja riskienhallintasuunnitelma
- Itsearviointisuunnitelma, jossa huomioitu eri kohderyhmien (asiakkaat, hoitajat,
henkilöstö) kohderyhmävaikutusten arviointi (mm. asiakaskokemukset)
Lisäpisteet (0-1p)
- Tunnistettu potentiaalinen lisäarvo tai innovaatio
- Tunnistetut yritysvaikutukset tai uudet yhteistyösuhteet
Hankkeen laadun kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon lisäksi hallitusohjelman ja
kärkihankkeiden yhteisten lähtökohtien toteutuminen kuten mm. hankekokonaisuuden tuomat
hyvinvointivaikutukset, digitalisaation tuoma lisäarvo, sukupuolten tasa-arvon edistäminen,
kustannusten kasvun hillintä sekä kohderyhmien vaikuttamismahdollisuudet.
C. Kokonaispisteet, arvio hankkeen vaikuttavuudesta
A Ensisijaiset arviointikriteerit ja laajuus
B Hankkeen laatu
Yhteensä

Hallituksen kärkihanke:
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa, STM

0-3 pistettä
0-19 pistettä
0-22 pistettä

