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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Valtion ohjausjärjestelmä on muuttunut sosiaali- ja terveydenhuollossa normiohjauksesta informaatio- ja ohjelmaohjaukseksi. Etenkin viime
vuosina kuntia on ohjattu kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja hankerahoituksen turvin. Tutkimuksessa tarkastellaan ohjelmaohjauksen
toteutumista van-hustenhuollon hankkeissa.
Tutkimuksessa selvitetään 1) miten vanhustenhuollon hankkeet kohdentuivat alueellisesti, 2) miten ne kohdentuivat eri painopistealueille,
3)toteutuiko seudullinen yhteistyö ja yhteistyö eri kumppanien kanssa, 4) mitä tavoitteita hankkeille asetettiin ja miten tavoitteet toteutuivat sekä
5) mitä toimintamalleja hankkeilla saatiin aikaan.
Tutkimuksen pääasiallisena aineistona oli luettelo vanhustenhuollon hankkeista, joille sosiaali- ja terveysministeriö tai lääninhallitukset olivat
myöntäneet valtionavustusta vuosina 2003-2007 sekä valtionhallinnon Hantti -ohjelmaan kirjatut hankekuvaukset ja rahoitusselvitykset.
Tutkimus kohdistui pääasiassa 110 kuntien, kuntayhtymien ja seutukuntien toteuttamaan vanhustenhuollon hankkeeseen, jotka lääninhallitus oli
rahoittanut. Lisäksi perehdyttiin tarkemmin kolmeentoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeeseen. Aineiston analyysi tehtiin
käyttäen yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä ja laadullista sisällönanalyysia.
Vanhustenhuollon hankkeille myönnettiin vuosien 2003-2007 aikana rahoitusta yhteensä noin 24 miljoonaa euroa. Valtaosalle hankkeista
myönnettiin alle 150 000 euroa valtionavustusta. Useimmat hankkeet kestivät 2,5 vuotta. Sisällönanalyysissä havaittiin, että hankkeet
kohdistuivat pääasiassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kotihoidon ja palvelurakenteen kehittämiseen. Ennaltaehkäiseviä hankkeita
oli eniten Itä-Suomen alueella.
Hankkeissa korostui moniammatillisuus, asiakaslähtöisyys, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen. Myös seudullisuus ja yhteistyö
oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa tuli selvästi esille. Useassa hankkeessa haettiin ratkaisua haja-asutusalueen ongelmiin. Sosiaalinen
näkökulma ja yhteistyö kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa tuli esille.
Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että valtion ohjelmaohjaus toteutui kuntien, kuntayhtymien ja seutukuntien vanhustenhuollon
hankkeissa. Hankkeet kohdentuivat hyvin vaadituille painopiste-alueille ja ne jakautuivat alueellisesti tarkoituksenmukaisesti. Myös seudullisuus
näytti toteutuvan vanhustenhuollon hankkeissa. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida arvioida hankkeiden vaikuttavuutta.
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