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Päätös Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-rahoituksen myöntämisestä: Kimpassa syömään - 
ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu 
 
Maakuntahallitus 15.01.2018 § 11 
  
 

Hakija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  (yhteishanke, osatoteuttaja  
  Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelut, Essote) 
Osoite Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli 
Asiahallinnan numero 169/0.01.05/2017/2017, saapumispäivä 29.11.2017 
 
Hankkeen kuvaus 
"Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu" hankkeessa kehitetään kokeilujen 
kautta ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä ennaltaehkäisevästija 
talouden realiteetit huomioiden. Hanke hakee harvaan, mutta kauttaaltaan 
asutulle ja Suomen ikääntyneimmälle maakunnalle, Etelä-Savolle, uusia toimintamalleja 
ja palveluverkostoja, joilla tuotetaan yhteisöllisen ruokailun palveluja ikääntyville 
ku ntalaisille. 
Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ovat kokeiluja (vähintään 4), joissa palveluja 
tuottavat yritykset ja järjestö- ja vapaaehtoiset toimijat eri muodoissa. Kokeiluissa panostetaan 
asiakkaan aktiivisesta osallistumista sekä haetaan ratkaisuja palveluverkostojen 
luomiseen ja asiakkaiden liikkumisen ruoan kuljettamisen sijaan. 
Hankkeen tavoitteita ovat: 
1) luoda toimintamalli yrittäjien, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden muodostamalle 
verkostolle, joka tuottaa yhteisöllisen syömisen palveluja ikääntyville Etelä-Savossa 
2) vahvistaa ko. palvelujen asiakaslähtöisyyttä, asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyden 
kokemusta 
3) luoda mahdollisuuksia ruokailutilanteen sisältöjen kehittämiseen jaltai laajentamiseen 
niin, että mukana on aktiivisuutta ja toimintakykyä lisäävää toimintaa (esim. 
kulttuuria, liikuntaa, viriketoimintaa). 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
(Essote), Vammais- ja vanhuspalvelut ovat hankkeen toteuttajia. Lisäksi 
hankkeen toimenpiteisiin osallistuu yrityksiä, järjestöjä ja vapaaehtoisia Hirvensalmen, 
Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnissa. 
Hankkeella on laaja potentiaalisten hyödyntäjien joukko, jossa on mukana niin 
asiakkaita kuin palveluntuottamiseen osallistuvia tahoja yrityksistä vapaaehtoisiin. 
Hanke on valmisteilla olevan valinnanvapauslainsäädännön mukainen ja tukee asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta. 
Hankkeen tulokset vakiintuvat osaksi Essoten toimintaa. Suunnitelmalliset kokeilut ja 
niiden arviointi muodostavat rungon uudelle toimintamallille, jolla ikääntyvien yhteisöllinen 
syöminen voidaan järjestää erityisesti haja-asutusalueella. Hanke kokoaa 
uudella tavalla yhteen julkisia ja yksityisiä toimijoita, millä on uutuusarvoa alueellisestija 
valtakunnallisesti. Lisäksi hanke tuo Etelä-Savoa esille ikääntyneiden kuntalaisten 
hyvinvoinnista ja toimintakyvystä huolehtivana maakuntana. 
 
Indikaattoritiedot 
1) Käynnistyvät kehitysprosessit:                           1 kpl 
 
Hanke luo pohjan kokonaisvaltaiselle kehityssuunnitelmalle, jonka avulla yhteisöllisen syömisen  
palveluja tuotetaan julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen ja vapaaehtoistaimijoiden 
yhteistyönä. 
 
3) Käynnistyvät kokeilut:                                  4 kpl                   
 
a) tiedon tuotannon väline (2 kpl) Kokeilujen systemaattinen arviointi tuottaa tietoa  
kehittämissuunnitelman pohjaksi. 
b) vaikutuksen syventämisen väline (2 kpl) Kokeilut vaikuttaavat toimijoiden asenteisiin  
muutostilanteessa,jossa työn sisältö osittain muuttuu (erityisesti Essote) ja toimijoita on useita. 
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Hankkeen kustannusarvio ja haettu avustus 
 
Hakija on esittänyt seuraavan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman rahoituspäätöksen 
  pohjaksi: 
 
Hankkeen kustannukset   98097 € 
./. Hankkeen tulot   0 € 
Rahoitettavat nettomenot   98097 € 
 
Rahoitussunnitelma 
Kokonaisrahoitus:   98097 € 
AIKO-rahoitus:   68668 € 
Kuntarahoitus:   11469 € 
Muu julkinen rahoitus:  17960 € 
Yksityinen rahoitus:  0 € 
 
Kuntarahoitus ja muu julkinen rahoitus koostuvat päätoteuttajan ja osatoteuttajan 
omarahoitusosuuksista 
Tuen osuus on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 
 
Hankkeen kesto 
 
Hankkeen toteuttamiselle on esitetty seuraavaa kesto: 1.1.2018- 31.12.2018 
 
Päätöksen perusteet 
 
AIKO-rahoituksen myöntämisperusteet on määritelty seuraavissa laeissa ja asetuksissa: 
- Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) 
- Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) 
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 
(357/2014) 
- Valtion varoista myönnettävien tukien myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja 
käytön valvonnassa on lisäksi aina noudatettava valtion avustuslain (688/2001) määräyksiä, 
jollei laeissa tai asetuksessa toisin säädetä. 
 
Valmistelija: Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen puh. 044-770 0591 
eveliina.pekkanen@esavo.fi. 
 
Maakuntajohtaja: 
 
Maakuntahallitus myöntää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Kimpassa syömään -
ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu-hankkeelle tukea AIKO-rahoituksesta enintään 68 668 €. 
 
Hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen 
nojalla. 
 
Päätös: 
Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 
Veli Liikanen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. 

 
 

Ote tarkastetusta pöytäkirjasta on tulostettu Etelä-Savon maakuntaliiton 
asianhallintajärjestelmästä Mikkelissä 20.4.2018. 
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Tämä päätös on lähetetty tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla <Pvm>. 

 
 


