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Satakunnassa käyttöönotetaan ikääntyvien palveluissa RAI-arviointivälineitä (Resident Assessment Instrument) ja kaikki Satakunnan kunnat sitoutuivat käyttöönottoon vuoden 2021 alkupuolella. Kuntien tulee lain mukaan
aloittaa RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä
1.4.2023.
2M-IT Oy toimi hankintayksikkönä kilpailutuksessa, jossa hankittiin toimittajalta (Raisoft Oy) valmisohjelmiston käyttöoikeudet ja tukipalvelut Satakunnan alueelle. Hankinta toteutettiin maakunnallisena, osana Satasote – Satakunnan sote-rakenneuudistushankkeen osa-alue 3:n toimeenpanoa. Ohjelmiston käyttöönotto koordinoitiin 2M-IT:n toimesta. RAI:n käyttöönoton
koordinointia vahvistettiin syyskuun alussa, hankekoordinaattorin työpanoksella.
Satakunnan kunnat ja kuntayhtymät ovat RAI käyttöönoton myötä sitoutuneet myös THL:n implemointihankkeeseen, joka ohjaa käyttöönoton toiminnallista edistämistä ja antaa mahdollisuuden hyödyntää sekä olla osana
kansallista yhteistyötä ja vertaiskehittämistä. Muita implemointihankkeeseen kuuluvia alueita ovat mm. Siun Sote ja Lapin maakunta.
RAI-arviointivälineistön käyttöönotto on edistynyt Satakunnassa suunnitellusti; ohjelmisto arviointivälineiden käyttöön on tuotantovalmis joulukuun aikana ja varsinainen arviointityö ja tiedon keruu voidaan aloittaa vuoden
2022 aikana. Integraatiot toteutettiin perustietojärjestelmiin siltä osin, mitä
käytettävät potilastietojärjestelmät mahdollistivat.
Osaamisen varmistamiseksi, hankekoordinaattori Taina Kilpeläinen on pyytänyt tarjouksen koulutuskokonaisuudesta alueelle ja hankinta on
suunniteltu toteutettavaksi saman prosessin kautta, miten RAI-ohjelmisto ja
käyttöönotto hankittiin sekä jatkuva palvelu toteutetaan; tarjous
vastaanotetaan 2M-IT:lle, joka on sopimussuhteessa Raisoft Oy:öön.
2M-IT tekee edelleen sopimuksen Satasairaalan kanssa, joka edelleen tarjoaa palvelun kunnille. Laskutus on kapitaatioperusteinen (Satasairaalan
osuus 10%). RAI-hankkeen arvioidut vuosikustannukset vuonna 2022 ovat
koulutuskokonaisuuden kanssa yhteensä 200 000 – 250 000 €.
RAI:n jatkuvan palvelun sopimusasiat kuntaorganisaatioiden, Satasairaalan ja 2M-IT:n osalta ovat määrittelyssä ja sopimusasiat tulevat käsiteltäväksi alkuvuodesta 2022. RAI:n käyttöönoton edetessä on tunnistettu myös
uusia tehtäviä ja toimenpiteitä, joita tarkennetaan jatkuvan palvelun suunnitelmassa. RAI-asiat käsitellään myös Palvelurakenne (PARA) työryhmässä
tammikuussa 2022.
Asiantuntijapalvelut; osaamisen varmistaminen RAI-arviointiväline, kustannukset Satakunnan kunnat yhteensä 48 436,50 €. 2M-IT tarjoaa Satasai-

raalalle Raisoft Asiantuntijapalveluita ja verkkokoulutus työkalujen käyttöoikeuden vuodelle 2022. Verkkokoulutusympäristö on käytettävissä vuoden
ajan.
Kustannusten jako PoSa-kunnittain:
Kunta
(€)
Jämijärvi
345,40
Kankaanpää
2 581,80
Karvia
469,90
Pomarkku
417,50
Siikainen
280,30
PoSa-kunnat yhteensä
4 094,90
Hankekoordinaattori pyytää lupaa hankkia RAI:hin liittyvää osaamisen
asiantuntijapalveluita kuten esim. verkkokoulutusta kuntien ja sairaanhoitopiirin käyttöön, koska jatkuvan palvelun sopimusasiat ovat vielä määrittelyssä 2M-IT:n ja Satasairaalan sekä kuntien välillä. Suostumus tulee lähettää 31.1.2022 mennessä.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä Raisoft Asiantuntijapalveluita ja verkkokoulutusta koskevan
hankinnan PoSa-kuntien käyttöön.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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