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21.10.2010

Ohjausryhmän kokous 3/2010
Aika: 19.10.2010 klo 13.00-15.00
Paikka: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, neuvotteluhuone KTK 314
Osallistujat:
Varsinaiset jäsenet:
Kerttu Illikainen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (videoyhteydellä Ylivieskasta)
Petri Kinnunen, Poske / Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö (poissa)
Aini Naumanen, Kuusamo (videoyhteydellä Kuusamosta)
Anna-Maija Puroila, Oulun yliopisto
Marja Ranta-Nilkku, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (videoyhteydellä Ylivieskasta)
Heleena Talala, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (poissa)
Aira Vähärautio, Lapsen hyvä arki-hanke
Asiantuntijajäsenet:
Pekka Asikainen, Oulun hiippakunta (poissa)
Leena Huhanantti, MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri (poissa)
Päivi Lindberg, THL (poissa)
Lapsen hyvä arki: Kirsi Anttila (poissa) ja Anu Määttä (videoyhteydellä Kuusamosta)
PaKaste: Kaisa Kostamo-Pääkkö
Asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila avasi kokouksen.
Todettiin läsnäolijat.
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista. Kirsi Anttilan osuus jätettiin pois toimintaraportin
käsittelystä asialistan kohdasta 4.
3. Talouden seurantaraportti 1.5.-31.10.2010
Kerttu Illikainen esitteli talouden seurantaraportin 1.5.-31.10.2010 aikavälillä sekä LounaisSuomen aluehallintovirastolle tehdyn selvityksen Kaste-ohjelman mukaisesta
valtionavustuksen maksatuksesta hankkeen alkamisajankohdasta lukien. Selvitys on
pöytäkirjan liitteenä. Kaste-ohjelman mukainen ensimmäinen valtionavustuksen määräraha
on saatu käytettyä kokonaisuudessaan PaKaste-hankkeen Pohjois-Pohjanmaan, Lapsen hyvä
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arki-osahankkeessa. Kokonaiskustannukset ovat tähän mennessä yhteensä 259 318 euroa ja
kirjanpidon mukaiset kustannukset maksatusjaksolta 104 065 euroa.
Hankeen toimintasuunnitelmassa on kyetty huomioimaan hankerahoituksen etupainotteisuus
panostamalla kehittämistyötä tukeviin koulutus- ja konsultaatioprosesseihin sekä
palkkaamalla 50 %:n kehittäjätyöntekijä 1.2.-30.8.2010 aikavälille.

4. Toiminnan seurantaraportti 1.5.-31.10.2010
Projektipäällikkö Aira Vähärautio esitteli hankejakson keskeiset kehittämisprosessit
seurantaraportin pohjalta. Toiminnan seurantaraportti on pöytäkirjan liitteenä.
Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä esitteli 4-vuotistarkastukseen liittyvää kehittämisen
pilottiprosessia Koillismaan alueelta. Diaesitys on pöytäkirjan liitteenä.
Ohjausryhmä keskusteli hankkeen toiminnasta. Aini Naumanen totesi, että Koillismaalla
ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö on kehittynyt myönteisesti. Alueen
kehittämiskoordinaattori on saanut luotua luottamuksellisen ilmapiirin, joka on
mahdollistanut lapsiperhepalvelujen toimijoiden moniammatillisen ja monitoimijaisen
verkostoitumisen kolmen itsenäisen kunnan välillä. Positiivista palautetta sai myös
hankkeen
toimesta
järjestetty
moniammatillisen
työskentelyn
ohjauksellinen
prosessikoulutus, jota ovat vetäneet Oamk:n yliopettajat Hilkka Honkanen ja Arja Veijola.
Marja Ranta-Nilkku näki hankkeen myötä syntyneiden uusien kehittämisen rakenteiden
tukevan pitkäjänteistä lapsiperhepalveluiden kehittämistyötä alueellaan.
Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila kiitti hanketyöntekijöitä alueilla tehdystä
hyvästä kehittämistyöstä.

5. PaKaste-hankkeen eteneminen ja PaKast2-valmistelu
Kaisa Kostamo-Pääkkö kertoi PaKaste- hankkeen etenemisestä ja sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenteita pohtivan ja mallintavan työryhmän työskentelystä.
Taustakartoituksen lisäksi laaditaan muutama vaihtoehtoinen kehittämismalli, jonka jälkeen
ne esitellään sidosryhmille ja kerätään palautetta jatkotyöskentelyä varten. PaKastehankkeen neuvottelukunnan kokous on 26.10.2010 Ranualla. PaKaste-hankkeen työkokous
ja keskeisten sidosryhmien tapaaminen on Levillä 15.-16.11.2010. Ohjausryhmän jäsenet
ovat tervetulleita tilaisuuksiin.
Jatkohankkeen pääpaino on PaKaste1-vaiheessa kehitettyjen mallinnusten ja
pilottiprosessien
tulosten
levittämisessä
ja
juurruttamisessa.
Jatkohankkeen
hankesuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi 15.11.2010 mennessä. PaKaste2jatkohankkeen osalta on koottu materiaalia Pohjois-Suomen aluejohtoryhmää varten.
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Päätettiin informoida kuntien edustajia jatkohankkeesta ennen seuraavaa Pohjois-Suomen
aluejohtoryhmän kokousta, joka on 21.10.2010.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin pitää seuraava ohjausryhmän kokous keskiviikkona 19.1.2011 klo 13.00-15.00
Oulun yliopistolla. Siinä luodaan katsaus hankkeen taloudelliseen ja toiminnalliseen
tilanteeseen. Kehittämistyön tarkastelu kohdennetaan tuolloin erityisesti Kallion ja
Selänteen alueiden pilottiprosesseihin.

7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.
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