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1. Hankkeen tavoitteet
Lapsen hyvä arki-hanke on Pohjoisen alueen Kasteen (PaKaste - Pohjois-Suomen monialaiset
sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli) hankekokonaisuuden osahanke.
Hankekokonaisuus pohjautuu elinkaarimallin mukaiseen ajatteluun. Se muodostuu neljästä
erillisestä osahankkeesta, joiden päämääränä on rakentaa KASTE -ohjelmakauden aikana
yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisrakenne ja toimintamalli Pohjois-Suomeen.
Lapsen hyvä arki-osahanke tuottaa kehittämisrakennekokonaisuuteen lasten ja perheiden
palvelujen kehittämisen osion Pohjois-Pohjanmaalle varhaiskasvatuksen substanssista käsin.
Hankkeen pyrkimyksenä on kehittämistyön avulla purkaa sektoroitunutta työkulttuuria lasten ja
perheiden palvelujen toteuttamisessa, ja näin vahvistaa elinkaarimallin mukaista lasten ja
perheiden palvelujen kehittämistä varhaisen tuen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta.
Hankkeen päätavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen
ehkäiseminen sekä lasten ja perheiden palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Tähän
liittyen tavoitteena on:
1. Moniammatillisen kumppanuuden edistäminen, yhteisten moniammatillisten toimintamallien
ja verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen lasten ja lapsiperheiden palvelujen tarjoajien
välille.
2. Varhaisen tunnistamisen ja tukemisen edistäminen sekä lasten eri elämän piireissä
tapahtuvan kasvatuksellisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen.
3. Lasten ja perheiden palveluissa työskentelevän henkilöstön ammatillisen osaamisen
kehittäminen.
4. Kuntien ja muiden tahojen välisen yhteistyön ja yhteisen työn tapojen vahvistaminen lasten
ja lapsiperheiden palveluissa asiakkaan osallisuus huomioiden.
5. Tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn välisen yhteyden kehittäminen.

Hankkeen odotettuina vaikutuksina on, että lasten ja perheiden hyvinvointi ja osallisuus
vahvistuvat:





lapset ja perheet saavat oikea-aikaista palvelua
saavat itse osallistua palvelujen kehittämiseen
kokevat tulevansa kuulluiksi
lapset ja perheet saavat tukea omissa kehitysympäristöissään ja peruspalvelujen
yhteydessä – kotona, päivähoidossa, neuvolassa
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 vanhemmat saavat tukea kasvatustehtävässään
 vanhemmuus vahvistuu
 lasten ja perheiden tarpeet tunnistetaan mahdollisimman varhain ja niihin voidaan antaa
oikea-aikaista tukea
 lasten ja perheiden palvelujen työmenetelmät kehittyvät ja leviävät keskeisten
toimijoiden käyttöön
 lasten ja perheiden palveluiden yhteistyö on mallinnettu rakenne- ja sisältötasolla
 ylisektorinen ja – kunnallinen yhteistyö vahvistuu ja sille luodaan toimintamalli
 lasten ja perheiden palveluissa työskentelevien ammatillinen osaaminen vahvistuu ja
heillä on käytössä yhteisiä työkaluja
 alan opiskelijat integroituvat kehittämistyöhön opinnäytetöiden ja harjoittelujen kautta
 korjaavan lastensuojelun tarve vähenee

2. Hankkeen toteutuminen 1.9.-31.12.2009

2.1 Hallinnointi ja toimijat
Osahankkeen hallinnoinnista vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Hankkeessa ovat mukana
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne sekä Kuusamo, Posio ja
Taivalkoski.
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Yliopiston kanssa on solmittu
erillissopimus, jossa on määritelty hankkeen osalta tila- ja tutkimusresurssien käytöstä.
Hankkeen projektipäällikkö Aira Vähärautio aloitti työskentelynsä 1.8.2009. Hankkeen
kehittämiskoordinaattorit Anu Määttä (Kuusamo-Taivalkoski-Posio) ja Kirsi Anttila (Kallio ja
Selänne) aloittivat työnsä 17.8.2009. Hankkeen työntekijöistä koostuvan tiimin tehtävänä on
hankesuunnitelman mukaisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja koordinointi kehittämisalueilla.
Hanketyöntekijöistä koostuvan tiimin työskentelyn pääprosessit seurantajakson aikana ilmenevät
alla olevasta taulukosta.
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Taulukko 2. Hanketyöntekijöiden tiimipalaverit
Aika ja paikka
9.9.2009
Puhelinpalaveri

21.9.2009
Puhelinpalaveri
28.9.2009 Oulun
yliopisto

6.10.2009 Oulun
yliopisto
12.10.2009
Puhelinpalaveri
2.11.2009 Oulun
yliopisto

18.11.2009
Puhelinpalaveri
23.11.2009
Puhelinpalaveri
30.11.2009
Puhelinpalaveri
7.12.2009 Oulun
yliopisto

14.12.2009
Videoneuvottelu.
Poske/Oulu

Asiat
Hankkeen talousasiat: koordinaattorin työskentelystä aiheutuvat kulut.
Kehittämistyön käynnistyminen: alueiden suunnitelmat ja
moniammatillisten kehittämistiimien kokoonpano. Syksyn aikataulujen
päivitys. Seurantaraportti.
Kehittämistyön eteneminen alueilla: alueiden kehittämistarpeet,
asiakaspalaute ja kehittämissuunnitelmien laatiminen. Seurantaraportti:
talous ja toiminta. Kehittämispäivän suunnittelua.
Kehittämispäivä: moniammatillisten kehittämistiimien perustaminen
alueille, alueiden kehittämissuunnitelmien laatiminen, ajankohtaisfoorumit,
alueellisen kehittäjäverkoston organisoituminen ja toiminnan
käynnistäminen, varhaiskasvatuspäivän suunnitteluryhmän
koollekutsuminen, yhteistyö voimaperhe-hankkeen kanssa.
Koulutuspalkkiot ja korvausperusteet. Lapsen hyvä arki hankkeen omat
sivut Posken www-sivuille. Ohjausryhmän asiantuntijajäsenet.
Toimintakalenterin päivitys.
Kehittämisalueiden aloituskokoukset ja niiden valmistelu.
Oppilaitosyhteistyön käynnistäminen. Varhaiskasvatuspäivän suunnittelu.
Kehittämispäivä. Kehittämistiimien työskentelyn käynnistyminen:
kehittämissuunnitelmat, asiakaslähtöiset prosessit, työryhmät, kehittämisen
teemat. Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden tapaaminen:
työskentelystä sopiminen. Alueellisen kehittäjäverkoston aloitustilaisuuden
valmistelu.
Kehittämistiimien työskentelyn käynnistyminen. Hakkeen logo.
Hankkeen logo. Koulutus- ja konsultaatioprosessit. Hankkeen www sivut.
Kehittämissuunnitelmat ja koulutusprosessit.
Kehittämispäivä. Ohjausryhmän kokouksen valmistelu.
Kasvatuskumppanuuskoulutuksen toteutus keväällä 2010.
Perhepäivähoidon kehittämisprosessi ja Ediva Oy:n tarjous.
Moniammatillisen kehittämistyön koulutusprosessi.
Alueiden kehittämissuunnitelmat. Kevään koulutusprosesseista sopiminen.
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2.2 Moniammatilliset kehittämistiimit
Moniammatillisten kehittämistiimien työskentely on käynnistynyt. Kullekin kehittämisalueelle
on perustettu omat moniammatilliset kehittämistiimit: Kallion, Selänteen ja Koillismaan. Niiden
tavoitteena on luoda hankkeen aikana alueille toimiva ennaltaehkäisevän, varhaisen puuttumisen
yhteistyö- ja kumppanuusmalli sekä uusia lasten ja perheiden hyvinvointia tukevia työmalleja
yhdessä kehittämiskoordinaattorin ja kehittäjätyöntekijöiden kanssa.
Moniammatillisten kehittämistiimin kokoonpanossa on huomioitu lapsiperhepalvelujen
kokonaisuus sekä paikalliset erityispiirteet ja tarpeet. Kehittämistiimiin kuuluu lasten ja
lapsiperhepalvelujen työntekijöitä, johtajia sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajia 1.
Kehittämistiimi laatii alueen yhteistyö- ja kehittämissuunnitelman kehittämistyön pohjaksi
yhdessä kehittämiskoordinaattorin kanssa. Kehittämistiimin jäsenten tehtävänä on kehittää ja
levittää uusia toimintamalleja ja työmenetelmiä omaan organisaatioon. Kehittämistiimi seuraa ja
arvioi hankkeen etenemistä ja sen käytännön toteutumista alueellaan.
Kehittämistiimien työskentelyä raportoidaan hankkeen www-sivuilla – www.sosiaalikollega.fi.
Talukko 3. Kehittämistiimien kokoontuminen
Aika ja paikka
9.11.2009
Koillismaan
kehittämistiimi
Kuusamo
16.11.2009
Kallion
kehittämistiimi
Ylivieska
17.11.2009
Selänteen
kehittämistiimi
Kärsämäki

Asiat
Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Kehittämisprosessin eteneminen.
Oppilaitosyhteistyö. Asiakaslähtöisten prosessien toteuttaminen.

Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Kehittämisprosessin eteneminen.
Oppilaitosyhteistyö. Asiakaslähtöisten prosessien toteuttaminen (Bikvaarviointi). Ajankohtaisfoorumi.
Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Kehittämisprosessin eteneminen.
Oppilaitosyhteistyö. Asiakaslähtöisten prosessien toteuttaminen (Bikvaarviointi). Ajankohtaisfoorumi.

2.3 Työryhmät
Kehittämisalueille on perustettu ja tullaan perustamaan työryhmiä, joiden vastuulla on
yksittäisten kehittämisteemojen konkretisointi ja kehittämistyön vieminen työyksikkötasolle
kunnan tai kuntayhtymän lapsiperhepalveluissa. Työryhmien kokoonpanossa on huomioitu
lapsiperhepalvelujen kokonaisuudet painopisteen ollessa varhaiskasvatuksessa ja varhaisen tuen
moniammatillisissa yhteistyökäytännöissä.
1

Kehittämistiimien koonpanot löytyvät hankkeen verkkosivuilta http://www.sosiaalikollega.fi/kaste/pohjoispohjanmaa-lapsen-hyva-arki.
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Työryhmien
työskentelyä
www.sosiaalikollega.fi.

tullaan

raportoimaan

hankkeen

www-sivuilla

–

2.4 Alueellinen kehittäjäverkosto
Alueellisen kehittäjäverkoston työskentely on käynnistynyt seurantajakson aikana.
Alueellinen kehittäjäverkosto koostuu Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan
korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä järjestöjen ja seurakunnan edustuksesta. Se kokoaa yhteen
kehittämistyön verkostomaisen rakenteen alueellisella tasolla.
Alueellisen kehittäjäverkoston tehtävänä on vahvistaa ja lisätä moniammatillista yhteistyötä alan
opiskelijoiden, tutkijoiden, kouluttajien ja käytännön työn kehittäjien välillä. Verkosto integroi
hankkeen kehittämistyöhön perus- ja jatko-opiskelijoiden oppimisprosesseja: opinnäytteitä,
harjoittelujaksoja ja muita projekteja. Alueellinen kehittäjäverkosto osallistuu moniammatillisen
opinnäytepankin ja oppilaitosyhteistyönä toetutuvien moniammatillisten työpajojen
suunnitteluun ja toteutukseen.
Hankkeen ja alueellisen kehittäjäverkoston toimijoiden työskentely perustuu osapuolten
solmimaan kumppanuussopimukseen. Alueellisen kehittäjäverkoston asiantuntemusta
hyödynnetään kehittämistyön toteutuksessa työntekijöiden koulutukseen ja kehittämisprosessien
konsultaatioon liittyvissä asiantuntijapalveluissa.
Taulukko 4. Alueellisen kehittäjäverkoston kokoontuminen
Aika ja paikka
25.11.2009
Aloituskokous
Oulun yliopisto

Asiat
Esittäytyminen. Lapsen hyvä arki-hanke. Yhteiset rajapinnat ja yhteistyön
mahdollisuudet. Kumppanuussopimukset. Kevään kokoontumisajankohdat.

Aloituskokoukseen osallistui edustajia seuraavista organisaatioista: Oamk/Sote, Oula, MLL,
Oulun Diakoniaopisto, Oulun yliopisto,
OSAO/Kontinkangas, Diak/Oulu, Ylivieskan
ammattiopisto ja KPAMK/Ylivieskan yksikkö.
Alueellisen kehittäjäverkoston
www.sosiaalikollega.fi.

työskentelyä

raportoidaan

hankkeen

www-sivuilla

–
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2.5 Ajankohtaisfoorumit
Hankkeen kehittämisalueilla toteutetaan ajankohtaisfoorumeita. Niiden tavoitteena on kehittää
työntekijöiden ammatillista osaamista, edistää monialaista ja moniammatillista yhteistyötä
alueilla sekä edistää vanhempien osallisuutta lapsiperhepalveluiden kehittämisessä.
Hankkeen seurantaraportin aikajaksolla on toteutettu yksi ajankohtaisfoorumi Kallio-Selänteen
alueella (tarkemmin liitteessä 2.).
Kaikille alueille yhteisen ajankohtaisfoorumin, varhaiskasvatuspäivän (6.5.2010), suunnittelu on
käynnistynyt työryhmässä, joka koostuu alueellisen kehittäjäverkoston toimijoista, hankkeen
työntekijöistä sekä yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoista. Työryhmä on kokoontunut
seurantajaksolla kaksi kertaa 2.11.2009 ja 7.12.2009.

2.6 Verkostoituminen muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen työntekijät ovat verkostoituneet aktiivisesti PaKaste-osahankkeiden, muiden PohjoisPohjanmaan kehittämishankkeiden sekä keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
Seuraavaan taulukkoon on koottu keskeisimmät tapahtumat seurantajakson ajalta.
Taulukko 5. Verkostopalaverit
Aika ja paikka
22.9.2009
Oulu
29.9.2009
Rokua
2.10.2009
Ylivieska
10.-11.11.2009
Kierikki, Yli-Ii
2.-3.12.2009
Kokkola
15.12.2009
Oulu
14.12.2009
Kuusamo
16.12.2009
Kuusamo
17.12.2009
Oulu

Aihe
Yhteistyöpalaveri MLL:n Voimaperhe-hankkeen kanssa
(projektipäällikkö).
Oulun lääninhallituksen järjestämä työseminaari lastensuojelun ja
varhaiskasvatuksen rajapinnoista. Koko tiimi osallistui. Projektipäälliköllä
puheenvuoro.
Nuppu-hankkeen työntekijöiden tapaaminen (Kallio-Selänteen alueen
kehittämiskoordinaattori).
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen perinteiset Poske-päivät
(projektipäällikkö).
PaKaste-hankkeiden yhteistyöseminaari Kokkolassa (koko tiimi).
Yhteistyöpalaveri Tukeva-hankkeen työntekijöiden kanssa
(projektipäällikkö).
Hankkeen esittely Perhe perheen tukena projektin tilaisuudessa
(Koillismaan alueen kehittämiskoordinaattori).
Hankkeen esittely Perhe perheen tukena projektin tilaisuudessa
(Koillismaan alueen kehittämiskoordinaattori).
Järjestöjen ja Kaste-hankkeiden yhteistyöseminaari Oulussa
Kumppanuuskeskuksessa (kehittämiskoordinaattori ja projektipäällikkö).
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2.7 Valtakunnallinen verkostoituminen
Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet lapsiperhepalvelujen
merkityksellisimpien valtakunnallisten verkostojen työskentelyyn.

kehittämisen

kannalta

Lapsen hyvä arki-hanke kuuluu osana PaKaste-hankkeeseen. Tästä johtuen hanke ei ole päässyt
mukaan muiden Kaste-ohjelman lasten, nuorten ja perheiden kehittämishankkeiden
muodostaman valtakunnallisen verkoston työskentelyyn. Tätä koskeva aloite on kuitenkin tehty
Lapsen hyvä arki-hankkeen toimesta THL:n edustajille Jukka Mäkelälle ja Marjatta Kekkoselle
kuluneen toimintakauden aikana.
Seurantajakson aikana hankkeen työntekijät ovat osallistuneet valtakunnallisten verkostojen
työskentelyyn seuraavan taulukon mukaisesti.
Taulukko 6. Valtakunnalliset verkostotapaamiset
Aika ja paikka
28.-29.10.2009
Helsinki
6.11.2009
Helsinki
26.11.2009
Hämeenlinna

Aihe
THL:n järjestämät valtakunnalliset neuvolapäivät lapsiperheiden
ehkäisevien palvelujen uudistamisesta (projektipäällikkö).
Valtakunnalliset Vasu-päivät (Kallio-Selänteen alueen
kehittämiskoordinaattori ja projektipäällikkö).
Voske-verkoston (sosiaalialan osaamiskeskusten valtakunnallinen
varhaiskasvatuksen kehittäjien verkosto) työkokous (koko tiimi).

2.8 Yhteistyö tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa
Lapsen hyvä arki-hankkeessa kehitetään tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn välistä
yhteyttä. Hanke tarjoaa moniammatillisen oppimis- ja tutkimusympäristön sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalan perus- ja jatkotutkintojen opiskelijoille. Hankkeessa tehtävää yhteistyötä tutkimusja koulutusorganisaatioiden kanssa toteutetaan alueellisessa kehittäjäverkostossa. Sen lisäksi
hankkeen työntekijät ovat käyneet kertomassa kehittämistyön tarjoamista mahdollisuuksista
alueidensa oppilaitosten opiskelijoille.
Opiskelijoita palvelemaan on kehitetty hankkeen verkkosivuille opinnäytepankki
(http://www.sosiaalikollega.fi/kaste/pohjois-pohjanmaa-lapsen-hyvaarki/opinnaytepankki/opinnaytepankki/view). Opinnäytepankkiin kootaan kehittämisalueiden
tiedontuotantoa palvelevia tutkimusaihioita. Sitä voidaan käyttää myös hyvätasoisten
opinnäytetöiden julkaisukanavana.

10

Taulukko 5. Yhteistyöpalaverit tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa
Aika ja paikka
14.9.2009
Ylivieska
17.9.2009
Ylivieska
21.9.2009
Oulun yliopisto
14.10.2009
Oamk/Sote
15.10.2009
Puhelinpalaveri
30.10.2009
Oamk/Sote
2.11.2009
Oulun yliopisto
5.11.2009
Oulu/Luovi
23.11.2009
Ylivieska
10.12.2009
Oamk/Sote

Aihe
Yhteistyöpalaveri YSO:n opettajien kanssa (Kallio-Selänteen alueen
kehittämiskoordinaattori).
Yhteistyöpalaveri KPAMK:n Ylivieskan yksikön opettajien kanssa (KallioSelänteen alueen kehittämiskoordinaattori).
Hankkeen esittely yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoille
(projektipäällikkö).
Hankkeen esittely Oamk:n sosiaali- ja hoitotyön koulutusohjelmien
yhteistyökumppaneille (projektipäällikkö).
Yhteistyöpalaveri varhaiskasvatuksen opiskelijoiden osallistumisesta
alueiden kehittämistyöhän Koillismaalla ja Kallio-Selänteen alueella (koko
hanketyöntekijöiden tiimi).
Hankkeen esittely Oamk:n sosiaali- ja terveysalan yksikön
terveydenhoitajien tiimille (projektipäällikkö).
Kehittämiskoordinaattoreiden opiskelijatapaaminen.
Hankkeen esittely Luovi-oppilaitoksen opiskelijoille (projektipäällikkö).
Hankkeen esittely KPAMK:n Ylivieskan yksikön sosiaalialan
koulutusohjelman opiskelijoille (Kallio-Selänteen alueen
kehittämiskoordinaattori).
Hankkeen esittely Oamk:n sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoille
(projektipäällikkö).

3. Tiedottaminen, verkkoympäristöt ja julkaisutoiminta
Lapsen hyvä arki-hankkeelle on laadittu omat verkkosivut osaksi PaKaste-hankkeen sivustoa
(http://www.sosiaalikollega.fi/kaste). Sivustolle raportoidaan kehittämistyön alueellisia ja
paikallisia prosesseja. Verkkosivuilla tiedotetaan kootusti hankkeen toimijoiden kokouksista,
koulutuksista ja muista ajankohtaisista tapahtumista. Hankeen keskeisten toimielinten pöytäkirjat
ja muistiot julkaistaan verkkosivuilla.
Sivusto on linkitetty hankekuntien ja kuntayhtymien kotisivuille sekä Oulun yliopiston
kasvatustieteen tiedekunnan sivustolle.
Posken Lapin toimintayksikön ylläpitämää ja hankkeessa mukana olevien toimijoiden käytössä
olevaa verkkokonsultaatiopalvelua (http://www.sosiaalikollega.fi/verkkokonsultaatio) on
kehitetty vastaamaan entistä paremmin lapsiperhepalveluiden moniammatillisen työskentelyn
haasteisiin vahvistamalla neuvolan ja perhetyö osaamisaluetta. Lapsiperhepalvelujen
työntekijöitä on informoitu verkkokonsultaatiopalvelusta hankeen tilaisuuksissa.
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Lapsen hyvä arki-hankkeen järjestämästä ajankohtaisfoorumista Ylivieskassa (21.11.2009) oli
artikkeli Kalajoki-lehdessä 23.11.2009.

4. Arvio hankkeen toteutumisesta 1.9.-31.12.2009
Hankkeen on edennyt hankesuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti ja elokuussa ohjausryhmän
kokouksessa hyväksyttyjen hankesuunnitelman aikataulutäsmennysten mukaisesti.
Hankkeen ohjausryhmä vastaa hankekokonaisuuden sisällöllisestä ja hallinnollisesta
ohjaamisesta. Se seuraa ja arvioi hankkeen talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista
sekä alueiden kehittämisprosessien etenemistä koko hankkeen toiminta-alueella. Ohjausryhmä
kokoontuu puolivuosittain. Kokouksissa käsitellään hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen
puolivuosiraportti.
Seurantajakson aikana ohjausryhmä on kokoontunut 8.12.2009. Ohjausryhmä katsoi Lapsen
hyvä arki-hankkeen alueellisen ja paikallisen tason syyskauden toiminnan sekä laadittujen
kehittämissuunnitelmien vastaavan hyvin hankesuunnitelman mukaisia kehittämistyön tavoitteita
ja linjauksia.
Seuraava ohjausryhmän kokous on tiistaina 15.1.2010 klo 9.00-11.00.
Hankkeen toteutumista on arvioitu myös alueille perustetuissa moniammatillisissa
kehittämistiimeissä. Kehittämisprosessin aikana on kerätty palautetietoa toiminnasta,
tilaisuuksista, koulutuksesta ja muusta kehittämistyöstä prosessiarvioinnin tueksi.
Hankkeen päättyessä toteutetaan hanketyöntekijöiden, kehittämistiimien ja yhteistyötahojen
itsearviointi. Sitä varten perustetaan arviointityöryhmä, joka kokoaa työskentelyn tulokset.
Arviointiraportin tulokset julkistetaan hankkeen päätösseminaarissa.

5. Selvitys henkilöstön käytöstä
Hankkeen kokopäivätoimisena projektipäällikkö on toiminut Aira Vähärautio (1.8.200931.10.2011). Hänen palkkakustannuksistaan 50 % on tullut Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen (Poske) Pohjois-Pohjanmaan yksikön perusrahoituksen kautta ja 50 % Kasterahoituksesta. Projektipäällikkö on työsuhteessa Oulun seudun ammattikorkeakouluun.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Posken välillä on tehty sopimus projektipäällikön
kehittämishanketyöskentelystä. Projektipäällikön työhuone on Oulun yliopistolla.
Kokopäivätoimisena kehittämiskoordinaattorina Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella on
työskennellyt Anu Määttä. Hän on työsuhteessa Kuusamon kaupunkiin (17.8.2009-31.10.2011).
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Palkkaus tulee kokonaisuudessaan hankkeen kautta. Kehittämiskoordinaattorin työpiste sijaitsee
Kuusamossa.
Kokopäivätoimisena kehittämiskoordinaattorina Kallio-Selänteen alueella on työskennellyt Kirsi
Anttila. Hän on työsuhteessa Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon (17.8.2009-31.10.2011).
Palkkaus tulee kokonaisuudessaan hankkeen kautta. Kehittämiskoordinaattorin työpiste sijaitsee
Nivalassa.

6. Selvitys hankkeessa toteutetusta koulutuksesta ja
asiantuntijapalveluiden käytöstä
Kehittämisalueilla on toteutettu hankesuunnitelman mukaisia koulutusprosesseja, jotka on
raportoitu tarkemmin liitteissä 1. ja 2.
Kuusamo-Posio-Taivalkoski- alueella on työskennellyt kehittäjätyöntekijänä kasvatuskumppanuuskouluttajan tehtävissä lastentarhanopettaja Anja Niemi. Tarkemmat ajat ja
tuntimäärät ilmenevät liitteestä 3.
Kallio-Selänteenalueella
on
työskennellyt
kehittäjätyöntekijänä,
kasvatuskumppanuuskouluttajan
tehtävissä
Peruspalvelukuntayhtymä
Kallion
alueella
kehittämispäällikkö Marjut Parhiala ja varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Sari Suhonen.
Kallio-Selänteen alueella on toteutettu ajankohtaisfoorumi, jossa luennoitsijoina ovat toimineet
Hilkka Honkanen, Kaisu Lindgren, Minna Rossi-Salow ja Helena Malmivirta. Tarkemmat ajat ja
tuntimäärät ilmenevät liitteestä 3.
Hankkeen työntekijöiden tiimille (kehittämiskoordinaattorit ja projektipäällikkö) on pidetty
asiakkaan – lasten ja vanhempien - osallisuuden vahvistamiseen liittyvä sisällöllinen ja
menetelmällinen kehittämistyötä tukeva koulutuspäivä 6.10.2009 Oulun yliopistolla.
Kouluttajina toimivat Susanna Kinnunen ja Eeva-Liisa Kronqvist. Tarkemmin liitteessä 3.
Hankkeen hallinnoijana toimivasta Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta on tullut menoina
hankkeelle suunnittelupäällikkö Kerttu Illikaisen 30,5 tunnin ja palvelujohtaja Marja RantaNilkun 20 tunnin työpanoksen suuruiset kustannukset. Lisäksi hankkeelle on tehnyt työtä
Kuusamon kaupungin lapsi- ja perhetyön johtaja Aini Naumanen 17 tunnin edestä. Tarkemmin
liitteessä 3.
Liitteeseen 3. tullaan kokoamaan kaikki hankkeen toiminta-aikana hankkeelle työtä tehneiden
henkilöiden luettelo, joka täydentyy hankkeen edetessä kunkin seurantajakson tiedoilla.
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Liite 1. Toiminta Kuusamo-Posio-Taivalkoski-alueella 1.9.-31.12.2009
Kehittämiskoordinaattori
Kuusamo-Taivalkoski-Posio- alueen kehittämiskoordinaattorina työskentelee 17.8.2009 työnsä
aloittanut KK Anu Määttä. Raportoitavalla ajanjaksolla kehittämiskoordinaattorin työn
painopisteitä ovat olleet:
Verkostoituminen hankekuntien toimijoiden sekä muiden hankkeiden ja verkostojen
kanssa
Hankesuunnitelmaan ja tavoitteisiin perehtyminen, tavoitteiden "avaaminen"
Talouteen ja hallinnointiin liittyvien järjestelyjen hiominen
Paikallisten toimijoiden kokoaminen suunnitteluvaiheeseen
Kuntakohtaisten aloituskokousten pitäminen
Moniammatillisen kehittämistiimin ja kuntakohtaisten työryhmien kokoaminen ja
työskentelyn käynnistäminen
Kasvatuskumppanuuskoulutuksen
ja
työmenetelmäohjausten
toteuttaminen
Kuusamossa
Kehittämissuunnitelmien pohjustaminen
Asiakaslähtöisiin menetelmiin tutustuminen – vertaishaastattelun toteutuksen suunnittelu
Opiskelija- yhteistyön käynnistäminen

Alueelliset kokoukset
työskentely

ja

moniammatillinen

kehittämistiimi

sekä

kuntakohtainen

Koillismaan kuntakohtaiset aloituskokoukset pidettiin 8.10. Kuusamossa ja Posiolla sekä 13.10.
Taivalkoskella. Aloituskokouksissa nimettiin kuntakohtaiset työryhmät ja kuntien edustajat
moniammatilliseen kehittämistiimiin. Lisäksi aloituskokousten osallistujat pohtivat pienryhmissä
lapsen hyvä arki- käsitettä ja kehittämistarpeita. Taivalkosken työryhmässä on kiinteä
vanhempien edustus. Kuntakohtaisten työryhmien työskentely on käynnistynyt mm.
alkukartoituksilla, kehittämissuunnitelmien työstämisellä ja asiakashaastattelujen suunnittelulla.
Työryhmien työskentelystä viedään terveiset kehittämistiimiin, missä vastuuhenkilöinä toimivat
päivähoidon vastaavat työntekijät.
Kehittämiskoordinaattori on käynyt esittelemässä hanketta lähinnä päivähoidon työntekijöille
erilaisissa työkokouksissa ja myös työntekijät ovat pohtineet lapsen hyvä arki- teemaa ja
kehittämistarpeita oman arkityönsä näkökulmasta. Lisäksi on käynnistetty yhteistyö Kuusamon
ja Taivalkosken alueella toimivan Perhe perheen tukena- projektin kanssa.
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Ensimmäinen moniammatillinen kehittämistiimi pidettiin 9.11.09 Kuusamossa. Kokouksessa
käytiin läpi hankkeen siihenastiset tapahtumat sekä sovittiin kehittämistiimin
työskentelyperiaatteista. Koillismaan ensimmäinen ajankohtaisfoorumi sovittiin pidettäväksi
25.3.2010 osallisuuden teemalla.
Koillismaan hankekuntien työkokouksissa esille nousseita kehittämisen teemoja ovat mm.
moniammatillinen yhteistyö, vanhempien osallisuus, lapsen äänen kuuleminen, kotikasvatuksen
ja vanhemmuuden tukeminen arjessa, resurssien oikea kohdentaminen, ennaltaehkäisevä työote
ja varhainen puuttuminen, nivelvaiheissa yhteistoiminnan tehostaminen, henkilöstön
ammatillisen osaamisen vahvistaminen / kouluttaminen (kasvatuskumppanuus, huolen puheeksi
ottaminen, varhaisen tunnistamisen menetelmät ja työkäytännöt), yhteiset linjaukset eri
toimijoiden välillä, selkeät rakenteet, erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen, hankkeiden
keskinäinen yhteistyö, vasun todentuminen sekä uuden lastensuojelulain ja neuvola-asetuksen
velvoitteet. Kehittämisteemat sovitaan ja kehittämistoimenpiteitä tarkennetaan moniammatillisen
kehittämistiimin seuraavassa kokouksessa tammikuussa 2010.

Vanhempien osallisuus
Koillismaan alueella kehittämiskoordinaattori on valinnut asiakaslähtöiseksi tiedonkeruumenetelmäksi vertaishaastattelun, minkä toteuttamista hän on suunnitellut yhteistyössä
kasvatustieteiden opiskelijan ja henkilöstön kanssa. Menetelmän valinnan perusteena on mm. se,
että vertaishaastattelu voi olla jatkossa arjen työkalu henkilöstölle vanhempien äänen
kuulemiseksi. Vertaishaastattelussa vanhemmat keskustelevat vertaisinaan annetuista teemoista
ja
kokoavat
terveisensä
yhteiselle
koontipaperille.
Haastatteluun
pyydetään
varhaiskasvatusikäisten (0-8v) lasten vanhempia eri palvelujen käyttäjäryhmistä. Haastattelut
toteutetaan alkuvuodesta 2010. Haastattelujen pohjalta tehty yhteenveto käsitellään yhdessä
vanhempien ja henkilöstön kanssa kevään aikana.

Taulukko 1. Toteutuneet kokoukset
Aika
2.9.2009

Paikka
Taivalkoski

Osallistujat
Alueen kuntien päivähoidosta
vastaavat sekä päivähoidon
avaintoimijat (9 henk.)

8.9.2009

Posio

Päivähoidon vastaava, päiväkodin
lastentarhanopettaja ja
kehittämiskoordinaattori

Sisältö
Koillismaan alueen aloituskokous.
Hankekokonaisuuden tarkastelu,
kuntien odotukset, työryhmien
pohjustus, kuntakohtaisten
aloituskokousten ajankohdat.
Posion lasten ja perheiden
palveluihin sekä päivähoidon
kokonaisuuteen perehtyminen.
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10.9.2009

Kuusamo

11.9.2009

Kuusamo

22.9.2009

Taivalkoski

Päivähoidon henkilöstö (12henk.)

29.9.2009

Rokua

Kehittämiskoordinaattori ja
Kuusamon lapsi- ja perhetyön johtaja

5.10.2009

Kuusamo

6.10.2009

Oulu

7.10.2009

Kuusamo

8.10.2009

Kuusamo

8.10.2009

Posio

13.10.
2009

Taivalkoski

13.10.
2009

Taivalkoski

15.10.
2009

Puhelinkokous

Kehittämiskoordinaattori,
varhaiskasvatuksen väkeä
Kuusamosta ja Taivalkoskelta
Lapsen hyvä arki- hankkeen tiimi +
Susanna Kinnunen, Eeva-Liisa
Kronqvist, Seija Järvi
Kuusamon päivähoidon esimiehiä ja
työntekijöitä ( 9 henk.)
Lapsiperheiden palvelujen parissa
toimivia esimiehiä, työntekijöitä,
luottamushenkilöitä ja järjestöjen tai
muiden sidosryhmien edustajia (16
henk.)
Lapsiperheiden palvelujen parissa
toimivia esimiehiä, työntekijöitä,
luottamushenkilöitä ja järjestöjen tai
muiden sidosryhmien edustajia
(18henk.)
Lapsiperheiden palvelujen parissa
toimivia esimiehiä, työntekijöitä,
luottamushenkilöitä ja järjestöjen tai
muiden sidosryhmien edustajia
(15henk.)
Päivähoidon ohjaaja, ryhmiksen lto,
kehittämiskoordinaattori ja
projektipäällikkö.
Projektipäällikkö, vaka:n opiskelija ja
kehittämispäällikkö

15.10.
2009
26.10.
2009

Kuusamo

27.10.
2009

Posio

Päivähoidon henkilöstöä (13henk.)

28.10.

Kuusamo

Porkkatörmän päiväkodin henkilöstö

Kuusamo

Kasvatus- ja sivistystoimen sihteeri ja
keh.koordinaattori
Kuntakohtaisen työryhmän jäsenet (8
henk.)

Päivähoidon hallinnon tiimi
(5 henk.)
Petäjäkankaan päiväkodin henkilöstöä
ja esimies (6henk.)

Hankelaskutuksen käytännöt. 1.
lasku Kallioon.
Hankesuunnitelman tavoitteiden ja
kehittämistarpeiden pohdiskelu.
Aloituskokouksen koonpanosta
sopiminen.
Hanke-esittely henkilöstölle.
Kehittämistarpeiden pohdiskelu ja
toiminnan suunnittelu.
Lääninhallituksen järjestämä
varhaiskasvatuksen ja
lastensuojelun työkokous.
Nuoren Suomen Liikuntavasuseminaari
Tukea kehittämiseen; Lapsen ääni
ja vanhempien osallisuus
Hanke-esittely päivähoidon
työryhmässä.
Kuntakohtainen aloituskokous.

Kuntakohtainen aloituskokous.

Kuntakohtainen aloituskokous.

Kasvatuskumppanuuskouluttajakoulutusinfo +
koulutuksen suunnittelua.
Varhaiskasvatuksen laatu ja
kehittäminen- opintojakson
suorittaminen hankkeessa
Opiskelija-info, yhteistyön
suunnittelun käynnistys
Osallisuuden teeman pohdiskelua.
Kasvatuskumppanuusopinnäytetyö.
Hanke-esittely päivähoidon
henkilöstölle. Lapsen hyvän arjen
ja kehittämistarpeiden pohdinta.
Mitä on lapsen hyvä arki? Millaisia
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2009
2.11.2009

Oulu

9.11.2009

Kuusamo

10.11.
2009
17.11.
2009

Kuusamo

24.11.
2009

Taivalkoski

Taivalkosken työryhmän jäsenet
(8henk.)

25.11.
2009
26.11.
2009
30.11.
2009

Oulu

30.11.
2009

Kuusamo

Varhaiskasvatuksen opiskelija +
keh.koordinaattori
Sosiaalialan osaamiskeskusten
varhaiskasvatuksen toimijat
Kuusamon työryhmän jäsenet
(neuvola, seurakunta, sosiaalityö,
erityisvarhaiskasvatus) (5 henk.)
Kuusamon perhepäivähoitajat
(23henk.)

2.-3.12.
2009
7.-8.12.
2009

Kokkola

Pohjoisen alueen Kasteen toimijat

Oulu

Vaka-tiimin porukka. Varhkasv.päivän suunnitteluryhmä.
Hankkeen konsultit.

11.12.
2009

Kuusamo

Kuusamon työryhmän jäsenet
(päivähoito) 5 henk.

14.12.
2009

Kuusamo

Vaka- tiimin porukka + konsultit
(videoneuvottelu- yhteys)

14.12.
2009
14.12.
2009

Taivalkoski

Taivalkosken työryhmän jäsenet

Taivalkoski

Perhe perheen tukena- projektin
keskustelutilaisuus vanhemmille

16.12.
2009

Kuusamo

Perhe perheen tukena- projektin
keskustelutilaisuus vanhemmille

17.12.
2009

Kuusamo

Kuusamon työryhmän jäsenet

Posio

Hämeenlinna
Kuusamo

ja esimies (18henk.)
Lapsen hyvä arki- hankkeen tiimi +
varhaiskasvatuspäivän
suunnitteluryhmä +
varhaiskasvatuksen opiskelijat
Koillismaan kehittämistiimin jäsenet
(14henk.)
Kuusamon päivänhoidon ohjaajat +
keh.koordinaattori (4 henk.)
Posion työryhmän jäsenet (7henk.)

kehittämistarpeita?
Varhaiskasvatuspäivän suunnittelu
Opiskelijayhteistyö

Moniammatillisen kehittämistiimin
1. kokous
5. kasvatuskumppanuus
peruskoulutuksen suunnittelu
Kehittämistiimin terveiset
Kehittämissuunnitelmien pohjustus
Vertaishaastattelun suunnittelu
Kehittämistiimin terveiset
Kehittämissuunnitelmien pohjustus
Vertaishaastattelun suunnittelu
Koillismaan vertaishaastattelun
toteutuksen suunnittelu
VOSKE-verkoston työkokous
Kehittämistiimin terveiset
Kehittämissuunnitelmien pohjustus
Vertaishaastattelun suunnittelu
Hanke-esittely
Mitä on lapsen hyvä arki?
Kasvatuskumppanuuskoulutusinfo
Kasteen työseminaari II
Tiimin oma työkokous
Varhaiskasvatuspäivän
suunnitteluryhmä
Hankkeen ohjausryhmä
Konsulttien tapaamiset
Kehittämistiimin terveiset
Kehittämissuunnitelmien pohjustus
Vertaishaastattelun suunnittelu
Kehittämissuunnitelmat
Kehittämistiimien kokoukset
Konsultaatio
Kehittämisteemojen kokoaminen
Vertaishaastattelun toteutus
Hanke- esittely
Mitä on lapsen hyvä arki?
Perhenavigaattori
Hanke- esittely
Mitä on lapsen hyvä arki?
Perhenavigaattori
Kehittämisteemojen kokoaminen
Vertaishaastattelun toteutuksen
suunnittelu
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Taulukko 2. Toteutunut koulutus
Aika
3.-4.9.
2009

Paikka
Kuusamo

Osallistujat
Päivähoidon työntekijät
(12osall. + 2 kouluttajaa)

23.9. ja
24.9.
2009

Kuusamo

2. ja 3. kasvatuskump.
koulutusryhmän
työmenetelmäohjaus
(11+12henk.)

30.9.
2009

Kuusamo

Päivähoidon työntekijät
(11osall. + 2 kouluttajaa)

27.10.
ja
29.10.
2009
30.10.
2009

Kuusamo

2. ja 3. kasvatuskump.
koulutusryhmän
työmenetelmäohjaus
(11+12henk.)
Päivähoidon työntekijät
(11osall. + 2 kouluttajaa)

11.11.
2009
12.11.
ja
18.11.
2009
20.11.
2009

Oulu

Kehittämiskoordinaattori

Kuusamo

2. ja 3. kasvatuskump.
koulutusryhmän
työmenetelmäohjaus
(11+12henk.)
Päivähoidon työntekijät
(11osall. + 2 kouluttajaa)

Kuusamo

Kuusamo

Koulutus
4. Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen
1. ja 2. päivä (8.30-16)
- Kasvatustietoisuus elämäkerrallisena prosessina
- Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus
- Kasvatuskumppanuus
- Vanhemman ja työntekijän kohtaaminen
- Lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus
- Lapsen päivähoidon aloitus
Teemat:
- Perheen tutustuminen ja lapsen tulo
päivähoitoon
- Kasvatuskumppanuus moniammatillisena
yhteistyönä.
Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen 3. päivä
(8.30-16)
- Päivähoidon aloituskeskustelu ja
tutustumiskäynti
- Lapsen kasvun tukemisen tavoitteet ja prosessit
Teemat:
- Kasvatuskumppanuus kasvatustietoisuutena
- Lapsen päivittäiset tulo- ja hakutilanteet
Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen 4. päivä
(8.30-16)
- Tunteet ja ammatillisuus
- Erilaiset tulkinnat ja mielikuvat todellisuudesta
- Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Perhepäivähoidon valtakunnallinen
kehittämisseminaari
Teemat:
- Kasvatuskumppanuus vanhempien
vertaistoiminnan edistämisenä
- Lapsen auttamisprosessin soveltaminen
Kasvatuskumppanuus- peruskoulutuksen 5. päivä
(8.30-16)
- Lapsen tilanteen tutkiminen kasvatusyhteisössä
ja moniammatillisessa tiimissä
- Lapsen tilanteen tutkiminen vanhempien kanssa
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1.12. ja
4.12.
2009

Kuusamo

3. kasvatuskumppanuuskoulutusryhmän
työmenetelmäohjaus
(11+12henk.)

10.12.
2009

Kuusamo

Kehittämiskoordinaattori

Teema:
- Kasvatuskumppanuus lapsi-vanhempivuorovaikutussuhteen kannatteluna
- Kasvatuskumppanuus kasvattajan ja lapsen
välisenä suhteena
Lapset puheeksi- koulutus

Lto Anja Niemi on toiminut kehittämiskoordinaattorin työparina kasvatuskumppanuus
kouluttajana ja työmenetelmäohjaajana 25.8.- 1.12.2009 välisenä aikana yhteensä 87,5 tuntia.
Kasvatuskumppanuus- teeman eteenpäinviemiseksi alueella on sovittu, että Posiolta ja
Taivalkoskelta
osallistuu
molemmista
työpari
keväällä
2010
järjestettävään
kasvatuskumppanuus- kouluttajakoulutukseen ja kunnissa käynnistetään peruskoulutukset
syksyllä 2010. Kuusamossa käynnistyy tammikuussa 2010 viides peruskoulutusryhmä.
Kasvatuskumppanuuskoulutuksen
toteutussuunnitelma
liitetään
osaksi
alueen
kehittämissuunnitelmaa.

19

Liite 2. Toiminta Kallio -Selänne peruspalvelukuntayhtyminen alueella 1.9.–31.12.2009
Kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila (17.8.2009–31.10.2011)
Raportoitavalla ajanjaksolla kehittämiskoordinaattorin työn painopisteitä ovat olleet:
Hankesuunnitelmaan perehtyminen
Talouden tietojärjestelmään perehtyminen
Selänteen PPKY:n ja Kallion PPKY:n kuntiin tutustuminen
Verkostoituminen Selänteen ja Kallion peruspalvelukuntayhtymien vastuuihmisten sekä
muiden alueen hankkeiden kesken
Yhteistyön suunnittelua alueen oppilaitosten, Seurakunnan ja Mannerheimin
Lastensuojelu Liiton kanssa
Aloituskokousten toteuttaminen sekä moniammatillisten tiimien kokoaminen.
Ajankohtaisfoorumin suunnittelu ja toteutus yhdessä projektipäällikkö Aira Vähäraution
kanssa
Moniammatillisten kehittämistiimien järjestäytyminen.
Nykytilan analysointia ja kehittämissuunnitelman laadintaa
BIKVA arviointimenetelmään tutustumista, suunnittelua ja toteutusta

Suunnittelukokoukset ja peruspalvelukuntayhtymien palaverit
Kehittämiskoordinaattorilla oli ensimmäiset tapaamiset alueiden vaikuttajien kanssa 3.9.09
Selänteen PPKY:ssä ja 4.9.09 Kallion PPKY:ssä. Projektipäällikkö Aira Vähärautio oli
esittelemässä
hanketta
molemmissa
tilaisuuksissa.
Moniammatillisten
tiimien
valitsemiskokoukset
sekä
järjestäytymiskokoukset
toteutuivat
molemmilla
peruspalvelukuntayhtymien alueilla.
Kehittämiskoordinaattori on osallistunut kummankin PPKY:n lapsi ja perhetyön kokouksiin.
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Taulukko 1. Toteutuneet kokoukset
Aika
3.9.09

Paikka
Osallistujat
Kokouksen tarkoitus
Selänne/Haapajärvi perusturva-, päivähoidon-, Hankkeeseen tutustuminen ja
perhepäivähoidon-,
suunnittelun käynnistäminen.
päiväkodinjohtaja

4.9.09

Kallio/Nivala

23.9.09

Selänne/ Kärsämäki Lapsi-ja perhetyöntekijät
( 20 henk)

Hankkeen esittely ja keskustelua

25.9.09

Kallio/Ylivieska

Hankkeen esittelyä ja keskustelua

16.10.09

26.10.09

16.11.09

17.11.09

Päivähoidon johtajia,
Hankkeeseen tutustuminen ja
neuvolan sekä
suunnittelun käynnistäminen
sosiaalipuolen johtajia (13
henk.)

Perhepalveluverkon
kokous (6 henkilöä)
Selänne/Haapajärvi Alueen perheiden kanssa
toimijat
(14 henk)
Kallio/Ylivieska
Alueen perheiden kanssa
toimijat
(22 henk)
Kallio/Ylivieska
Moniammatillinen
kehittämistiimi
-järjestäytymiskokous
(8 henk)
Selänne /Kärsämäki Moniammatillinen
kehittämistiimi
-järjestäytymiskokous
(7henk)

Kuntakierrokset, seminaarit ja tilaisuudet
Kuntakierrokset alueen kuntiin on toteutunut seuraavasti:
16.9.09 Kärsämäki, Pyhäjärvi sekä Reisjärvi
4.11.09 Sievi
5.11.09 Alavieska

Aloituskokous ja moniammatillisen
kehittämistiimin nimeäminen
Aloituskokous ja moniammatillisen
kehittämistiimin nimeäminen
Tiimin tehtävän selkiyttämien sekä
kehittämiskohteiden kartoittaminen

Tiimin tehtävän selkiyttämien sekä
kehittämiskohteiden kartoittaminen
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Kuntakierroksella kehittämiskoordinaattori sai käsitystä alueen sen hetkisistä palveluista
päivähoidossa kunnan päivähoidosta vastaavan kertomana. Fyysisen ympäristön näkeminen teki
alueen konkreettisemmaksi.
Seminaarit ja tilaisuudet joihin kehittämiskoordinaattori on osallistunut
29.10.09 Rokualla Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen rajapinnat – työkokoukseen
30.10.09 Oulussa Osaaminen lastensuojelussa -hankkeen päätösseminaariin
6.11.09 Helsingissä THL:n järjestämään VASU-päivään
11.–12.11.09 Oulussa Perhepäivähoidon valtakunnallisiin päiviin
26.11.09 Hämeenlinnassa Voske-verkoston kokoukseen
2.-3.11.09 Kokkolassa KASTE työntekijätapaamisessa
15.12.09 Oulussa TUKEVA – hankkeen edustajan kanssa tapaaminen
17.12.09 Oulussa Pohjois-Suomen kaste ja järjestöyhteistyön seminaari
Seminaareista saatua materiaalia kehittämiskoordinaattori on jakanut alueen moniammatillisen
kehittämistiimin kautta käyttöön.

Oppilaitosyhteistyö ja hanke-esittelyt
Kehittämiskoordinaattori on ollut esittelemässä hanketta
27.10.09 Haapajärvellä lapsiasianvaltuuston järjestämässä seminaarissa Lasten hyvä
elämä
23.11.09 Ylivieskassa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille
2.10.09 Ylivieska Nuppu hankkeen toimijoiden tapaaminen
Kehittämiskoordinaattori on vastannut hyväksyvästi kutsuihin tulla esittelemään hanketta sitä
haluaville. Haapajärven tilaisuudessa oli mukana vanhempia, jolloin tietoa hankkeesta välittyi
myös heille.
Sosionomi-opiskelijat halusivat kuulla, miten hankkeessa edetään ja miten meidän hankkeemme
näkyy Peruspalvelukuntayhtymien alueella. Heillä oli myös kiinnostusta jatkossa olla mukana
hankkeessa opetussuunnitelman mukaisissa puitteissa. Mukana oli kirjamateriaalia, joihin he
saivat tutustua.
Nuppu- hankkeen toimijoiden kanssa keskusteltiin yhteisen toiminta-alueen mahdollisuuksista ja
niiden toteuttamisesta yhdessä.
Tapaamiset oppilaitoksen edustajien kanssa:
14.9.09 YSO, Ylivieskan sosiaalialan oppilaitos
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17.9.09 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Tapaamisissa suunniteltiin yhteistyön mahdollisuuksista hankkeen sekä opetussuunnitelman
sisällön mukaisesti.
Opiskelijoita alueella on ollut kaksi varhaiskasvatuksen kolmannelta vuosikurssilta, jotka ovat
suorittamassa maisteriopintojen kurssia ”Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja laatu” (8 op)
Opiskelijat ovat olleet apuna nykytilan kartoituksessa sekä toinen heistä on osallistunut BIKVA
asiakashaastatteluihin.

Toteutunut koulutus
Kasvatuskumppanuuskoulutukset ovat jatkuneet. Hankkeen puolesta on tälle vuodelle toteutunut
yksi
kaksipäiväinen koulutusjakso
26.–27.11.09.
Kouluttajina
tässä
alkaneessa
moniammatillisessa koulutuskokonaisuudessa on toiminut Kallio PPKY:stä Marjut Parhiala 17
tuntia ja Sari Suhonen 17 tuntia. Osallistujia ensimmäiseen koulutukseen oli 12 työntekijää.

Ajankohtaisfoorumi
Ajankohtaisfoorumi toteutettiin Ylivieskan Akustiikka salissa 21.11.2009. Seminaari oli
suunnattu koko Kallio PPKY:n sekä Selännne PPKY:n lapsi- ja perhepalveluiden
henkilökunnalle. Paikalla oli 154 työntekijää, Kallio PPKY:n päivähoidon työntekijöitä.
Teemana seminaarissa oli ”Yhessä tehen lasten etteen”. Selänteen osallistumisen esteenä oli
TYNI-hankeen järjestämä samanaikainen seminaari.

Tiedottaminen
Lehtiartikkelit alueen lehdissä:
27.10.09 Haapajärven lapsiasiainvaltuuston järjestämästä tilaisuudesta oli artikkeli
Maaselkä lehdessä 29.10.09.
21.11.09 Ajankohtaisfoorumista oli Kalajokilaakso lehdessä artikkeli 23.11.09.

Vanhempainillat ja Bikva-haastattelut
Kehittämiskoordinaattori on osallistunut yhteistyöhön vanhempien kanssa Alavieskassa 30.11.09
koko perhepäivähoidon vanhemmille suunnattuun vanhempainiltaan. Koordinaattori käytti
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vanhemmuuskortteja apuna vanhempien osallistamisessa. Lopuksi koordinaattori esitteli
hanketta ja kertoi osallisuuden merkityksestä palveluihin. Tästä vanhempien joukosta lupautui
BIKVA- haastatteluun seitsemän osanottajaa.
Ylivieskan päivähoitoyksikkö Vaahteramäki pyysi vanhempia osallistumaan BIKVA –
haastatteluun.
Molemmille vanhempien joukolle jaettiin suunnitellut kysymykset etukäteen tutustuttavaksi.
Kysymykset oli koordinaattori ensin hyväksyttänyt moniammatillisella kehittämistiimillä.
Arvioinnin tarkoituksena on nostaa esille asiakkaan osallisuus lapsi- ja perhepalveluihin sekä
näkökulmia palveluiden kehittämiseen. Kallion peruspalvelukuntayhtymä on toiminut kaksi
vuotta, joten sieltä alueelta tulee tietoa, joka on verrattavissa palveluihin ennen yhdistymistä ja
yhdistymisen jälkeen. Tavoitteena on tuoda esille hyvin toimivat palvelut sekä kehittämisen
tarpeessa olevat palvelut. Selänteen peruspalvelukuntayhtymä yhdistyy 2010 vuoden alussa,
jolloin asiakkaiden haastattelut alueella aloitetaan. Selänteen PPKY:ssä on tavoitteena tuoda
esille asiakkaiden näkemyksiä nykytilasta sekä mahdollisista peloista yhdistymisen myötä.
Taulukko 2. Toteutuneet BIKVA-haastattelut
Aika
3.12.09
18.00–19.45
9.12.09
18.00–20.15

Paikka
Alavieska

Aihe
Asiakashaastattelu

Ylivieska

Asiakashaastattelu

Osallistujat
neljä äitiä, vaka-opiskelija ja
koordinaattori
neljä äitiä, kaksi isää, vakaopiskelija ja koordinaattori

Haastattelut nauhoitettiin ja vaka-opiskelija litteroi keskustelut ja lähetti ne koordinaattorille
jatkotyöstämistä varten. Seuraava vaihe on valita työntekijät haastatteluun. Työntekijöiden
jälkeen lähiesimiestaho sitten johtoryhmä ja viimeisenä yhtymähallituksen edustajat siltä osin,
mitä lautakuntaa asia koskettaa. Jokaisen tahon mielipiteet nousevat esiin keskusteluissa ja
tavoitteena on saada asiakkaan ääni suhteessa työntekijöihin sekä esimieheen kuulluksi
palveluista päättäville.
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Liite 3. Koonti henkilöstön ja asiantuntijapalvelujen käytöstä 1.3.2009-31.10.2011
Hanketyöntekijät 1.8.-31.12.2009
Projektipäällikkö Aira Vähärautio (1.8.2009-31.10.2011)
50 % hankerahoituksena
Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä (17.8.2009-31.10.2011)
100 % hankerahoituksena
Kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila (17.8.2009-31.10.2011)
100 % hankerahoituksena
Muu henkilöstö Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa1.8.-31.12.2009
Hallinnointi
Kerttu Illikainen
30,5 tuntia
Marja Ranta-Nilkku
20 tuntia
Kehittäjätyöntekijät/kasvatuskumppanuuskouluttajat
Marjut Parhiala
17 tuntia
Sari Suhonen
17 tuntia
yht. Kallio
Muu henkilöstö Kuusamo-Posio-Taivalkoski alueella 1.8.-31.12.2009
Hallinnointi
Aini Naumanen
17 tuntia
Kehittäjätyöntekijät/kasvatuskumppanuuskouluttajat
Anja Niemi
1.8- 31.12.2009
87,5 tuntia
Asiantuntijapalvelut/kouluttajat 1.8.-31.12.2009
Eeva-Liisa Kronqvist
6.10.2009
Susanna Kinnunen
6.10.2009
Hilkka Honkanen
21.11.2009
Minna Rossi-Salow
21.11.2009
Kaisu Lindgren
21.11.2009
Helena malmivirta
21.11.2009

1 tunti
1 tunti
2 tuntia
2 tuntia
2 tuntia
2 tuntia

Kustannukset
12 624.93
14 994,32
16 916,11

2002,14 + sivukulut

521,60 + sivukulut
925 + sivukulut

62,20
90,00
350,00
124,40
124,40
200,00

