Lapsen hyvä arki - Pohjois-Pohjanmaan osahanke

PÖYTÄKIRJA
9.9.2011
Ohjausryhmän kokous 3/2011
Aika: 29.8.2011 klo 13.00-15.00
Paikka: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, neuvotteluhuone KTK 314
Osallistujat:
Varsinaiset jäsenet:
Kerttu Illikainen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (poissa)
Petri Kinnunen, Poske / Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö (poissa)
Aini Naumanen, Kuusamo (läsnä, videoyhteys Kuusamoon)
Anna-Maija Puroila, Oulun yliopisto (läsnä)
Marja Ranta-Nilkku, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (läsnä, videoyhteys Ylivieskaan)
Heleena Talala, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (läsnä, videoyhteys Ylivieskaan)
Aira Vähärautio, Lapsen hyvä arki-hanke (läsnä)
Asiantuntijajäsenet:
Pekka Asikainen, Oulun hiippakunta (poissa)
Leena Huhanantti, MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri (poissa)
Päivi Lindberg, THL (poissa)
Lapsen hyvä arki: Kirsi Anttila (läsnä, videoyhteys Ylivieskaan), Anu Määttä (läsnä, videoyhteys
Kuusamoon, Elina Kattilakoski (läsnä, videoyhteys Ylivieskaan)
Katja Torssonen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (läsnä)
Asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sisällön osalta. Siirrettiin kohdan 6. (Hankkeen päätösvaihe) käsittely
kohdaksi 5.
3. Hankkeen päätulokset ja arviointi
Projektipäällikkö Aira Vähärautio esitteli hankkeen päätuloksia ja hankealueille suunnatun
arviointikyselyn alustavia tuloksia. Diaesitys on pöytäkirjan liitteenä.
Kehittäjätyöntekijä Elina Kattilakoski esitteli hankkeessa tehdyt ProcessQuide-mallinnukset.
Ne löytyvät PaKaste-hankkeen ja Lapsen hyvä arki-hankkeen nettisivuilta osoitteesta
http://www.sosiaalikollega.fi/kaste.
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Käytiin keskustelua hankkeen tuloksista. Keskustelussa ohjausryhmän jäsenet ilmaisivat
tyytyväisyytensä hanketyön tuloksista. Aini Naumanen kiitti erityisesti hankkeen myötä
syntyneiden kehittämisen monitoimijaisten, ylisektoristen ja ylikunnallisten verkostojen
toimivuudesta. Niiden myötä perustyöhön on saatu luotua uusia toimintamalleja, jotka
suoraan näkyvät lasten ja perheiden arjessa. Alueiden kunnat on saatu yhteisen kehittämisen
äärelle. Kehittämistyön tulosten nähtiin jo juurtuneen osaksi arjen muuttuneita
työkäytäntöjä, sillä alueiden toimijat ovat sitoutuneet hankkeen aikana kehittämään omaa
työtään. Hanke on tarjonnut siihen mahdollisuuden ja antanut puitteet ja tuen.
Marja Ranta-Nilkku ja Heleena Talala korostivat mallinnusten ja arviointitiedon antavan
hyvän pohjan jatkohankkeen työskentelylle. He totesivat myös yliopiston roolin olleen
erittäin merkityksellinen asiantuntijuuden yhteistyökumppanina ja uuden tutkimustiedon
tuottajana käytännön toimijoille. Myös alueen ammattikorkeakouluilla on ollut merkittävä
rooli hanketyölle etenkin opiskelijoiden opinnäytetöiden kautta.
Ohjausryhmän puheenjohtaja Anna-Maija Puroila totesi Lapsen hyvä arki-hankkeen
edenneen tavoitteiden suunnassa siten, että siinä on sopivasti yhdistynyt konkreettia,
systemaattisuus ja luovuus. Hän onnitteli pienillä resursseilla aikaansaaduista hyvistä
tuloksista.
Projektipäällikkö kiitti kiitoksista ja totesi hankkeen tulosten olevan yhteisen työskentelyn
ansiota. Se ei olisi ollut mahdollista Ilman alueiden lapsiperhepalveluiden työntekijöiden ja
muiden toimijoiden omaa sitoutumista kehittämistyöhön.

4. Talouskatsaus
Kuultiin hankkeen talouskatsaus Koillismaan, Kallio-Selänteen ja hankkeen yhteisten
toimintojen osalta. Todettiin hankkeen resurssien säästyneen Koillismaalla sekä hankkeen
yhteisissä menoissa. Tämän turvin on voitu palkata Elina Kattilakoski 60 %
kehittäjätyöntekijäksi ajalla 22.8.-31.10.2011. Hänen työtehtävänsä kohdentuvat hankkeen
päätösvaiheen työskentelyyn.

5. Hankkeen päätösvaihe
Todettiin Kerttu Illikaisen kanssa käydyt neuvottelut hankkeen viimeiseen maksatukseen
liittyen. Hankkeen maksatuksen tulee olla Koppeneella 21.10.2011. Lapsen hyvä arkihankkeen maksuliikennettä kiirehditään siten, että vielä kierrossa olevat laskut pyritään
saamaan kirjanpitoon 14.10.2011 mennessä. Palkanmaksua aikaistetaan myös tämän
johdosta. Kierrossa olevista laskuista tehdään muistiotositteet.
Todettiin hankkeen päätösseminaarit Kuusamossa 3.9.2011 ja Ylivieskassa 10.9.2011.
Ohjelmat löytyvät hankkeen nettisivuilta.
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6. Lapsen hyvä arki2-jatkohanke
Hallinnointi ja sopimukset
Lapsen hyvä arki2-hankkeen hallinnoijana on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Palvelujohtaja Marja Ranta-Nilkku ja laskentasihteeri Katja Torssonen tulevat käytännössä
vastaamaan hankkeen hallinnointiin, sopimuksiin ja maksuliikenteeseen liittyvistä asioista
yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa. Jatkohankkeen sopimuspohja tulee noudattelemaan
ensimmäisessä
vaiheessa
luotua
kokonaisuutta.
Sopimukset
laaditaan
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja PaKaste2-hanketta hallinnoivan Kolpeneen
palvelukeskuksen välille. Kallio tekee sopimukset hankekuntien (Kuusamo, Posio,
Taivalkoski) ja kuntayhtymien (Selänne) kanssa, Oulun yliopiston sekä Oulun seudun
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön/Poske:n Pohjois-Pohjanmaan yksikön
kanssa.
Resurssit
Lapsen hyvä arki2-hankkeen kokonaisbudjetti on 400 265 €. Tästä KASTE -rahoitusta on 75
% eli 353 175 € ja kuntaosuuksia 25 % eli 100 066 €.
Työntekijöiden rekrytointi
Keskusteltiin jatkohankkeen työntekijöiden rekrytoinnista. Projektipäällikkö Aira
Vähärautio ja kehittämiskoordinaattori Kirsi Anttila ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa
hanketyössä Lapsen hyvä arki2-hankkeessa. He poistuivat asian käsittelyn ajaksi
kokouksesta.
Ohjausryhmä päätti yksimielisesti käyttää kutsumenettelyä ja nimetä Aira Vähäraution
hankkeen
projektipäälliköksi
ja
Kirsi
Anttilan
Kallion
ja
Selänteen
peruspalvelukuntayhtyminen alueiden kehittämiskoordinaattoriksi.
Ohjausryhmä piti perusteltuna selvittää kehittämiskoordinaattorin Kirsi Anttilan
jatkohankkeen myötä syntyvän työsuhteen määräaikaisuuden jatkumisen oikeellisuuden
Heleena Talalan ehdotuksesta. Marja Ranta-Nilkku lupasi selvittää asian ja informoida
ohjausryhmää tehdystä tulkinnasta sähköpostilla.
Ohjausryhmä
valtuutti
Aini
Naumasen
käynnistämään
Koillismaan
kehittämiskoordinaattorin (50 %) rekrytointiprosessin yhdessä alueen moniammatillisen
kehittämistiimin kanssa.
Ohjausryhmän kokoonpano
Anna-Maija Puroila ilmoitti Oulun yliopiston edustajan vaihtumisesta jatkohankkeen
ohjausryhmässä. Yliopisto on nimennyt ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi lehtori
Kristiina Frommin. Anna-Maija Puroila siirtyy ohjausryhmän varajäseneksi. Pyydettiin
alueiden moniammatillisten kehittämistiimien nimeävän syksyn kokouksissaan
kuntatoimijoiden edustajat jatkohankkeen ohjausryhmään. Päätettiin pyytää Oamk/Poske:a
nimeämään
edustaja
jatkohankkeen
ohjausryhmään.
Pyydetään
myös
asiantuntijaorganisaatioita (Oulun hiippakunta, MLL, THL) nimeämään edustajansa uuteen
ohjausryhmään.
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7. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 13.10.2011 klo 13-15 Oulun yliopistolla.
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin. Mahdollisuuksien mukaan kokoukseen
kutsutaan myös jatkohankkeen ohjausryhmän jäsenet.

8. Muut asiat
Muina asioina päätettiin, että hanke kustantaa ohjausryhmä jäsenten osallistumisen PaKaste
-hankkeen päätösseminaariin Rovaniemelle 4.-5.10.2011.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Anna-Maija Puroila
Puheenjohtaja

Aira Vähärautio
Sihteeri

