Paljon tukea tarvitsevat - Paljon palveluita käyttävät- kehittämishanke

Muistio
Aika:

14.8.15, klo 8-9

Paikka:

Videoneuvottelu

Paikalla:

Kaisa Kostamo-Pääkkö, Eija Savelius-Koski, Iiris Jurvansuu, Anu Piippola, Sari Kinnunen,
Ruokolainen Marja-Liisa, Riitta Luosujärvi, Teija Horsma, Piia Ruotsala, Taru Ijäs-Kallio, Pertti
Sakarinaho, Seija Jaako (opiskelija), Leena Meriläinen

1. Kaisa Kostamo-Pääkkö avasi kokouksen klo 8.05. Todettiin kokouksen osallistujat ja hyväksyttiin
asiaslista.
2. Käytiin läpi ajankohtaiset kuulumiset hankkeen osakokonaisuuksista.
 Keskipohjanmaan hanke on käynnistynyt toukokuussa. Käytännön asioita (työhuoneet,
tietotekniikka ym.) järjestelyjä on tehty, hankkeen sisällöllisiä asioita ei ole vielä tarkennettu.
 Kainuussa on tehty työntekijähaastattelut 13.8.15 ja valinta on tehty. Tarkoitus on, että
hanketyöntekijä aloittaa 1.9.15.
 Länsipohjassa asiakasanalyysi on kilpailutettu (NHG) ja tiedonkeruu on aloitettu. Laskutus tapahtuu
syyskuun aikana. Tulokset valmistuvat lokakuussa. Hanketyöntekijähaussa hakijoita on ollut 11,
haastattelut tehty neljälle. Työntekijä on valittu, töiden aloitus 1.9.15.
 Lapissa kuntapilotteina ovat Rovaniemi, Sodankylä ja todennäköisesti Enontekiö. Rovaniemellä on
käyty läpi hanketta ja sisältöä perusturvan johtoryhmässä kesä- ja elokuussa sekä sovittu työkokous
18.9.15. Muissa kunnissa kuntakäyntejä ei ole vielä tehty. Saamelaisosion työntekijä palkataan
myöhemmin. Päivystyksen profilointiin on toiveita mahdollisimman pian, tarkoitus on kuitenkin
lähteä liikkeelle porrastetusti.
3. Hankesopimukset on lähetetty sähköpostilla 30.6.15 kommenttikierrokselle. Sopimuspohja on
ministeriöstä. Kainuussa on alustavasti katsottu sopimusta ja kommentteja / korjausesityksiä on
tulossa. Länsi-Pohjassa ja Kokkolassa on myös alustavasti katsottu sopimusta. Sovittiin Kaisan
esityksen mukaisesti, että kommentit sopimuksista laitetaan viikon 34 aikana tulemaan
sähköpostitse Kaisalle. Tarvittaessa Kaisa tekee sopimuksista tämän jälkeen
puhelinkeskustelutarkennukset. Tavoitteena on, että sopimukset saataisiin allekirjoitettua kahden
viikon sisällä
4. Hankkeen aloitusseminaariajaksi sovittiin ma 23.11.15, koko päivän seminaarina. Seminaari
järjestetään alueittain videoneuvotteluseminaarina. Seminaarin järjestelyihin sovitaan
yhdyshenkilöt:





Kokkola ilmoittaa yhdyshenkilön tämän päivän aikana
Länsi-Pohja ilmoittaa hanketyöntekijän nimen+ lisäksi Teija Horsma
Kainuun yhdyshenkilö Marja-Liisa + hanketyöntekijä
Lapin yhdyshenkilöt Eija + Kaisa

Paljon tukea tarvitsevat - Paljon palveluita käyttävät- kehittämishanke

5. Edellisessä kokouksessa sovittiin ohjausryhmän jäsenten ilmoittamisesta Kaisalle.
Osakokonaisuudet eivät ole toistaiseksi nimenneet ohjausryhmän jäseniä + varajäseniä. Sovittiin,
että Kaisa lähettää nimeämispyynnön. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään lokakuussa
vkolla 43–44. Asioina ovat mm. ensimmäinen maksatushakemus ja väliraportit.
Toiminallisilla osakokonaisuuksilla voi olla koordinaatioryhmät, alueilla voi toimia
koordinaatioryhmän nimeämisessä haluamallaan tavalla.
 Lapissa ryhmää ei ole vielä perustettu.
 Länsipohjassa alueellinen tiimi toimii hankeen koordinaatioryhmänä, ei perusteta
erillistä ryhmää.
 Kainuussa ja Keskipohjanmaalla ei myöskään ole toistaiseksi erillistä ryhmää.

6. Viestintään liittyvät asiat (logo, hankkeen lyhenne, kehittäjätyöntekijöiden yhteiset
videokokoukset, www-sivut, uutiskirje jne.) siirretään kokonaisuudessaan seuraavaan kokoukseen.
7. STM hanketapaamiset: STM järjestää 25.8.15 klo 13-16 Helsingissä työkokouksen teemalla ”yksi
yhteinen asiakaspalvelusuunnitelma”. Keh.sostt Eija Savelius-Koski osallistuu kokoukseen ja välittää
tietoa hankkeiden yhdyshenkilöille. Selvitetään onko mahdollisuus osallistua työkokoukseen
videoneuvottelulla.
8. STM järjestää integraatiohankkeiden tapaamisia. Seuraava hanketapaaminen on Helsingissä 2223.9.15. Hankeosiot vastaavat työntekijöiden matkakustannuksista. Seminaareihin
osallistumisessa voidaan tarvittaessa vuorotella, mikäli useampia henkilöitä ei voi osallistua.

9. Sovittiin seuraava kokous ti 8.9.15 klo 8-9 videoneuvotteluna.
Asiana ovat mm. yhteyshenkilöt ja viestintä.

