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Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät -hankkeen kokousmuistio
Aika:

18.6.15, klo 13–14

Paikka:

Videoneuvottelu

Paikalla:

Kaisa Kostamo-Pääkkö, Eija Savelius-Koski, Iiris Jurvansuu, Anu Pippola, Sari Kinnunen,
Ruokolainen Marja-Liisa, Arja Horto, Riitta Luosujärvi, Teija Horsma, Piia Ruotsala, Taru IjäsKallio, Tapio Kekki

1. Kaisa Kostamo-Pääkkö avasi kokouksen klo 13.05.
2. Asialista on toimitettu sähköpostitse vastuuhenkilöille aiemmin. Asialista hyväksyttiin esityksen
mukaisesti.
3. Käytiin läpi hankepäätös 18.5.15. Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osa-kokonaisuuden osalta
budjettia on tarkistettu virheen vuoksi. Kaisa lähettää tarkistetun budjetin Keski-Pohjanmaalle.
Toiminnallisten osakokonaisuuksien tulee perustaa kustannuspaikat hankkeelle. Kirjanpito-otteita
voidaan kysyä, ja kustannusten tulee olla todennettavissa. Hankepäätöksestä on syytä käydä läpi
hyväksyttävät kustannukset, esim. vuokra, siivous ym. kulut hankkeelle pitää pystyä osoittamaan.
Kaikkien osa-aikaisten hanketyöntekijöiden tulee tehdä työajanseurannat.
Hanketyöntekijöiden palkanmaksupäivien kannattaa olla n kk:n 15 päivän tienoilla, jotta
toteutuneet palkkakulut ehtivät maksatushakemuksiin.
Kaikkien hankintojen selvittämisen osalta toimitaan keskitetysti. Kysymykset laitetaan
sähköpostitse Kaisa Kostamo-Pääkölle ja Tiina Ylikankaalle, jotka selvittävät asian AVI:sta.
Tiina Ylikangas lähettää sähköpostitse 21.5.15 ministeriön ohjaustilaisuuden materiaalin kaikille
osakokonaisuuksille.
Avustushakemusten jättämisen määräaika on 31.10.15. Kaisa selvittää voidaanko kustannukset
kerätä 31.10.15 saakka ja jättää hakemus tämän jälkeen.
4. Hankkeen aloitusilmoitus on tehty. Hankkeen hallinnoija laatii sopimuksen kaikkien toiminnallisten
osakokonaisuuksien kanssa. Kaisa lähettää sopimuspohjan osakokonaisuuksien vastuuhenkilöille
kesäkuun aikana. Tavoite on, että sopimukset allekirjoitetaan 31.8.15 mennessä.
5. Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluja käyttävät -hankkeelle perustetaan yksi ohjausryhmä.
Hankkeen hallinnoija (Kolpeneen ky) pyytää osakokonaisuuksilta jäsenten nimeämistä.
Ohjeistuksen mukaisesti ohjausryhmän puheenjohtajana tulee toimimaan hallinnoija eli Kolpeneen
ky. Ohjausryhmään pyydetään osakokonaisuuksista kahden jäsenen nimeämistä. Sovittiin, että
kokoukset toteutetaan videoneuvottelulla. Toiminnallisissa osakokonaisuuksissa ei voi olla omia
ohjausryhmiä. Sen sijaan voi olla esimerkiksi koordinaatioryhmiä tai projektiryhmiä.
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6. Käytiin läpi toiminnallisten osakokonaisuuksien kuulumiset
Keski-Pohjanmaalla on rekrytoitu kaksi 50 % työntekijää. Alustavasti on selvitetty, miten
asiakastietoja hankkeen kohderyhmän osalta saadaan.
Länsi-Pohjan alueella hanketyöntekijän paikka on haettavana 3.8.15 saakka. Lisäksi neuvotteluja
asiakasvirta-analyysien tuottamisesta on sovittu.
Kainuussa hanketyöntekijän paikka on täyttölupatyöryhmässä. Paikka on tulossa sisäiseen hakuun
viikon hakuajalla ja paikka täytetään elokuussa.
Lapin toiminnallisessa osakokonaisuudessa on aloittanut kehittäjäsosiaalityöntekijä 1.6.15.
Saamenkielisen palveluohjaukseen kehittämiseen on erillinen 50 % resurssi 12 kuukauden ajalle,
samoin päivystyksen profilointiin on oma resurssi 50 % 12 kuukauden ajalle.
7. Tapahtumat, seminaarit, videopalaverit ym. asiat
Kaisa ja Eija ovat osallistuneet 3.-4.6.15 STM sote-integraatiota edistävien hankkeiden tapaamiseen
Helsingissä. Käytiin läpi lyhyesti tapaamisen anti. Seuraava hanketapaaminen on alustavasti sovittu
22.–23.9.15. Sovittiin, että osallistuminen seminaareihin katsotaan vuorotteluperiaatteella ja
ohjelman perusteella, mikäli osallistujamäärä on rajoitettu.
Käytiin keskustelu hankkeen aloitusseminaarin ajasta. Esitetty päivä ei käy kaikille. Kaisa lähettää
ehdolle päivän doodlessa, jonka perusteella yhteinen päivä sovitaan ja aloitusseminaari
järjestetään.
Hankkeelle on luotu omat sivut Innokylään. Kaikki materiaalit ja toimintamallit tulee hankkeen
aikana viedä Innokylä-järjestelmään. Innokylää on uusittu ja sen käyttöön järjestetään koulutuksia.
Eija selvittää seuraavan koulutusajankohdan. Osakokonaisuuksien yhteyshenkilöt Innokylän osalta
tulee ilmoittaa Eijalle, eija.savelius-koski@poskelappi.fi

8. Seuraava hankkeen osakokonaisuuksien videoneuvottelu on 14.8.15 klo 8-9.

