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Lasten Kaste -hankkeeseen osallistuminen
YhtHall § 153

18.9.2013

Valmistelija sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen p. 050 562 3632
Kevään 2013 aikana Pohjois-Suomen alueelta on kartoitettu kuntien/ kuntayhtymien alustavia kehittämistarpeita uudelle hankevalmistelulle Lasten Kaste - ohjelman painopistealueiden mukaisesti: 1. perhekeskustoiminta, 2. oppilas- ja opiskelijahuolto ja 3. lastensuojelu. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen edelleen
kehittämistä pidetään tärkeänä. Kehittäminen perustuu kumppanuusperusteiselle
yhteistyölle. Alueen toimijat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa yhteistyöhön hankevalmistelussa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Vastuu hankevalmistelusta
on Oulun kaupungilla.
Pohjois-Suomen Kaste aluejohtoryhmä on käsitellyt hankeaihiota helmikuussa
2013 ja hyväksyi sen jatkovalmisteluun. Hankesuunnitelmaa on käsitelty johtoryhmässä 11.6.2013 ja se on hyväksytty 27.8.2013. Hankehakemus jätetään sosiaalija terveysministeriölle 30.9.2013.
Lasten Kaste- hankkeen tavoitteena on jatkaa Kaste-ohjelman mukaisesti lasten,
nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämistä asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina edellisellä ohjelmakaudella luotujen hyvien käytäntöjen pohjalta.
Suunnitellun hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät alla oleviin Kaste-ohjelman toimenpiteisiin:
Toimenpide 4:
Kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia ja otetaan
käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja
nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia.
Toimenpide 5:
Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehitetään lasten Pohjois-Suomen Lasten Kaste – hankesuunnitelma perustuu Kaste-ohjelman Lasten,
nuorten ja lapsi-perheiden palveluja uudistetaan -osa-ohjelmaan.
Pohjois-Suomessa on nostettu Kaste-ohjelman ja sen toimeenpanon läpileikkaaviksi periaatteiksi viisi teemaa: asiakaslähtöisyys, monitoimijaisuus, ennakointi,
vaikuttavuus ja hyvinvoinnin tasa-arvo. Toteuttamisessa huolehditaan siitä, että ylläpidetään ja edistetään yhdenvertaisuutta mm. kansalliskielten välillä.
Kaste-ohjelman Pohjois-Suomen alueeseen kuuluu neljä maakuntaa: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Väestöä maakunnissa on n. 733
000 asukasta ja kuntia on 68.

Tavoitteet
Kehittämistyö suunnataan lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvu- ja kehitysympäristöihin. Kehittämistyöllä on tarkoitus saada aikaan myönteisiä hyvinvointi- ja
terveysvaikutuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on havaita ongelmat
mahdollisimman varhain ja ottaa käyttöön vaikuttavia toimintamalleja ja – menetelmiä. Samalla kehitetään systemaattista tiedon keruuta lapsiperheiden palveluiden
suunnittelun, toteutuksen ja päätöksenteon tueksi.
Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeen tehtävänä on tehostaa lasten, nuorten
ja lapsiperheiden hyvinvointia edistäviä toimia, monipuolistaa toimintatapoja ja luoda edellytyksiä uudentyyppisille palveluille. Pyrkimyksenä on myös siirtää kehittämistyössä syntynyt kokemus- ja hyvinvointitieto hyödynnettäväksi lasten, nuorten
ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuden toimivuuden parantamiseksi kunnissa.
Tavoitteena on siirtää painopistettä pois raskaimmista palveluista tukemalla lapsia,
nuoria ja perheitä kodeissa sekä muissa arjen kasvu- ja kehitysympäristöissä
(mm. varhaiskasvatuksessa, koulussa, vapaa-ajalla, järjestötoiminnassa) ja pyrkiä
vähentämään kustannuspainetta lastensuojelussa ja erikoissairaanhoidossa.

Painopisteet
Lasten Kaste kehittämistyön kärjet ja painopisteet Kaste-ohjelma 2012–2015 kaudella ovat perhekeskustoiminta, oppilas- ja opiskelijahuolto ja lastensuojelu:
1. Perhekeskusmallit


kohdistuu alle kouluikäisiin ja heidän perheisiinsä



monialainen palvelukokonaisuus: mukana neuvola, varhaiskasvatus, perhetyö, järjestöt, seurakunnat, lastensuojelu, erityistyöntekijät, kasvatus- ja perheneuvola



hyvät käytännöt, perhekeskeinen työote



edellyttää: toimijoiden yhteistyötä, toimivaa johtamista, työntekijöiden osaamisen vahvistamista



on perheiden kohtaamispaikka, vertaistuen mahdollistaja

2. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö
 opiskeluympäristön ja - yhteisön hyvinvointi, turvallisuus, terveellisyys ja toimintakulttuuri
 hyväksi havaitut käytännöt ja menetelmät
 lastensuojelun piirissä olevien lasten tukeminen
 etsivä nuorisotyö (koulunsa päättäneet)

3. Lastensuojelu
 lastensuojelutarpeen monialaisen selvittämisen menetelmät
 perhehoidon ja sen tarvitseman tuen vahvistaminen
 yhtenäistäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti

Kärkien / painopisteiden sisällä viisi painotusta:
1. Edistävä ja ehkäisevä työote ja menetelmät
2. Monialainen palvelutarpeen arviointi
3. Erityispalvelujen tuki mm. konsultaatiomallit viedään peruspalvelujen tueksi
lasten ja nuorten kehitysympäristöihin.
4. Monialainen poikkihallinnollinen palveluja yhteen sovittava johtaminen
5. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tukevat työmenetelmät.
Oulunkaaren kuntayhtymän kehittämistyö painottuu perhekeskus- ja lastensuojeluosioon.

Rahoitus
Kaste 2-ohjelman rahoitusta on haettava 30.9.2013 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut hankekohtaisen valtionavustuksen maksimissaan 1,5
milj. euroa. Kuntien omarahoitusosuus on 25 %. Kuntarahoituksen laskentaperusteena käytetään kunnan asukaslukumäärää.
Koko hankkeen kustannusarvio on n. 2 milj. euroa, josta haettavan valtionavustuksen osuus olisi 1,5 milj. euroa ja kuntarahoitusosuus 0,5 milj. euroa.
Yhteisen koordinaation osuus kokonaisbudjetista on 250 000 €. Se sisältää mm.
projektijohtajan (100 %) ja projektisihteerin (50 %) työpanoksen sekä koordinaation toimintakulut ja teemojen koordinoinnin. Koordinaation kustannus tulee Oululle talousarvioon kokonaisuudessaan, sekä valtionavustus. Muille alueille kustannukseksi tulee vain omarahoitusosuus ko. kustannuksesta.
Osahankkeiden budjetit yhteensä ovat 1 750 000 €, summa jakautuu hankealueille väestömäärän suhteessa. Osahankkeet laativat alueen kuntien/ kuntayhtymien
kanssa oman budjetin. Oulunkaaren hankerahoitus on 76 373, josta oma vastuu
osuus 21821 €.

Väestö

%-osuudet

Osahankkeen budjetti

Osahankealueet:
Oulun seutu + Oulunkaari

263 094

41,27 %

722 181

Lappi + Kuusamo

193 492

30,35 %

531 127

Kallio, Selänne,
Raahen seutu, Helmi

102 130

16,02 %

280 342

Kainuu + Taivalkoski

78 817

12,36 %

216 349

637 533

100,00 %

1 750 000

Yhteensä

Taulukko 1: väestö ja osahankkeen budjetti

11 kk
Rahoitusosuudet
Hailuoto
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulun kaupunki
Tyrnävä
Oulunkaari

12kk

2 kk

2014

2015

2016

Yhteensä

341
5 653
3 255
710
3 088
65 858
2 282
9 601

373
6 168
3 551
775
3 368
71 845
2 489
10 474

62
1 028
591
130
562
11 974
415
1 746

776
12 849
7 397
1 615
7 018
149 677
5 186
21 821

Yhteensä

206 339

Taulukko 2. Kuntien rahoitusosuudet
Esityslistan liitteenä on kirje kunnille, hankesuunnitelmaluonnos ja rahoitusosuudet.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy hankkeeseen mukaan lähtemisen. Lopullinen päätös
hankkeeseen osallistumisesta tehdään rahoituspäätöksen jälkeen.
Päätös:

Hyväksyttiin.

YhtHall § 38

26.2.2014

Valmistelija: sosiaalijohtaja Hilkka karttunen p. 050 562 3632
Oulun kaupunki on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta 1 464
236. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 952 315 €. Valtionavustus 75 % ko-

konaiskustannuksista, jolloin omavastuu on yhteensä 488 079. Valtionosuus on
tarkoitettu käytettäväksi 1.2.2014- 28.2.2016 syntyneisiin kustannuksiin.
Alustavan hankehakuun osallistui myös Kempele, joka jäi Lasten Kaste - hankkeen hakuajan aivan loppupuolella. Näin ollen hankehakemukseen on kirjattu, että
Kempeleen viimehetken poisjäännin johdosta kustannusarviota on pienennetty
47685 €. Vähennykset tehtiin koordinaatiosta (6712 €) ja Oulun seutukaaren osakokonaisuudesta (40873 €). Muutos pienentää osallistuvien kuntien kuntarahoitusosuutta ja täsmennykset kuntakohtaisiin rahoitusosuuksiin tehdään rahoituspäätöksen selvittyä.
Liitteenä ovat hankesuunnitelma ja rahoituspäätös.

Hanke budjetti

Omarahoitusosuus
hankkeesta

Koordinaatioosuus

Omarahoitus
yhteensä

76 373 €

19 093 €

2 841 €

21 934 €

Taulukko: Oulunkaaren hankekustannukset

Esitys (kyj):
Yhtymähallitus vahvistaa vahvistaa Pohjois- Pohjanmaan Lasten Kastehankkeeseen osallistumisen. Oulukaaren omarahoitusosuus on enintään 21 934
€. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan hallinnointi- ja
yhteistyösopimuksen kuntayhtymän puolesta.
Päätös:

Hyväksyttiin.

