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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman III-vaiheeseen valmistautuminen ja Lapset
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Johtotiimi 27.8.2014
Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, puh: 050-3950 331
Muutos Nyt on kumppanuustoiminnan kautta synnytetty yhteiseen ymmärrykseen
ja tahtotilaan perustuva ohjaus- ja toimintamalli kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla.
Liitteenä Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntakirje koskien Muutos Nyt –ohjaus- ja
toimintamallia.
Hyvinvointiohjelman vuoden 2014 kevään toiminta keskittyi suurelta osin
viimeistelyvaiheessa olevan maakuntaohjelman hyvinvoinnin toimintalinjan
painopisteiden hiomiseen ja maakuntaohjelman tavoitteiden ja
toimenpidekokonaisuuksien viemiseen hyvinvointiohjelman III-vaiheen sisällön ja
ohjausmallin valmisteluun.
Alustavat hyvinvointiohjelman kehittämisen ja toiminnan painopisteet 2015-2017
ovat seuraavat:
Kehittämisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen osalta








Lapsiperheiden tuki
Nuorten elämän punainen lanka
Ikääntyneiden hyvä elämä
Kuntalaiset parempaan kuntoon
Hyvä työelämä pohjoisessa
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia
Vireyttä luonnosta

Maakunnan hyvinvoinnin kehittämisen ohjaus- ja toimintamallin osalta




Hyvien käytäntöjen maakunnallisen levittämisen ja juurruttamisen
toimintamallin jatkokehittäminen ja laaja käyttöönotto
Verkostomaisen yhteistyö- ja kumppanuusmallin käyttöönotto
Seuranta- ja arviointimallin kehittäminen sähköistä hyvinvointikertomusta
hyödyntäen

Painopisteiden kehittämis- ja levittämistyö tullaan jaksottamaan tasaisesti eri
vuosille ja siihen liittyvä vaiheistamissuunnitelma tehdään alkusyksyn aikana.

Lapset puheeksi – toimintamallien käyttöönotto kunnissa etenee suunnitelman
mukaisesti. Työ on käynnistynyt vaiheittain; osa kunnista on juurruttamisen
vaiheessa ja niissä kouluttajakoulutukset ovat alkamassa tai meneillään.
Johtoryhmien muodostaminen on työn alla. Syksyllä 2013 Lapset puheeksi- työn
aloittaneet kunnat ja kuntayhtymät ovat vakionnin vaiheessa.
Pohjois-Pohjanmaalle on valmistunut kevään aikana yhteensä 60 kouluttajaa ja
260 menetelmäosaajaa. Hyvinvointisopimuksessa on mukana Lapset puheeksi
–työn osalta 25 kuntaa ja mahdollisesti uusia kuntia on vielä tulossa mukaan.
Kevään 2014 aikana uudet kouluttajakoulutukset alkoivat Selänteen ja Kallion
kuntayhtymissä. Tavoitteena on, että johtoryhmätyöskentely käynnistyy kevään ja
syksyn aikana kaikissa sopimuksen allekirjoittaneissa kunnissa.
Lapset puheeksi –toimintamallin juurruttamiseksi ja vakioimiseksi vuodelle 2015
Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää, että kunnat ja hyvinvointikuntayhtymät
osallistuisivat liitteenä olevan rahoitustaulukon mukaisesti (kustannukset €/vuosi
osallistuville kunnille on jyvitetty suhteessa kunnan alaikäisten lasten ja nuorten
lukumäärään) Sote-kuntayhtymiin kuuluvien kuntien rahoitusosuus on jaettu
kahteen osaan: puolet jäsenkunnalle ja toinen puoli sote-kuntayhtymälle. Raahen
seutu on toteuttanut menetelmän ensimmäiset vaiheet omalla kustannuksellaan
v. 2011 lähtien (2015 vuorossa vakiointivaiheen loppu).
Toimintamallin käyttöön oton valmistelu- ja koulutusvaiheen rahoitus vuoden
2014 osalta hoidetaan ESR-rahoituksella, jonka omarahoitusosuudet tulevat
maakunnan hyvinvoinnin kuntayhtymiltä. Lisäksi sairaanhoitopiirin
Perusterveydenhuollon yksikkö osallistuu toimintakokonaisuuden resurssointiin.
Kuntien omarahoitusosuutta ei näin ollen vuonna 2014 tarvita.
Liitteenä lapset puheeksi-toimintakokonaisuuden käyttöönoton vaiheistuksen
kuvaus ja resurssointitarpeet. Oulunkaaren kuntayhtymän omarahoitusosuus
vuodelle 2015 on 4724 €.
Esitys (kyj):
Johtotiimi esittää yhtymähallitukselle kuntayhtymän rahoitusosuuden
hyväksymistä. Kunnat tekevät kuntakohtaisista rahoitusosuuksista erilliset
päätökset.
Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 3.9.2014
Esityslistan liitteenä lapset puheeksi-toimintakokonaisuuden käyttöönoton
vaiheistuksen kuvaus ja resurssointitarpeet.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää hyväksyä johtotiimin esityksen.
Päätös:

Hyväksyttiin.

_________

