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OTE Maakunnassa - Polut kuntoon - hankkeen ohjausryhmän kokous
Aika

16.1.2018 klo 13–15.00

Paikka

Kajaanin kaupungintalo, Lönnrot

Osallistujat
Ritva Partinen
Marita Pikkarainen
Riitta Uhrman, pj.
Eija Tolonen
Jaana Mäklin, varajäsen
Päivi Ahola-Anttonen
Eija Alatalo
Aija Juntunen varajäsen
Anja Ojanen
Anne Huotari
Tiina Veijola
Salomäki Irene
Petra Tolonen
Tapio Väätäinen
Paula Karppinen
Arja Horto
Marjut Hovinen, varajäsen
Anna-Kaisa Heinistö
Minna Mäkäräinen
Susanna Mikkonen
Suvi Parviainen siht.

Läsnä
Pois
x (LYNC yhteys) (poistui 13:50)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Käsitellyt asiat:
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2

Järjestäytyminen
Kokoukseen osallistujat, sihteeri ja puheenjohtaja esittäytyvät.
Päätös: Puheenjohtajana toimii Riitta Uhrman ja sihteerinä Suvi Parviainen.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ohjausryhmän kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun kokouksessa on paikalla
jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kokouskutsu on
lähetetty kaksi viikkoa ennen kokousta ja kokousaineisto viikkoa ennen kokousta
sähköpostitse.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

Edellisen kokouksen 2.11.2017 pöytäkirjan tarkastaminen
Hankkeen projektipäällikkö on lähettänyt sähköpostilla ohjausryhmän kokouksen
(2.11.2017) pöytäkirjan ohjausryhmän jäsenille tarkastettavaksi. 16.11.2017
mennessä on tullut kaksi muutosehdotusta, jotka on korjattu pöytäkirjaan kohtiin 6
ja 9.
Päätös: Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja muutettuna.
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Lisäajan myöntäminen valtionavustushankkeen toteuttamiselle
OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeelle on myönnetty jatkoaika 22.11.2017
aikaisemmin myönnetyn rahoituksen puitteissa. Jatkoajan myöntäminen edistää
hankkeen tavoitteiden toteuttamista kattavammin koko maakunnan alueella, liite1
päätös lisäajan myöntäminen valtionavustushankkeen toteuttamiselle.
Anna-Kaisa Heinistö kertoi OTE-hankkeelle myönnetystä jatkoajasta 31.12.2018.
Projektipäällikön työsuhde on jatkettu 31.12.2018 saakka, muiden
hanketyöntekijöiden työsuhteet ovat voimassa tällä hetkellä 31.10.2018 saakka.
Myöhemmin tulee ratkaista onko tarvetta jatkaa myös heidän työsuhteitaan
31.12.2018 hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi koko Kainuun alueella ja
hankebudjetin osalta. Hankkeen loppuraportti tulee olla valmis 31.10.2018
mennessä STM:lle, jäljelle jäävä hankkeen toiminta-aika 1.11–31.12.2018 tulee
suunnitella hyvin.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6

Hankehenkilöstö
OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeen projektipäällikkö Heinistö Anna-Kaisa
jää hankkeesta äitiyslomalle 19.1.2018. Jatkavaksi projektipäälliköksi on
hankkeeseen valittu TtM, Susanna Mikkonen ajalle 8.1–31.12.2018.
Minna Mäkäräinen on palannut poissaolonsa jälkeen hankesuunnittelijan
työtehtäviin 24.12.2017. Hankesuunnittelija Erja Helttunen on päättänyt
työskentelyn hankkeessa 31.12.2017.
STM:ltä on saatu hyväksyntä, että projektipäälliköt voivat työskennellä kaksi viikkoa
yhtä aikaa hankkeessa, jolla turvataan hankehenkilöstöön kohdistuvat riskit
huolellisella perehdytyksellä.
Päätös: Hyväksyttiin hankehenkilöstön muutokset.

7

Hankkeen arviointi
Hankkeessa tehdään jatkuvaa ulkoista ja sisäistä arviointia hankkeen tavoitteiden ja
toimenpiteiden toteuttamiseksi ja niiden etenemisen seuraamiseksi.
Projektipäällikkö Anna-Kaisa Heinistö kävi arvioinnin läpi ohjausryhmälle erityisesti
hankkeen tavoitteiden onnistumisen kriteerien ja mittareiden osalta. Liitteessä 2. on
kuvattu OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeen arviointi ohjausryhmässä
esille tulleiden muutosehdotukset huomioiden.
Päätös: Hyväksyttiin hankkeen arviointisuunnitelma ohjausryhmän tekemät
tarkennukset huomioiden.

8

KunnonSyyni – järjestelmän pilotointi
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, OTE maakunnassa -Polut
kuntoon hanke on aikaisemmin päättänyt pilotoida KunnonSyyni -järjestelmän
käytön osana hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Tukien
erityisesti toimintasuunnitelmassa määritellyn tavoitteen 1. ja toimenpiteen 5.
toteutumista, edistäen työttömän työkyvyn tuen toimintamallin kehittämistä ja
monialaisen yhteistyön toteutumista alueellamme.
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KunnonSyyni -järjestelmä välittää, kokoaa ja jalostaa asiakastietoa monialaista
verkostoyhteistyötä varten, kun tarkoituksena on asiakkaan palvelutarpeen, työ- ja
toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvitys. Hajallaan oleva tieto eri sektoreilta
kootaan yhteen paikkaan, KunnonSyyniin mm. nopeuttaen asiakkaan hoitoa,
kuntoutumista ja työllistymistä.
KunnonSyyni -järjestelmä pilotoinnin esteeksi ovat muodostuneet erityisesti
terveyskeskustoimintaa ja henkilöstöä koskevat muutokset, joiden vuoksi
Kajaanissa järjestelmän pilotointi on mahdollista toteuttaa aikaisintaan maaliskuun
alussa. Kainuun kunnissa pilotointia estää terveyskeskustoiminnan
henkilöstöresurssien niukkuus.
Kokouksessa käytiin keskustelua esityksen mukaisesti tullaanko KunnonSyyni –
järjestelmän pilotointi toteuttamaan hankkeen aikana vai ei. Ja jos tullaan niin mille
kohderyhmälle ja millä aikataululla. TYP johtaja Anne Huotari kertoi Kajaanissa
uudelleen vireillä olevan monialaisen asiakasyhteistyöryhmän käynnistämisestä,
jolla pyritään tukemaan ja auttamaan erityisesti kaikkein vaikeimmin työllistyviä (yli
1000 pv. työttömiä) Kajaanilaisia, joiden työllistymiseen ei ole esimerkiksi TYP
toiminnan keinoin voitu vaikuttaa. Anne Huotari ehdottaa, että KunnonSyynijärjestelmä pilotoitaisiin ko. kohderyhmälle monialaisen asiakasyhteistyöryhmän
jäsenten toimesta. Ehdotus sai kannatusta.
Taulukossa 1. on esitetty pilotoinnista aiheutuvat kustannukset aikavälillä 1.3–
31.6.2018. Pilotoinnin jälkeen Kainuun sote ja muut työllisyyspalveluiden toimijat
tekevät päätöksen halutaanko kyseisen järjestelmän käyttöä jatkaa monialaisessa
asiakasyhteistyöryhmässä tai laajemmin monilaisesti työttömien työkyvyn
tukemiseksi.
Hankintakustannukset
KunnonSyyni:
- KunnonSyyni- käyttöoikeuslisenssi
- KunnonSyyni- käyttökoulutus

3500 e
1500 e

CSAM Finland OY, rajapintojen toimittaminen omasoteen
- Toimitusprojektin työmäärä-arvio KunnonSyyni – järjestelmän rajapinta ammattilaisen
kertakirjatumista varten on 3 htp (Työpäivän hinta a` 995 e).
2985 e
Yht.
7985 e
Käyttökustannukset
KunnonSyyni:
Käyttäjäkohtainen maksu
e/kk
Käyttäjämäärä

pilotointiaika
1.3–31.6.2018 (4kk)

48
37
30

1920e / 4 kk/ 10 hlö
4440e/ 4 kk/ 30 hlö
6000e/ 4kk/ 50 hlö
-

1-10 käyttäjää
11–30 käyttäjää
31–50 käyttäjää
yli 50 käyttäjää

Yht.
Kokonaiskustannukset noin 12425 e

21
-

1920 -6000 e

Taulukko 1.
Päätös: KunnonSyyni-järjestelmän pilotointi toteutetaan Kajaanissa monialaisessa
asiakasyhteistyöryhmässä aikavälillä 1.3-31.6.2018.
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9

Maksatushakemus
Projektipäällikkö Anna-Kaisa Heinistö esitteli laaditus maksatushakemuksen
aikavälille 1.7.2017- 31.12.2017, joka tullaan lähettämään STM:lle. Aikavälillä
1.7.2017- 31.12.2017 syntyneet kokonaiskustannukset ovat 69 999,08 euroa, josta
valtionavustusta haetaan 55 999,26 euroa eli 80 % syntyneistä kustannuksista.
Todetaan, että hanke on edennyt toivotulla tavalla.
Päätös: Maksatushakemus hyväksytään esityksen mukaisena.

10

Muut asiat
-

Osatyökykyinen riippakivi vai mahdollisuus – kiertue on alkamassa

Hankesuunnittelija Minna Mäkäräinen esitteli ohjausryhmälle Kainuun soten
esimiehille suunnatun iltapäiväkahvi- ja keskustelu tilaisuuden: ”Osatyökykyinen
riippakivi vai mahdollisuus”, jolla pyritään tukemaan esimiehiä osatyökykyisen
henkilöstön työkyvyn tukemisessa sekä lisätään tietoa osatyökykyisyydestä.
https://kaima.kainuu.fi/sote/ajankohtaista/Sivut/Osatyökykyinen-riippakivi-vaimahdollisuus--kiertue-on-alkamassa!.aspx
-

Kainuun soten osatyökykyiselle henkilöstölle vertaistukiryhmä

Hankesuunnittelija Minna Mäkäräinen esitteli ohjausryhmälle Kainuun soten
osatyökykysille henkilöille suunnatun vertaistukiryhmän pilotoinnin osana Kainuun
soten tulevien työkykykoordinaattorien työnkuvaa. Vertaistukiryhmän pilotointi on
osa Kainuun soten työkykykoordinaattorikoulutuksessa olevien Erja Helttusen ja
Terttu Saastamoisen kehittämistehtävää. Pilotoinnin tarkoitus on kokeilla
vertaistukiryhmätoimintaa osana henkilöstön tukemista. Vertaistukiryhmien
aikataulu ilmoitetaan Kaimassa, ei ilmoittautumista, vapaa pääsy. Ohjausryhmään
kuuluvien Kainuun soten esimiesten ja työterveyshuollon edustajan toivotaan vievän
vertaistukiryhmästä tietopa henkilöstölle.
https://kaima.kainuu.fi/uutiset/Lists/Viestit/post.aspx?ID=262
-

Työtön vai sairas – kampanja

Hankesuunnittelija Minna Mäkäräinen kertoi projektiryhmässä (työttömän työkyvyn
tuen kehittäminen) esille tulleen tarpeen päivittää tiedot työtön vai sairas
kampanjasta ja tuoda asia uudelleen esille koko maakunnassa. OTE-hanke on
luvannut päivittää tarvittavat esitteet ja suunnitella yhdessä projektiryhmän kanssa
kuinka kampanja uudelleen alueellamme toteutetaan (edellisen kerran toteutettu
osana kaste-hanketta 2008). Ohjausryhmä kävi keskustelua kampanjasta ja
kamppanjan uudelleen esille nosto nähtiin tärkeäksi erityisesti aktiviimallia ajatellen.
Kelasta selvitetään kuka päivitykseen voisi osallistua, Anja Ojanen ilmoittaa
henkilön Minna Mäkäräiselle. TE-toimistosta päivitykseen osallistuu Raija
Tahvanainen Tiina Veijolan päätöksellä.
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Näkökulmia osatyökykyisen työ- ja toimintakyvyn arviointiin webinaari
Ohjausryhmän jäsenille tuotiin tiedoksi Oulun kokeilualuetapaamiseen liittyvä
webinaari 22.1.2018 klo 14–16, Liite 3. Sovittiin, että ohjausryhmän jäsenille
laitetaan kutsu webinaariin myös sähköisesti sähköpostilla.
Palvelulupaus-malli
Marita Pikkarainen muistutti ohjausryhmäläisiä ja OTE-hanketoimijoita
valtakunnallisesta palvelulupaus-mallista tulevaa sote ja maakunta uudistusta
ajatellen.
11

Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous ke 18.4.2018 klo 13–15.00, paikka Kajaanin kaupungintalo
kokoustila Brahe
Vuosi 2018
ke 15.8.2018 klo 13–15.00, paikka Kajaanin kaupungintalo kokoustila Brahe
ti 9.10.2018 klo 13–15.00, paikka Kajaanin kaupungintalo kokoustila Brahe
Muista kokous ajoista päätetään kevään 2018 kuluessa.
Ohjausryhmänjäsenillä on mahdollisuus esittää 18.4.2018 kokouksessa käsiteltäviä
asioita. Nämä pyydetään lähettämään vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
Susanna Mikkoselle.

12

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Riitta Uhrman päätti kokouksen klo 14:32

Liitteet
Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
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