Liite 1
Toteutunut toiminta ja talous 6-12/2014 ja työsuunnitelma 1-3/2015

Toteutunut toiminta 6-12/2014
kesäkuu – heinäkuu 2014
•
•

ohjausryhmän järjestäytymiskokous 16.6.2014 ja koordinaatioryhmän järjestäytymiskokous
25.6.2014
kuntatyöpajojen aikataulutus ja valmistelu

elokuu 2014
•
•
•
•
•

Eksoten tutustumiskäynti ( 85 viran-ja toimenhaltijaa jäsenkunnista ja keskeisistä sidosryhmistä)
valmistelutyöryhmien yhteinen aloituskokous 15.8.2014
koordinaatioryhmän kokous 21.8.2014
toiminnallisten alatyöryhmien järjestäytyminen
kuntatyöpajatyöskentely ( 15 työpajaa 11.8 – 31.10.2014 välisellä ajalla)

syyskuu 2014
•
•
•
•

ohjaus- ja koordinaatioryhmän yhteinen työkokous ja tiedotustilaisuus 8.9.2014
valmistelutyöryhmien yhteinen kokous 24.9.2014
koordinaatioryhmän kokous 26.9.2014
kuntapäättäjäinfot ( yhteensä 16 , 8.9 – 18.12.2014 välisellä ajalla)

lokakuu 2014
•
•

Aalto – yliopiston professori Erkki Vauramon vetämä sparrauspäivä ikäihmisten
palvelukokonaisuuksien suunnittelussa mukana oleville, työryhmien puheenjohtajille 22.10.2014
koordinaatioryhmän kokous 24.10.2014

marraskuu 2014
•
•
•
•

ohjausryhmän kokous 3.11.2014
valmistelutyöryhmien yhteinen työkokous 5.11.2014
asukkaiden marraskuu, tiedotustilaisuus aiheesta 11.11.2014
nykytilan kuvaukset kommentoitavana otakantaa.fi/siun sote – sivuistolla 11.11-31.12.2014

•

•

•

•
•

seutufoorumit yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa: Lieksa 19.11.2014,
Nurmes 20.11.2014, Ilomantsi 25.11.2014, Joensuu 26.11.2014, Kitee 27.11.2014 ja Rääkkylä
16.12.2014
tiedonkeruuta kentältä erilaisissa kansalaisten kohtaamispaikoissa yhteistyössä Karelia AMK:n ja
HUMAKin kanssa
THL:n Ikäihmisten palvelut yksikön vetämä työpaja Joensuussa 19.11.2014, missä tavoitteena oli
konkretisoida lähivuosien palvelurakennemuutoksen tarvetta ja käytettävissä olevaa
keinovalikoimaa
koordinaatioryhmän kokous 21.11.2014
yksityisille sote palvelutuottajille kohdennettu webropol-kysely nykytilanteesta yhteistyössä
Josekin, Ketin ja Pikesin kanssa

joulukuu 2014
•
•
•

Siun sote – asukkaan marraskuu esittely sosiaali – ja terveysministeriön järjestämässä kansallisessa
tilaisuudessa 3.12.2014
valmistelutyöryhmien yhteiskokous 10.12.2014
koordinaatioryhmän kokous 19.12.2014

Hankkeen viestintä on toteutunut 8.9.2014 ohjausryhmän hyväksymän viestintäsuunnitelman mukaisella tavala.
( uutiskirjeet kuukausittain, lehdistötiedotteet, asukkaan marraskuuta koskeva monikanavainen tiedottaminen )

Toteutuneet kulut 6-12/2014
Hankkeesta on 31.12.2014 mennessä syntynyt kuluja yhteensä 41 753 euroa. Itä-ja Keski-Suomen KASTE aluejory
on 10.12.2014 korvannut hankkeelle sote-integraation nykytilan selvittämisen osalta kuluja 10 000 € aiemmin
sovitulla tavalla. Näin ollen nettokulujen summa on ollut 31.12.2014 31 753 €. Suurimmat kuluerät ovat olleet
määräaikaisesti palkatun sosiaalityöntekijä - projektityöntekijän palkkakulu, kokouksiin ja tutustumiskäynteihin
liittyneet järjestelykulut sekä asukkaan marraskuun –tapahtumiin liittyvät ilmoitus – ja painatuskulut.
Työsuunnitelma 1-3/2015
•
•
•
•
•
•

ohjausryhmän kokous 19.1.2015
tutustuminen Kainuun sote malliin 2/2015 (kunta- ja sote johtajat, valmistelutyöryhmät)
toiminnan ja talouden tietojohtamisen työkalua koskeva esiselvityksen toteutus 1-2/2015
valmistelutyöryhmien erillis- ja yhteiskokoukset 1-2/kk
koordinaatioryhmän kokoukset 23.1.2015, 20.2.2015, 20.3.2015
ohjausryhmän kokous 3-4 /2015

