Erityis- ja vaativan taso palveluiden kehittäminen
Vastuuryhmän kokous

Aika

16.8.2017 klo 13.00-15.00

Paikka

Tampereen virastotalo, ryhmähuone 2, 5.kerros

MUISTIO

Pieni kahvitarjoilu keksillä
Osallistujat
Trygg Anna
Holttinen Timo
Kaartinen Miia
Kaltiala.-Heino Riittakerttu
Kantell Päivi
Kurikka Sari
Lähdeaho Marja-Leena
Mäkelä Harri
Mäntynen Suvi
Määttä Sirpa
Pasanen-Aro Paula
Paulaniemi Kati
Sipiläinen Katja
Sipponen Tarja
Tapio Anu
Tuomainen Leena
Tuukkanen-Salovesi Tessa
Eskola Teija
Pusa Johanna (sosiaalityön harjoittelija, vammaispalvelut, Tampere)
Ali-Rantala Niina
Antikainen Maria (projektikoordinaattori, Pippuri)
Civil Tiina (projektikoordinaattori, Pippuri)
Miettunen Nanna (muistion kirjaus ja ryhmätyön kokoaminen)

Asia
1. Kokouksen avaus ja
kuulumiset lyhyesti

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
•

•

•

SOTEn siirtymisen vaikutukset hankkeen aikatauluun ei vielä kesän
jäljiltä kirkastunut – tällä hetkellä jatketaan vanhan suunnitelman
mukaan
MyPirkanmaa todettu huonoksi työskentelyalustaksi, päädytty
perustamaan projektiryhmälle omat nettisivut, joka tulee olemaan
yhteinen tiedotuskanava syyskuun alusta
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu toteuttaa Pirkanmaan ja
Oma-Hämeen Lape-kärkihankkeiden hankkeenaikaisen arvioinnin:
Kyselytutkimus

•
•
•
•
•
•

Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittämisen ensimmäinen
seminaari järjestetään tiistaina 22.8. klo 13-16 Tampereen yliopistolla
Leena Tuomainen: Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumisopintoihin
liittyvä 10 op:n tieteelliskäytännöllinen lopputyö jostakin pilotistamme
Mietitään myös muita mahdollisia tutkimuksia/opinnäytetöitä
yhteistyössä yliopiston ja TAMKin kanssa.
Muutosagentin ja koordinaattorien kunta (ym. toimijat) kierrokset:
kutsuja otetaan vastaan
Poliisi tulossa projektiryhmään miettimään omaa osallistumistaan 6.9.
Valtakunnalliset Lape-päivät 21.9.-22.9.2017 Helsinki

2. Lastensuojelun monialaisen
työskentelymallin
esittely/projektikoordinaattori
Tiina Civil



Esitys liitteenä

3. Perhekeskustoimintamallin ja
monitoimijaisen arvioinnin
alatyöryhmän esittely/
projektikoordinaattori Maria
Antikainen



Esitys liitteenä

4. Toimenpide- ja
pilottiehdotusten
käsitteleminen.

Käsiteltiin ryhmissä lähetettyjä pilottiehdotuksia. Yhteenvedot käsitellyistä
ehdotuksista sekä koonti niistä liitteenä.
Yhteenvetoon kirjattu tummennetulla ja isolla fontilla ne toimenpiteet, jotka
ovat herättäneet eniten kiinnostusta.
→ Tarkoitus, että ryhmäläiset työstävät ehdotuksia edelleen omissa lapetyöryhmissä ja työyhteisöissään ja tekevät sitten ehdotuksensa, mihin/millaisiin
pilotteihin olisivat valmiita lähtemään mukaan.
Ehdotukset lähetetään koordinaattori Nanna Miettuselle 30.9.2017 mennessä.
Tarkoitus olisi, että näistä ehdotuksista koordinaattorit pystyisivät sitten
muodostamaan konkreettiset ja jäsennetyt pilotti/kehittämistehtävä ehdotukset
niin, että lokakuun kokouksessa voitaisiin lopulta kirjata muistioon
a) mitkä pilotit/kehittämistehtävät valitaan
b) kuka niitä lähtee tekemään (mikä työryhmä valmistelee ja kuka pilotoi)

6. Vastuuryhmä 7 kokoonpanon Pippurihankkeen yhteisistä työryhmistä erityisesti
ja toimintatapojen
 Monitoimijainen arviointi
tarkistaminen (suhteessa
 Hybridi-työskentely
valittuihin
 Nepsy-palvelupolku
kehittämistehtäviin)
kaipaisivat jäseniä myös erityistason palveluista. Koordinaattorit osallistuvat
näihin työryhmiin kyllä, mutta sujuvan kokonaisuuden varmistamiseksi niihin
otettaisi mielellään myös joku/jotkut muut vastuuryhmä 7:n jäsenistä.
Lisäksi valittaviin pilotteihin/kehittämistehtäviin muodostetaan omat
alatyöryhmät.
7. Seuraava kokous

25.10. kello 13-15.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous.

