Maakunnan LAPE-ryhmän kokous
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Aika

24.9.2018 klo 9.00–11.30
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Asia
1 Kokouksen avaus

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2 Perhekeskustoimintamalli Projektikoordinaattori Maria Antikainen esitteli kokonaisuuden tuotokset ja tulokset
sekä juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman. Esitetyt diat lähetetään muistion
liitteenä.
Keskustelu:
- Valtakunnallinen perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto tulee jatkumaan myös
ensi vuonna. Vielä on epäselvää, kuka edustaa Pirkanmaata jatkossa.
- Äitiyspakkauksen Perhekeskus mukana perheesi elämässä -esite ja tiedotteet
löytyvät täältä.
- Perhekeskusmallin paikallista arviointia ei ole vielä lähdetty miettimään, sillä
alkuvuodesta julkaistavassa valtakunnallisessa perhekeskuskäsikirjassa pitäisi
olla ohjeistusta valtakunnallisesti yhteneväisten mittareiden käytöstä.
- Jokainen pilotti tekee arvioinnin itse lokakuun loppuun mennessä. Pilottien
erilaisuuden vuoksi ei ole yhtenäisiä kriteerejä arvioinnille. Pilottien edustajat
ovat tavanneet toisiaan hankkeen aikana, minkä lisäksi tapaamiset jatkuvat vielä
syksyllä. Pilotteja reflektoidaan myös kuntien juurruttamis- ja
siltaamissuunnitelmissa.
- Tampereen yliopisto lähettää syksyn aikana kyselyn toimintakulttuurin
muutoksesta.
3 Eropalvelut

Projektikoordinaattori Marja Olli esitteli kokonaisuuden tuotokset ja tulokset sekä
juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman.
Keskustelu:
- Tunnistettiin suuri tarve saada erotyön osaajia ehkäiseviin palveluihin.
- Maakunnallista Eron ensiapupistettä kannatettiin. Eron ensiapupisteen todettiin
tarjoavan myös työntekijöille heidän tarvitsemaa verkostoa ja vertaistukea.
- Pirkanmaan kunnissa on erityisesti pienten ja suurten kuntien välillä suuria eroja
siinä, mikä on eropalveluiden tarve tai mahdollisuudet tarjota eropalveluita
kuntalaisille.

4 Vanhemmuuden ja
parisuhteen tuki

Kokonaisuus käydään läpi 10.10.2018 pidettävässä kokouksessa.

5 Maahanmuuttaja- ja
Projektikoordinaattori Suvi Nieminen esitteli kokonaisuuden tuotokset ja tulokset
monikulttuurisuuspalvelut sekä juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman.
Keskustelu:
- Eropalveluiden tavoin Pirkanmaan kunnissa on hyvin erilaiset lähtökohdat
maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalveluiden kehittämiselle, sillä tarve ja
mahdollisuudet palveluiden järjestämiselle vaihtelevat suuresti.
- Nykyisissä palveluissa on ongelmana se, että ne ovat monesti hajanaisia sekä
lyhytkestoisia. Lisäksi vanhemmuuden tuki on puutteellista.
6 Sähköiset palvelut

Projektikoordinaattori Jaana Koivisto esitteli kokonaisuuden tuotokset ja tulokset
sekä juurruttamis- ja siltaamissuunnitelman.
Keskustelu:
- Valtakunnallisesta sähköisestä perhekeskuksesta on luotu erilaisia skenaarioita.
Tällä hetkellä hidasteena on epävarmuus rahoituksesta. Seuraava
valtakunnallinen sähköisten palveluiden kokous järjestetään 10.10. Ryhmää
tiedotetaan, jos kokouksessa selviää jotain uutta.
- LAPE Pirkanmaa -nettisivuja ylläpidetään myös vuonna 2019.
- Koulutustarpeeksi tunnistettiin työntekijöiden tarve saada koulutusta
tietosuoja-asioista.
- Kansallista kehittämistyötä tehdään yhteistyössä SoteDigin kanssa.

5 Muut asiat

-

-

-

Lasten ja perheiden palveluiden sote-ryhmän sekä maakunnan LAPE-ryhmän
yhteinen työpaja järjestetään maanantaina 17.12. klo 9.00–11.30. Päivitetyt
kalenterikutsut lähetetään kokouksen jälkeen.
Pirkanmaan LAPE:n loppuseminaari järjestetään 7.–8.11 Tampere-talolla. Lista
hankkeen muista tapahtumista lähetetään muistion liitteenä.
Lastensuojelun systeemisen toimintamallin maakunnallinen
koulutussuunnitelma tulee palauttaa viimeistään 14.11. Sosiaalihuollon
alatyöryhmä on työstänyt suunnitelmaa. Kuntiin on vielä lähdössä uusi kysely
aiheesta. Koulutussuunnitelma tulee maakunnan LAPE-ryhmän käsittelyyn
uudestaan myöhemmin syksyllä.
Valtakunnallisen LAPE-hankkeen ulkoisen arvioinnin suorittavan Owal Groupin
edustaja osallistuu 22.10. pidettävään kokoukseen.
LAPE-muutosagentin ja kunta-agentin rahoitushaku on auki 17.9.–24.10.2018.
Jatkon kannalta olisi tärkeää, että muutosagentti ei vaihdu. Titta jatkaa
muutosagenttina, jos saa virkavapaata. Ryhmän mielestä Pirkanmaan liiton
tulisi olla jatkossakin muutosagentin työnantaja. Pirkanmaan liitto koettiin
neutraaliksi työnantajaksi, mikä varmistaisi sen, että kaikki kunnat tulee
huomioitua samanarvoisesti. Suunnitelmaa muutetaan, jos sote kaatuu.

6 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 10.10.2018 klo 9.00–11.30.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35

