Ohjausryhmän kokous 12.12.2018
LAPE Pirkanmaa

LOPPURAPORTOINNISTA

Ohjausryhmälle on lähetetty luonnokset
seuraavista loppuraporteista
• Hankkeen rajoittajalle toteutettava
loppuraportointi (50 sivua)
• laadittu ministeriön valmiille pohjalle rahoittajan
antamilla ohjeilla

• Käsikirja lasten ja perheiden palveluiden
muutokseen (250 sivua)
• laadittu siten, että helpottaisi alueilla tehtävää
kehittämistyötä ja palvelisi kehittämisen
apuvälineenä
• erotetaan lukemista helpottamaan eriväreillä osioita
• vihreällä kehittämistyössä mukana olleiden
asiakkaiden ja kuntalaisten viestejä
• sinisellä kokemuksia paikallisista piloteista
• punaisella nostoja johtamisessa huomioitavista
asioista
• yhteenvetojen muokkaus
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MUUTAMA ASIA LOPPURAPORTOINNISTA JATKUU…

Taloustiedot eivät ole saatavilla 31.12.2018 mennessä
(rahoittajan raportti)
Taloustiedot säilytetään kunkin toimijan organisaatioissa
(Tampereella Projektitoimisto)
Muu materiaali säilytetään www.lapepirkanmaa.fi,
Donnaan viedään projektiryhmän, ohjausryhmän ja
maakunnan Lape-ryhmän muistiot sekä hankkeen
loppuraportointi
Toteutuneet kustannukset ja resurssit (rahoittajan raportti)
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OHJAUSRYHMÄLLE TYÖSTETTÄVÄÄ
Mitä toimenpiteitä hyötyjen ja vaikuttavuuden saavuttaminen edellyttää projektin jälkeen?
Miten ja milloin tuloksia ja vaikuttavuutta olisi arvioitava jälkikäteen?
Vaikuttavuusindikaattorien määrittäminen.

• Muutostyön tavoite: lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantuminen
(oma kokemus ja indikaattoritieto)
• mittari: Yhdenvertaisuuden lisääntyminen ja eriarvoisuuden vähentyminen, Lasten
läheisten ihmissuhteiden vahvistuminen?

• Keino 1: Painopiste ennaltaehkäisyyn ja aiempaa parempi perheiden
palvelutarpeiden tunnistaminen
• mittari:

• Keino 2: Alueellisesti integroitu palvelujärjestelmä (so, te, si, liikunta, kulttuuri,
vapaa-aika, järjestöt, seurakunnat), jossa sujuvat palvelupolut ja tehokas
palveluverkko, asiakaslähtöiset vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut ja jossa
eri toimijoiden välinen yhteistyö on luontevaa ja perheiden asiointia edistävää
• mittari:

• Keino 3: Tietoperustaisuus palvelutoiminnan lähtökohtana
• mittari:

• Keino 4: Ammattilaisten oikean osaamisen varmistaminen
• mittari:

• Keino 5: Asiakasosallisuuden lisääntyminen
• mittari:
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TYÖSTETTÄVÄT AIHEET JATKUU…
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HANKKEEN TALOUSTILANNE
Koko hankkeen taloustilanne käyty läpi edellisen kokouksen
yhteydessä. Sen jälkeen ei ole tehty maksatushakemuksia, joten
taloustilanteen seurantaa ei ole mahdollista tehdä.
Hankkeen taloustilanne/Tampere
• Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2017-2018 635.327 euroa,
josta sovittu 22.000 euroa Setlementti Tampereen ja MLL
Tampereen käyttöön hanketyöpanoksen nostamiseksi = 613.327
euroa
• Kustannusten toteuma 2017-10.12.2018 538.000 euroa.
• Ennuste 11.-31.12.2018 toteutuvista kustannuksista 61.000 euroa.
Toimijoille on lähetetty ohjeet viimeisestä maksatushakemuksesta ja
hankkeen päättämisestä (Henna Vanhatalo 14.11.2018 ja
30.11.2018).
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HANKKEEN PÄÄTTYMISEN HALLINNOINTI

Hankkeen kustannusten
kertyminen päättyy
31.12.2018

Viimeisen
maksatushakemuksen
toimittaminen
Aluehallintovirastolle (Tampere)

28.2.2019

Valtionavustusselvityksen ja
tilintarkastuslausunnon
toimittaminen
Aluehallintovirastolle (Tampere)

30.6.2019

Tampere laskuttaa kunnilta
yhteiset kustannukset 1.8.2018
alkaen joulukuussa 2018
Vuoden 2018 kirjanpito
sulkeutuu kunkin toimijan
oman
aikataulun mukaisesti
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Muiden hanketoimijoiden
maksatushakemusten
toimittaminen Tampereelle
20.1.2019
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Muiden hanketoimijoiden
toimitettava
valtionavustusselvitykseen
tarvittavat tiedot ja lausunto
tilintarkastuksestaTampereelle

31.3.2019

HANNA HARJU-VIRTANEN
hanna.harju-virtanen@tampere.fi
puh. 040 806 4730

www.lapepirkanmaa.fi
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke

