Pirkanmaan LAPE Pippurin ohjausryhmän kokous

Muistio

Aika

12.12.2018 klo 13.30–15.30

Paikka

Ryhmähuone 2, Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14–16 C, Tampere

Osallistujat

Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Tampere (puheenjohtaja)
Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, LAPE Pirkanmaa
Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto
Marketta Tiihala, sosiaalityön johtaja, Ylöjärvi
Erja Kovalainen, sosiaalityön johtaja, Nokia
Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL Hämeen piiri
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere
Anssi-Pekka Udd, lehtori, TAMK
Natalia Kettunen, vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, Sastamala
Henna Vanhatalo, projektisihteeri, LAPE Pirkanmaa (sihteeri)

Vierailevat osallistujat

Anna Saloranta, tutkija, Tampereen yliopisto

Poissa

Soile Merilä, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Valkeakoski
Mika Seppänen, sivistysjohtaja, Vesilahti
Tuula Tuominen, toimitusjohtaja, Pikassos
Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti, Pirkanmaan liitto
Kaija Puura, ylilääkäri, PSHP

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2 Hankkeen arviointi

Tutkija Anna Saloranta esitteli hankkeesta tehdyn loppuarvioinnin. Esitetyt diat
lähetetään muistion liitteenä.

3 Loppuraportti

Ohjausryhmälle on lähetetty viikko ennen kokousta luonnokset loppuraporteista:
- Rahoittajalle tehty loppuraportti: 50 sivua, tehty ministeriön valmiille pohjalle
annettujen ohjeiden mukaisesti.

-

Käsikirja lasten ja perheiden palveluiden muutokseen: 250 sivua, laadittu
tukemaan alueilla tehtävää kehittämistyötä.

Huomiot:
- Loppuraporttiin ei pystytä viemään taloustietoja, sillä viimeinen
maksatushakemus tehdään ensi vuoden puolella.
- Kustannuksia ei pystytä erittelemään kehittämisaluekohtaisesti.
- Taloustiedot säilytetään kunkin hanketoimijan organisaatiossa.
- Hankkeen tuottama materiaali viedään 31.12.2018 mennessä LAPE Pirkanmaa nettisivuille: https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/.
- Ohjausryhmä linjasi, että raporttipohjassa oleva taulukko
vaikuttavuusindikaattoreista otetaan pois. Taulukon sijaan Hanna kuvaa
loppuraporttiin hyötyjen seurantaa ja vaikuttavuusindikaattoreita laajempana
yleisenä ilmiönä.
Tarpeet jatkokehittämiseen ja tutkimukseen:
- LAPEn aikaansaannosten seuranta kansallisella tasolla.
- Johdon sitouttaminen.
- Miten 3. sektori otetaan osaksi verkostoyhteistyötä? Miten verkostoyhteistyötä
johdetaan?
- Tiedon jakamisen arkkitehtuurin kehittäminen ja pilotoiminen.
Loppuraportista voi lähettää lisää kommentteja Hannalle sähköpostilla.
4 Katsaus hankkeen
taloustilanteeseen

Hanna antoi tilannekatsauksen hankkeen taloustilanteesta:
- Viimeistä maksatushakemusta ei ole vielä tehty, joten päivitetty tieto budjetista
on saatavilla vain Tampereen osalta.
- Budjetissa on vielä jäljellä rahaa joihinkin painatuskuluihin.
- Hanketoimijoiden tulee toimittaa viimeinen maksatushakemus Tampereelle
viimeistään 20.1.2019.
- Valtionavustusselvitykseen tarvittavat tiedot ja lausunto tilintarkastuksesta tulee
toimittaa Tampereelle viimeistään 31.3.2019.

5 Muut asiat

-

-

Hanna kirjoittaa projektikoordinaattoreiden työtodistuksiin työtehtävät ja
arvioinnin pyydettäessä, minkä jälkeen todistuspohjat lähetetään kunkin
koordinaattorin esimiehelle muokattavaksi ja allekirjoitettavaksi.
Maanantaina 17.12. klo 9.00–11.30 järjestetään maakunnan LAPE-ryhmän, lasten
ja perheiden palveluiden sote-ryhmän ja alaryhmien yhteinen työpaja.
Lasten ja perheiden palveluiden sote-ryhmä jatkaa valmistelua maaliskuun
loppuun. Alkuvuodelle on aikataulutettu kaksi kokousta.

6 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.

