Pirkanmaan LAPE Pippurin ohjausryhmän kokous

Muistio

Aika

30.5.2018 klo 13.30–15.30

Paikka

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

Osallistujat

Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Tampere (puheenjohtaja)
Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, LAPE Pirkanmaa
Natalia Kettunen, vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, Sastamala
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere
Mika Seppänen, sivistysjohtaja, Vesilahti
Tuula Tuominen, toimitusjohtaja, Pikassos
Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL Hämeen piiri
Erja Kovalainen, sosiaalityön johtaja, Nokia
Anssi-Pekka Udd, lehtori, TAMK
Rita Juvonen, johtava hoitaja, Ikaalinen
Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto
Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Henna Vanhatalo, projektisihteeri, LAPE Pirkanmaa (sihteeri)

Poissa

Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti, Pirkanmaan liitto
Soile Merilä, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Valkeakoski
Marketta Tiihala, sosiaalityön johtaja, Ylöjärvi
Kaija Puura, ylilääkäri, PSHP

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2 Hankkeen eteneminen

Projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen esitteli tilannekatsauksen hankkeen
etenemisestä ja koonnin loppuvuoden tavoitteista. Esitetyt diat lähetetään muistion
liitteenä.
Yhteisessä keskustelussa korostui siltaamissuunnitelman ja vuonna 2019 tapahtuvan
kehittämistyön koordinoinnin tärkeys. Lisäksi todettiin, että kehittämistyö jatkuu,
vaikka sote kaatuisi, eikä maakunnallinen rakenne toteutuisi.

3 Maksatushakemukset

Hankkeen kolmas maksatusjakso päättyy 31.5.2018. Kuntiin ja muille
hanketoimijoille on lähetetty maksatushakemukseen liittyvä materiaali, joka tulee
palauttaa Tampereelle viimeistään perjantaina 15.6.2018.
Toisen maksatushakemuksen päätöksen pitäisi tulla lähiaikoina.

4 Hankkeen taloustilanne

Hanna esitteli hankkeen taloustilanteen ajalta 1/2017–11/2017.
- Tampereen kaupungin budjetissa tulevat ylittymään henkilöstömenot sekä
majoitus- ja ravitsemuspalvelut. Säästöä tulee vuokrista ja palveluiden
ostoista.
- Tasausmaksuja ei ole vielä tehty, sillä kaikki hanketoimijat eivät tehneet
ensimmäistä maksatushakemusta. Tasausmaksut voidaan tehdä toisen
maksatushakemuksen päätöksen valmistuttua.
Päätettiin, että hankkeen taloustilanne katsotaan tarkemmin läpi ohjausryhmän
29.8.2018 pidettävässä kokouksessa, kun kolmas maksatushakemus on saatu tehtyä.

5 Henkilöstöresurssien
lisääminen

Todettiin, että hakemus henkilöstöresurssien lisäämisestä on käsitelty ja hyväksytty
sosiaali- ja terveysministeriössä.

6 Muut asiat

-

Sote- ja sivistysjohtajien kesäpäivät järjestetään 15.6.2018. Kutsu lähetetään
vielä uudestaan muistion liitteenä.
Tiedoksi, että maakunnan LAPE-ryhmän sekä lasten ja perheiden palveluiden
sote-ryhmän syksyn kokoukset on aikataulutettu.
Koonti hankkeen syksyn tapahtumista lähetetään kuntien LAPE-ryhmille ja
kehittämistyöryhmille lähipäivinä.

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 29.8.2018 klo 13.30–15.30.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

