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1 Kokouksen avaus

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat.

2 Ajankohtaista Lapesta ja
maahanmuuttajatyön
maakunnallisen
organisoimisen työryhmästä

Lape
Todettiin, että sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu ja kohtalo ovat edelleen
avoinna. Jos uudistukset eivät etene nykyisellä hallituskaudella,
tulevaisuudessa vastaavantyyppistä muutosta tarvitaan joka tapauksessa.
Valmistelumateriaali dokumentoidaan huolellisesti sitäkin ajatellen.
Kuntien LAPE-ryhmät sekä maakunnan LAPE-ryhmä työstävät parhaillaan
juurruttamissuunnitelmia eri kehittämiskokonaisuuksien osalta.
Juurruttamissuunnitelmissa näkyy osittain se, että maahanmuuttajat ja
monikulttuurisuus nähdään toisinaan vielä hyvin kapea-alaisesti;
maahanmuuttaja-asiat saatetaan yhdistää esim. ainoastaan
vastaanottokeskuksiin. Monessa suunnitelmassa on kuitenkin tuotu myös hyviä
ja oleellisia asioita esiin, mm. monikulttuurisen osaamisen kehittäminen.
Kuntien LAPE-ryhmät ovat jatkossakin tärkeitä vaikuttamisen ja osallistumisen
kanavia.

Pirkanmaalla Lape-työn muutosagenttina jatkaa Titta Pelttari, sivistyspuolelta
tulevaa kunta-agenttia ei ole vielä valittu.
Kaikki oleelliset Pirkanmaan LAPEn materiaalit viedään internet-sivuille vuoden
loppuun mennessä.
Maahanmuuttajatyön maakunnallisen organisoimisen työryhmä
Maahanmuuttaja-/kotouttamistyön organisoimista tulevassa maakunnassa on
valmisteltu keväästä alkaen sote-valmistelun yhteydessä pienessä ryhmässä.
Ryhmää on vetänyt Pirkanmaan Liiton sote-valmistelusta Sanna Rautalammi,
mukana myös ELYn maahanmuuttoasioiden päällikkö Marja Huttunen,
Tampereen kaupungin maahanmuuttotyön ammattilaisia ja LAPEsta
projektikoordinaattori Suvi Nieminen. Ryhmän työskentely jatkuu ensi vuonna,
tosin ilman LAPEn edustusta.
Työryhmässä on pohdittu viimeksi maahanamuuttaja-/kotouttamispalveluiden
sijoittumista maakunnan organisaatiokaavioon. Poikkiammatillista
kokonaisuutta on vaikea sijoittaa luontevasti esim. ikäryhmittäin jaoteltuihin
palvelukokonaisuuksiin. Aikuisten sosiaalipalvelut esitetty yhtenä vaihtoehtona.
Joka tapauksessa on tärkeää miettiä, kuinka kotouttamispalvelut ovat
organisatorisesta sijoituksesta riippumatta eri asiakasryhmien käytettävissä;
niiden pitää pystyä vastaamaan yhtälailla kaikkien ikäluokkien kotoutujien
tarpeisiin.
Työryhmässä on myös luonnosteltu kotoutumisen tukipalvelujen keskittämistä
Pirkanmaalla kolmeen ”keskusyksikköön”, jotka palvelisivat alueita mm.
jalkautumalla. Keskusyksiköihin koottaisiin maahanmuuttajatyön osaajia eri
aloilta (sos, te, mt – esim. mamujen psyk.poli?). Tehtävinä mm. konsultaatiot,
erityisosaajien verkostojen kokoaminen, työparityöskentely, kouluttaminen,
kehittäminen…
Työryhmä toivoo saavansa LAPEn näkemyksen asiakasprosessin kulusta
lapsiperheiden näkökulmasta (työstetään kokouksessa 13.11.)
jatkovalmistelussa huomioitavaksi.

3 Tuloksia ja tuotoksia

Esitelty tarkemmin muistion liitteessä.
Vanhemmuuden tuen työhuoneentaulu ja valmiit minimikriteerit
LAPE Pirkanmaan vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työryhmä on koostanut
vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimikriteerejä, tavoitteenaan yhteisen
vanhemmuus-puheen määrittely eri palveluissa ja toiminnoissa. Todettiin, että
monikulttuurisuusnäkökulmaa on avattu hyvin.
”Harrastesaattajatoiminnan” kehittäminen Tampereen vastaanottokeskuksessa
Perheiden kotoutumissuunnitelma – verkostotyön mallinnus
Nokian yhteistapaamisen mallia pidettiin hienona avauksena. Esim.
Tampereella ei kuitenkaan ole maahanmuuttotyössä vastaavanlaista resurssia,
joka mahdollistaisi samanlaisen mallin toteuttamisen. Keskustelua herätti myös
se, tuleeko kaikkiin maahanmuuttajataustaisiin perheisiin ”tarttua” tiukemmalla
seulalla pelkän taustan vuoksi vai tulisiko kaikki uudet perheet kohdata samalla
viivalla.
Kotoutumisen tukeminen perhekeskuksessa
Keskusteltiin ja työstettiin yhdessä lapsiperheen asiakasprosessin mallinnusta
LAPEn näkökulmasta. Kaikki kotouttaa -näkökulma tärkeää. jotta asiakkaat
saadaan napattua palveluihin matalalla kynnyksellä. Keskusteltiin siitä, mikä on
järjestöjen rooli ja vastuu mm. palveluihin ohjaamisessa. Järjestötoimijoiden
kohdalla pitää erottaa ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Vapaaehtoistoimijoilla ei
voi olla vastuuta esim. asiakkaan ohjaamisesta, ammattilaisilla voi.

4 Avainhenkilöverkosto

Monikulttuurisuustyön avainhenkilöverkostoa on tarkoitus ryhtyä kokoamaan
vielä ennen hankkeen päättymistä. Verkoston koordinointi on kuitenkin vielä
epävarmaa; kuka ottaa vastuun ennen varsinaisten perhekeskusten
perustamista?
Keskusteltiin siitä, kuinka laaja verkoston olisi hyvä olla. Joka kuntaan ei ole
tarvetta saada avainhenkilöitä. Virve ja Maija toivat esiin, että omassa työssään
heille tulee nykyisellään kyselyjä todella harvoin. Maakunnan tasoiset
avainhenkilöt saattavat olla ainakin alkuvaiheessa riittävästi; työllistävä vaikutus
ei liene kovin suuri.

5 Askelmerkkejä jatkoon

Ei ehditty käsittelemään kokouksessa. Juurruttamissuunnitelmaa käsiteltiin jo
edellisessä kokouksessa, tässä oli tarkoitus pureutua mahdollisiin haasteisiin ja
ratkaisuvaihtoehtoihin.

7 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16.

