Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 10.10.2017 klo 13.00–15.00
Paikka: Hämeen liitto, kokoushuone Ilves, Niittykatu 5, Hämeenlinna
Osallistujat:
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sivistysjohtaja, puheenjohtaja
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3.
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12. Varajäsen,
13. erityissuunnittelija
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X

14. Varajäsen,
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16. Varajäsen,
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X
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X
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X
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X
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X

29. osastonylilääkäri

paula.turunen@khshp.fi

X

30. Varajäsen,

tiina.tuominen@khshp.fi

31. Palvelualuepäällikkö

marjo.mutanen@riihimaki.fi

24. Varajäsen,
25. henkilöstön edustaja
26. Varajäsen,
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28. Varajäsen,

X

32. Varajäsen,
33. osastonhoitaja

saija.numari@riihimaki.fi

34. Varajäsen,
35. tulosaluejohtaja

marika.paasikoski@hameenlinna.fi

X

36. Varajäsen,
37. kasvatus- ja opetuspäällikkö

tiina.kemppainen@forssa.fi

X
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38. Varajäsen,
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40. Varajäsen,
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41. henkilöstön edustaja
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42. Varajäsen,
43. osastonhoitaja
44. Varajäsen,
45. toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja
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46. Varajäsen,
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suvi.raitakari@staff.uta.fi

X

X

54. Varajäsen,
55. projektisuunnittelija
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56. projektisuunnittelija

mimosa.koskimies@hame.fi

57. Talousassistentti

elina.jarvenpaa@hame.fi

X
X
X

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

I.

LAPE-hankkeen ohjausryhmäosio

2. Tiedoksi:
- LABU ja LAVA missä mennään nyt
o Liitteenä Jari Pekurin esitysmateriaali
o LABU: Kanta-Hämeen osalta Jari Pekuri toimii koollekutsujana. Taustalla PohjoisPohjanmaan liikennevalo-ajattelu. Osallistujat: FSHKY, Tammela, Loppi, Janakkala.
Keskusteltu, että ensin Lapsibudjetointi esitellään kuntien kunnanhallitukselle, jonka
jälkeen tullaan etenemään yhteisellä tavalla koko maakunnassa.
o LAVA: 4.10 ollut yhteinen Lava-paja Pirkanmaalla. THL kokoaa yhteisen Lava-mallin,
joka toimisi kaikissa kunnissa ( yhteyshenkilö Kati Honkanen, THL).
- Hallinnointisopimus uusiksi
o Hallinnointisopimus
tehdään
Forssan
seudulla
Forssan
seudun
hyvinvointikuntayhtymän kanssa eikä kuntien kanssa.
o Immateriaalisten oikeuksien lauselma löytyy hallinnointisopimuksesta
o Allekirjoitetut sopimukset tulee olla ministeriössä viimeistään 10 /17
- Kuntien omien Lape-ryhmien kokoontumisajat hankkeelle tiedoksi sekä kokoonpano
o kokoonpano pitää olla nähtävillä Oma Hämeen nettisivuilla
- Varahenkilöiden nimeäminen ohjausryhmään lähetetään LAPE-projektipäällikölle
Päätös: Merkitään tiedoksi
3. LAPE-hankkeen ohjausryhmän kokoontuminen vuonna 2018
Ohjausryhmän kokoukset ovat joka toinen kuukausi parillisina kuukausina. Laitetaan ohjausryhmän
varsinaisille jäsenille kalenterikutsu, jonka välittävät varajäsenilleen, jos eivät itse pääse paikalle.
Jatkossa ohjausryhmän kokoukset ovat 3 h ja välissä paussi.
Jatkossa toivotaan linjauksia, joita voidaan hyödyntää kuntien ja maakunnan työskentelyssä. Ensi
vuonna kokoonnutaan parillisina kuukausina.
Päätös: Ohjausryhmä päätti kokoukset pidettävän vuonna 2018 parillisina kuukausina.
4. Hankkeen talous ja raportointi
Talousassistentti Elina Järvenpää käy läpi hankkeen talouteen, maksatuksen ja budjetointiin liittyvät
asiat. Katso liitteet.



Ensimmäinen maksatus on tehty Sosiaali- ja terveysministeriöön.
Jatkossa ohjausryhmälle annetaan katsaus hankkeen rahankäytöstä sisältäen kaikkien
osatoteuttajien tilannekatsauksen.

-

-

Palkat:
Toiminnan ja suunniteltujen toimintojen turvaamiseksi suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
o Siirretään 2017 vuodelta käyttämättä jääneet 26 628 € vuodelle 2018
o Lisäksi siirretään koulutus- ja kulttuuripalveluihin varattua rahaa henkilöstömenoihin.
Tämä vaatii muutosbudjetin STM:öön.
o Ehdotetaan, että suurin osa lomista pidetään ennen hankkeen loppua painottuen
kesään 2018. Tämä tarkoittaa hankkeen toiminnan päättymistä käytännössä marras /joulukuun vaihteessa vaikka lomia pidetään etukäteen kesällä ja kaikkina
mahdollisina loma-aikoina.
Toimintasuunnitelma:
o Indikaattorityö 5000 €
o Manu 500 €
o TL&p 25 000 €
 sis. koulutukset Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulle
 ostetaan koulutuspaketin kokoaminen ja järjestely Kesäyliopistolta
o Kompassi 15 000 €
 sis: päävastaavien koulutus: 5700 €, tunnukset 200 kpl 5500 €,
palvelukytkentä 2000 € = 13 400 €. Tämän lisäksi tukiopetusta 1 600€

Päätös: Merkitään tiedoksi ja ohjausryhmä hyväksyi toteutuneet ja suunnitellut kulut.

5. Toiminnan esittely
Käydään läpi suunnitelmat, jotka liitteenä.
- toimintakalenteri
o Pajat
 Kompassi:
 päävastaavien nimeäminen 3-5 / seutu
o alkaa syksyllä 2017
 työntekijöiden koulutus alkaa päävastaavien pitämillä koulutuksilla
talvella 2018
 Kehittämiskartta, josta selviää kuka tekee, mitä ja missä Kompassin
suhteen
 pilotointi mahdollisen hankeaikana muokatulle Kompassille
 TL&P
 Kesäyliopisto tekee juuri koulutussuunnitelmaa
 koulutusinfot ovat vuodenvaihteessa
 Vahvuutta vanhemmuuteen
 MLL:n koulutus Forssan seudulle
 suunnitteilla infot syksylle 2017
 koulutusten aloittaminen talvella 2018
o Opiskeluhuollon verkostomaisen toiminnan kehittäminen yhteistyössä Oma
Hämeen kanssa
 pilottiseutukunnan valinta
 Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmä tutustuu ensin
opiskeluhuollon verkostomaisen toiminnan kehittämisen



työpajasarjaan ja sen sisältöön ja sen jälkeen päättävät kunnassa mikä tai
mitkä koulut ovat mukana.
Työpajasarjan esittely liitteenä.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi hankkeen suunnitellun toiminnan.
6. Hankkeen arviointi
Käydään hankkeen arviointiin liittyvä keskustelu. Materiaalia liitteenä.
- Keskustelua:
o Joulukuun ohjausryhmässä käsitellään arviointiin liittyviä aiheita
o Sekä TAY että HAMK ovat ilmoittaneet tekevänsä hankearviointia, joten keskustellaan
yhdessä miten arviointi tullaan suorittamaan.
o Väliarviointiin liittyy vertaisarviointi hankkeiden kesken ja vertaisarviointikumppaniksi
Kanta-Hämeen LAPE:lle on sovittu Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke.
o Valtakunnallisen LAPE-kärkihankkeen arviointi on STM:ssä kilpailutuksen alla.
Päätös: Keskustelu kirjataan ja keskustelun pohjalta lähdetään luomaan suunnitelmaa hankkeen
arvioimiseksi.
II.

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyvä kehittäminen

7. Kompassi-esittely noin klo 14.15:
Taru Arnkil ja Mira Sillanpää (15 min)
Esitys liitteenä
8. LAPE-agentin tehtäviin liittyvä kehittäminen
LAPE-muutosagentti esittelee oman työnkuvansa ja siihen liittyvät kehittämiskohteet.
LAPE-hankkeen ulkopuolella (osittain myös hankkeessa) tehtävä kehittämistyö
Alla listatut asiat tullaan projektoimaan ja ohjausryhmä ottaa kantaa jatkossa tuleeko näistä malleista
maakunnallinen malli. Jari Pekuri tulee ottamaan täsmä yhteydenottoja asian tiimoilta.
- Lastensuojelun prosessien kehittäminen
o Esim. määräajat
- Lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjaus
- Lastensuojelun laitoshoidon maakunnallinen näkymä
o Kuntien ylläpitämät laitokset + turvakoti + ostot
- PTH, ESH, SOS –YHTEISTYÖ
- Kuntoutus
o Ammatillinen, kasvatuksellinen, sosiaalinen, lääkinnällinen
- Perheneuvolan toimintamalli
- Yhteistyö kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden kanssa
o NLA VAKA yhteistyö
- SOS-kumppanuus: SOS-Lapsikylän kehittämä uusi toimintamalli

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.

