Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 14.12.2017 klo 13.00–15.00, klo 15.00 – 16.00 Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden linjaukset (työpaja aiheesta)
Paikka: Hämeen liitto, kokoushuone Ilves, Niittykatu 5, Hämeenlinna
Osallistujat:
Paikalla
1.

sivistysjohtaja, puheenjohtaja

2.

Varajäsen,

3.
4.

Perhepalveluiden
varapuheenjohtaja
Varajäsen,

5.

projektipäällikkö, sihteeri

satu.raatikainen@hame.fi

6.

muutosagentti

jari.pekuri@hame.fi

7.

ylilääkäri

sari.iltanen@khshp.fi

8.

Varajäsen,

9.

jari.wihersaari@hattula.fi

palvelualuejohtaja,

perhekeskuksen toiminnanjohtaja/
kehittämispäällikkö
10. Varajäsen,
11. johtava sosiaalityöntekijä

X

riikka.lammintausta-makela@fshky.fi

niina.tiili@khshp.fi
sivistystoimen

X
X

X

jaana.koski@janakkala.fi

arja.theis@hausjarvi.fi

X

seija.junno@pikassos.fi

X

12. Varajäsen,
13. erityissuunnittelija
14. Varajäsen,
15. kunnanvaltuuston puheenjohtaja

merja.taponen@janakkala.fi

16. Varajäsen,
17. varhaiskasvatusjohtaja

katja.ojala@humppila.fi

18. Varajäsen,
19. erityisnuorisotyöntekijä

sanni.ristolainen@jokioinen.fi

20. Varajäsen,
21. opetuspäällikkö

virve.jamsen@riihimaki.fi

22. Varajäsen,
23. sivistystoimenjohtaja

mari.haapanen@tammela.fi

24. Varajäsen,
25. henkilöstön edustaja

anneli.wilenius@riihimaki.fi

26. Varajäsen,
27. ylilääkäri

arja.tomminen@khshp.fi

28. Varajäsen,
29. osastonylilääkäri

paula.turunen@khshp.fi

30. Varajäsen,
31. Palvelualuepäällikkö

marjo.mutanen@riihimaki.fi

32. Varajäsen,
33. osastonhoitaja

saija.numari@riihimaki.fi

34. Varajäsen,
35. tulosaluejohtaja
36. Varajäsen,

Poissa

marika.paasikoski@hameenlinna.fi

X

37. kasvatus- ja opetuspäällikkö

tiina.kemppainen@forssa.fi

38. Varajäsen,
39. henkilöstön edustaja

paivi.poyry@riihimaki.fi

40. Varajäsen,
41. henkilöstön edustaja

peter.petro@hameenlinna.fi

42. Varajäsen,
43. ylilääkäri

tiina.tuominen@KHSHP.fi

X

44. Varajäsen,
45. osastonhoitaja

paivi.kuotola@khshp.fi

46. Varajäsen,
47. toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja

sini.stolt@khperhetyo.fi

x

48. Varajäsen,

sanna.airaksinen@hameensetlementti.fi

x

49. varhaiskasvatuspäällikkö

riitta.alho@hausjarvi.fi

50. Varajäsen,
51. henkilöstön edustaja

rauni.vaha-pietila@fshky.fi

x

52. Varajäsen,
53. sivistystoimenjohtaja

esa.santakallio@riihimaki.fi

x

54. Varajäsen,
55. HAMK, yliopettaja

paula.rantamaa@hamk.fi

56. Varajäsen,

vesa.salminen@hamk.fi

57. TAY, tutkija

suvi.raitakari@staff.uta.fi

x

x

58. Varajäsen,
59. projektisuunnittelija

liisa.jormalainen@hame.fi

60. projektisuunnittelija

mimosa.koskimies@hame.fi

61. projektiassisstentti

Elina.jarvenpaa@hame.fi

62.

marjo.malja@stm.fi

x
x
x
x

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksytään.
Päätös: Edellisen kokouksen muistio hyväksytään (liitteenä)OK
2. Hankkeen talous
Talousassistentti Elina Järvenpää kävi läpi hankkeen talouteen, maksatuksen ja budjetointiin
liittyvät asiat, kokouskutsun liitteet 1, 2, 3 sekä Talous-powerpoint.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja ohjausryhmä hyväksyy toteutuneet kulut ja budjetoinnin
3. Hallinnointisopimus
Käytiin läpi sopimukseen tehdyt muutokset. Elina Järvenpää esitteli muutokset, joita on seuraavat
seikat:
Forssan seudulta vain FSHKY on hankekumppanina sekä rahoituspäätöksissä, hankekirjanpidossa
että raportoinnissa. laskutettavaa työtä voi olla vain FSHKY:ssä
Työpanoksen siirron omaavat kolme kuntaa (FSHKY, Hämeenlinna ja ???)
Immateriaaliset oikeudet määritelty uudelleen.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
4. LAPE-hankkeen ohjausryhmän kokoontuminen vuonna 2018
Käytäntö on osoittanut, että kerran kuukaudessa pidettävät ohjausryhmän kokoukset ovat liian
harvoin. Esitetään, että LAPE-ohjausryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ohjausryhmän
varsinaisille jäsenille lähetetään kalenterikutsu. Varsinainen jäsen välittää kutsun varajäsenelle
tarvittaessa. Jatkossa ohjausryhmän kokoukset ovat 3 h (tarvittaessa tauko). Uudet kokousajat
lähetetään joulukuun 2017 aikana.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy uuden kokouskäytännön.
5. Maakunnan nuorisovaltuuston (MAKU NUVA) edustus LAPE-hankkeen maakunnallisessa
ohjausryhmässä
Esitetään, että jatkossa MAKU NUVA:n kahdella jäsenellä on osallistumisoikeus ohjausryhmän
kokoukseen.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy esityksen
6. Toiminnan esittely / mitä käynnissä, mitä suunnitteilla
a. Toimintasuunnitelman esittely
Toimintasuunnitelma aktiivinen, jatkuvasti päivittyvä Excel-pohjaisnen
b. Kompassi
Pääkäyttäjäkoulutukset käynnistymässä ja Lapsikompassin kehittäminen käynnissä
c. Toimiva lapsi ja perhetyö (TL&P)
Koulutukset käynnistymässä, ilmoittautuminen 20.12 mennessä, päivämäärät tulee
tiedoksi ohjausryhmän jäsenille.
d. OT-keskus (Liite 4)

e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.

l.

Osaamis- ja tutkimuskeskus rakennetaan jokaisen yliopistollisen keskussairaalan
yhteyteen. OT-keskusta valmisteleva työryhmä on Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja
Kanta-Hämeen yhteinen. Kanta-Hämeen edustajana on Seija Junno, lisäksi mukaan voi
nimetä kaksi edustajaa Kanta-Hämeestä. Edustajaehdokkaiksi nimetään sosiaalityön
edustaja (HAMK), Heini Ristavaara KHSHP ja Marjo Mutanen (Riihimäen kaupunki).
Lapsibudjetointi (liite 5)
19.1.2017 tapaaminen yhdessä kuntien kanssa, jossa Oulun kaupunki esittelee miten ovat
rakentaneet lapsibudjetointia.
Lapsivaikutusten arviointi
Huittisissa tehty todella hyvä, laaja lapsivaikutusten malli, josta rakennetaan hankkeessa
yksinkertaistettu ja helppokäyttöinen malli Kanta-Hämeen alueelle.
Perhekeskusekosysteemi (liite 6)
Tehtävä tulossa asemoida eri ekosysteemin osaset kuntien kartalle- perhekeskusperheasema ja kohtaamispaikka. Mihin sijoittuisivat kunnassa.
LAPE-ydinviestit (liite 7)
SOS-lapsikylän kumppanuus (liite 8)
Infotilaisuus ollut marraskuussa. SOS-lapsikylä saanut rahoitusta, jonka kautta he ovat
valmiita tukemaan maakuntien LAPE-työskentelyä. Tarjolla on paljon mielenkiintoisia
mahdollisuuksia. Janakkala on lähdössä mukaan avainhenkilöiden haastatteluun.
Kustannuksia ei tule, SOS-lapsikylä on saanut rahoituksen tähän osana omaa hankettaan.
Päätettiin että maakunta lähtee tähän mukaan.
ePalveluohjaus
Kiinnostuksen ilmoittanut Forssa ja sen kanssa jatketaan neuvotteluja. Riihimäki myös
ilmoitti olevansa kiinnostunut. Hämeenlinna ilmoittanut aikaisemmin kiinnostuksensa.
Hankkeen arvioinnin toteuttaminen
Sopimuksen mukaisesti TaY johtamiskorkeakoulu toteuttaa tämän. Arvioinnin
toteuttaminen on kuitenkin hyvin alkutekijöissään vielä ja neuvottelu tulossa
tammikuussa.
Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus / Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Jokaisella LAPE-hankkeella velvollisuus rakentaa ICT-kokonaisarkkitehtuurikuvaus ja se
tehdään yhteistyössä Oma Häme ICT-asiantuntijoiden kanssa ja tuo tiedoksi LAPEohjausryhmälle.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään uusien toimintojen käynnistäminen.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53
8. Työpajatyöskentely, Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden linjaukset (työpaja
aiheesta)
a. Teemat
i. LAPE-hankkeen ulkopuolinen kehittämistyö
ii. Strategiset linjaukset
iii. Palveluverkkolinjaukset (kts. 23.8.2016 Sote-työryhmien 1-7 loppuraportti, löytyy
Oma Hämeen sivuilta)
iv. muu

