Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 22.2.2018klo 13:00–16:00
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

Varajäsen,

niina.tiili@khshp.fi

palvelualuejohtaja,

jari.wihersaari@hattula.fi

X

riikka.lammintausta-makela@fshky.fi

X

Poissa

X
X

7.
8.
9.

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

sivistystoimen

jaana.koski@janakkala.fi

X
X

arja.theis@hausjarvi.fi

X

12. Varajäsen,
13. erityissuunnittelija

seija.junno@pikassos.fi

X

merja.taponen@janakkala.fi

X

katja.ojala@humppila.fi

X

14. Varajäsen,
15. kunnanvaltuuston puheenjohtaja
16. Varajäsen,
17. varhaiskasvatusjohtaja
18. Varajäsen,
19. erityisnuorisotyöntekijä

sanni.ristolainen@jokioinen.fi

20. Varajäsen,
21. opetuspäällikkö

virve.jamsen@riihimaki.fi

X

22. Varajäsen,

marjut.helenius@riihimaki.fi

X

23. sivistystoimenjohtaja

mari.haapanen@tammela.fi

X

anneli.wilenius@riihimaki.fi

X

24. Varajäsen,
25. henkilöstön edustaja
26. Varajäsen,
27. ylilääkäri

arja.tomminen@khshp.fi

X

28. Varajäsen,
29. Palvelualuepäällikkö

marjo.mutanen@riihimaki.fi

X

30. Varajäsen,
31. osastonhoitaja

saija.numari@riihimaki.fi

X

32. Varajäsen,
33. tulosaluejohtaja

marika.paasikoski@hameenlinna.fi

X

35. kasvatus- ja opetuspäällikkö

tiina.kemppainen@forssa.fi

X

36. Varajäsen,

jarmo.pynnonen@forssa.fi

37. henkilöstön edustaja

paivi.poyry@riihimaki.fi

34. Varajäsen,

38. Varajäsen,
39. henkilöstön edustaja

peter.petro@hameenlinna.fi

X

40. Varajäsen,
41. ylilääkäri

tiina.tuominen@KHSHP.fi

X

42. Varajäsen,
43. osastonhoitaja

paivi.kuotola@khshp.fi

X

44. Varajäsen,
45. toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja

sini.stolt@khperhetyo.fi

46. Varajäsen,

sanna.airaksinen@hameensetlementti.fi

47. varhaiskasvatuspäällikkö

riitta.alho@hausjarvi.fi

X

X

48. Varajäsen,
49. henkilöstön edustaja

rauni.vaha-pietila@fshky.fi

50. Varajäsen,
51. sivistystoimenjohtaja

esa.santakallio@riihimaki.fi

52. Varajäsen,
53. HAMK, yliopettaja

paula.rantamaa@hamk.fi

54. Varajäsen,

vesa.salminen@hamk.fi

55. TAY, tutkija

suvi.raitakari@staff.uta.fi

X

56. Varajäsen,
57. projektisuunnittelija

liisa.jormalainen@hame.fi

X

58. projektisuunnittelija

mimosa.koskimies@hame.fi

X

59. talousassistentti

elina.jarvenpaa@hame.fi

X

60. hankkeen valvoja

marjo.malja@stm.fi

61. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

neea.simovaara@gmail.com

62. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

lilli.matveinen@hotmail.com

X

MUISTIO
1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio seuraavalla lisäyksellä:
raportoidaan vain talouden toteutuneet kustannukset kuukausittain.
2. Hankkeen talous
Talousassistentti Elina Järvenpää kävi läpi hankkeen talouteen liittyvät asiat.
Merkittiin tiedoksi ja ohjausryhmä hyväksyi toteutuneet kulut.

3. Sähköisen kyselyn alustavien tulosten esittely (15 min)
Suunnittelija Anna Saloranta Tampereen yliopistosta esitteli väliarvioinnin alustavia tuloksia.

4. Toimintakulttuurin muutos
Projektisuunnittelija Mimosa Koskimies esitteli THL:n Lape- tavoitteiden mukaisen
toimintakulttuurin muutoksen työvälineeksi luodun verkkokoulutuksen ja oppaan: Luo
luottamusta, suojele lasta.
Päätös: Koulutusmateriaalia pidettiin hyvänä. Otetaan työväline käyttöön maakunnassa.
Aloitetaan hankkeen aikana rakentamaan yhteinen käyttöönottomalli kuntien kanssa kuntien
paikalliset tilanteet huomioon ottaen. Seuraava askel: kunnat/lape-ryhmät linjaavat sisote johdon
kanssa käyttöönotosta + etenemisestä. Yhteyshenkilö: projektisuunnittelija Mimosa Koskimies.
Luo luottamusta, suojele lasta materiaali: https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta

5. Perhekeskustoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen esitteli kuntien toimittamien perhekeskus -tehtävän
(määrittely ja kartta) tuloksia/yhteenvetoa. THL julkaisee 8.3 määrittelyt termeistä (perhekeskus,
perheasema, kohtaamispaikka). Ehdotettiin, että kuntien lape-ryhmien johdolla kunnissa käydään
keskustelua termeistä (sisote keskustelut) ja mitä lisäarvoa termit tuottavat. Olennaiseksi
termistön pohtimisen lisäksi nostettiin kuntien perhekeskusten tapa toimia ja sitä tukevien
rakenteiden tukeminen ja kehittäminen yhdessä.
Päätös: Kuntakohtaiset lape-ryhmät työstävät miten termistö ja linjaukset istuvat kunnan
toimintatapoihin. Ohjausryhmä esittää mikä maakunnan rakenne tulee olemaan. Huomioitavia
seikkoja: Miten suhteutuu Sote-keskuksiin + liikelaitosten kautta tuleviin palveluihin.
Seuraavassa kokouksessa luodaan yhteistä ymmärrystä perhekeskustoiminnasta Kanta-Hämeen
maakunnassa.

6. Kompassi-työskentely kunnissa
Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen esitteli Kompassi -koulutuksen etenemistä kunnissa.
Keskusteltiin Kompassin levittämisestä ja jatkokouluttamisesta kunnissa (kenelle, milloin, miten).
Kunnissa epätietoisuutta mitä kompasseja käytössä ja miten käytetään. Kompassi on asiakkaan
itsearvioinnin ja palveluohjauksen väline, joka tarjoaa myös palvelutarjottimen esiin asiakkaalle ja
työntekijälle. Käytössä nyt: Tilannekompassi, perhekompassi, lapsikompassi (kehitetty hankkeen
aikana). Kunnat etenevät eri tahdissa kompassin käyttöönoton suhteen.
LAPE -hankkeessa pilotoidaan Kompassia. Hankkeen jälkeen tehdään päätös otetaanko Kompassi
käyttöön maakunnassa. Hankkeessa kerätään tietoa työkalun toimivuudesta käyttäjiltä ja esim.
yhdistääkö se kuntaan jäävien ja maakuntaan siirtyvien palveluiden toimintatapoja. Olennaista
myös integroituminen muihin sähköisiin järjestelmiin/kirjauksiin. Tavoitteena, että Kompassi
tulee olemaan osa sähköisen asioinnin kokonaisuutta (Oma Häme vastuuhenkilö Jaana Ylivainio,
ICT)
Kompassin omistajuuskysymys selviää lähipäivinä. Vaikuttaa muidenkin asioiden selkeytymiseen
esimerkiksi kompassin levittämiseen. ODA –toimijat ja kompassitoimijat ovat tietoisia toisistaan.
Olennaista päällekkäisen työn karsiminen.
Selvityksessä myös miten Kompassi suhteutuu kansalliseen THL:n lanseeraamaan CAARS –
arviointimalliin. Mallissa sama idea ja teemat kuin Kompassissa, laajempi malli, CAARS ei
sähköinen työkalu.
CAARS –arviointimalli:
(https://thl.fi/documents/605877/3674647/Monialainen+ja+monitoimijainen+arviointi+ja+avun
+varmistaminen.pdf/fae7ad17-dbc7-42bf-a5e4-b5d4f3ae94a4)
Päätös: Seudulliset / kuntien Lape –ryhmät kutsuvat koulutetut Kompassin pääkäyttäjät yhdessä
suunnittelemaan menetelmän levittämistä ja seuraavia askeleita. Yhteyshenkilö:
projektisuunnittelija Liisa Jormalainen.

7. Erityisen ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
Lape-agentti Jari Pekuri päivitti osion etenemisen. Lastenpsykiatria tekee kuntakierroksen.
Tavoitteena on selvittää kuntien tarpeet yhteistyölle. Hankkeen väliarvioinnissa nousi esiin, että
konsultaatiot voitaisiin jakaa kolmeen eri luokkaan: 1) ilmiöpohjainen konsultaatio 2) anonyymi
konsultaatio, 3) case konsultaatio. Puhelinkonsultaatio käytössä. Tätä ei käytetä niin paljon kuin
siinä on resursseja. LAPE-hanke järjestää erikoissairaanhoidon kanssa ”törmäyttämispäivän”,
jossa jaetaan hyviä käytäntöjä. Konsultaatiokäytänteiden kehittämissä huomioidaan OTkeskuskehittämistyö. Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa muodostavat yhteisen OTkeskusalueen. OT-keskustoiminnan kehittämisvastuu on Pirkanmaalla.

8. Muut asiat
Tiedoksi:
Selvityshenkilöiden raportti SISOTE-yhteistyöstä. Hanke suosittaa luettavaksi.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/LAPEloppuraportti_FINAL.pdf Raportissa useita kehitysehdotuksia mitä maakunnissa tehtävä
Lape – ja SISOTE yhteistyön tiimoilta seuraavien vuosien aikana. Raportista tulossa myös
työversio. (Mielenkiintoinen havainto: perhekeskus sanaa ei käytetä raportissa.)
LAPE mukana myös Kanta-sairaalahankkeessa, vastuuhenkilö: projektipäällikkö Satu
Raatikainen.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. LAPE-agentti
Jatkettiin joulukuussa aloitettua ryhmätyöskentelyä. Tästä työskentelystä lähetetty erillinen
yhteenveto.

