Suomen hallituksella on 26 kärkihanketta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa kärkihankkeita on
viisi. Uudistusten myötä yhteisillä varoilla saadaan nykyistä enemmän terveyttä ja hyvinvointia. Suomalaiset voivat paremmin ja pärjäävät erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen
ihminen tuntee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.

Terveisiä Oma Hämeen LAPE:sta!

Kompassi-koulutuksen pääkäyttäjät ovat valmiina kouluttamaan
Kompassi-koulutuksen Kanta-Hämeen pääkäyttäjät ovat nyt valmiita kouluttamaan oman
alueensa työntekijöitä Kompassin käyttöön. Kompassi on apuväline asiakkaan kanssa käytävään yhteiseen keskusteluun ja palvelutarpeen arviointiin. Kompassia käytetään koko KantaHämeen alueella. Koulutuksessa on ollut työntekijöitä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä, Hausjärveltä, Hattulasta, Hämeenlinnasta, Humppilasta, Janakkalasta, Lopelta, Riihimäeltä ja Tammelasta. Tutustu tästä Kompassiin: https://support.graphinglife.io/mika-menetelma/
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Liisa Jormalainen

Toimiva lapsi & perhe – menetelmän (TLP) koulutus on alkanut
Toimiva lapsi & perhe- menetelmän koulutus on ollut menestys! Kaikki koulutuspaikat täyttyivät ja enemmänkin olisi tulijoita ollut. Koulutus koostuu kahdesta osasta; menetelmäkoulutuksesta sekä kouluttajakoulutuksesta. Menetelmä on ollut käytössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä ja kokemukset ovat olleet innostavia.
Lue lisää: https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-ty%C3%B6
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Mimosa Koskimies

Neuvola-asiakkaiden verkkopalvelujen kokeilu on käynnistynyt Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Janakkalassa
Kokeilu on alkanut 5.3. ja se kestää 31.8. asti. Kokeilu kuuluu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) hankkeeseen. LAPE Kanta-Häme ja Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa alueellisen kokeiluhankkeen neuvolan etäpal-
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veluista. Kokeilussa on käynnistynyt Chat –palvelu neuvolan asiakkaille ja kevään myötä palvelukokonaisuuteen lisätään videon kautta toteutettavia tapaamisia sekä asiakkaiden itsenäistä tiedonhakua tukevia tietopaketteja. Tavoitteena on, että etäpalvelut täydentävät nykyisiä neuvolapalveluita siten, että asiakkaalla olisi mahdollisuus valita erilaisista tuen muodoista hänelle parhaiten soveltuva kokonaisuus.
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Liisa Jormalainen

Kanta-Hämeen keskussairaalan lasten ja nuorten psykiatria kuntakierroksella LAPE-hengessä
Lasten ja nuorten psykiatria kiertää kevään aikana Kanta-Hämeen kuntia kuulemassa kokemuksia ja kertomassa eri konsultaatiokäytännöistä. Ammattilaisten väliseen konsultaation
tarpeeseen on kehitetty puhelinkonsultaatiomahdollisuus. Tällä hetkellä puhelinkonsultaatiota hyödynnetään melko vähän. Lasten ja nuorten psykiatrialla toivotaankin ammattilaisten
rohkaistuvan ottamaan yhteyttä varhaisemmin ja matalalla kynnyksellä esim. koulusta, päivähoidosta ja perusterveydenhuollosta kuten neuvolasta.
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Satu Raatikainen

Valtakunnallinen III LAPE- konferenssi – Osaamisen uudistaminen
Kolmas LAPE- konferenssi oli Helsingissä 12.3.2018. Maaliskuun LAPE-konferenssissa esiteltiin näkökulmia kehitystyöstä eri ammattialoilta, oppilaitoksista ja korkeakouluista SiSotehengessä. Videotallenteeseen pääset tästä linkistä: http://videonet.fi/web/thl/20180312/
Kevättalvisin terveisin:

LAPE-tiimi

Jari Pekuri
Muutosagentti (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 598 4101
jari.pekuri@hame.fi
Satu Raatikainen
Projektipäällikkö (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 352 3178
satu.raatikainen@hame.fi
Mimosa Koskimies
Projektisuunnittelija (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 4017 913
mimosa.koskimies@hame.fi
Liisa Jormalainen
Projektisuunnittelija (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 524 8001
liisa.jormalainen@hame.fi
Elina Järvenpää
Talousassistentti (Lapsi- ja perhepalvelut)
044 906 3242
elina.jarvenpaa@hame.fi

