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!

Eron ensiapupiste on avattu Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon
LAPE-hanke on saanut olla mukana toteuttamassa matalan kynnyksen avun kehittämistä erotilanteisiin. Yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja
Kanta-Hämeen perhetyö ry:n kanssa on huhtikuun alusta avattu viikoittainen Eron ensiapupiste. Se on avoinna joka tiistai klo 11–13 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Keidas-tilassa,
ja siellä pääsee kuka tahansa ilman ajanvarausta keskustelemaan luottamuksellisesti lapsi- ja
perheasioiden ammattilaisen, Kanta-Hämeen perhetyö ry:n Ero lapsiperheessä-työntekijän
tai eron läpikäyneen vertaistukijan kanssa eroon ja parisuhdepulmiin liittyvistä asioista. Lisäksi Hämeenlinnan seudun palveluita on koottu yhteen osoitteeseen https://apuaeroon.fi/
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Liisa Jormalainen

Johdon työpajat alkavat
Lape– hanke järjestää seudulliset johdon työpajat sosiaali-, terveys-, sivistys- ja varhaiskasvatuksen johtajille. Mukaan kutsutaan myös järjestöjen edustaja. Teemana työpajassa on toimintakulttuurin muutoksen käytännön johtaminen ja keskiössä eri toimialojen yhdyspintatyöskentely. Työpajassa tarkastellaan mikä yhdyspintatyöskentelyssä ja sen johtamisessa
kunnittain ja seudullisesti jo toimii ja mitkä ovat konkreettiset kehittämistarpeet sekä sovitaan seuraavista askeleista. Työpajatyöskentely luo pohjaa maakuntaan perustettavalle
SISOTE –ryhmälle. SISOTE –ryhmä on STM:n ja yhdyspintatyöskentelyn toimenpiteitä esittävän raportin mukaisesti keskeisistä johtajista koostuva ryhmä, joka linjaa, kehittää ja vie
eteenpäin toimintakulttuurin muutosta maakunnallisella tasolla. Tästä ryhmästä on tarkoitus
tulla pysyvä.
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Mimosa Koskimies

Lapsibudjetointi pilotissa
Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta ja sitä pilotoidaan Kanta-Hämeessä 5 kunnassa. Kyse on sekä lap4/2018
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siin kohdistuvien määrärahojen jäljittämisestä ja seurannasta eli lapsilähtöisestä budjettianalyysista; että talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista. Lapsibudjetointi tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa, jonka avulla lapsiin kohdistuvat määrärahat voidaan pidemmällä tähtäimellä kohdentaa sekä oikeudenmukaisesti että mahdollisimman tehokkaasti.
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Mimosa Koskimies

Lasten Kompassia pilotoitu lastensuojelussa, oppilashuollossa ja varhaiskasvatuksessa
Lasten Kompassia on pilotoitu Hämeenlinnan lastensuojelussa, Riihimäen oppilashuollossa
ja varhaiskasvatuksessa sekä Hattulan oppilashuollossa alkuvuoden 2018 ajan. Alustavat kokemukset ovat olleet hyviä, ja kevään aikana on tarkoitus vielä hioa Lapsikompassin kysymyksiä ja tehdä siihen käyttäjien kokemuksiin perustuvia tarpeellisia muutoksia. Sen jälkeen
Lapsikompassi on kaikkien käytettävissä osana Kompassien tuoteperhettä. Kompassin omistaja Graphing life Oy on myynyt Kompassin FCG:lle 28.3.2018, mutta yrityskauppa ei vaikuta
LAPE-hankkeen etenemiseen.
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Liisa Jormalainen

Maahanmuuttajien palveluihin liittyvä kysely ja tulosten jatkotyöstäminen
Alkuvuodesta monille teistä lähetettiin kysely maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja
perheiden palveluista, palveluiden tarpeista ja puutteista. Alun perin oli tarkoituksena pitää
seudulliset työpajat tämän kyselyn tulosten tiimoilta 10.–12.4, mutta ne peruttiin vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Tuloksia hyödynnetäänkin nyt hiukan toisella tavalla nivouttaen
niitä maakunnallisen sosiaalihuollon kotouttamispalvelujen valmistelutyöryhmän työhön.
Kiitämme siis kaikkia kyselyyn vastanneita ja pahoittelemme työpajojen peruuntumisia!
Yhteyshenkilö LAPE- hankkeessa: Liisa Jormalainen

Valtakunnalliset LAPE-päivät 23.–24.4.2018 Messukeskuksessa
Ensimmäisenä päivänä tarkastellaan LAPE-muutosohjelman kokonaiskuvaa ja arvioidaan,
millainen lapsi- ja perhelähtöinen kokonaisuus LAPE-muutostyössä syntyy. 24.4. päivän
teemana on erityisesti Lapset ja perheet sivistyskunnassa.
Tilaisuudessa puhuvat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, OKM:n kansliapäällikkö Anita
Lehikoinen ja yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston ylijohtaja EevaRiitta Pirhonen sekä Kuntaliiton johtaja Terhi Päivärinta. Lisäksi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoo yhdyspintaselvityksestä. Tilaisuudessa esitellään myös esimerkkejä hyvistä sivistystoimen ja sote-palvelujen yhteistyömalleista. Tähän liittyen löydät
verkkouutisen http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtakunnallisilla-lape-paivilla24-4-aiheena-lapset-ja-perheet-sivistyskunnassa
Valtakunnallisten LAPE-päivien ohjelman löydät THL:n tapahtumakalenterista:
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492985
Ilmoittaudu mukaan päiviin: https://www.webropolsureys.com/S/2E7AFC9B9138B4D0.par
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LAPE-päiviä on myös mahdollisuus seurata suoran verkkolähetyksen kautta tai katsoa jälkikäteen tallenne. Linkki verkkolähetykseen: http://videonet.fi/web/thl/20180423/

Kevätterveisin:

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
Liisa Jormalainen
Projektisuunnittelija (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 524 8001
liisa.jormalainen@hame.fi
Mimosa Koskimies
Projektisuunnittelija (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 4017 913
mimosa.koskimies@hame.fi
Elina Järvenpää
Talousassistentti (Lapsi- ja perhepalvelut)
044 906 3242
elina.jarvenpaa@hame.fi

