Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 26.4.2018klo 13:00–16:00
Paikka: Hämeen liitto, kokoushuone Ilves, Niittykatu 5, Hämeenlinna
Osallistujat:
Paikalla
1.

sivistysjohtaja, puheenjohtaja

jari.wihersaari@hattula.fi

x

2.

Varajäsen,

3.
4.

Perhepalveluiden
varapuheenjohtaja
Varajäsen,

riikka.lammintausta-makela@fshky.fi

x

5.

projektipäällikkö, sihteeri

satu.raatikainen@hame.fi

x

6.

muutosagentti

jari.pekuri@hame.fi

x

7.

apulaisylilääkäi

tiina.hokkanen@khshp.fi

x

8.

Varajäsen,

niina.tiili@khshp.fi

9.

palvelualuejohtaja,

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

sivistystoimen

jaana.koski@janakkala.fi

Poissa

x

arja.theis@hausjarvi.fi

x

12. Varajäsen,
13. erityissuunnittelija

seija.junno@pikassos.fi

x

merja.taponen@janakkala.fi

x

14. Varajäsen,
15. kunnanvaltuuston puheenjohtaja
16. Varajäsen,
17. varhaiskasvatusjohtaja

katja.ojala@humppila.fi

x

sanni.ristolainen@jokioinen.fi

x

18. Varajäsen,
19. erityisnuorisotyöntekijä
20. Varajäsen,
21. opetuspäällikkö

virve.jamsen@riihimaki.fi

22. Varajäsen,

marjut.helenius@riihimaki.fi

23. sivistystoimenjohtaja

mari.haapanen@tammela.fi

x

24. Varajäsen,

paula.laakso@tammela.fi

x

25. henkilöstön edustaja

mirka.soinikoski@khshp.fi

x

arja.tomminen@khshp.fi

x

x

26. Varajäsen,
27. ylilääkäri
28. Varajäsen,
29. Palvelualuepäällikkö

marjo.mutanen@riihimaki.fi

x

saija.numari@riihimaki.fi

x

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

30. Varajäsen,
31. osastonhoitaja
32. Varajäsen,
33. tulosaluejohtaja
34. Varajäsen,

x

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

x

47. varhaiskasvatuspäällikkö

riitta.alho@hausjarvi.fi

x

rauni.vaha-pietila@fshky.fi

x

48. Varajäsen,
49. henkilöstön edustaja
50. Varajäsen,
51. sivistystoimenjohtaja

esa.santakallio@riihimaki.fi

x

52. Varajäsen,
53. HAMK, yliopettaja

paula.rantamaa@hamk.fi

54. Varajäsen,

vesa.salminen@hamk.fi

55. TAY, tutkija

suvi.raitakari@staff.uta.fi

x

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

arja.ruponen@stm.fi

x

61. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

neea.simovaara@gmail.com

x

62. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen

lilli.matveinen@hotmail.fi

x

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksytään.
Päätös: Edellisen kokouksen muistio hyväksytty.
2. Hankkeen talous
Talousassistentti Elinä Järvenpää käy läpi hankkeen talouteen liittyvät ajankohtaiset asiat.
Materiaali on toimitettu etukäteen tutustuttavaksi.
- Alkuvuoden kulut esiteltiin. Talousasioihin ei tullut kysymyksiä tai kommentteja.
- Seuraava maksatushakemukselle on pyydetty jatkoaikaa 31.8.2018 ja jatkoaika
myönnetty.
- Seuraava maksatushakemus liitteineen on oltava Elinalla 15.8.2018.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja ohjausryhmä hyväksyy toteutuneet kulut.
3. Perhekeskustoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen: päivitys perhekeskustoiminnan osalta.
- Kompassi-työskentely kunnissa: Pääkäyttäjäkoulutuksen jälkeinen toiminta kunnissa
o Liisalle tulee lähettää tieto, kuinka Kompassi-osaamista ja Kompassin käyttämistä
levitetään kunnissa.
o Pääkäyttäjäkoulutus on yhtä tapaamista vaille valmis.
 Kaikissa muissa kunnissa paitsi Hausjärvellä on pääkäyttäjä.
o Palvelukytkentä: jokaisen kunnan pitää itse laittaa palvelut toimintakompassiin.
Tämä on oleellinen asia käytön kannalta. Jotta kompassi toimii mahdollisimman
hyvin ja palvelee asiakasta palvelukytkennän avaaminen ja palvelujen
syöttäminen pitää tehdä.
 Hankkeesta on maksettu 100 palveluntuottajalle kytkentä hankkeen
ajaksi eli 31.12.2018 asti.
 Järjestöt ovat innokkaita ja he saavat helposti palvelut syötettyä
Kompassiin
 Suomi.fi tuottajat ovat kierroksella järjestöjen osalta. Sini Stolt vie asiaa
eteenpäin järjestölle.
o HAMK:n mahdollisuus olla tukena palvelujen kokoamisessa Kompassin
palvelukytkentäprosessissa sekä varmistaa, että Kompassi ja HAMK:n
kehittämisprosessi kulkee yhtä matkaa
 HAMK:n viimeinen työpajakerta prosessityössä on 29.5.2018
 Liisa kysyy pääseekö Taru Arnkil tähän tilaisuuteen
o Kompassi on myyty FCG:lle ja Taru Arnkil on hyödynnettävissä Kompassin
markkinointiin esim. toimijoille. Tarua voidaan hyödyntää samalla lailla kuin
aikaisemmin. Myös toimintojen kirjaamisessa toimintakompassiin, Tarua voi
hyödyntää.
o Suomi.fi- alusta tukee kompassia.
o Sote-muutosryhmään Kompassi tuodaan uudestaan esille linjausta varten, jotta
Kompassin käyttämiselle ja levittämiselle on johdon tuki.

o

Lapsi-kompassi: pilotoitu kevät 2018. Toukokuussa on valmis ja kaikkien
käytettävissä. Liisa tiedottaa, kun Lapsi-kompassi on kaikkien käytettävissä.
- Perhekeskuskuulumisia:
o Etäneuvola: muutama asiakas on ollut joka päivä. Enemmänkin asiakkaita
mahtuisi.
o Eron ensiapupiste: On lähtenyt hyvin käyntiin. Joka tiistai on ammattilaisia
paikalla kirjastolla. Voi tulla anonyymisti. Palveluita on koottu
https://apuaeroon.fi/ .
o Liisa on ollut mukana palvelutarpeen arvioinnin leanaus-pajoissa
o Systeemisen mallin mukauttamiskokeilu: Hackneyn mallin kevytversion
toteuttamisessa mukana
o Maahanmuuttajapalvelut: On lähetetty kysely ja saatu hyvin vastauksia.
Kuitenkaan työpajaan ei ollut halukkaita, joten peruttiin alustavasti sovitut
työpajat.
o Liisa on ollut paljon mukana työrukkasissa ja pajoissa ympäri maakuntaa
 Mahdollisuus hyödyntää suunnittelijoita esim. kehittämispäivissä,
työryhmissä
Päätös: Merkitään tiedoksi
4. Toimintakulttuurin muutos
Projektisuunnittelija Mimosa Koskimies: päivitys toimintakulttuurin toiminnan osalta.
- Toimiva lapsi & perhe: katsaus tämän hetkiseen tilanteeseen
o Koulutusryhmät meneillään ja 2 ryhmää on jo loppunut ja 2 ryhmää vielä 1 päivä
jäljellä. Kaiken kaikkiaan on 80 koulutettu ammattilaista.
o Mielenterveysseura kerää palautteen työntekijöiltä ja asiakkailta maakunnittain.
Mimosa kysyy, saako kunnittain tuloksia.
o Syksyllä alkaa kouluttajakoulutus, johon yhteensä 20 paikkaa.
 Mimosa ilmoittaa kunnille paikkojen määrän
 FSHKY: 5 paikka, 15paikkaa jaetaan muiden seutujen kesken
o Jatkosuunnitelmat on pyydetty kunnista, miten koulutusta ja toimintaa jatketaan
ja jalkautetaan.
o Vaikutelma on, että ihmiset ovat olleet koulutuksessa innostuneita. Työntekijät
ovat sitä mieltä, tätä tehdään jo, mutta nyt on lähdetty pohtimaan omaa
ammatillisuutta TL&P:n kautta.
o Koulupuolen kanssa on Hämeenlinnassa sovittu, että erityisopettajat ja eltot
tulevat koulutukseen. Pilotoidaan Ojoisten lastentalon kanssa.
o HAMK: tavoite viedä koulutusohjelmiin
o Kuntien jatkosuunnitelma, maakuntien ja oppilaitosten kokonaisuus
tulevaisuudessa: valmistellaan maakunnallinen toimintasuunnitelma jossa
ilmenee koordinaatio ja tuki toiminnalle.
o Kouluttajakoulutuksen ja TL&P- sopimukseen kuuluu maakunnallinen
johtoryhmä.
 liitetään johtoryhmä osaksi muuta johtamista
 jalkauttaminen: johtoryhmä lisäksi tarvitaan alatason työryhmä, joka
miettii käytännön asioita
- Toimiva lapsi & perhe ja Kompassin yhteys:
o Kompassia käytetään elämänhallinnan kuvaamiseen, Lapset puheeksimenetelmää käytetään vanhempien ja lapsen kanssa tuomaan esiin mitkä ovat

-

-

lapsen ja vanhempien vahvuudet ja nostaa nätisti lapsen keskiöön. Nostaa esiin
myös mahdollisen neuvonpidon tarpeen.
o hyödynnettävissä eri aikaan
o Kompassi on työkalu, TL&P enemmän kuin menetelmä= periaate ja asenne
Johdon työpajat: on pidetty Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, Forssa tulossa vapun jälkeen.
Ovat olleet hyvähenkisiä. Kun kierros käyty loppuun, tuodaan yhteenveto ohjausryhmän
tiedoksi.
LABU, LAVA, Indikaattorityö edistyy suunnitelmien mukaisesti

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi
5. Erityisen ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
Projektipäällikkö Satu Raatikainen: päivitys toiminnan osalta.
- konsultaatiokäytännöt:
o Kanta-Hämeen keskussairaalan osalta:
o Lastenpsykiatrian konsultaatiokäytäntö:
 Kuvattu konsultaatioprosessi lastenpsykiatrian osalta paperille
o Seuraavaksi kuvataan yhteistyökumppaneiden osuus konsultaatiossa:
Ohjausryhmässä kesäkuu 2018
o Nuorisopsykiatrian konsultaatiokäytäntö: On kirjoitettu nuorisopsykiatrian
toimesta, muttei vielä piirretty laatikoiksi.
o FSHKY:n lasten ja nuorten psykiatrian konsultaatiokäytänteiden kuvaukset:
 Selvitetään kevään 2018 aikana onko kuvauksia tehty
o Maakunnallinen lasten ja nuorten psykiatrian konsultaatioiden kuvaus syksyllä
2018
Päätös: Merkitään tiedoksi
6. Tiedoksi:
- Kanta-Hämeen LAPE-palvelulupaus: LAPE-hanke on pilottina Oma Hämeen
palvelulupauksen tekemisessä. Jokaisen maakunnan on tehtävä palvelulupaus, joka
otetaan käyttöön 1.1.2020.
- Perheoikeudelliset palvelut ja sijaishuollon asiakasohjaus:
o Perheoikeudelliset palvelut järjestetään maakunnassa keskitetysti vuoden 2019
alusta, isäntäkuntana toimii Hämeenlinna. Kyseessä on maakunnan
järjestämisvastuulla oleva keskitetty palvelu 2020 alusta. Asia Sotemuutosryhmään 30.5. 2018
o Sijaishuollon asiakasohjaus (perhehoito, laitoshoito) siirtyy kokonaisuudessaan
Perhehoitoyksikkö Kanervaan 1/2019 alkaen. Kyseessä on maakunnan
järjestämisvastuulla oleva keskitetty palvelu 2020 alusta. Asia Sotemuutosryhmään 30.5. 2018
o Muutokset perheoikeudellisissa palveluissa sekä sijaishuollon
asiakasohjauksessa vaativat lähtökohtaisesti kuntien lautakuntapäätöksen tai
yhtymähallituksen päätöksen
- Tutustumismatka Tanskaan: LAPE-tiimi menee tutustumaan perhekeskusten toimintaan
sekä vastaavan kuin Kompassin käyttöön Århusiin toukokuussa 2018. Vapun aikaan
lähteekö matkalle koko tiimi vai pelkästään Liisa Jormalainen.
- Ohjausryhmän kokoukset kesäkuussa ja joulukuussa 2018:

-

o 14.6.2018 klo 13:00
o 13.12.2018 klo 13:00
o tulee kalenterikutsu
Loppuraportin aikataulu ja muoto:
o Koko hankkeen loppuraportti tulee olla stilisoimista vaille valmis joulukuussa
2018
o OSATOTEUTTAJAT:
 Sisältöloppuraportti tulee olla 30.11.2018 mennessä Satulla
 Loppuraportin muoto:
 STM toimittaa raporttipohjan
 Pohja on tekninen, ei kovin sisältöä avaava
 Teknisen raportin lisäksi kuvataan toimintaa erillisellä
sisältöraportilla, joka on TODENNÄKÖISESTI power point
 Satu toimittaa osatoteuttajille tiedon aikataulusta ja
raportointivälineistä heti kun asia selviää

Päätös: Merkitään tiedoksi
7. Muut asiat:
- Lasten kuntoutuksen työryhmä:
o Tuomas Balkin vetämä, jossa terveydenhuollon näkökulma; ei sisälly sosiaalinen
kuntoutus
- Lastensuojelun kehittämispäivä 26.10.2018:
o Erityisen vaativien asiakkuuksien yhteiskehittämispäivä yhteistoiminta-alueella
Tampereella. Tulee streamus THL:n kautta.
- Turvakoti aukeaa juhannusviikolla. 18-19.6 Punaportissa avoimet ovet. 20.6 aukeaa
asiakkaille. Ei tarvitse maksusitoumusta.
- Sos-lapsikylä tekee kartoituksen: Jari laittaa luonnoksen kyselystä ohjausryhmälle, mutta
sitä ei saa jakaa eteenpäin.
- Etäneuvola vaikea löytää kuntien nettisivuila.
o Kuka ottaa omistajuuden jatkossa? Tällä hetkellä HAMK:n palvelimella. Oma
Hämeen ICT-ryhmälle omistajuuskysymys. Sitä ennen yhteys Sari Miettiseen.

8. Perhekeskustoiminnan kehittäminen Kanta-Hämeessä
Jatkamme kanta-hämäläisen perhekeskusmallin kehittämistä organisoitumisen ja johtamisen
teemalla. Liitteenä muokattu perhekeskusorganisaatiokaavio.

9. Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: Varapuheenjohtaja päätti LAPE-ohjausryhmän kokouksen klo 15:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keskustelusta kirjattua:
-

-

-

Seudulliset perhekeskukset:
o Seututaso on luonnollinen taso tehdä käytännön tason linjauksia, jossa olisi
kumppanuusverkko, josta saa sparrausta sekä koordinoisi mm. työntekijöiden
liikkumista seudun sisällä
Maakuntataso, jää sellaiseksi kuten esitetty
Lähipalvelut: jossa johtaja (kuntataso-sana pois kaaviosta)
o tarvitaan johtamista joka tasolla
Johtoryhmän työskentely:
o jatketaan seuraavissa ohryissä
o jaettujohtaminen ja monitoimijainen johtaminen
Viedään Muutosryhmään 30.5.2018

