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1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksytään.
Päätösehdotus: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
2. Hankkeen talous
Projektipäällikkö Satu Raatikainen kävi läpi hankkeen talouteen liittyvät ajankohtaiset asiat.
Materiaali on toimitettu etukäteen tutustuttavaksi.
Syksyllä 2017 oli varattu vuodelle 2018 budjetissa vuokriin 41 000€. Nyt vuokramäärä on
tarkentunut, ja todellinen vuokra on huomattavasti pienempi kuin budjetoitu. (Liite). Tämän
vuoksi esitetään, että vuokramenoista säästyvät rahat käytetään liitteessä kuvattuihin
toimenpiteisiin. Lisäksi kysyttiin ohjausryhmältä ajatuksia mihin rahoja pitäisi käyttää.
Ehdotuksia:
1. TLP-koulutuksen kouluttajakoulutuksen järjestämiseen
2. Kokouskuluihin OT-keskuksen suunnittelusta aiheutuvia kuluihin
3. Koulutusten koordinoinnista tulevana vuonna, tarvitseeko tämä resurssointia? Lisäksi tulevan
vuoden siltaaminen kun hanketyöntekijät eivät enää ole töissä
4. HAMK:ssa Suunnitteilla 29.9 Perhemessut, ja siihen voisi olla lisärahoituksen tarve.
5. LAPE:n ja perhekeskuksen tunnetuksi tekeminen olisi tärkeää, se on edelleen huonosti
tunnettu.
6. Perheasiainsovittelukoulutus viime vuonna kaatui, koska hankkeella ei ollut rahaa. SOPUmallia oltaisiin sen kautta kehitetty ja tarjottu koulutusta kaikille maakunnan työntekijöille.
Päätös: Päätettiin kohdentaa rahoitusta TLP-kouluttajakoulutuksiin, OT-keskuksen
kokouskuluihin, hankkeen toiminnan juurtumiseen ja toimintojen koordinointiin, perhekeskusten
brandin luomiseen ja perhekeskusten tunnetuksi tekemiseen, tuetaan maakunnallisten
tilaisuuksien asiantuntijoiden palkkioita jos ne ovat järkeviä. Uusia toimintoja ei aloiteta enää
syksyllä hankkeen toimesta. Ohjausryhmä hyväksyy toteutuneet kulut ja merkitään tiedoksi.
3. Perhekeskustoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen: ajankohtaista perhekeskustoiminnan osalta.
- Martat ja Riihimäen neuvolan terveydenhoitajat kokous oli tänä aamuna, jossa päätettiin
perhetukiterveydenhoitajien työn tueksi ottaa Martoista työntekijä jos perheen haasteet
liittyvät ravitsemuksen ja ruokaan. Lisäksi on tulossa painonhallintaryhmä nuorille naisille,
jossa Martat pitävät yhden tapaamiskerran aikana kokkaushetken ja samalla puhutaan
terveellisestä ravitsemuksesta. Riihimäellä neljäsosalla odottavista äideistä todetaan
raskausdiabetes, ja usein syynä on ylipaino. Toiminnat alkavat syksyllä. Resurssi tähän löytyi
siitä, että 6v neuvolatarkastukset siirtyivät kouluterveydenhoitajille.
-

Kompassin kehittämisen aikana: Asukaskompassin sopimus yritetään saada laadittua tässä
kuussa. Tuotetta kehitetään ja testataan MyIntegrationin ja Tampereen kanssa elokuun
loppuun mennessä. Lopullinen versio tulee syyskuun aikana. Käyttöönotto edellyttää että
toimijakanta on käytössä ja rakenne (missä tehdään, kuka tekee, millä tavalla kunta vastaa

asukaskompassilla tuleviin pyyntöihin ym.) Kompassille täytyy olla tehtynä. Tätä voi aloittaa
jo pohjustamaan ennen kuin asukaskompassi on valmis. Niissä kunnissa joissa palvelut on
syötettynä toimijakantaan ja rakenne (kunnan sisäinen organisointi) Kompassille on
olemassa, voidaan aloittaa kun tuote valmis. Asukaskompassi olisi hyvä nähdä jotta pystyisi
hahmottamaan miten siihen pitää suunnitelmia tehdä.
Lapsikompassia kehitetään edelleen, päädytty siihen, että lapsi- ja nuorisokompassi
erotetaan toisistaan. Syksyllä muokkaukset ja pilotointi, sitten valmis ja kaikkien
käytettävissä. Palaute Hattulasta on, että hyivn toimiva väline, samoin Riihimäellä. Olisi hyvä
olla kirjallista ohjeistusta siitä, miten sitä käytetään, esim. täytetäänkö yhdessä vai
annetaanko täyttää itse.
-

Etäneuvolasta on tullut työntekijöiltä hyvää palautetta, ja jatkoa mietitään. Sähköisten
palveluiden lisääminen on keskeistä LAPE-hankkeessa, ja tavoitteena on, että tämä on yksi
maakunnallinen palvelumuoto neuvola-asiakkaille. Chat on käytössä 31.5 asti, tietolinkit 31.8
ja etäyhteyttä pilotoidaan toukokuun aikana sekä asiantuntijoiden välillä kuusivuotisneuvolan
yhteydessä, että asiakas-terveydenhoitaja- välillä.

-

Perhekeskusverkoston kokoontumisessa 15.5:
o

pohdittiin erityisesti lastensuojelun kotipesää ja nuorten palvelujen linkittymistä
perhekeskukseen – todettiin että maakunnat voivat päättää haluamallaan tavalla.
o todettiin, että kohtaamispaikan määrittelyt tulevat syksyllä
o todettiin, että maakunta voi linjata miten haluaa järjestää kuraattori- ja
psykologipalvelut, kunnan ja maakunnan järjestämänä.
o CAARS-mallia tuodaan Suomeen, jos malli todetaan hyväksi, käynnistetään
kouluttajakoulutus
Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisen kysymykseen tulee palata myöhemmin. Nyt
käytiin vain alustavaa keskustelua. Yhteinen ajatus on, että asiasta tulisi tehdä päätösehdotus
mahdollisimman pian. LAPE-ohjausryhmä tekee ehdotuksen.
-

Riihimäen perhekeskusta suunniteltu työpajoissa, 14.6 esitellään toimialajohtajille ja sen
jälkeen voidaan toivottavasti viedä toteutukseen.

Päätös: Merkitään tiedoksi
4. Toimintakulttuurin muutos
Projektisuunnittelija Mimosa Koskimies: ajankohtaista toimintakulttuurin toiminnan osalta.
- Johdon pajat Kanta-Hämeessä. Tämän kohdan käsittelyä siirretään kohtaan 10.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi
5. Erityisen ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
Projektipäällikkö Satu Raatikainen: päivitys toiminnan osalta.
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tullut mukaan konsultaatiokäytänteiden
prosessikuvauksiin
- TL&P ja Kompassi tulleet LAPE-hankkeen myötä maakuntaan, onko erikoissairaanhoidolla
kiinnostusta perehtyä näihin? Forssan seudun lastenpsykiatrian henkilöstö on käynyt
koulutuksen ja erityisesti neuvonpito on todettu hyödylliseksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

6. Tiedoksi:
- Hämeenlinnan perhekeskusmalli: Marika Paasikoski esitteli verkostomaisen
perhekeskuksen. Liitteenä Marikan esitys.
o Tulee fyysinen perhekeskus Uppsalataloon
o Keskustelua:
 Tehtävä linjaus mikä on maakunnallinen perhekeskus ja mitä se
tarkoittaa seudullisesti
 Perhekeskus on yhteisen työntekemisen paikka, joka on edelleen
palveluverkosto
 Maakunnallisesta perhekeskuksesta on olemassa luonnos, joka on
ohjausryhmän työn tulos.
 Valtakunnallisesti ollaan rakentamassa sähköistä perhekeskusta, josta
voidaan tehdä maakunnan näköinen
 Perhekeskuksen brändäys on tarpeellinen ammattilaisten ja asukkaiden
näkökulmasta
 Nyt jo tehdystä yhteistyöstä järjestöjen kanssa on jo hyvää näyttöä
 Konsultaatiot: tavoitellaan uutta tapaa toimia uudessa maakunnassa
yhteistyössä eri toimijoiden kesken
-

Terveiset Tanskasta
o LAPE-tiimi kertoi tapaamisen hedelmät

Päätös: Merkitään tiedoksi
7. Focus group- haastattelut
Anna Saloranta Tampereen yliopistosta esittelee haastattelurungon, tavoitteet ja menetelmän.
o Haastatellaan: Lape-ryhmän vetäjät seudullisesti, agentti, hanketiimi
o Sähköpostilla voi lähestyä Satua tai Annaa jos tulee mieleen joku muu haastateltava
ryhmä
o Tiedonkeruuta on tehty hankkeen aikana mittavasti. Tampereen yliopiston SOC ja SOSlapsikylä on tehnyt myös haastatteluja. Anna Saloranta käy läpi SOC:n keräämän
materiaalin. HAMK on tehnyt myös haastattelua ja kyselyä Bikva- mallilla. Tiedonkeruun
tuloksia tulisi jakaa eri foorumeilla kun hanke päättyy.
o Miten edetään:
o Työntekijä ja asiakastaso: katsotaan olemassa oleva aineisto
o Projektiryhmä sovitaan erikseen ennen kuin Mimosa siirtyy uuteen työhön
o Elokuusta alkaen haastattelut
o Riikka Lammintausta-Mäkelä koordinoi Forssan LAPE-ryhmän joukon
o Virve Jämsen koordinoin Riihimäen LAPE-ryhmän joukon
o Satu koordinoi Hämeenlinnan seudun LAPE-ryhmän joukon
o Tulokset esitellään syksyllä ohryssä

Päätösehdotus: Hyväksytään Anna Salorannan tekemä ehdotus.
8. OT-keskus esittely
Nanna Miettunen, Pikassos Oy, esittelee yhteistoiminta-alueen OT-keskusta ja sen kehittämisen
etenemistä.
o OT-rukkanen Kanta-Hämeessä on olemassa, joka kokoontuu 1. kerran syksyllä 2018.
Puheenjohtaja Seija Junno. Tämän lisäksi on 2 alatyöryhmää.
o Maakunnallisessa LAPE-ryhmässä tulee tehdä linjauksia, jotka koskevat myös OTkeskusta.
o OT-keskuksen tulee olla maakunnan TKI-yksikön kanssa linjassa. Tästä aiheesta on tulossa
kokous kesäkuussa Oma Hämeen kanssa. Pirkanmaalla nähdään, että OT on osa
maakunnallista TKI-yksikköä.
o Toimijoiden kartoittaminen ”metrokarttaan”
o Aikataulu: syksyllä lähdettävä liikkeelle reippaasti
o Liitteenä Nanna Miettusen esitys.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi
9. Muut asiat:
- Anna Saloranta Tampereen yliopistosta hyväksyttiin ohjausryhmän varajäseneksi Suvi
Ratakarille

10. Verkostomainen johtaminen ja sen kehittäminen Kanta-Hämeessä
Päätös: Siirretään seuraavaan ohjausryhmään 14.6.2018
11. Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: Varapuheenjohtaja päätti LAPE-ohjausryhmän kokouksen klo15.55

Seuraava kokous: to 14.6.2018 klo 13:00- 16:00 Vanajantie 10 B, 5 krs
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