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!

Perhetukiterveydenhoitajat ja Martat yhteistyöhön Riihimäellä
Riihimäellä on alkanut neuvolan työn osana perhetukiterveydenhoitajien työ. He ovat neuvolan terveydenhoitajia, joiden töitä on uudelleen järjestelty siten, että heillä on aikaa käytettävissä sellaisille perheille joissa on
tuen tarvetta. Tähän työhön on liitetty myös Hämeen Martat siten, että mikäli perheillä on ravitsemukseen tai
kodinhoidollisiin liittyviä pulmia, Marttojen työntekijä voi käydä näitä asioita läpi perheen kanssa. Kokeilu on
vasta käynnistymässä, mutta odotamme tältä yhteistyöltä paljon!

Kompassin palvelukytkentöjen tekemiseksi syksyllä koulutusta
Kompassin osalta voimme todeta, että sekä Lapsikompassi että asukaskompassi pitäisi olla valmiina syksyllä.
Niihin tehdään vielä pilotoinnin jälkeen joitain muutoksia ja sen jälkeen ne ovat käyttöön otettavissa. Kompassin käyttöönoton tueksi maakunnassa järjestetään koulutustilaisuuksia palvelukytkentöjen tekemiseksi. Tämä
tarkoittaa palvelujen syöttämistä Kompassiin, jotta ne ovat järjestelmässä ja asiakkaan nähtävillä kun hän yhdessä työntekijän kanssa pohtii mistä palveluista hän mahdollisesti hyötyisi. Ajat ja paikat tulevat myöhemmin.

Johdon seudullisten työpajojen tuloksia ja jatko syksyllä 2018
Työpajat olivat kaikilla kolmella seudulla intensiivisiä ja keskustelevia. Yhteenvetona koottiin seuraava lista
johdon tehtävistä toimintakulttuurin muutoksen tueksi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ymmärrys, että toiminnan keskeinen sisältö on yhdyspintojen hyvän ja saumattoman toimimisen turvaaminen
Huolehdittava, että strategiat ja hyvinvointisuunnitelma luodaan yhdessä
Maakunnallisen tason ja seudullisen tason huomioiminen
Yhteisen jakamisen ja kehittämisen foorumien mahdollistaminen joka tasolla
Moniammatillisen yhteistyön rakenteiden luominen ja toiminnan johtaminen
Aito tiedolla johtaminen johtamisen pohjana. Investointiajattelun sisäistäminen. Toiminnan seuranta- ja
vaikuttavuusjärjestelmän luominen
Poliitikkojen ja virkamiesten saattaminen samaan tahtiin kehittämistyössä
Lape -kehittämistyön jatkon turvaaminen

Työ johdon kanssa jatkuu maakunnallisesti syksyllä. Tapaamisista ilmoitetaan myöhemmin.

6/2018

http://stm.fi/lape
@STM_Uutiset
#lapemuutos
#kärkihanke
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Lapsivaikutusten arviointi ja Lapsibudjetointi (Lava ja Labu)
Hämeenlinna, Janakkala ja Forssa ovat tehneet lapsivaikutusten arviointeja. Hämeenlinnassa Lavaa tehtiin palveluverkkouudistukseen liittyen ja erityisesti muutamia varhaiskasvatuksen yksikköjä, lukioiden määrää ja sijoittamista sekä pienten alakoulujen säilymistä koskien. Janakkalassa Lava koski uusien koulukeskusten rakentamista ja nykyisten pienten koulujen tulevaisuutta. Forssassa toteutettiin hyvin laajamittainen ja perusteellinen Lava koskien monitoimikeskuksen rakentamista ja toimintaa. Syksyllä kuntien Lava kokemuksia ja oppeja
on tarkoitus saattaa jakoon ja luoda maakunnallista tapaa tehdä erilaisia lapsivaikutusten arviointeja.
Hämeenlinnan palveluverkkoselvitys:
http://www.hameenlinna.fi/Paatoksenteko-ja-talous/Palveluverkkoselvitys/
Janakkalan Lava lisätiedot:
sivistystoimen kehittämispäällikkö Jaana Koski, 03 680 1270, jaana.koski(at)janakkala.fi
Forssan Lava lisätiedot:
kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen, 03 4141 5231, tiina.kemppainen(at)forssa.fi
Lapsibudjetointia kokeilemassa ja kehittämässä ovat mukana Hämeenlinna, Tammela, FSHKY, Loppi ja Janakkala yhteistyössä Päijät-Hämeen Lape –hankkeen ja erityisesti Heinolan kunnan kanssa. Kevään aikana on kokeiltu erinäisiä harjoitteita ja syksyllä työstetään kuntien työpajoissa palvelujen luokittelua Pohjoispohjanmaan
liikennevalomallin mukaisesti. Malliin voi tutustua täältä: https://thl.fi/documents/605877/3674647/Lapsibudjetointi+esitys+LAPE-pvt+221117+p%c3%a4ivitetty.pdf/ed21b0c3-3a13-457e-a7b6-50b6de9831c0
Syksyllä tavoitteena on luoda maakunnallista tapaa ja mallia tehdä ja toteuttaa Lapsibudjetointia osana toimintakulttuurin muutosta sekä aitoa tiedolla johtamista.

Eron ensiapupiste on avattu Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon
LAPE-hankkeessa on kevään aikana toteutettu useita pilotteja, joissa palvelut on pyritty tuomaan entistä lähemmäs ja helpommin saavutettaviksi. Eron ensiapupiste on matalan kynnyksen palvelu, jossa kuka tahansa
voi ilman ajanvarausta keskustella luottamuksellisesti ammattilaisen tai koulutetun vapaaehtoisen kanssa
eroon ja parisuhdepulmiin liittyvistä asioista. Lisäksi Hämeenlinnan seudun palveluita on koottu yhteen osoitteeseen https://apuaeroon.fi/

Etäneuvola jatkaa pilottia
HAMK:in osahankkeessa toteuttamassa etäneuvola-hankkeessa on sen sijaan kehitetty sähköisiä palveluita
neuvola-asiakkaiden tarpeisiin; chat-palvelua, etäyhteyttä ja koottu tietoa pienten lasten vanhemmille tärkeistä
asioista verkkosivuille. Molemmista näistä kokeiluista on tullut paljon positiivista palautetta. Kehitettävääkin
on, mutta kokeilut ovat olleet pääosin erittäin onnistuneita. Tällä hetkellä mietitäänkin miten jatketaan syksyllä.
Etäneuvola-pilotista on tehty video, johon linkki http://bit.ly/2LLs872

LAPE-tiimiin muutoksia
LAPE–hankkeen suunnittelija Mimosa Koskimies aloittaa Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa 14.8.2018.
Lape-hankkeessa Mimosan seuraajana jatkaa Saija Numari Riihimäeltä. Mimosa kiittää ja kumartaa yhteisestä
kehittämisestä ja hienoista ja antoisista kohtaamisista ja toivottaa oikein ihanaa kesää ja lomaa kaikille!
LAPE- tiimiin on elokuussa tulossa valtiotieteen opiskelija Laura Lamberg Helsingin yliopistosta 3 kuukauden
harjoitteluun. Lauran opinnot ovat valmiit harjoittelua lukuun ottamatta. Lauran työnkuvaan kuuluu mm. hankkeen aikana keräytyneen suuren tietomäärän analysointia ja kokoamista, tiedottamista ja käytännön hanketyötä.
Toivotamme Saijan ja Lauran lämpimästi tervetulleiksi!
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Hankkeen 3. maksatus lähestyy
Hankkeen kolmas maksatushakemus kuluista 1.1.–30.6.2018 lähestyy vauhdilla. Kesälomien vuoksi aikatauluun pyydettiin ja saatiin hieman joustoa, joten maksatushakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan Elinalle Hämeen liittoon 15.8. mennessä.

Ennen sitä kuitenkin aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Toivottaa: LAPE-tiimi
Jari Pekuri (lomalla 2.7-1.8.2018)
Muutosagentti (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 598 4101
jari.pekuri@hame.fi

Mimosa Koskimies (lomalla 2.7-29.7.2018)
Projektisuunnittelija (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 4017 913
mimosa.koskimies@hame.fi

Satu Raatikainen (lomalla 25.6-29.7.2018 )
Projektipäällikkö (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 352 3178
satu.raatikainen@hame.fi

Elina Järvenpää (lomalla 9.7-29.7.2018)
Talousassistentti (Lapsi- ja perhepalvelut)
044 906 3242
elina.jarvenpaa@hame.fi

Liisa Jormalainen (lomalla 2.7-6.8.2018)
Projektisuunnittelija (Lapsi- ja perhepalvelut)
050 524 8001
liisa.jormalainen@hame.fi

