Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 23.8.2018klo 13:00–16:00
Paikka: Vanajantie 10 B, 5 krs., Kokousparvi, Hämeenlinna
Osallistujat:
Paikalla
1.

sivistysjohtaja, puheenjohtaja

2.

Varajäsen,

3.
4.

Perhepalveluiden
varapuheenjohtaja
Varajäsen,

5.

jari.wihersaari@hattula.fi

X

riikka.lammintausta-makela@fshky.fi

X

projektipäällikkö, sihteeri

satu.raatikainen@hame.fi

X

6.

muutosagentti

jari.pekuri@hame.fi

X

7.

ylilääkäri

minna.sarelahti@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

seija.junno@pikassos.fi

X

merja.taponen@janakkala.fi

X

katja.ojala@humppila.fi

X

sanni.ristolainen@jokioinen.fi

X

12. Varajäsen,
13. erityissuunnittelija
14. Varajäsen,
15. kunnanvaltuuston puheenjohtaja
16. Varajäsen,
17. varhaiskasvatusjohtaja
18. Varajäsen,
19. erityisnuorisotyöntekijä
20. Varajäsen,
21. opetuspäällikkö

virve.jamsen@riihimaki.fi

X

22. Varajäsen,

marjut.helenius@riihimaki.fi

23. sivistystoimenjohtaja

mari.haapanen@tammela.fi

24. Varajäsen,

paula.laakso@tammela.fi

25. henkilöstön edustaja

mirka.soinikoski@khshp.fi

26. Varajäsen,

anne.korpela@fshky.fi

27. ylilääkäri

arja.tomminen@khshp.fi

X

marjo.mutanen@riihimaki.fi

X

saija.numari@hame.fi

X

marika.paasikoski@hameenlinna.fi

X

X

X

28. Varajäsen,
29. Palvelualuepäällikkö
30. Varajäsen,
31. osastonhoitaja
32. Varajäsen,
33. tulosaluejohtaja
34. Varajäsen,
35. kasvatus- ja opetuspäällikkö

tiina.kemppainen@forssa.fi

36. Varajäsen,

jarmo.pynnonen@forssa.fi

37. henkilöstön edustaja

paivi.poyry@riihimaki.fi

X

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

X

46. Varajäsen,
47. varhaiskasvatuspäällikkö

riitta.alho@hausjarvi.fi

X

rauni.vaha-pietila@fshky.fi

X

esa.santakallio@riihimaki.fi

X

48. Varajäsen,
49. henkilöstön edustaja
50. Varajäsen,
51. sivistystoimenjohtaja
52. Varajäsen,
53. HAMK, yliopettaja

paula.rantamaa@hamk.fi

X

54. Varajäsen,

vesa.salminen@hamk.fi

55. TAY, tutkija

suvi.raitakari@staff.uta.fi

56. Varajäsen,

anna.saloranta@staff.uta.fi

57. nuorisotyöntekijä

eeva.lehtonen@ypaja.fi

58. projektisuunnittelija

liisa.jormalainen@hame.fi

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

63. projektiharjoittelija

laura.lamberg@hame.fi

X

X

X
X

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksytään.
Päätös: Varapuheenjohtaja avasi kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
2. Hankkeen talous
Projektipäällikkö Satu Raatikainen kävi läpi hankkeen talouteen liittyvät ajankohtaiset asiat.
Materiaali toimitettiin etukäteen tutustuttavaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi sekä ohjausryhmä hyväksyi toteutuneet kulut.
3. Loppuraportin aikataulutus
Projektipäällikkö Satu Raatikainen kävi läpi loppuraportoinnin aikataulua. Aiheesta
osatoteuttajille kesäkuussa lähetetty tiedote on muistion liitteenä. Tulossa 10.9.2018
oppilaitoksille ja 11.9.2018 järjestöille tapaaminen kuinka hanke saatetaan loppuun.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja Satu lähettää ohjeet koko ohjausryhmälle.
4. Perhekeskustoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen:
- Ajankohtaista perhekeskustoiminnan osalta.
- KOMPASSI:
Kompassin
käyttäjäkoulutukset
ovat
alkamassa
syksyllä.
Palvelukytkentäkoulutukset ovat loka-marraskuussa. Liisa laittaa tietoa asiasta.
Lasten ja nuorten Kompassi on vielä erillään ja niistä tulee kysely, miltä ne käyttäjistä
tuntuvat.
- ETÄNEUVOLA: kokeilu jatkuu vuoden loppuun. HAMK käyttää siihen LAPE-rahaa.
Aurora Investigation pyrkii tekemään videopalavereihin parempaa tuotetta. FSHKY:lle
on esitetty mahdollisuutta tulla mukaan kokeiluun. Etäneuvola on hankkeessa
onnistunut kokeilu, jota halutaan levittää. HAMK:n henkilö muuttuu; uusi henkilö
Jaana-Maija Koivisto.
- OMATYÖNTEKIJÄN määrittelyä jatketaan.
- PALUU TYÖELÄMÄÄN-HANKE: = uravalmennusta ja apua työelämään paluuseen.
THL:lle ja STM:lle ilmoitettu alustavasti, että maakunta on kiinnostunut hankkeesta.
- PERHEKESKUS:
- Muutetaan perhekeskuskaaviota siten, että tulee Hämeenlinnan seudun
perhekeskus, jossa on Janakkalan peke, H:linnan peke, Hattulan peke. Eli tulee
yhdenmukainen kaavio kaikkien seutukuntien osalta.
- Perhekeskuksen kohtaamispaikan määrittelyn diasetti lähetetään ohrylle
tutustuttavasti. Materiaali on luonnosversio ja määrittely tehty hyvin laajasti
ja mutkikkaasti
- Uutta hanketoimintaan ei enää otetaan, vaan saatetaan jo olemassa olevat loppuun.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

5. Toimintakulttuurin muutos
Projektisuunnittelija Saija Numari:
- Ajankohtaista toimintakulttuurin osalta
- MAAKUNNALLISET JOHTAMISEN PAJAT syksy 2018
- 2 pajaa syksyn aikana: lokakuussa ja joulukuussa. Ensimmäinen paja on
24.10.2018. Saija laittaa kutsun.
- TLP- KOULUTTAJAKOULUTUS
- alkaa ti 28.8 ohjausryhmän kokouksella ja jatkuu iltapäivän seminaarilla
- LABU: Tammelassa tehty omaa kuvaa ja sovitetaan yhteen FSHKY:n kanssa.
Esitetty kutsu, että LAPE voisi tulla mukaan avuksi. Maakunnallinen puolenpäivän
työpaja syyskuun 2018 aikana. Aikaisemmin on sovittu, että selvitetään eurot
seuraavista palveluista: koulukuraattoripalvelut, kotipalvelu ja tehostettu
perhepalvelu. Muut palvelut kuvattu, ei vielä euroja. Janakkalassa on tehty
palvelukarttaa ja laitettu niitä liikennevalojen mukaisesti. Odotetaan
budjetointimallia, joka on maakunnallinen. Euroja tuskin saadaan tänä vuonna
palveluihin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
6. Erityisen ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
Projektipäällikkö Satu Raatikainen: päivitys toiminnan osalta
- KONSULTAATIOMALLIN työstön eteneminen
- FSHKY:n lasten ja nuorisopsykiatrian kanssa konsultaatiomallin kuvaaminen on tehty.
Työskentely jatkuu syyskuun aikana varhaiskasvatuksen ja peruspalveluiden osalta.
Tämän jälkeen konsultaatiokäytänteiden kuvaukset tuodaan yhteen ja näistä
kuvauksista muodostetaan maakunnallinen konsultaatiomalli. Maakunnallisen mallin
luonnos tuodaan ohjausryhmän käsittelyyn syksyn aikana.
- OT-KESKUSTERVEISET: sekavaa niin valtakunnallisesti kuin OT-alueellakin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

7. Tiedoksi:
- Systeeminen lastensuojelukoulutus
- Riihimäki, FSHKY, Hämeenlinna
- 20.8 orientaatiopäivä
- Aloitetaan lastensuojeluperheistä
- lapsiperhepalveluissa on jo ajattelu, että heillä on jo käytössä tiimimalli
- toiminta jatkuu hankkeen päättymiseen jälkeen
- systeemisyys on myös valtion tason tavoite; Kananojan raportti
- Hämeenlinnan alueella tarvitaan vähintään 10 uutta työntekijää, jos malli otetaan
käyttöön puhtaana
- THL on varannut tähän rahaa myös ensi vuodelle, mutta kuinka paljon, ei ole tietoa
- toivotaan, että tehdään maakunnallinen sovellus, jos ei pystytä toteuttamaan
puhtaana mallina
- koulutuksen aikana suunnitellaan miten työskentelyä jatketaan ensi vuonna ja
tuotetaan maakunnallinen malli

-

Perheoikeudelliset palvelut ja lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjaus
- Muut paitsi Riihimäki on mukana
- Huomisen terveyskeskus
- Sitran hanke, josta kuullaan ehkä myöhemmin syksyllä. Oma Häme hakee tähän
rahoitusta
- Henkilöstöstrategian työpajat
- https://onnellistenmaakunta.wordpress.com/
- Lapsiystävällinen maakunta-selvitys
- https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kuntaprojektiesittely/
- HAMK järjestää Iloa vanhemmuuteen-messut 29.9.2018. Messuilla Tomi Dunderfelt, Satu
Korhonen, lapsille parkki ja tapahtuma on ilmainen
- Maakunnan peke esillä ohjausryhmän toiveesta. Hankkeessa pohdintaan kuinka
osallistutaan.
Päätösehdotus: Merkittiin tiedoksi

8. LAPE-palvelulupaus: 14.00
- Projektipäällikkö, maakunnan järjestäjätehtävä Niina Haake
Esitys liitteenä.
Lähdetään liikkeelle siten, että LAPE tekee palvelulupauspilotin. Työpaja aiheesta on 20.9.2018
ennen ohjausryhmää. Satu laittaa kutsun ja diat
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja
9. TAY: OsaHämeen pajojen tulosten esittely 14:30
- Yliopistonlehtori Suvi Raitakari
Esitys liitteenä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

10. SOS-lapsikylä 15:00
- Elina Stenvall kertoo kyselyn tulokset, jossa selvitettiin yhteistyön esteitä ja mahdollisuuksia
perheiden tukemisessa.
- Esitys liitteenä.
- Elinaa voi hyödyntää vielä vuonna 2019
Päätös: Merkittiin tiedoksi
11. Muut asiat:
- Aikatauluja:
- Kokoukset syksyllä 2018:
- laitettu kalenterikutsuna
- to 20.9.2018
- to 25.10.2018
- ke 28.11.2018
- to 13.12.2018

-

paikka kaikissa sama: Vanajantie 10 B, 5. krs. kokousparvi, Hämeenlinna
Aika: klo 13:00 – 16:00

12. Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: LAPE-ohjausryhmän kokous päättyi klo 15.58.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

