Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä
Aika: 20.9.2018klo 13:00–16:00
Paikka: Vanajantie 10 B, 5 krs., Kokousparvi, 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

7.

Ylilääkäri

minna.sarelahti@khshp.fi

8.

Varajäsen,

niina.tiili@khshp.fi

9.

palvelualuejohtaja,

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

sivistystoimen

jaana.koski@janakkala.fi

Poissa

X

X

arja.theis@hausjarvi.fi

X

12. Varajäsen,
13. kehittämispäällikkö

seija.junno@pikassos.fi

X

14. Varajäsen,
15. kunnanvaltuuston puheenjohtaja

merja.taponen@janakkala.fi

X

16. Varajäsen,
17. varhaiskasvatusjohtaja

katja.ojala@humppila.fi

X

18. Varajäsen,
19. erityisnuorisotyöntekijä

sanni.ristolainen@jokioinen.fi

X

20. Varajäsen,
21. opetuspäällikkö

virve.jamsen@riihimaki.fi

X

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

26. Varajäsen,

anne.korpela@fshky.fi

27. ylilääkäri

arja.tomminen@khshp.fi

X
X

28. Varajäsen,
29. Palvelualuepäällikkö

marjo.mutanen@riihimaki.fi

X

30. Varajäsen,
31. tulosaluejohtaja

marika.paasikoski@hameenlinna.fi

X

32. Varajäsen,
33. kasvatus- ja opetuspäällikkö

tiina.kemppainen@forssa.fi

34. Varajäsen,

jarmo.pynnonen@forssa.fi

X

35. henkilöstön edustaja

paivi.poyry@riihimaki.fi

X

peter.petro@hameenlinna.fi

X

X

36. Varajäsen,
37. henkilöstön edustaja

38. Varajäsen,
39. ylilääkäri

tiina.tuominen@KHSHP.fi

X

paivi.kuotola@khshp.fi

X

sini.stolt@khperhetyo.fi

X

riitta.alho@hausjarvi.fi

X

40. Varajäsen,
41. osastonhoitaja
42. Varajäsen,
43. toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja
44. Varajäsen,
45. varhaiskasvatuspäällikkö
46. Varajäsen,
47. henkilöstön edustaja

rauni.vaha-pietila@fshky.fi

X

48. Varajäsen,
49. sivistystoimenjohtaja

esa.santakallio@riihimaki.fi

X

50. Varajäsen,
51. HAMK, yliopettaja

paula.rantamaa@hamk.fi

X

52. Varajäsen,

vesa.salminen@hamk.fi

X

53. TAY, tutkija

suvi.raitakari@staff.uta.fi

X

54. Varajäsen,

anna.saloranta@staff.uta.fi

X

55. nuorisotyöntekijä

eeva.lehtonen@ypaja.fi

X

56. projektisuunnittelija

liisa.jormalainen@hame.fi

X

57. projektisuunnittelija

saija.numari@hame.fi

X

58. talousassistentti

elina.jarvenpaa@hame.fi

X

59. yliopistoharjoittelija

laura.lamberg@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 hyväksyttiin
2. Hankkeen talous
Talousassistentti Elina Järvenpää kävi läpi hankkeen talouteen liittyvät ajankohtaiset asiat.
Materiaali on toimitettu etukäteen tutustuttavaksi. Näiden lisäksi Elina tiedotti, että Marttojen
tekemä budjettimuutoshakemus hyväksyttiin AVI:ssa juuri ennen kokousta. Palkkarahoja on tällä
henkilöstöllä jäämässä käyttämättä, jonka vuoksi Laura Lamberg on siirtymässä hankkeen
työntekijäksi loppuvuodeksi virallisen budjetin rahoituksella sekä tammikuuksi 2019
sivubudjetilla. Sivubudjetin suunnitelma esiteltiin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyi jo toteutuneet kulut ja
suunnitelmat loppuvuoden kuluiksi.

3. Perhekeskustoiminnan kehittäminen
Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen:
- Perhekeskusorganisaatiomallin päivitys; mikä on perhekeskus:
- Käytiin keskustelua perhekeskusmallista, perhekeskuksen johtamisesta ja
omistajuudesta. Organisaatiokuvaa tullaan konkretisoimaan syksyn johtamisen
pajoissa. Tämän hetkisessä organisaatiokuvassa ei oteta kantaa palveluihin ja niiden
tuottajiin. Käytiin keskustelua, onko kuntatasolla mahdollista olla erilaisia paikallisen
perhekeskuksen johtamis- ja omistajuusmalleja. Seuraava askel on päättää miten
kuntatason perhekeskuksessa johtaminen ja palvelut sijoittuvat ja muodostuvat
seudullisesti ja maakunnallisesti.
Päätös: Hyväksyttäväksi esitelty maakunnallinen perhekeskusmallin organisaatiokaavio ja viedään
eteenpäin sote-muutosryhmään ja väliaikaiseen toimielimeen (VATE). Malli liitteenä.
-

-

Logo perhekeskuksille: Esitelty valtakunnallinen logo, jota kannatettiin. Logo tulee
saattaa kuntien ja yhteistyökumppaneiden tietoon.
Kompassi: Palvelukytkentöjen koulutukset ovat tulossa seuduittain.
Etäneuvola: Chat- keskusteluja on ollut ka 3/pv. Koettu hyväksi toiminnaksi. Tulossa
tutkimusta opinnäytetyönä, mitä mieltä käyttäjät ovat olleet käytännössä
Etäneuvolasta.
Eron ensiapupiste: Ollut vähän asiakkaita. Työntekijät ovat olleet hyvin tyytyväisiä
toimintaan. Paikka nykyään Goodmannin G-nurkkaus.

Päätös: Merkitty tiedoksi ja esitys liitteenä

4. Toimintakulttuurin muutos
Projektisuunnittelija Saija Numari ja yliopistoharjoittelija Laura Lamberg:
- Ajankohtaista toimintakulttuurin osalta
- Johdon pajat: kutsut pajoihin on lähtenyt
- TLP-kouluttajakoulutus: Ohjausryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Riikka
Lammintausta-Mäkelä on puheenjohtaja. Koulutus kouluttajille on myös alkanut.
- TLP-menetelmäkoulutus: Vielä yksi menetelmäkoulutus on tulossa. Nyt ilmoittautunut 15;
5 mahtuu vielä.
- LAVA-kuulumiset ja tuleva työpaja: 3.10.2018 järjestetään paja, jossa kootaan yhteen
kokemuksia LAVA-kunnista. Kati Honkanen tulee kertomaan myös valtakunnallisia
linjauksia ja keskustellaan mitä hyviä malleja ja kokemuksia seuduilla on. Suunnitellaan
maakunnallista mallia. Keskustellaan LAVA:n jatkosta ja jalkauttamisesta. Pajan tulokset
tuodaan ohryyn tiedoksi lokakuussa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
5. Erityisen ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
Projektipäällikkö Satu Raatikainen: päivitys toiminnan osalta
- Konsultaatiomallin työstön eteneminen
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) lasten ja nuorten psykiatrian kanssa
on työstetty heidän konsultaatiotoimintansa kuvaus. Kuvauksen aikana nousi esiin
kehittämistarpeita, joita on lähdetty työstämään.
- Peruspalvelujen konsultaatiokuvauksen työpaja on pidetty. Toinen paja on tulossa ensi
viikolla. Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatrian ylilääkäri Minna Sarelahti on
tulossa tilaisuuteen mukaan.
- Kanta-Hämeen nuorisopsykiatrian konsultaatiotapaan ollaan peruspalveluissa
tyytyväisiä. Myös tämän toiminnan kuvausta on lähdetty avaamaan.
- Tavoitteena on luoda maakunnallinen malli niin lasten kuin nuorten psykiatrisiin
tarpeisiin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Linjaukset
Projektipäällikkö Satu Raatikainen ja LAPE-agentti Jari Pekuri
Yhteiset maakunnalliset linjaukset ja päätökset:
Aihe
1. Perhekeskus:
a. Mikä perhekeskus on
määrittely
b. Perhekeskusten johtaminen
2. Lava
3. Labu
4. OT-keskus
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kuukausi

Ennen
vielä…

esittelyä

vaatii

9 / 18
=

Palveluohjaus
Palvelustrategia
Palvelulupaus
Etäneuvola
Kompassi
Osallisuus
Eron ensiapupiste
TLP
Vahvuutta
vanhemmuuteen/
Mentalisaatio
Johdon työpajat ja SOTESI-ryhmä
Indikaattorityö
Konsultaatiokäytäntö
Hyvät käytännöt
Systeeminen malli
Kuntoutuksen -työryhmä
Perheoikeudelliset palvelut -työryhmä
Perheneuvolan toimintamalli -työryhmä
Lastensuojelun
sijaishuollon
asiakasohjaus ja laitoshoidon -työryhmä

23. Lastensuojelun
avohuollon
ja
lapsiperheiden sosiaalityön -työryhmä
24. OT-ryhmä: VIP-verkosto
25. Lasten, nuorten ja perhepalveluiden
kokonaisuuden kehittäminen hankkeen
jälkeen

Päätös: Hyväksyttiin esitelty päätösten aikataulu
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11/18
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3.10 tilaisuus
valtion
linjaus

ja

Tampereen

12/18
12/18
11/18
11/18
11/18
12/18
10/18
11/18
10/18
12/18
11/18
12/18
10/18
12/18
11/18
9/18
11/18
12/18

Ryhmä tehnyt esityksen,
mutta se ei edennyt
valmisteluun asti

12 / 18
1/19
12/18

vaatii
Oma
linjaukset

Hämeen

7. Tiedoksi:
- Osatoteuttajien tulosten tiivis esittely: Satu Raatikainen
- Hankkeen osatoteuttajille on pidetty kaksi tilaisuutta, jossa osatoteuttajat ovat
esitelleet toimintaansa, tuloksia ja loppuvuoden suunnitelmia sekä ohjattu
loppuraportoinnin ja maksatusten tekoa. Kaikki osatoteuttajat ovat saavuttaneet
tavoitteensa. Pääsääntöisesti kaikilla osatoteuttajilla on vuoden loppuun asti
toimintaa ja loppuraportointi tulee olemaan osittain raportointia keskeneräisestä
työstä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
8. HAMK:n työpajasarjan tulosten esittely 14:00
- Paula Rantamaa: Esitys liitteenä
Päätös: Merkittiin tiedoksi
9. LAPE-palvelulupaus: 14.30
Projektipäällikkö Satu Raatikainen:
- Kokousta edelsi LAPE-palvelulupauksen työpaja. Työpajassa ideoitiin kuka lupauksen antaa,
mitä lupauksen tulee pitää sisällään, milloin lupaus annetaan ja mihin se kirjataan, miten
lupausta seurataan ja arvioidaan sekä monia muita palvelulupauksen toteutumiseen liittyviä
seikkoja. Palvelulupaus-työpajan työskentelymateriaali on liitteenä.
- Ohjausryhmässä päätettiin, että viikolla 46 HAMK:n opiskelijat kiertävät maakunnassa
haastattelemassa vanhempia lähinnä päiväkodeissa. Vapaaehtoisiksi kunniksi lupautuivat
Ypäjä, Riihimäki ja Humppila. Satu kysyy olisiko Hattulassa halukkuutta osallistua mukaan.
- HAMK:n opiskelijat ja Paula Rantamaa yhdessä projektipäällikkö Niina Haaken kanssa
työstävät näistä materiaaleista LAPE-palvelulupausluonnoksen, joka esitellään loppuvuodesta
ohjausryhmälle.
Päätös: Merkitään tiedoksi

10. Muut asiat:
- Perheoikeudelliset palvelut: yksikkö on käynnistymässä, H:linna on isäntäkunta, kilpailutus on
ehkä tulossa asiakastietojärjestelmän osalta. Jos kilpailutus tulee järjestää, se tuottaa
ongelmia aikatauluun. Maanantaina on tulossa tähän vastauksia.
- Systeeminen malli: Riikka Lammintausta-Mäkelä, Marjo Mutanen ja Marja Hänninen lähtevät
pohtimaan miten THL:n lähettämää materiaalia tulee lähestyä ja otetaanko työ valmisteluun
vai tehdäänkö joku toisenlainen maakunnallinen malli.
- LAPE-agentin rahoitus: Rahoitushaku on alkanut. Haku päättyy 24.10.2018. Pääsääntöisesti
entiset agentit jatkavat. Kuntakohtaiset LAPE-ryhmien tulee jatkaa, jotta saadaan rahoitusta.
Hausjärvellä ei ole tällä hetkellä omaa LAPE-ryhmää. Kuntien tulee saada kunnanhallituksen
päätös mikä on agentin työnantaja sekä perustaa LAPE-ryhmät. Esitetään, että työnantaja on
Hämeen maakuntaliitto jatkossakin ja kaikki kunnat sitoutuvat perustamaan LAPEkuntaryhmän. Lähetetään ohjeistus kunnille, jotka eivät ole paikalla.
Päätös: Kunnat vievät asian kunnanhallituksiinsa ja perustavat LAPE-ryhmät, jos niitä ei ole vielä
toiminnassa. LAPE-agentti Jari Pekuri lähettää ohjeistuksen kunnille, jotka eivät ole ohjausryhmän
kokouksessa paikalla.

11. Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen
Päätös: LAPE-ohjausryhmän kokous päättyi klo 15:45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

