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Jos ei päätöstä SOTEsta (tai vaikka tulisikin)

Periaatekeskustelu käyty LAPE-ohjausryhmässä 
maakunnallisesta yhteistyöstä

• Sovittu LAPE-yhteistyöryhmän perustamisesta

Maakunnallinen tahtotila  Lapsiystävällinen maakunta

• Valtuustokierros (Forssa, Hämeenlinna, Tammela, Oma 
Häme valmistelu 15.2.2019)

Liisa Jormainen



Rakenne jolla lapsiystävällistä maakuntaa 
rakennetaan

Jari Pekuri

LAPE-yhteistyöryhmä

- kokoontuu 4 x vuosi

Kuntakohtaiset / 

seudulliset LAPE-ryhmät

Valmistelutyöryhmä

SOTESIHY

- tekee esitykset LAPE-

yhteistyöryhmälle

Päätös kunnista/ 

kuntayhtymistä?

Esitys 

puheenjohtajasta 

ja kokoonpanosta

Esitys 

puheenjohtajasta 

ja kokoonpanosta

Päätös kunnista/ 

kuntayhtymistä?

Useita erilaisia 

substanssiryhmiä
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Lastensuojelun 

sijaishuollon 

asiakasohjaus 

ja laitoshoito 

Lastensuojelun 

avohuollon ja 

lapsiperheiden 

sosiaalityön 

prosessien 

kehittäminen 

Perhe-

oikeudelliset 

palvelut 

Perhe-

neuvolan 

toimintamalli 

Lasten ja 

nuorten 

kuntoutus 

OT-keskus 

työryhmä  

LAPE-hankkeen aikana perustetut työryhmät
kaikkien työryhmien tavoitteena on rakentaa yhteistä maakunnallista toimintatapaa
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Esitys valmistelu ja yhteistyöryhmän kokoonpanoksi

Valmistelutyöryhmän kokoonpano

FSHKY / FRS:n SIHY

Riihimäen seutu SOTE / Riihimäen seudun SIHY

Hämeenlinnan seutu SOTE / Hämeenlinnan seudun SIHY

ESH

Perusterveydenhuolto

Oma Häme

Sihteeriresurssi

LAPE-yhteistyöryhmän kokoonpano

Valmistelutyöryhmä tekee esityksen tehtävänmäärittelystä

Liisa Jormainen
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Yhteisten asiakkaiden parhaaksi

LAPE:n tärkeät opit jaettavaksi:

Kuullaan laaja-alaisesti koko ajan toimintakentän tarvetta 
ja kehittäminen muokkautuu sen mukaisesti ketterästi

Sitoutetaan oikeat henkilöt laaja-alaisesti

Hyödynnetään

• jo tehtyä työtä

• jo koottuja verkostoja

Toimintaan mukaan henkilöitä, joilla on mandaatti tehdä 
päätöksiä

• Ylin johto mahdollistaa kehittämisen

Rohkeasti mukaan!

Liisa Jormainen
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Kanta-Hämeen LAPE-hanke

http://omahame.fi/lape/

http://omahame.fi/lape/
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Maakunnallisia teemoja

Strateginen

Lapsistrategia (Oma Hämeen 
valmistelussa)

Tiedollajohtaminen

Erityispalveluiden jalkautuminen 
kehitysyhteisöihin

Perhekeskuksen seuraavat askeleet

LAPE-hankkeen aikana perustettujen 
ryhmien/muiden ryhmien jatko

Kuntien/seutujen LAPE-ryhmien rooli

LAPE-akatemia

Miten LAPE-yhteistyöryhmä/ 
valmistelutyöryhmä suhteutuu 
perhekeskusverkoston johtoryhmään

YTA LAPE-näkökulma

Operatiivinen

Asiakas- ja palveluohjaus

OT ja VIP 

Kompassi

Hyvinvointiympyrä

TLP / Lapset puheeksi

SyTy

LAVA

LABU

ESH:n konsultaatiomallit

Etäneuvola
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SOTE, LAPE, OT, VIP – Mitä ihmettä???

Maakunnallinen SOTE-valmistelu ja LAPE-hanke sekä 
yhteistyöalueen OT-suunnittelu luoneet pohjaa, johon VIP-
verkostoitumisen tulisi kytkeytyä…

Pohdittavaksi meille kaikille tämän päivän aikana:

• Millä tavoin varmistamme, että VIP-verkostoitumisessa on 
mukana kaikki Kanta-Hämeen kunnat?

• Millä tavoin huolehdimme, että VIP-työssä hyödynnetään sote-
valmistelun ja LAPE-kehittämisen sisällöllinen pohja?

• Millä tavoin huolehdimme, että lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden so-te-si –johto hahmottaa tämän kokonaisuuden ja 
vie kokonaisuutta eteenpäin?

• Millainen tulisi olla maakunnallisen LAPE-yhteistyöryhmä rooli 
suhteessa VIP-verkostoon?

• Millä tavoin rakennamme OT-rakennetta ja VIP-työtä samaan 
suuntaan, toisiinsa kytkeytyen?

• Millä tavoin huolehdimme, että yhteistyöalueen VIP-
verkostoitumisessa tunnistetaan aina kunkin maakunnan 
paikallisesti varsin vaihtelevat palvelurakenteet?

Liisa Jormainen


