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Kaupunki on mukana LAPE-ohjelmassa eli lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmassa. Se kehittää ja uudistaa lasten ja nuorten sekä
perheiden palveluja integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaan. Palvelut järjestetään
lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen. Palveluita keskitetään
kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen
tukeen ja hoitoon. Lähtökohtana ovat lapsen etu ja perheiden moninaisuus sekä perheiden voimavarojen vahvistaminen.
Muutostyö toteutetaan alueellisesti laajana, monitoimijaisesti, hallinnonalojen rajat ylittäen niin, että lapset, nuoret ja heidän vanhempansa ovat mukana kehittämistyössä.
Päätöksenteossa ja palveluissa vahvistetaan lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintatapaa. Käytössä on lapsivaikutusten arviointi sekä välineitä lapsilähtöiseen budjetointiin ja lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan. Lasten, nuorten ja
vanhempien osallistuminen ja kokemuksista kertynyt asiantuntemus
kytketään uudistuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon.
Muutosohjelma korostaa lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden verkostoitumista paikallisesti sovellettavan perhekeskustoimintamallin mukaisesti, erityistason palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota sekä vaativinta erityisosaamista edellyttävien palveluiden
varmistamista niitä tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille.
Muutosohjelma vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin kustannusvaikuttavasti julkisen talouden pulmat huomioon ottaen. Valtio ja kunnat ovat rahoittaneet muutosohjelman toteuttamista. Kaupungin osalta rahoitus on varattu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvioon. Kunnille ja kuntayhtymille sekä yrityksille ja järjestöille on myönnetty valtionavustusta.
LAPE-hankkeen toteutuksessa keskeistä on mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja kuntien järjestämien opetus- ja kulttuuritoimen tehtävien toimiva keskinäinen yhteys.
Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat nimenneet LAPE–ryhmän,
jossa ovat edustettuina lapsi- ja perhepalvelujen toimijat ja yhteistyökumppanit. LAPE–ryhmä edistää, ohjaa, koordinoi, seuraa ja arvioi
kunnassa tehtävää muutostyötä ja linkittyy tulevaisuuden kunnan ke-

hittämiseen. Kuntien LAPE-ryhmien puheenjohtajista on muodostettu maakunnallinen LAPE- ryhmä. Maakunnallista LAPE-ryhmää täydennetään järjestöjen, seurakunnan, oppilaitosten, sote-valmisteluryhmän ja muiden tarpeellisiksi katsottujen tahojen edustajin. Kuntien LAPE-ryhmät ja maakunnan LAPE-ryhmä ovat ns. LAPE-agentin rahoituksen edellytys.
Kaupungin nimeämässä LAPE-ryhmässä ovat edustettuina lapset ja
nuoret, vanhemmat, opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kasvua
tukevat palvelut, toisen asteen koulutus, lasten psykiatria, nuoriso
psykiatria perusterveydenhuolto, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut,
kulttuuri palvelut, kirjasto palvelut, järjestöt, aikuisille suunnatut palvelut, kaupunkisuunnittelu, seurakunta ja yrittäjät. LAPE-ryhmä on
sama kuin UNICFin Lapsiystävällinen kunta -ohjelman ohjausryhmä.
Toiminta on osa Lasten Forssa -toimintakokonaisuutta.
Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen maakunnallisessa ohjausryhmässä
on 30.1.2019 on tehty esitys siitä, millaisella kuntarajat ylittävällä yhteistyörakenteella lasten, nuorten ja perheiden palveluiden maakunnallista yhteistä kehittämistä jatkettaisiin.
Kehittämisrakenne on muodostettu kuntakohtaisesta LAPE-ryhmästä, LAPE-valmisteluryhmästä sekä LAPE-yhteistyöryhmästä.
LAPE-yhteistyöryhmässä on edustus kaikista Kanta-Hämeen kunnista sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluita tuottavista kuntayhtymistä. Ryhmässä on myös Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n, sosiaalialan Pikassos-osaamiskeskuksen, kolmannen sektorin, seurakunnan, nuorten ja henkilöstön edustus. LAPE-valmistelutyöryhmä
on muodostettu siten, että siinä on edustus jokaiselta maakunnan
kolmelta seudulta Forssan seudulta, Hämeenlinnan seudulta ja Riihimäen seudulta. Kuntakohtaisen LAPE-ryhmän kokoonpano on kunnan omien lähtökohtien mukainen.
Kehittämisrakenne ja maakunnan organisaatioiden nimeämät LAPE-yhteistyöryhmän ja LAPE-valmisteluryhmän jäsenet ovat liitteessä. Vuoden 2019 lopussa linjataan, jatkaako esitetty rakenne.
Maakunnallisen kattavuuden lisäksi kokonaisuuden rakentamisessa
on otettu myös huomioon monialainen osaaminen. LAPE-valmisteluryhmässä ja LAPE-yhteistyöryhmässä on perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä opetuksen ja kasvatuksen
osaamista.
LAPE-kehittämisrakenteen muodostavalla kokonaisuudella ei ole
muodollista päätäntävaltaa palveluiden tuottamiseen, järjestämiseen
tai strategisiin linjauksiin liittyen. Kokonaisuuden avulla voidaan rakentaa yhteistä kantahämäläistä näkymää siitä, mihin suuntaan las-

ten, nuorten ja perheiden palveluita tulisi kehittää. LAPE-yhteistyöryhmän jäsenet voivat viedä oman organisaationsa päätöksentekoprosessiin yhteistyöryhmän ehdottamia strategisia linjauksia tai toimintamalleja. Rakenteen avulla pyritään lisäämään Kanta-Hämeen
eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisääntyvän yhteistyön ja osaamisen jakamisen myötä tavoitteena on palveluiden vaikuttavuuden ja
laadun lisääntyminen.
LAPE-kehittämisrakenne tukee osaltaan Kanta-Hämeessä 1.7.2019
käynnistyvää selvitystä maakunnallisen SOTE-kuntayhtymän perustamiseksi (Maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen HL/127/04.03.01/2019).
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Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin osalta lasten, nuorten ja perheiden palveluiden maakunnallista kehittämistä
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