Pilotointiterveiset
Pirkanmaan LAPEsta !
Mistä tietää, että LAPEn kehittämistyö on paikallistasolla käynnistynyt
ja uusien toimintatapojen juurtumiselle on erittäin hyvät mahdollisuudet?
Ainakin siitä, kun asiakaspinnassa työntekijä
puhuu kunnan valitsemista LAPEn kehittämiskohteista osana normaalia kehittämistoimintaa
ilman mainintaa, että kyseessä on hanke.
Näin tapahtui yhdelle Pirkanmaan LAPEtyöntekijälle oman lapsen vanhempainillassa;
vanhemmille kerrottiin, että tänä vuonna varhaiskasvatuksessa erityisinä kehittämiskohteina
ovat kiusaamisen ehkäisy sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Ja tämän jälkeen
kerrottiin, että miten tämä näkyy arjessa.
Eikä tämä suinkaan ole ainut tai ensimmäinen
esimerkki siitä, että olemme jo osittain siellä,
minne kehittämistyötä tehdään. Bravo, bravo!

Pilotit käynnistyvät
Olemme Pirkanmaan LAPE-hankkeessa päässeet
vaiheeseen, jossa Pirkanmaan mallin kehikko on
rakennettu ja pilotointi eri organisaatioissa voi
käynnistyä.
Kunnille on lähdetetty lähes kaikkien kokonaisuuksien osalta pilotointiohjeet ja on sovittu ke-

hittämistyön aikaisesta LAPEn tuesta. Vaikka
konkreettinen tekeminen siirtyykin nyt enemmän
kuntiin ja muihin asiakkaita palveleviin organisaatioihin, niin maakunnan kehittämisryhmät jatkavat työskentelyään.
On tärkeää, että pilottien aikaisista kokemuksista
ja pilottien etenemisestä käydään yhteistä keskustelua, kehittämistyötä tekevät työntekijät
saavat toisiltaan vertaistukea ja pilottien aikaiset
korjausliikkeet ovat mahdollisia. Olemmehan
liikkeellä ketterän kehittämisen mallilla koko
maakunnan voimin.
Pilottien osalta yhteinen arviointi tehdään viimeistään kesän 2018 jälkeen. Tästäkin syystä
pilotit on hyvä saada laajasti käyntiin pikaisella
aikataululla. Maakunnallisesti käyttöön otettavista toimintamalleista tehdään päätökset ja juurruttamissuunnitelmat hankkeen aikana eli vuoden 2018 loppuun mennessä. Sote-palveluiden
osalta juurruttaminen pyritään varmistamaan
sillä, että toimintamallit tullaan kirjoittamaan
työntekijöiden työtä ohjaavaan ”tuotannon käsikirjaan”.

Päätöksentekijät mukaan
Pirkanmaalla päätöksentekijöiden tiedottaminen hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä
nähdään ensisijaisen tärkeänä. Päätöksentekijöillä on valta mahdollistaa rakenneuudistuksen toteuttaminen!
LAPE- ja I & O-muutosagentit pääsivät Pirkanmaan kansanedustajien vieraaksi kertomaan
hankkeiden tavoitteista ja keinoista 18.9.2017 ja
ministeri Saarikko tulee tutustumaan maakuntakierroksellaan 25.10.2017 LAPE-kohteeseen.
Kuntien työn käynnistymisen tueksi suositellaan
pidettävän kunnan oma tilaisuus, joka kokoaa eri
toimijoita yhteen. Tilaisuuteen on hyvä kutsua
mukaan päätöksentekijöitä, asiakastyötä tekeviä,
seurakuntien ja järjestöjen edustajia sekä esimiehiä ja johtoa. Nuorten ja vanhempien mukanaolo
tuo asiakkaan äänen hienosti kuuluviin.
LAPE-hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden
liittäminen osaksi toimintaa ohjaavia asiakirjoja
varmistavat näiden olemassaolon, vahvistumisen
ja seurannan. Pidäthän LAPE-lippua korkealla,
kun olet mukana strategisesti tärkeissä suunnittelu- ja päätöksentekotilaisuuksissa.
LAPE-muutosagentti ja hankkeen työntekijät ovat
käytettävissänne, mikäli niin toivotte. Sähköposti
LAPE-muutosagentille, niin sovitaan käytännön
järjestelyistä.

Tulevia tapahtumia
Paljon tapahtuu koko ajan kansallisella ja maakunnallisella tasolla. Parhaiten pysyt kärryillä
www.lapepirkanmaa.fi -sivuston tai oman organisaatiosi kehittämistyössä mukana olevien henkilöiden kautta. FB-tiedottaminenkin on Pirkanmaalla päivittäistä.
Nostamme tässä uutiskirjeessä esiin muutamia
Pirkanmaan tapahtumia kalentereihinne merkattavaksi:
- LAPE-ryhmien yhteinen seminaari 3.11. klo 9–
12. Tilaisuus on kohdennettu LAPE-ryhmien jäsenille.
- Kaikille avoin LAPE-tori 14.11.2017 klo 15-17
Koskikeskuksen keskusaukiolla. Ajatuksia & ideoita vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja eroihin.
- Varatuomari Vuokko Ylisen samansisältöiset
lakikoulutukset Asiakastiedon käsittely monialaisessa työssä – lainsäädännön mahdollisuudet ja
rajoitukset 24.11.2017 klo 9-11.30 ja 26.1.2018
klo 9-11.30.
- Toimintakulttuurin muutos –seminaarisarja:
31.10. klo 13–16, Tampereen yliopisto
18.12. klo 13–16, Hämeenlinna
Tilaisuudet ovat kohdennettu kaikille LAPEesimiehille ja LAPE-kehittämistyössä mukana
oleville. Elokuussa pidetyn ensimmäisen seminaarin diat ja videotallenne löytyvät osoitteesta
www.lapepirkanmaa.fi
-LAPE info 16.1. klo 13-16 kaikille LAPEsta kiinnostuneille, Tampere

Mukava lokakuuta teille kaikille!
Pirkanmaan LAPE-hankkeen porukat

