LAPE-muutosagentin ja kuntaagentin haku 17.9.-24.10.2018
Rahoitushaut:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelman-muutosagenttienvaltionavustusten-hakeminen-vuodelle-2019
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-sivistystoimen-kunta-agenttientoimintaan

LAPE-muutosagentin rahoitushaku auki

LAPE-hankkeen päättyessä halutaan STM:n taholta tukea
muutostyön jatkuvuutta ja juurtumista. Osana ministeriön
tukea rahoitetaan LAPE-muutosagenttien työn jatkumista.
Valtionavustusten haku päättyy 24.10.2018.

Valtionavustus kattaa muutosagentin palkkakustannukset
sataprosenttisesti. Valtionavustusta myönnetään myös
muutosagentin toimintamenoihin.
Maakunnan kunnat päättävät, mikä taho toimii
muutosagentin työnantajana vuonna 2019.
Työnantajatahoa mietittäessä on huomioitava muutosagentin
tehtävän sisällöllinen ja rakenteellinen asema osana
maakunnan sote-uudistusta ja sen lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden uudistamisen valmistelua.

On välttämätöntä varmistaa mahdollisimman tiivis
linkittyminen osaksi sote-muutosorganisaatiota.
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Rahoituksen myöntämisen ehdot
Muutosagenttien toiminnan jatkumiseksi myönnettävien
valtionavustuksen edellytyksenä on LAPE-ryhmien
toiminnan jatkuminen myös vuonna 2019.
Tarkoituksena on, että maakuntauudistuksen edetessä
maakunnallisten LAPE-ryhmien kokoonpanoa
täydennetään edustuksella maakuntakonsernista.
LAPE-ryhmät voivat toimia tukena, kun maakuntalain 15§
mukaisia maakuntien ja kuntien yhteistyötä varmistavia
pysyviä rakenteita luodaan tukemaan lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnin ja oppimisen yhdenvertaisuutta
sekä hyvää arkea.
Lähtökohtana on, että nykyiset, tehtäväänsä perehtyneet
ja koulutetut muutosagentit jatkavat työssään toiminnan
jatkuvuuden varmistamiseksi.
Tilanteissa, joissa muutosagentti vaihtuu, vastaavat kunkin
maakunnallisen alueen kunnat yhteistyössä
muutosagentin rekrytoinnista sekä sopivat muutosagentin
työnantajatahosta.
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LAPE-muutosagentin tehtävät
Muutosagenttien tehtävänä on varmistaa kehittämistyön jatkuminen ja
muutostyön juurtuminen omilla alueillaan.
Lisäksi muutosagenttien edellytetään osallistuvan tiiviisti oman alueensa
sote-uudistuksen valmisteluun lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuuden
osalta.
Yhteistyössä tulevien kunta-agenttien kanssa muutosagenttien tehtävänä
on kuntien ja tulevan maakunnan sivistys- ja sote-toimen yhdyspintatyön
konkretisoiminen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien valmistelun
kautta (esimerkiksi LAPE-sopimuksen valmistelu).
Muutosagentit ovat mukana toteuttamassa oman alueensa sivistystoimen
ja sote-toimen päättäjille ja johtajille suunnattuja LAPE-Akatemioita,
joissa luodaan ja vahvistetaan alueen johdon yhdyspintaosaamista ja
lapsilähtöistä tahtotilaa.
Muutosagenttien edellytetään sitoutuvan osallistumaan kansallisella
tasolla (STM, OKM, THL, OPH) muutos- ja kunta-agenteille järjestettäviin
ohjaus-, koulutus ja yhteistyötilaisuuksiin.
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Kunta-agentin rahoitushaku on auki
LAPE-hankkeen päättyessä halutaan OKM:n taholta tukea muutostyön
jatkuvuutta ja juurtumista.
Kuntien ja sivistystoimien näkökulmien vahvistamiseksi opetus- ja
kulttuuriministeriö on avannut erityisavustushaun, joka on tarkoitettu
kunta-agenttien vuoden 2019 toimintaan.

Hakuaika päättyy 24.10.2018.
Kunta-agentit sijoittuvat viiteen suureen kuntaan: Turkuun, Tampereelle,
Kuopioon, Ouluun ja pääkaupunkiseudulle.
Kunta-agenttien toimialueena on kyseisiä kuntia laajemmat alueet
mukaillen mm. vaativan erityisen tuen alueellisia ohjaus- ja
palveluverkostoja (VIP-verkostot). VIP-verkostojen alueet ovat
yhteneväiset sote-yhteistyöalueiden kanssa.
Käytännössä Tampereen kunta-agentin toimialueena on Pirkanmaa,
Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme.
Avustusta on mahdollista käyttää kunta-agenttien palkkakulujen lisäksi
toimintakuluihin. Toimintakuluiksi hyväksytään seuraavia kuluja: aineet,
tarvikkeet, tavarat; matkustus-, toimitila- ja työvälinekulut.
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Kunta-agentin tehtävät
Kunta-agentin tehtävänä on edistää ja koordinoida sivistystoimen
näkökulmia kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden ja
toimintamallien luomisessa sekä vahvistaa alueen kuntien keskinäistä
yhteistyötä.
Yhtenä yhdyspintatyön konkreettisena tehtävänä on osallistuminen LAPEAkatemioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen alueilla.
Kunta-agentti toimii yhteistyössä sivistystoimenjohdon sekä alueensa Lapemuutosagenttien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita voivat olla mm.
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-koordinaattorit, soteuudistuksen valmistelua tukevat sote-koordinaattorit, järjestökentän sekä
seurakunnan edustajat.
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus tulee varmistaa
kehittämistoiminnassa.
Kunta-agentin tehtävään kuuluu välittää tietoa ja näkökulmia kunnista
valtakunnalliseen työhön. Kansallisen tason ohjaus toteutetaan yhteistyössä
opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön,
Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesken. Kuntaagentit osallistuvat säännöllisesti kansallisen tason ohjauksen järjestämiin
tilaisuuksiin
6

4.10.2018

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Titta Pelttari
titta.pelttari@pirkanmaa.fi
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke

