Yhteinen kattaus 2019 - Miten muutos jatkuu
Pirkanmaalla?

Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti

Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019

Maakunnan ja kuntien LAPE-ryhmien työ jatkuu myös vuonna 2019.
Vuonna 2019 kehittämistyön painopiste siirtyy kuntiin.
• Kunnat ovat tehneet/tekevät paikallisen suunnitelman LAPEhankkeen aikana yhteisesti työstettyjen toimintamallien
käyttöönotosta, juurruttamisesta ja levittämisestä.
• Eri kuntien kesken pidetyissä/pidettävissä aluetapaamisissa kuntien
on mahdollisuus ottaa mallia toisten kuntien suunnitelmista, olla
toisille tukena ja tehdä yhteisiä suunnitelmia LAPE-työn eteenpäin
viemiseksi alueellaan.
Maakunnan LAPE-ryhmä linjaa marras- ja joulukuun 2018
tapaamisissa yhteisen kehittämistyön kärjet vuodelle 2019.
• Toiveita yhteisen työskentelyn aiheiksi kysytään kasvokkaisissa
tapaamisissa ja LAPE-loppuseminaarin palautekyselyssä.
• Vastaa ja vaikuta!
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Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019

Tulevasta kehittämistyöstä alustavasti sovittua:
• Kunnat, PSHP, järjestöt ja seurakunnat nimeävät henkilöt
maakunnallisiin kehittämisryhmiin.
• Kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaisesti (pääsääntö, että
tapaamisia tulee olemaan harvemmin kuin mitä hankeaikana
kehittämisryhmillä on ollut).
• Mukana nimetyt yhdyshenkilöt, LAPE-muutosagentti, kunta-agentti
ja sovitut muut tahot.
• Tapaamisista tehdään kooste ja esitykset maakunnan ja kuntien
LAPE-ryhmiin.
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Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019

Jo tiedossa oleva yhteinen LAPE-työ:
• Lapset puheeksi –koulutusten jatkuminen ja yhteisen työn
koordinointi.
• Maakunnallinen nepsy-kehittämistyöryhmän työn jatkuminen.
• SyTy! -systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja
juurruttamishanke.
• Päihteitä käyttävien äitien palvelut –projekti Päiväperholle myönnetty valtionavustus vuosille 2018-2019.
• Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
työstäminen.
• Perhekeskusagenttiverkoston yhteinen työskentely.
Lasten ja perheiden palvelujen sote-valmistelu
• Sovittava työnjaot ja keskinäisen tiedon jakamisen kanavat.
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Kansallinen tuki vuodelle 2019

Kansallinen rahoitus maakunnissa tehtävän työn tueksi:
• LAPE-muutosagenttien työ jatkuu jokaisessa maakunnassa.
• Kunta-agentti palkataan viiteen suurimpaan kuntaan.
Pirkanmaan kunta-agentin palkkaa Tampereen kaupunki.
• Työkenttänä Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa.
Jokaiseen maakuntaan tarjotaan LAPE-muutosakatemiatapaamisten sarja.
• Työskentely suunnataan ensisijaisesti päätöksentekijöille ja johdolle.
• Kunta-agentti ja LAPE-muutosagentti osallistuvat työskentelyn
suunnitteluun ja toteutukseen.

Kansallinen työ maakunnissa tehtävän työn tukena:
• Kansallinen lapsistrategiatyö.
• Yksi lapsi – yksi tilannekuvatyöryhmän työ.
• SyTy! - systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishanke.
• Maakunnallisten perhekeskusyhteyshenkilöiden kansallinen työskentely.
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Pirkanmaan LAPE
vuonna 2019
Minkä asiakasryhmien/teemojen osalta
tulisi tehdä maakunnallista kehittämistyötä?
Toiveita LAPE-muutosagentin ja kuntaagentin työlle.
Esitä toiveita loppuseminaarin
palautekyselyn yhteydessä olevan kyselyn
kautta.

6

8.11.2018

KIITOS!
Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti
Titta.pelttari@pirkanmaa.fi
Puhelin 044 4222 248
Facebookissa
muutosagentti

Pirkanmaan LapeLAPE Pirkanmaa

Twitter

Titta Pelttari

