Yksi keittiö, yhteinen soppa,
monta kokkia
– Toimintakulttuurin muutoksella
kohti asiakaslähtöisempiä palveluita

YKSI KEITTIÖ, YHTEINEN SOPPA, MONTA KOKKIA…

Mitä tarvitaan, jotta saadaan aikaiseksi hyvä soppa?
• Tiedettävä resepti: mitä soppaan tulee?
• Sovittava kuka tekee mitäkin ja vastaa mistäkin
• Yhteensovitettava kokonaisuus ja prosessi
• Yhdessä sovitut pelisäännöt ja yhteinen vuoropuhelu helpottavat ja
nopeuttavat prosessia ja turvaavat onnistumisen
• Jokaisen sitoutuminen on ehdoton edellytys
• Tietty yleinen sapluuna siitä, miten ravintolan keittiö toimii, helpottaa
liikkeelle lähtöä, mutta jokaisessa keittiössä on mietittävä erikseen, miten
meillä toimitaan?
• Monen kokin tietotaidon yhdisteleminen vai yhden kokin soolo?
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MONITOIMIJAISEN YHTEISTYÖN TOIMIJUUDEN AVAINTEKIJÄT

Yhteiset tavoitteet

Asiakas
keskiössä

Fokus
kokonaisuudessa

Tiedonkulku
Koordinointi

Tuttuus, luottamus

Sitoutuminen

Yhteinen kieli, viitekehys, toimintakulttuuri, toimintatavat, periaatteet,
tiimirakenteet, tilat
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LAPE-TAVOITTEET YHTEISTEN TAVOITTEIDEN, ARVOJEN, PERIAATTEIDEN JA
STRATEGIAN POHJANA
Maakunnan Laperyhmä
Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Kunnan Laperyhmä

Sivistyspalvelut

ASIAKAS
ON AINA
OIKEALLA
OVELLA

Järjestöt ja
seurakunnat

Organisaatiokohtaiset
johtoryhmät
Asiakastason
työryhmät

LAPE palveluiden kokonaisuus,
jolla yhteiset tavoitteet, arvot,
periaatteet, strategia

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakaslähtöisyys
Lapsilähtöisyys
Perhelähtöisyys
Ennaltaehkäisy
Oikea-aikaisuus
Palveluiden yhteensovittaminen: yhteistyö,
yhteinen työ, integraatio
Digitaalisuus
Tietoon perustuvuus, vaikuttavuus,
kustannustehokkuus
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Paikallisesti ratkaistavia asioita on
alueiden erilaisuudesta johtuen paljon
• Erilaiset asiakastarpeet
• Alueen koko
• Esimiesportaiden määrä
• Toimijoiden määrä
• Erilaiset hallinnolliset tavat
palveluiden järjestämisessä

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN JOHTAMINEN

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
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Hanna Harju-Virtanen

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEN ERI TASOT PIRKANMAAN LAPE-HANKKEESSA

Valtakunnallinen kehittämistyö

Yhdyspintaselvitys
•
•

•
•
•
•
•

•

Kansallisen lapsi- ja
perhestrategian valmistelu
Maakunta ja kunta-tason
Lape-rakenteet

•

•
•
•
•
•

Sektori rajat ylittävän
keskustelun käynnistäminen
ja ylläpitäminen eri tasoilla
Sote-valmisteluun
vaikuttaminen
Verkostojohtamisen
keskeiset periaatteet ja
rakenne
Lapsivaikutusten arviointi
päätöksenteossa
Ammatillisen osaamisen
kehittäminen muutosta
tukevaksi
Hankkeen järjestämät
työpajat, tilaisuudet ja
kehittämistyöryhmät,
verkostojen luominen

•

Unicefin lapsiystävällinen maakunta –ohjeistus
Lapsiystävällinen strategia
Lapsen oikeuksien
noudattaminen
Lapsivaikutusten arviointi
Lapsibudjetointi
Lasten ja perheiden
osallisuus

Maakunnallinen kehittämistyö

Lape-teesit
•
•
•
•

Lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden
korostuminen
Strategisen tason yhteneväisyys
Rakenteiden määrittely: perhekeskus, erityispalvelut,
vaativan tason palvelut
Jokaisella palvelutasolla tulee olla integratiivinen
verkostojohtamisen ja koordinaation rakenne
linjajohtamisen rinnalla

Maakunnan Laperyhmä
Lasten ja
perheiden
palveluiden SOTEvalmistelu

Paikallinen kehittämistyö

Kuntien Lape-ryhmien
työskentely
Pilotit
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Kuntien
Laperyhmät

Hankkeen
kehittämistyöryhmät

SILTAAMINEN JA JUURRUTTAMINEN

Valtakunnallisen Lape-muutosohjelman jatkuminen
Lape-akatemiat 2019-2020
Maakunnan Lape-ryhmän jatkuminen
Kuntien Lape-ryhmien jatkuminen
Maakunnalliset esimiesverkostot
Muutosagentti jatkaa
Kunta-agentin palkkaaminen

Sote-valmistelun jatkuminen
Loppuraportointi
www.lapepirkanmaa.fi
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Hanna Harju-Virtanen

HANNA HARJU-VIRTANEN

hanna.harju-virtanen@tampere.fi
puh. 040 806 4730
www.lapepirkanmaa.fi
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke

