
Tervetuloa!

Tulevaisuutta tekeville johtajille

LAPE-akatemia on vuoden 
kestävä valmennusprosessi, 
joka tukee työtäsi lasten, 
nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin johtamisessa.

LAPE-akatemia antaa lisäeväitä 
entistä vaikuttavampaan 
toimintaan, kokonaisuuksien 
ymmärtämiseen ja 
verkostojen johtamiseen.

LAPE-akatemiassa johdat 
tulevaisuutta sosiaali-, terveys- 
ja sivistystoimen yhteisessä 
toimintaympäristössä.

LAPE-akatemia starttaa Helsingissä 
valtakunnallisella tilaisuudella keskiviikkona 20.3. 

ja jatkuu maakuntakohtaisesti kolmella valmennuspäivällä.
Koko oppimisprosessi on maksuton.

LAPE-akatemian starttitilaisuutta voi seurata myös 
verkossa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena: 

http://videonet.fi/stm/20190320/

TERVEYD
ENHUOL

SOSIAAL
ITYÖNTE OPETT

AJA

http://videonet.fi/stm/20190320/


Tilaisuuden juontaa kansallisen lapsistrategian projektipäällikkö Marianne Heikkilä,  
opetus- ja kulttuuriministeriö / sosiaali- ja terveysministeriö.

8.15 alkaen Ilmoittautuminen ja aamukahvi Paasitornin ravintolasalissa

9.00  Avaus: #tulevaisuudentahdissa – lasten ja nuorten hyvän elämän tukena! 
 Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö

Uudet toimintaympäristöt - uudenlainen johtaminen

9.15  Onko tilannekuvasi ja -tajusi kohdallaan?
 Mitä pitäisi ymmärtää toimintaympäristöstä, jossa lasten ja nuorten 
 tarpeisiin vastataan? Vuorovaikutuksen laatu on onnistumisen A ja O. 
 Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

10.00  Yhteistä keskustelua ja kysymyksiä

10.15  Luottamus verkostoyhteistyössä
 Mitä luottamus on ja miten se syntyy? Luottamuksen rooli verkosto-
 yhteistyössä. Miten luottamusta voi rakentaa?
 Tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist, LUT yliopisto 

11.00 Yhteistä pohdintaa aamupäivän teemoista

11.15  Lounas (omakustanteinen)

 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN 
HYVINVOINTI:

Uudet toimintaympäristöt, 
uudenlainen johtaminen, 

uusi vaikuttavuus

Keskiviikko 20.3.2019 kello 9–15.30
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 2½ krs., Helsinki

OHJELMA

Lisätietoa oman maakuntasi muista LAPE-akatemian tapahtumista saat 
maakuntasi muutosagentilta ja kunta-agenteilta.

Lisätietoa LAPE-akatemiasta: www.stm.fi/lapeakatemia

https://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/muutosagentit
https://minedu.fi/kunta-agentit
http://www.stm.fi/lapeakatemia


Uusi vaikuttavuus

12.30  Mitä nyt? Toimintaympäristö sekä muutoksen suunta  
 maakunta- ja sote-uudistuksen kariutumisen jälkeen.  
 Mitä oppia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamiseen?
 Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö

12.45              Mistä uusi vaikuttavuus? Hyviä esimerkkejä? Mitä välineitä?  

                           •  Elämänkaarijohtaminen vaikuttavuutta tukemassa
    Perheiden palveluiden toimialuejohtaja Andreas Blanco Sequeiros,  
    Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) 

 • Tiedätkö mikä maksaa? – Lapsibudjetointi apuna vaikuttavuuteen
    Muutosagentti Suvi Helanen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto

13.15 Mitä tuloksia? Mitä vaikutuksia? Miten johdan?  
 Näkökulmia tuloksiin, kustannuksiin, vaikutuksiin ja johtamiseen. 
 Keskustelijoina perusturvajohtaja Mari Antikainen (Kuopion kaupunki), 
 sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala (Pirkanmaan liitto), 
 pääsihteeri Milla Kalliomaa (Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry) sekä 
 sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä (Oulun kaupunki). 
 Keskustelun vetää LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila. 

13.45  Kahvit

14.15          Miten johtaminen ja vaikuttavuus liittyvät toisiinsa? 
 Toimitusjohtaja, dosentti Petri Virtanen, 
 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla)

14.45 Johtamisella ja yhteistyöllä hyvinvointia kuntalaisille

 Mikä meitä kannustaa – kuntanäkökulma yhdyspintoihin
 Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto

 SISOTE-yhteistyöllä onnistuvat palvelut – miten tästä eteenpäin? 
 Johtaja Terhi Päivärinta, Kuntaliiton Opetus- ja kulttuuriyksikkö

 Keskustelua, johtopäätöksiä, porinaa, ohjeita, neuvoja,  
 kerätään eri tavoin. Kommentteja ja palautetta myös  
 koko prosessiin.

15.25 Mitä seuraavaksi? Kiitos ja 
 oivaltavan oppimisen matkaa toivottaa: 
 LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila
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