POHJANMAAN LAPE-AKATEMIA
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.

Kohderyhmä: Johto, kehittäjät ja päättäjät lasten, nuorten ja perheiden
palveluissa sosiaali-ja terveydenhuollossa, sivistystoimessa sekä
kolmannella sektorilla, kuntien LAPE-ryhmät ja muut kiinnostuneet

Akatemiaprosessi koostuu 4 eri tilaisuudesta: 20.3 kansallinen
aloitus (Helsinki), 9.5 & 3.10 Vaasassa ja 27.11 Varsinais-Suomen,
Satakunnan ja Pohjanmaan yhteinen tilaisuus.
Pohjanmaan ensimmäinen
akatemia
Torstai 9.5.2019
Klo. 9-15.00
Paikka:
Alere auditorio Florence
Wolffintie 31
Vaasa

Ensimmäisen tilaisuuden teema on lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointi Pohjanmaalla. Kuinka voimme käyttää indikaattoreita hyvinvoinnin johtamiseen kunnissa.
Saamme mm. kuulla kansallisia asiantuntijoita keskeisistä indikaattoreista, kansallisesta lapsistrategiasta, tietoa toimivista
työmenetelmistä ja kokemuksista koskien
maakunnan yhteisen hyvinvointisuunnitelman laatimista. Tilaisuuden fasilitaattoreina
toimivat LAPE-akatemioiden kansallinen
fasilitaattori Mirja Antila ja LAPEmuutosagentti Riku Niemistö.

Ilmoittautumiset 9.5 tilaisuuteen: https://link.webropolsurveys.com/
S/109C33004E6B2254

Ilmoittaudu 3.5 mennessä!
Kysymyksiin vastaa:
LAPE-muutosagentti
Riku Niemistö
riku.niemisto(at)vaasa.fi
0405498328

TERVETULOA!

Tieto tukemaan työtä
kohti lapsiystävällistä Pohjanmaata!
Pohjanmaan LAPE-akatemia I

9.5.2019

8:45

Kahvitarjoilu

9:00

Avaussanat

9:15

Katsaus Pohjanmaan lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointiin. Mitä indikaattorit kertovat? THL:n erikoistutkija

Mikaela Björklund maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja,
yliopisto-opettaja/ÅA, puheenjohtaja FDUV

Maaret Vuorenmaa

10:00

Vanhempien näkemyksiä lapsi- ja perhepalveluista:
Pohjanmaan LAPE-kyselyn tulokset yliopisto-opettaja Patrik
Söderberg ÅA ja klusterianalyysi niistä yhdistettynä
väestödataan, johtava konsultti Petri Takala Gofore Oy

11:00

Kuntien näkemykset tekijöistä jotka edistävät ja estävät
lasten ja nuorten hyvinvointia. LAPE-ryhmien vastaukset
etukäteistehtävään. LAPE-kehittäjä Ann Backman & LAPEmuutosagentti Riku Niemistö

11:15

Lounas

12:00

Kuinka tieto voi tukea johtamista? Miten tieto voi ohjata
vaikuttavien työmenetelmien valintaa? Kehitysjohtaja Petra
Kouvonen Kasvun tuki, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
(Itla)

12:45

Kokemukset lasten- ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmasta yhteisenä työvälineenä. Miten
lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma voidaan
rakentaa yhteisessä prosessissa? LAPE-muutosagentit Anne
Saarela, Mona Taipale ja Elina Vesterinen
Kahvi työskentelyn lomassa

13:45

Kansallinen lapsistrategia 2040, visio lapsi- ja
perhemyönteisestä Suomesta. Tutkimuksen perusteella
lapsen hyvinvoinnin osa-alueiksi määrittyivät ihmissuhteet,
oppiminen, osallisuus, turvallisuus ja terveys. Tutkimusryhmän
puheenjohtaja professori (emeritus) Jouni Välijärvi

14:30

Lapsen, nuoren ja perheen hyvää arkea yhdessä.

15:00

Päivä päättyy

Asiantuntijakommentit: LAPE-kunta-agentit
(Länsirannikko) Sari Välimaa ja (Svenskfinland) Gitta Harti, LAPEhankekoordinaattori (Opetushallitus) Jaana Koski sekä
LAPE-hankepäällikkö (STM) Hanne Kalmari

Maaret Vuorenmaa työskentelee erikoistutkijana terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Hän vastaa osaltaan lasten ja nuorten palvelujen tietopohjaisesta kehittämisestä, erityisesti lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) tutkimuksesta.
Patrik Söderberg työskentelee yliopisto-opettajana ja nuorisotutkijana Åbo Akademissa. Hän on vastannut tiedonkeruusta Pohjanmaan lapsiperheille suunnatussa
kyselyssä.
Petri Takala on johtava konsultti Gofore Oy:ssä. Gofore on käyttänyt tekoälyä
1900 kysely-vastauksen analysointiin Pohjanmaalta. Heidän analyysiosaaminen
tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhdistää suuria tietomassoja, jotta saadaan uusia
tulokulmia tulosten tulkintaan.
Petra Kouvonen työskentelee kehitysjohtajana Kasvun tuessa. Kasvun tuki on
avoin tietolähde, jonka avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä. Tietolähteeseen sisällytetään työmenetelmiä, joiden tavoitteena
on edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Jouni Välijärvi on toiminut puheenjohtajana kansallisen lapsistrategian tutkijaryhmässä. Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on käydä kattavaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä työskennellä lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan puolesta. Kansallinen lapsistrategiatyö ulottuu useiden hallituskausien yli.

