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LAPE-akatemia, mikä ja miksi?

• Oppimisprosessi 

• Kansallisesti sosiaali- ja terveys- ja opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä johdettu 

• Alueellisiin tarpeisiin räätälöity  

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen 
edellyttää kaikissa tulevissa tilanteissa sosiaali-, 
terveys-, ja sivistystoimen toimijoiden sekä järjestöjen, 
seurakuntien ja muiden toimijoiden lisääntyvää 
yhteistyötä ja sujuvia yhdyspintoja
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LAPE-akatemian kolme teemaa 

I   Uudet toimintaympäristöt (kevät 2019)

II  Uudenlainen johtaminen (syksy 2019)

III  Uusi vaikuttavuus (syksy 2019)

 kansalliset sisältölinjaukset ovat maakunnan alueen

toteutuksen tukena  

 perustuu kunkin maakunnan alueen lähtökohtiin ja

tarpeisiin

https://stm.fi/lapeakatemia/valmennukset-maakunnissa
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Julkisen johtamisen toimintaympäristö

Poliittinen päätöksenteko

Lainsäädäntö, 
yhteiskunnan 

tavoitteet 
sekä 

palvelujen 
käyttäjien 

tarpeet

Ju

Uudistuminen liittyen johtamiseen, 
organisaatioihin, työhön ja työn 

tekemisen tapoihin 

Julkinen hallinto

Julkisen ja yksityisen sektorin eri toimijat

Arviointi

Palvelujen 
suunnittelu

Palvelutuotannon 
organisointi

Palvelujen 
tuottaminen

Parantunut  
julkisen 
sektorin 

tuloksellisuus
Parantunut 
käyttäjien 
kokema 

palvelujen 
laatu

Kestävä julkinen talous, menestyvä ja kilpailukykyinen Suomi

(TTL: Julkista johtamista uudistamassa; Laine ym. 2015)
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LAPSISTRATEGIA 2040



Tilaisuus 3Tilaisuus 2Tilaisuus 1

Arviointi

PALAUTTEET
• Palautteet; anti, kokemus, hyöty
• Osallistujat; lkm, hallinnonala, tehtävä
• Sitoutuneisuus, ilmapiiri, odotukset

Vuorovaikutteinen työskentely, tehtävät

TUOTOKSET
• Maakuntien alueilla lapsi- ja 

perhemyönteinen tavoiteasettelu 
• Strateginen linjaus,  

hyvinvointisuunnitelma ja -kertomukset, 
toimenpiteet

• Sopimukset, roolit ja vastuut
• Yhteistyörakenteet

PALAUTTEET
• Kyselyt, analyysit ym. 

lähtökohtatiedot
• Palautteet; anti, kokemus, hyöty
• Osallistujat; lkm, hallinnonala, tehtävä
• Sitoutuneisuus, ilmapiiri, odotukset

Kansallinen LAPE akatemian startti 
20.3.2019 

Maakuntien alueiden tilaisuudet (2 + YTA)

LAPE-akatemia 2019

MAHDOLLINEN MUU ARVIOINTI
Ulkoinen arviointi
• Maakunnallisen suunnitelman ja 

strategisten linjausten toteutus, 
indikaattorit, lähtökohtatiedot

• Tilastolliset muutokset, 
vertailutiedot muihin maakuntiin 
ja kansallisiin tavoitteisiin

Vertaisarviointi
• Maakunnat keskenään 

arviointikriteereiden mukaan
Sisäinen arviointi
• Maakunnan / kunnan 

itsearviointi annettujen 
kriteereiden mukaan

Itsearviointi
• Toimintakulttuurin kypsyysaste
• Johtamisen muutos 
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Lapsistrategia 
2040

Lapsi- ja 
perhemyönteinen 
yhteiskunta

Lapsi- ja perhe-
lähtöinen
toimintakulttuuri

Lapsen oikeuksiin 
ja tietoon 
perustuva 
hallinto ja 
päätöksenteko



Mitä odotamme LAPE-akatemian jälkeen (I,II,III)

Osallistujille on rakentunut 

• yhteinen lapsi- ja perhelähtöinen tahtotila 

Osallistujille on tarkentunut 

• kokonaiskuva yhteisestä si-sote- toimintaympäristöstä

• lasten, nuorten ja perheiden tarpeista sekä 

• yhteisistä voimavaroista

Osallistujille on hahmottunut 

• verkostomaisen johtamisen toimintamallit ja linjaukset alueella

Rakentuu kokonaisvaltainen ja yhteinen tavoite 

• ylittää si-soten sekä kuntien ja kuntayhtymien (tai vastaavien)

rajat, mukana myös järjestöt ja seurakunnat

• näkyy strategioissa, hyvinvointisuunnittelussa ja -kertomuksissa,

yhteisinä toimintamalleina ja sopimusmenettelyinä kuntakohtaisesti

ja alueellisesti
Mirja Antila 8.5.2019



LAPE- akatemian arvoperusta

LAPE-akatemian arvoperustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.  

Sen mukaisesti edistämme

• lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta 

• lapsen ja nuoren ja vanhempien osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa

• lapsen edun asettamista etusijalle päätöksenteossa

• lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä yksilöllistä kasvua parhaisiin 

mahdollisuuksiinsa 

Lähtökohtana lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen johtamisessa: 

• Lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa ja erilaisissa yhteisöissä. 

• Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa.  Kun perhe voi hyvin, myös lapsi voi hyvin. 

• Hyvä kohtaaminen ja vuorovaikutus luovat luottamusta. 

• Tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi lapsen, nuoren ja perheen arkea.  

• Uudistumme hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen. 
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Organisaation toimintaympäristö (5)

Sisäiset ja ulkoiset asiat

Luottamus 
organisaation 
kykyyn täyttää 

asiakkaiden 
tai muiden 
olennaisten 

sidosryhmien 
tarpeet ja 
odotukset

Organisaation
identiteetti (6)

Toiminta
-ajatus

Visio Arvot

Kulttuuri

Johtajuus (7)
Strategia

Tavoitteet

Toiminta-
periaatteet

Prosessien hallinta (8)

Resurssien hallinta (9)

Suorituskyvyn 
analysointi ja arviointi 

(10)

Parantaminen, 
oppiminen ja 

innovaatiot (11)

Asiakkaiden
ja muiden 

sidosryhmien 
tarpeet ja 
oletukset

(SFS-EN ISO 9004:2018) 



• Mitä tiedetään asiakkaista ja heidän 
tarpeistaan?

• Mihin tieto perustuu?
• Keitä toimijoita on mukana ja 

keiden mukanaolo on ratkaisevaa? 
• Mitä heistä tiedämme, tiedämmekö 

heidän odotuksensa?
• Onko tietomme oikea-aikaista, 

päivittyvää, entä ennakoivaa?
• Miten asiakas- ja sidosryhmätieto 

näkyy johtamisessa?
• Mistä syntyy uskottavuus, 

luottamus ja sitoutuminen?

Lapsi- ja perhelähtöisyys, sidosryhmäyhteistyö, toimijuus
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Lapsi- ja perhemyönteisyys 

Kulttuuri
• käsitykset, historia, etiikka, 

havainnoidut käyttäytymismallit ja 
asenteet,  jotka liittyvät 
organisaation identiteettiin

Toiminta-ajatus
• mitä tarkoitusta olemassaolomme 

palvelee, mitä haluamme viestiä
• motivaatio ja innostus syntyy siitä, 

että työllä on merkitys
• merkityksen ymmärtäminen ei 

säily, vaan se on luotava 
uudestaan ja uudestaan

Arvot
• periaatteet ja ajattelutavat, joiden 

tarkoitus on muokata 
organisaation kulttuuria

• määrittää, mikä on tärkeää
• eettisyyden perusta
• verkostot eivät pysy kasassa ilman 

arvoja

Organisaation olemus ja identiteetti 

Visio

• tehtävä muuttaa
• näkemys siitä, millaiseksi organisaation halutaan tulevan
• uskottava ja puhutteleva
• vaatii onnistuakseen voimavarojen kohdistamista
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LUOTTAMUS

Mistä luottamus rakentuu?

• Identiteetti (toiminta-ajatus, arvot,
kulttuuri, visio)

• Integriteetti l. sitoutuminen ja 
uskollisuus moraalisia arvoja kohtaan

• Osaaminen
• Hyväntahtoisuus 

Lähde: Blomqvist, 2019

Verkostoyhteistyön kriittiset tekijät

• Yhteinen visio
• Strateginen ja kulttuurinen yhteensopivuus
• Kommunikaatio, vuorovaikutteisuus
• Luottamus 
• Sitoutuminen

Lähde: Blomqvist, 2019



JOHTAMINEN

Toimintaperiaatteet

• Huolella pohdittuja , pysyviä ohjeita
• Pelisäännöt, linjaukset
• Ohjaavampia kuin arvot

Strategia

• Kuvaa sen, mitä pitäisi saada aikaan, 
ei niinkään sitä, mitä tehdään, ei aikomuksia

• Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavalla
tiedolla on merkitystä päätöksenteossa

Tavoitteet

• Ymmärrettäviä, merkityksellisiä, realistisia
• Tulee tukea asiakkaille arvoa tuottavaa työtä
• Toteutumista tulee voida seurata, arvioida ja parantaa
• Keskusteluun rohkaiseminen johdon tehtävänä
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Organisaation toimintaympäristö (5)

Sisäiset ja ulkoiset asiat

Luottamus 
organisaation 
kykyyn täyttää 

asiakkaiden 
tai muiden 
olennaisten 

sidosryhmien 
tarpeet ja 
odotukset

Organisaation
identiteetti (6)

Toiminta
-ajatus

Visio Arvot

Kulttuuri

Johtajuus (7)
Strategia

Tavoitteet

Toiminta-
periaatteet

Prosessien hallinta (8)

Resurssien hallinta (9)

Suorituskyvyn 
analysointi ja arviointi 

(10)

Parantaminen, 
oppiminen ja 

innovaatiot (11)

Asiakkaiden
ja muiden 

sidosryhmien 
tarpeet ja 
oletukset

(SFS-EN ISO 9004:2018) 



Kiitos! 
Lisätietoja:

Mirja Antila
LAPE-akatemian fasilitaattori

mirjaantila@outlook.com

www.stm.fi/lapeakatemia

#lapeakatemia #tulevaisuudentahdissa

mailto:mirjaantila@outlook.com

