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”Ledarskap är förmågan att omsätta vision till verklighet.” 
Warren G. Bennis 

 

 

Bästa chef, beslutsfattare och samarbetspartner, 

Vi fortsätter med en gemensam LAPE-akademi i november med temat 
Uusi vaikuttavuus (ny verkningsfullhet). Vi behandlar temat verknings-
fullhet samt analyserar välfärdsplanen för unga som utarbetats i form 
av samarbete. Vid LAPE-akademin i september beslöt vi tillsammans 
om fenomenbaserade centrala punkter i den regionala välfärdsplanen 
för barn och unga. Planen har utarbetats under hösten med aktörer 
som arbetar bland barn och unga, bl.a. kommunernas LAPE-grupper.  

Ny verkningsfull verksamhet 
- mot ett gemensamt välfärdsarbete 

onsdag 6.11.2019 kl. 9.00-15.00 
Ungdomscentret Villa Elba, Karleby 

Sandstrandsvägen 60 

 

Anmäl dig senast 31.10:  

https://link.webropolsurveys.com/S/9906B4590A73F06B 

Beakta vänligen att LAPE-akademin filmas och sparas som en in-

spelning. Genom din anmälning ger du ditt godkännande för att aka-

demin filmas.  

Du kan också följa med akademin som direktsändning eller senare 

som en inspelning: http://videonet.fi/stm/maakuntakiertue/20191106/  

 

Mer information vid behov:  

Mellersta Österbottens förändringsagent  
Katja Kivioja 040 804 5456 katja.kivioja@soite.fi  

Kommunagent för det nordliga området  
Piritta Pietilä-Litendahl 040 186 9396 piritta.pietila-litendahl@ouka.fi 

Kommunagent för tvåspråkiga  
Gitta Harti 040 657 6121 gitta.harti@hel.fi  
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NY VERKNINGSFULL VERKSAMHET - mot ett gemensamt välfärdsarbete  
6.11.2019 kl. 9.00-15.00, ungdomscentret Villa Elba, Sandstrandsvägen 60, Karleby 

Akademin leds av Mirja Antila, facilitator för LAPE-akademin 

8.30  Anmälan och morgonkaffe 

9.00  Välkommen  
 Andreas Blanco Sequeiros, verksamhetsområdeschef för familjernas tjänster,  
 Social- och hälsovårdssamkommunen Soite  
 
9.15 Vaikuttava johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa – mihin pitää vaikuttaa ja    
                miten? Tavoitteellisen yhteisen työn johtaminen (Verkningsfullt ledarskap i   
                barn- och familjetjänster - vad ska man påverka och hur? Ledning av 
                målriktat gemensamt arbete).  

                     Jonna Heliskoski, verkställande direktör, PhD candidate, Leadcons Oy  

 
10.00 Lapsivaikutusten arvioinnin hyödyt ja vaikuttavuus, Keski-Pohjanmaan  
                ”eroLAVA” case (Nyttan och verkningsfullheten hos barnkonsekvensanalys,  
 Mellersta Österbottens ”eroLAVA” case). 
 Arja Seppälä, serviceförman, Soite och Katja Kivioja, LAPE-förändringsagent 
 
10.30 Lunch (på egen bekostnad) 

11.30 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman esittely (Presentation av 
                välfärdsplanen för barn och unga). 

Katja Kivioja, LAPE-förändringsagent och Andreas Blanco Sequeiros, verksam-
hetsområdeschef för familjernas tjänster samt ungdomarnas representanter 

 
12.15 NÄTVERKSARBETE. Gemensam analys av välfärdsplanen för barn och unga                      
                och bedömning av dess verkningsfullhet. Målet: Att tillsammans bedöma  

delaktigheten i att utarbeta välfärdsplanen samt hur väl vi lyckats med att ställa 
upp mål. Vad gör vi annorlunda nästa gång? I arbetet använder vi PROMEQ:s 
mognadsanalys. Som facilitatorer fungerar Jaana Leinonen, kommun- och föränd-
ringsagent, nationell representation för LAPE-akademin. Ungdomar är med i arbe-
tet. Tvåspråkighet har beaktats.  

  
13.45 Yhteistyöperustaisuudessa onnistuminen ja vaikuttavuus (Att lyckas med  
                samarbetsbaserat arbete samt verkningsfullhet)  
 Jaana Leinonen, universitetslektor, Lapplands universitet  
 
14.30 Hälsning från social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och 
                kulturministeriet  
 
14.40 Sammanfattning av akademin & Framtiden gällande välfärdsarbete bland  
                barn, unga och familjer i Mellersta Österbotten 
 Jaana Koski, LAPE-projektkoordinator, Utbildningsstyrelsen samt  
 Förändringsagent Katja Kivioja och kommunagent Piritta Pietilä-Litendahl. 

 
15.00 Avslutningskaffe  
 Tack och trevlig hemresa! 


