
 

 

 
 

Tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvointi 
– miten näkyy johtamisessa ja päätöksen-
teossa?  
 
Tervetuloa mukaan eteläisen Suomen maakuntien yhteiseen 

LAPE-akatemiaan.  

 

Aika 24.5.2019 klo 9:00–15:30  
 
Paikka Lahden Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti  
 
Osallistujat  
 
✓ LAPE-akatemia on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, ter-

veys- ja sivistystoimen johtaville virkamiehille ja päättäjille sekä järjes-
töjen ja seurakuntien johdolle. 
 

LAPE-akatemiaan osallistuminen  
 
✓ luo kokonaiskuvan yhteisestä sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen muut-

tuvasta toimintaympäristöstä, lasten, nuorten ja perheiden tarpeista ja 

yhteisistä voimavaroista 

✓ rakentaa osallistujille yhteisen lapsi- ja perhelähtöisen ymmärryksen ja 

tahtotilan 

✓ tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista 

✓ antaa eväitä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuden ymmärtämi-

seen ja verkostojen johtamiseen 

 

LAPE-akatemian sisällöt  
 

I. Uudenlaiset toimintaympäristöt ja tilannekuva 

YTA-alueen yhteinen tilaisuus 24.5.2019, Lahti 

II. Uudenlainen johtaminen ja työkalut 

III. Uudenlainen vaikuttavuus 

Tilaisuudet II ja III ovat maakuntakohtaisia, tarkemmat tiedot löyty-

vät STM:n verkkosivuilta https://stm.fi/lapeakatemia/valmennukset-

maakunnissa 

 

Ilmoittautuminen 13.5 mennessä:  
https://link.webropolsurveys.com/S/003BE734E233F372 

https://stm.fi/lapeakatemia/valmennukset-maakunnissa
https://stm.fi/lapeakatemia/valmennukset-maakunnissa
https://link.webropolsurveys.com/S/003BE734E233F372
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OHJELMA  

 

Aika: 24.5. klo 9:00-15:30 

Paikka: Lahden Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti 

  

Tilaisuuden fasilitoi Mirja Antila ja aamupäivän keskustelut juontaa Jenni  

Airaksinen  

 

9:00 Aamukahvi Puusepänsalissa 
 
9:15 Tervetuloa LAPE-akatemiaan 

Mirja Antila, LAPE-akatemian fasilitaattori ja  
Hanne Kalmari, hankepäällikkö, STM 

 

9:30 Tervetuloa yhteistyöhön -  

 Lapsi- ja perhelähtöisyys maakuntien tulevaisuuskuvissa 

 Laura Leppänen, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja

  

9:40 Miten toimintaympäristö muuttuu, miten mennä yhdessä kohti 

lapsilähtöisyyttä? 

 Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, 

 PHHYKY ja Timo Ahvo, sivistystoimenjohtaja, Orimattila  

 

9:50 Miten lapset ja nuoret voivat, yhteiset haasteet  

kansallisen lapsistrategian tutkimusjulkaisun pohjalta  

Jouni Välijärvi, professori, Jyväskylän yliopisto 

 

11:30 Yhdessä tekeminen ja tulevaisuuden kuntien johtaminen  

 Jenni Airaksinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Kuntaliitto   

 

11:00 Lounas Metsäsalissa (omakustanteinen)  

 

12:00 Yhteensovittavan johtamisen mahdollisuudet  

 Jari Stenvall, professori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu 

 

12:45 Ajatusten-, mielipiteiden- ja kokemustenvaihtoa sekä rohkeaa  

visiointia 
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Jaana Koski (OPH) ja Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen LAPE-

muutos- ja kunta-agentit 

   

13:15 Osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) ja Vaativan erityisen tuen ver-

kosto (VIP-verkosto) tulevaisuuden johtamisen haasteena  

Laura Yliruka, kehittämispäällikkö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 

osaamiskeskus 

 

13:45 Kahvi Puusepänsalissa 

 

14:20 Tanssiesitys 

Lahden tanssiopisto  

 

14:30 Etelä-Suomen yhteistoiminta-alue tilastojen valossa 

 erikoistutkija Maaret Vuorenmaa, THL 

 

15:10 #tulevaisuuden tahtiin, LAPE-akatemian jatko ja  

välitehtävät maakuntien omiin tilaisuuksiin 

Yhteistoiminta-alueen LAPE muutos- ja kunta-agentit 

 

15:20 Tilaisuuden päätös ja yhteenveto 

 
 
Ilmoittautuminen 13.5 mennessä:  
https://link.webropolsurveys.com/S/003BE734E233F372 
 
Huomioithan, että LAPE-akatemia videokuvataan suorana lähetyksenä in-
ternetiin ja siitä jää lisäksi jälkitallenne. Ilmoittautumalla tilaisuuteen hyväk-
syt osaltasi videokuvaamisen.  
 
 
Lisätietoja: Päijät-Hämeen muutosagentti Elina Vesterinen p. 044-729 7985, 
elina.vesterinen2@phhyky.fi  

https://link.webropolsurveys.com/S/003BE734E233F372
mailto:elina.vesterinen2@phhyky.fi

