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Miksi LAPE-akatemia ja kenelle

• LAPE-akatemia on kuntien, kuntayhtymien, 
järjestöjen, seurakuntien ja vastaavien 
toimijoiden johdolle sekä päättäjille 
suunnattu vuoden 2019 kestävä 
valmennusprosessi, joka tukee lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista 

• Antaa lisäeväitä entistä vaikuttavampaan 
toimintaan, kokonaisuuksien 
ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen

• Tarkastelee tulevaisuuden johtamista 
sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen 
yhteisessä toimintaympäristössä

• Oppimisprosessi on kansallisesti sosiaali- ja 
terveys- sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä johdettu ja tuettu mutta 
alueellisiin tarpeisiin räätälöity.  



LAPE-akatemian tavoitteet

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

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

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

 valmennusta johtamiseen, erityisesti verkostojohtamiseen

 valmiutta parempaan vaikuttavuuden johtamiseen

 lisäeväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen 

 yhteensovittavaa tulevaisuuden johtamista

Lähde: Mirja Antila, LAPE-akatemioiden fasilitaattori ,STM, ja Jaana Koski LAPE-hankekoordinaattori, OPH 7.3.2019



Milloin LAPE-akatemiat ovat onnistuneet tehtävässään

 Vastuuhenkilöille ja päätöksentekijöille on rakentunut 
yhteinen ymmärrys siitä, miksi lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden asiat ovat tärkeitä; on tavoitettu yhteinen 
ajattelu, jota ohjaa lapsen oikeudet ja lapsen etu

 Tiedostetaan, miten ja millä tavalla yhteiseen ajatteluun 
perustuvalla päätöksenteolla voidaan vaikuttaa 
ratkaisevasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja 
mahdollistaa halutut asiat

 LAPE-muutosohjelman tavoitteet ovat tulleet laajasti 
tietoon maakunnassa. Juurruttaminen jatkuu kansallisten 
linjausten ja johdon vahvalla tuella

Lähde: Mirja Antila, LAPE-akatemioiden fasilitaattori ,STM, ja Jaana Koski LAPE-hankekoordinaattori, OPH 7.3.2019



Maakunnalliset valmennukset

• LAPE-akatemiat jatkuvat valtakunnallisen 
starttitilaisuuden (20.3.) jälkeen vuoden 2019 
aikana kolmella valmennuspäivällä, jotka 
toteutetaan 18 maakunnallisella alueella.  Osalla 
alueista toteutetaan myös useamman maakunnan 
eli ns. yhteistoiminta-alueen LAPE-
akatemiapäiviä. 

• Päivien teemat ja keskeiset sisällöt rakentuvat 
seuraavasti:

• I Uudet toimintaympäristöt (kevät 2019; 
Seinäjoki 16.5.2019)

• II Uudenlainen johtaminen (syksy 2019; 
Seinäjoki 19.9.2019)

• III Uusi vaikuttavuus (syksy 2019; Tampere 
12.11.2019)



Lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelut muodostavat 
maakunnassa yhteensovitetun palvelukokonaisuuden

Palvelukokonaisuudella on yhteinen hyvinvointipäämäärä ja sitä 
ohjataan yhteensovitettuna kokonaisuutena väestön tarpeet 
huomioiden. 

Palvelukokonaisuuteen sisältyvät
 Perhekeskukset
 Opiskeluhuolto
 Erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut
 Maakuntia yhteisesti palvelevat viisi osaamis- ja tukikeskusta 

(OT-keskus), jotka muodostetaan sote-yhteistyöalueille 

Palvelukokonaisuuteen liittyvät
• Sote-keskusten lasten ja nuorten palvelut
• Aikuisten palvelut
• Sivistystoimi, VIP-verkostot
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Lähde:https://thl.fi/documents/605877/4430047/Tervahauta/7a5870

96-252b-4996-b908-53a29719e0bd

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/osaamis-ja-tukikeskukset-ot-
https://vip-verkosto.fi/




Lisätietoja:

LAPE-muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola
https://stm.fi/lapsi-japerhepalvelut/muutosagentit

Kunta-agentti Mikko Tiirikainen
https://minedu.fi/kunta-agentit

www.stm.fi/lapeakatemia

#lapeakatemia #tulevaisuudentahdissa


