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Lapsuuden rakentajat – tulevaisuuden tekemisen paikka johtajille!
MISTÄ ON KYSE?

MISTÄ KOULUTUS KOOSTUU?

Lapsimyönteinen yhteiskunta ja ihmislähtöiset palvelut tehdään kaikkien
yhteiskunnan sektorien yhteistyönä. Sektorit ylittävän ja tulevaisuuslähtöisen
kehittämisen vauhdittamiseksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö kutsuu
lasten hyvinvoinnin kysymysten päätöksentekijöitä, johtajia ja vaikuttajia yhdessä
oppimisen äärelle.
Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus tarjoaa alustan
moninäkökulmaiselle tulevaisuustyölle sekä mahdollisuuden testata, jalostaa ja
viedä käytäntöön uusia ideoita yksin ja yhdessä.
Koulutukseen kutsutaan hyvinvointialueiden luottamushenkilöitä ja
virkamiesjohtoa, ministeriöiden ja virastojen johtoa, kaupunkien, kuntien ja kirkon
johtajia ja palvelujohtajia, lapsi- ja perhepolitiikan kentällä toimivien järjestöjen
johtajia sekä lasten, perheiden ja nuorten palveluja tuottavien yritysten johtajia.

Koulutus koostuu kuudesta moduulista ja välitehtävistä. Niiden aikana
pysähdytään seuraavien teemojen äärelle:
Moduuli 1: Olisiko aika laittaa lapsiin liittyvä hyvinvointiajattelu uusiksi?
Moduuli 2: Pitäisikö piirtää myös tiedon merikartta uusiksi?
Moduuli 3: Katse horisonttiin ja maailmalle
Moduuli 4: Ihminen keskiöön – vihdoinkin!?
Moduuli 5: Ihmisiä johdetaan keskeltä
Moduuli 6: Kuinka muutos jatkuu?

MILLOIN JA MITEN?
Koulutusryhmiin kootaan monipuolinen joukko johtajia yhteiskunnallisen
päätöksenteon, sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin, vapaa-ajan
ja yhteiskuntasuunnittelun alueilta. Koulutuksen kuusi valmennusmoduulia ja
käytäntöön vievät välitehtävät lomittuvat arjen työhön. Koulutuksen kokonaiskesto
on noin 10 kuukautta. Yksi moduuleista toteutetaan ulkomaanekskursiona, muut
moduulit internaatteina Helsingin lähistöllä.
Itla tarjoaa koulutuksen osallistujille eli se on maksuton. Osallistujille aiheutuu
kuluja ainoastaan matkoista koulutuspaikalle ja takaisin. Vastalahjana Itla
odottaa täyttä osallistumista koulutuksen kaikkiin vaiheisiin sekä lasten ja
perheiden hyvinvointia edistävien ajatusten käytäntöön viemistä osallistujien
omissa toimintaympäristöissä.
Kaksi ensimmäistä pitkäkestoista Lapsuuden rakentajat -kurssia valmistui
vuoden 2022 aikana. Vuonna 2023 on alkamassa erityisesti hyvinvointialueiden
vastuuhenkilöille suunnattu Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus sekä
tulevaisuuden johtamispotentiaalia kehittävä koulutus. Lisätietoa tulossa!

Tämä johtamiskoulutus on sinulle, jos haluat:
• vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen Suomessa
• vahvistaa systeemistä ymmärrystä johtamisesta ja hyvinvoinnin kysymyksistä
• kehittyä ihmislähtöisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan johtamisessa
• edistää monipuolista ja vaikuttavaa tiedonkäyttöä sekä lasten ja perheiden
osallisuutta
• viedä syntyviä ideoita käytäntöön yhdessä eri sektoreilta tulevien
osallistujien kanssa
• lujittaa oman työn merkityksellisyyttä.
Mikäli ajattelet kuuluvasi koulutuksen kohderyhmään ja haluat kantaa kortesi
kekoon lapsimyönteisen Suomen eteen, voit myös itse ilmoittaa halukkuutesi
koulutukseen! Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutus on yksi Itlan yksi tavoista
katsoa tulevaisuuteen ja nostaa tekemisen keskiöön lasten ja perheiden
tulevaisuutta koskevia asioita.
KOULUTUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA OTA YHTEYTTÄ:
kehitysjohtaja Marika Tammeaid, marika.tammeaid@itla.fi, 050 340 9798
toimitusjohtaja Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068

