
Ymmärrämmekö ylisukupolvisuutta ilmiönä? Tiedämmekö, mikä palvelujärjestelmän toimin-
nassa estää inhimillisten ja kokonaisvaltaisten palvelujen tarjoamisen? Mitä pitäisi tehdä toisin 
asiakastyössä, palveluiden johtamisessa sekä lapsi- ja perhepolitiikan ohjauksessa? 

Hallitusohjelman kärkihankkeet korostavat lapsi- ja perhepalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja eriarvoisuuden 
vähentämistä. Tavoitteena on myös kehittää palveluja hallintorajat ylittäen ja byrokratiaa vähentäen. Näi-
hin tavoitteisiin on helppo yhtyä. Mutta miten ne kääntyvät käytännön tekemiseksi palveluiden organi-
soinnissa, johtamisessa ja käytännön asiakastyössä? 

Sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa kohdataan lasten, aikuisten ja perheiden mutkistuneita ja pitkittynei-
tä, usein jopa ylisukupolvisia ongelmia. Palvelujärjestelmä vaikuttaa niiden edessä usein hampaattomalta. 
Monet kokevat, että järjestelmä ei auta, vaan kuormittaa lisää.  

Seminaari nostaa esiin ylisukupolvisuuden lapsia, aikuisia ja perheitä koskettavana ilmiönä, jonka äärellä 
tarvitaan uudenlaista ajattelua kaikilla tasoilla: ruohonjuurelta organisaatioiden johtoon ja päätöksen- 
tekoon. Seminaari on tarkoitettu erityisesti kuntien johdolle, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta  
kiinnostuneet. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkon kautta, lisätietoja löytyy osoitteesta 
 www.socca.fi/puheistatekoihin

Valtakunnallisen seminaarin järjestävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallinen lastensuojelun ke-
hittämishanke LaskeTut yhdessä Soccan Heikki Waris -instituutin, Helsingin yliopiston sosiaalityön laitoksen 
ja Pääkaupunkiseudun Praksis-verkoston kanssa. 

Seminaari on maksuton ja sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit. Osallistujilla on mahdollisuus omakustantei-
seen lounaaseen THL:n päärakennuksen ravintola Helmessä. 

Kutsu sosiaalipalvelujen asiakkaiden, politiikan tekijöiden, palvelujen johdon ja asiakastyön 
ammattilaisten yhteiseen seminaariin

Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien kohtaaminen ja 
ehkäiseminen lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa -seminaari

Aika: 6.11.2015 klo 8-15.45
Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päärakennus, Mannerheimintie 166, Helsinki

www.socca.fi/puheistatekoihin

Lisätietoja
Laura Yliruka, kehittämispäällikkö
Soccan Heikki Waris -instituutti 
040 336 1002 
laura.yliruka(at)hus.fi
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Päivi Petrelius, erikoistutkija
THL, LaskeTut-hanke/
029 524 7360
paivi.petrelius(at)thl.fi

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 28.10.2015 mennessä osoitteessa www.socca.fi/puheistatekoihin

http://www.socca.fi/puheistatekoihin


Ohjelma 

8.00–8.30 Aamukahvi
  
8.30–9.00 Avaussanat
  Virva Juurikkala, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
  Mirja Satka, professori, Helsingin yliopisto/Heikki Waris -instituutti
  Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Jukka Piitulainen: Runoja 

9.00–9.45  Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen 
  – kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia
  Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto

9.45–10.00 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

10.00–11.00 Towards Humane Organizations - Ethics of Care in Encountering Families
  with Intergenerational Psychosocial Problems
  Professor of Social Work Brigid Featherstone, University of Huddersfield, Great Britan 

11.00–12.00 Lounas

12.00–12.30 Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus A-klinikkatyön kontekstissa
  Johtava sosiaalityöntekijä Teija Karttunen, Vantaa

12.30–13.30 Vulnerable Families’ Experiences of Services
  Professor of Social Work Kate Morris, University of Sheffield, Great Britan 

13.30–13.50 Lapsiperheiden vanhempien kokemuksia perhetyöstä osana päihdeongelmasta   
  toipumista
   Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä Kaisa Pasanen, Helsingin kaupunki

13.50–14.20 Kahvi

14.20–14.45 Reflektiiviset rakenteet ja vaikuttavuus sosiaalipalveluissa
  Kehittämispäällikkö Laura Yliruka, Soccan Heikki Waris -instituutti 

Puheista 
tekoihin!



14.45–15.15 Paneeli
  
  - Edistävätkö lähivuosien lapsi- ja perhepoliittiset toimet humaaneja palveluita?  
  - Miten palveluorganisaatiot voivat kehittyä humaanimmiksi? 
  - Millaista osaamista ylisukupolvisten ilmiöiden kohtaaminen edellyttää asiakastyössä ja palveluiden  
    johtamisessa? 
  - Mihin kehittämistyötä tulisi kohdistaa? 
  - Millaista tutkimusta tarvitaan? 
  - Miten järjestöt voivat olla mukana lasten ja perheiden kokonaisvaltaisessa tukemisessa? 

  Panelisteja muun muassa
  Eduskunnan lapsiverkoston puheenjohtaja Kristiina Salonen
  Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes, Espoo
  Lastensuojelun johtaja Sisko Lounatvuori, Helsinki
  Käytäntötutkimuksen professori Mirja Satka, Helsingin yliopisto
  Sosiaalityöntekijä Kaisa Saarinen, Espoo  
  Sosiaalityöntekijä Mervi Sinivirta, Vantaa
  Lapsikylän johtaja Sointu Möller, SOS-lapsikylä 
  Voimanpesä-hankkeen edustaja Marja Manninen 
  Kokemusasiantuntijoita    

15.15–15.30 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Soccan Heikki Waris -instituutin yhteisen
  seminaarijulkaisun esittely

15.30–15.45 Yhteenvetoa seminaarista
 
  

Lämpimästi tervetuloa!

Puheista 
tekoihin!


