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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) on tarkoitus kehittää 

lastensuojelupalveluja sisällöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenneuudistuksen 

rinnalla.  

Kehittämistyötä tullaan tekemään maakunnallisesti STM:n ja THL:n tuella. 

Tämän päivän tavoitteena on tuoda esiin eri toimijatahojen näkökulmasta paikallisia hyviä käytäntöjä, 
kokemuksia ja kysymyksiä lastensuojelun ja erityistason palveluiden kehittämiseksi valtakunnallisesti. 
Verkoston on määrä tukea jatkossa hanketyötä ja luoda pohjaa kehittämisrakenteelle maakunnassa. 

Vastaavia tilaisuuksia järjestetään sosiaalialan osaamiskeskusverkoston ja THL:n yhteistyönä elo–
syyskuussa koko maan kattavasti. Tavoitteena on avata LAPE-ohjelmaan liittyviä lastensuojelun 
kehittämistavoitteita paikallisille toimijoille sekä käydä keskustelua siitä, miten LAPE-
muutosohjelmaan sisältyvä lastensuojelun kehittäminen voisi parhaiten vastata paikallisesti 
tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.  

Verkostotapaamisessa kootaan materiaalia valtakunnallisen valmistelun tueksi. Lisätietoa tästä  

Ohjelma 

(Pienet muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia) 

8.30–9.00  Aamukahvi  

9.00–9.05  Tervetuloa! Johtaja Pirjo Marjamäki, Socca 
 
9.05–9.45  Lastensuojelun kehittämiskokonaisuus osana LAPEA 

  Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö THL 

 mitä kokonaisuuteen kuuluu ja miten se on muotoutunut 

 millaisia tavoitteita lastensuojelun kehittämistyölle on asetettu 

 millaiset periaatteet ohjaavat kehittämistyötä 

Mikä jo toimii? Mitä ollaan kehittämässä? Mitä pitäisi kehittää? 

9.45–10.10  Espoo: Lastensuojelupalvelujen päällikkö Mari Ahlström 

10.10–10.30  Helsinki: Lastensuojelupalvelujen päällikkö Anita Lindfors 

10.30–11.00  HYKS: Lastenpsykiatrian klinikkaryhmän linjajohtaja Leena Repokari 

11.00–11.20  Vantaa: Lastensuojelun palvelupäällikkö Jaana Vilpas 

11.20–11.45  Osallisuuden aika ry: Projektikoordinaattori Minna Kallio ja projektipäällikkö Riina 

Karjalainen 

11.45–12.45  Lounas 

  

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/-/lape-ohjelman-tyopajaprosessi-erityispalveluiden-ja-vaativimpien-palveluiden-kehittamiseksi


Iltapäivä 

pj. professori Mirja Satka, Helsingin yliopisto 

12.45–13.15  Sosiaalityöntekijän tiedot ja taidot lastensuojelun tarpeen arvioinnissa. Ammatillisen 

lisensiaattitutkimuksen tuloksia, johtava sosiaalityöntekijä Outi Jaakkola: 

13.15–14.00  Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö THL 

 päivän aikana kuultua 

 mikä rooli tutkimuksella on lastensuojelun kehittämisessä LAPE-ohjelmassa 

 mitä THL pyrkii tekemään tutkimusperustaisen kehittämisen vahvistamiseksi 

 millaiselle kehittämisyhteistyölle THL pyrkii luomaan pysyvää rakennetta ja 

toimintatapaa osaamiskeskusten, kuntien/maakuntien ja korkeakoulujen kanssa 

14.00–15.30  Työpajatyöskentelyä ja keskustelua 

 ammattilaisten ääni esille: mitä terveisiä ammattilaiset haluavat viestittää 

valtakunnalliseen kehittämiseen? 

 millainen on tulevaisuuden lastensuojelun kehittämisverkosto 

pääkaupunkiseudulla? 

Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa 

Tervetuloa! 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu tästä 12.9. mennessä. Maksuttomaan tilaisuuteen mahtuu 120 henkilöä.  

Lisätietoja 

Kehittämispäällikkö 

Laura Yliruka 

laura.yliruka@hus.fi 

Pääkaupunkiseudun Praksiksen oppimisverkostotilaisuudet ovat avoimia työpajoja, joissa työntekijät, 

esimiehet, palvelujen käyttäjät, tutkijat ja opiskelijat työskentelevät yhdessä. Tavoitteena on yhteinen 

oppiminen ja tiedonrakentaminen. 

Tapaamisissa esitellään käytäntöön liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja uusia avauksia. Tarkoituksena 

on jakaa ajatuksia pääkaupunkiseudulla tapahtuvasta kehittämisestä, tarjota tietoa palvelujen 

kehittämiseksi, verkostoitua ja synnyttää synergiaa sekä dialogeja eri toimijoiden välille. 

https://digiumenterprise.com/answer/?sid=1438155&chk=96AN446B

