
LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISVERKOSTO 
LAPE-muutosohjelma 

THL & Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

 

Aika: 17.8.2016 klo 8.00 – 15.30 

Alvarium kokoustila Kaste, Puutarhakatu 8 B Turku 

 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) on tarkoitus kehittää 

lastensuojelupalveluja sisällöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen 

rinnalla. Kehittämistyötä tullaan tekemään maakunnallisesti STM:n ja THL:n määrittämissä 

puitteissa. 

 

Tämän päivän tavoitteena on tuoda esiin eri toimijatahojen näkökulmasta paikallisia hyviä 

käytäntöjä ja kokemuksia sekä kysymyksiä lastensuojelun ja erityistason palveluiden 

kehittämiseksi sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti. Tarkoituksena on verkostoitua eli 

jakaa ajatuksia sekä synnyttää dialogeja ja synergiaa eri toimijoiden välille. 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. (Ks. syksyn 2016 valtakunnallisesta valmistelutyöstä ja 

työpajoista: https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/-/lape-ohjelman-tyopajaprosessi-

erityispalveluiden-ja-vaativimpien-palveluiden-kehittamiseksi) 
 

Lisätietoja: hanna.inkeroinen(at)vasso.fi tai eeva.valjakka(at)vasso.fi  

Ilmoittautuminen 12.8.2016 klo 12 mennessä. 

 

mailto:hanna.inkeroinen@vasso.fi
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Ohjelma 
 
Aamupäivä 
8.00 – 8.30  Kahvi + aamupala 

8.30 – 9.00  Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö THL 

  Lastensuojelun kehittämiskokonaisuus osana LAPEA:  

o mitä kokonaisuuteen kuuluu ja miten se on muotoutunut  

o millaisia tavoitteita lastensuojelun kehittämistyölle on 

asetettu 

o millaiset periaatteet ohjaavat kehittämistyötä 

 

Maakunnasta: Mitä on kehitetty? Mitä pitäisi kehittää? Kenen pitäisi 

kehittää? 

 

9.00 – 9.20   Sirpa Kuronen, palvelualuejohtaja Turku 
9.20 – 9.40   Mikko Hulkkonen, perhepalveluiden johtaja Raisio 

9.40 – 10.00  Marjo Oinonen, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Lieto 
 

10.00 – 10.15  Tauko 

 

10.15 – 10.45  Miia Hänninen, toiminnanjohtaja Varsinais-Suomen 

lastensuojelujärjestöt ry  

Oona Ylönen, toiminnanjohtaja Turun ensi- ja turvakoti ry  

 

10.45 – 11.15  Jussi Mertsola, ylilääkäri Lasten ja nuorten klinikan toimialuejohtaja  

Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri LASTA-hankkeen projektiryhmän 

puheenjohtaja  

 

11.15 – 12.15 Lounas (omakustanteinen) 
 

  



Iltapäivä 
12.15 – 12.45   Merja Anis, sosiaalityön professori Turun yliopisto 

12.45 – 13.15 Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö THL  

o päivän aikana kuultua  

o mikä rooli tutkimuksella on lastensuojelun kehittämisessä 

LAPE-ohjelmassa  

o mitä THL pyrkii tekemään tutkimusperustaisen 

kehittämisen vahvistamiseksi  

o millaiselle kehittämisyhteistyölle THL pyrkii luomaan 

pysyvää rakennetta ja toimintatapaa osaamiskeskusten, 

kuntien/maakuntien ja korkeakoulujen kanssa 

 

13.15 – 13.30 Kahvi työpajoihin mukaan 

13.30 – 15.30 Työpajatyöskentely/Keskustelu 

Maakunnallinen kehittämisverkosto: miten? kuka? 

 

 

 

 


