
 
 
 

 

LAPSEN PARAS -YHDESSÄ ENEMMÄN 
 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ  
BARNETS BÄSTA – MERA TILLSAMMANS 
 EN SAMUTVECKLINGSDAG FÖR BARNSKYDDET 

Aika/Tid 28.4.2017 klo/kl 9.00 – 15.30 (kahvitarjoilu/fika 8.30 – 9.00) 
 
Paikka: Allergiatalo, auditorio, Paciuksenkatu 19, Helsinki/  
Plats:    Allergihuset, auditorium, Paciusgatan 19, Helsingfors 
 
Tilaisuutta voi seurata myös webcastingin avulla klo 9-12: Webcasting-linkki. 
Tilaisuus on kaksikielinen (suomi-ruotsi).  
Dagen förverkligas tvåspråkigt (finska-svenska). Man kan också följa med seminariet via web-
casting kl 9 - 12. 
 
Tavoite: Päivässä polkaistaan käyntiin Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman pääkaupunki-
seudun lastensuojelun monialainen kehittämistyö ja kysytään, miten valtakunnallisia laitoshoidon 
ja sijaishuollon valvonnan mallinnuksia voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä lapsille, nuo-
rille, perheille ja ammattilaisille. Seminaari on tarkoitettu työseminaariksi edistämään konkreettis-
ten tavoitteiden toteutumista. Seminaari järjestetään yhteistyössä THL:n ja ruotsinkielisen Praksis-
toiminnan kanssa. 
 
Målsättning: Dagen är startskottet för barnskyddets del till huvudstadsgregionens Lape-projekt: 
Lapsen paras yhdessä enemään. Under dagen diskuteras vad det nationella utvecklingsarbetets 
modeller ger för utvecklandet av tjänster till barn, unga, familjer och professionella. Dagen förverk-
ligas tvåspråkigt (finska-svenska). Man kan också följa med seminariet via webcasting. 
 
Kohderyhmä: Erityisesti lape-hankkeen kehittämiseen mukaan tulevat sosiaalialan, terveyden-
huollon ja sijaishuollon ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, esimiehet ja opiskelijat.  
 
Målgrupp: Speciellt de professionella som kommer att delta i LAPE-utvecklingsarbetet, men också 
andra intresserade. 
 
Järjestäjät/ Arrangörer: 
Pääkaupunkiseudun Lapsen paras, yhdessä enemmän -hanke yhteistyössä THL:n, pääkaupunkiseu-
dun Praksiksen och svenska praxisverksamheten. Huvudstadsregionens Lapsen paras, yhdessä 
enemmän – projekt tillsammans med THL, och den finsk- och svenskspråkiga praxisverksamheten.  

http://videonet.fi/socca/20170428/


Ohjelma/Program 
 
9.00 
 

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään! Välkommen till samutvecklingsdagen! 
Kehittämispäällikkö Laura Yliruka (Socca/Heikki Waris -instituutti) ja utvec-
klingschef Mia Montonen (FSKC) 
 

9.15 
 
 
9.30   
 
 
9.45 
 
 
 
10.00 
 
 
 
10.15 
 
 
 
10.45 
 
11.00 
 
11.15 
 
 
11.30 
 
11.45 
 
 
12.00 
 
13.00 
 
13.15 
 
 
 
 
14.30 
 
14.45 
 
 

Erityispalvelujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla osana LAPEa, lastensuo-
jelun johtaja Saila Nummikoski, Helsingin kaupunki. 
 
Mallinnukset maakuntien uudistamistyön tukena, kehittämispäällikkö Pia 
Eriksson, THL 
 
Mallinnukset yhteiskehittelyn kohteena: Lastensuojelun terapeuttisen laitos-
kasvatuksen mallinnus, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pekka 
Närhi, HUS & esimies Päivi Sihvo, Vantaa & kehittämispäällikkö Laura Yliruka 
 
Mallinnukset yhteiskehittelyn kohteena: Lapsikeskeinen ja lapsenoikeuspe-
rustainen sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli, erityisasiantuntija Su-
sanna Hoikkala Lastensuojelun keskusliitto 
 
Kommenttipuheenvuorot/ Kommentarer på modellbeskrivningarna  
Pääkaupunkiseudun kunnat lastensuojelun päällikkö Mari Ahlström, Espoo, 
lastenkodin johtaja Roope Tommila, Helsinki, Anne Kantoluoto, Vantaa 
  
J a l o i t t e l u t a u k o / B e n s t r ä c k a r e 
 
Psykiatrian näkökulma, lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokari (HUS) 
 
Kommentar på modellbeskrivningarna utgående från arbete med svensk-
språkiga placerade barn, Klienthandledning inom vård utanför hemmet, Pia 
Gripenberg, Helsinki 
Mitä sulle kuuluu? – ryhmän näkökulma (laitoshoidon nuorten kokemusasian-
tuntijat) 
Näkökulmana työ sijoitettujen maahanmuuttajataustaustaisten lasten 
kanssa, Lapsi- ja perhepalvelujen päällikkö Piia Sauranen, Yhteiset lapsemme ry. 
 
L o u n a s /L u n c h  
 
Työpajojen ohjeistus / Anvisningar till verkstadsarbete 
 
Työpajat / Verkstäder 
 
Työskentelyä ryhmissä mallinnusten pohjalta. Utvärdering av modellbeskriv-
ningarna, utgående från arbete med svenskspråkiga barnskydds klienter 
 
K a h v i t a u k o / K a f f e p a u s 
 
Työryhmien työskentelyn purku / Genomgång av verkstadsarbetet (yliopis-
tonlehtori Maija Jäppinen Helsingin yliopisto & Universitetslektor Harry Lu-
nabba Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH)  



 
 

 

Ilmoittautuminen viimeistään / Anmälan senast 24.4.2017.  
Tilaisuuteen mahtuu 120 henkilöä. Mallinnukset lähetetään osallistujille etukäteen tutustuttavaksi. 120 per-
soner ryms på plats. Modellbeskrivningarna skickas i förväg till deltagarna.  
 
 
Tietoa Lapsen paras –hankkeesta 
 
Uudistamme yhdessä lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen lasten ja perheiden muutosohjelmaa 
LAPEa. Kehittämistä tehdään perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä eri-
tyispalveluissa kuten lastensuojelussa. Mukana ovat pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen 
järjestöjä ja korkeakouluja sekä Apotti. 
 
Informartion om projektet Barnets bästa – mera tillsammans 
 
Vi förnyar barnes och familjetjänsterna tillsammans, som en del av  en del av regeringens spetsprojekt för 
utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Substansområden för utvecklandet är familjecenter, små-
barnsfostran, skolor och tjänster på specialnivå, så som barnskydd. Huvudstadsregionens kommuner, HNS 
samt en hel del av områdets organsiationer och högskoor, samt Apotti deltar i projektet.  
 
 
www.socca.fi/lapsenparas     
http://www.fskc.fi/vart_jobb/projekt/lape/barnets_basta_mera_tillsammans_/ 
 
 

Lisätietoja:     För mera information kontakta:  
Laura Yliruka      Mia Montonen 
Kehittämispäällikkö,   Utvecklingschef, 
Soccan Heikki Waris -instituutti  FSKC, Det finlandssvenska  
    kompetenscentret inom det sociala området  
040 336 1002    040 591 3031  
laura.yliruka(ät)hus.fi   mia.montonen(ät)fskc.fi 

 
 
  

https://response.questback.com/hus/vdq2cms8om
http://www.socca.fi/lapsenparas

