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Samutvecklingsdagens bakgrund
• Kompetenscentrens inom det sociala området och THL:s gemensamma 

strävan efter ett forskningsbaserat och koordinerat stöd för utvecklandet av 
av barnskydd som möjliggör ett långsiktigt och nationellt enhetligt 
utvecklande 

• LAPE-projekten utgör grunden för allt utvecklande och dagen har planerats i 
samarbete med projektet, kompetenscentren inom det sociala området och 
den både finsk- och svenskspråkiga praxisverksamheten och THL.

• Strävan efter en utvecklingsprocess som inkluderar olika aktörer på många 
nivåer, även barn och familjer 
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Kopplingen till det nationella utvecklandet
• En av flera dagar som ordnas runt om i Finland
• Liknande struktur på andra ställen, men teman variera
• Tillsammans bildar dagarna en materialbank, som kan användas i 

utvecklingsarbetet på olika nivåer.
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Dagens uppbyggnad/Päivän ohjelma

9.00 Tervetuloa!/Välkommen! 
9.15 Erityispalvelujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla osana LAPEa, 

lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski, Helsingin kaupunki.

9.30 Mallinnukset maakuntien uudistamistyön tukena, kehittämispäällikkö
Pia Eriksson, THL

9.45 Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus,
Presentation av modellbeskrivningarna
esimies Päivi Sihvo,Vantaa & kehittämispäällikkö Laura Yliruka

10.00 Lapsikeskeinen ja lapsenoikeusperustainen sijaishuollon ohjauksen ja 
valvonnan malli, 
erityisasiantuntija Susanna Hoikkala Lastensuojelun keskusliitto
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Dagens uppbyggnad 
10.15 Kommentarer på modellbeskrivningarna

Pääkaupunkiseudun kunnat Leena Wilen, Espoo, lastenkodin johtaja Roope Tommila, 
Helsinki, kehittäjäsosiaalityöntekijä Anne Kantoluoto, Vantaa

10.45 PAUS/TAUKO Anmäl er till arbetsgrupperna för eftermiddagen!/Ilmoittaudu iltapäivän
työryhmään!

11.00  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, Helsingfors

11.30 Kokemusasiantuntijoiden näkökulma (Osallisuuden aika ry)

11.45 LUNCH/LOUNAS
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Dagens uppbyggnad
13.00 Anvisningar till verkstadsarbete/Työpajojen ohjeistus

13.15 Verkstäder/Työpajat

14.30 Kahvi/Kaffe

14.45  Genomgång av verkstadsarbetet / Ryhmätyöskentelyn purku
yliopistonlehtori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto & 
Universitetslektor Harry Lunabba Svenska social- och 
kommunalhögskolan (SSKH)
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Yhteiskehittelypäivän idea
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Päivän teema: 

Kysymme, miten valtakunnallisia laitoshoidon ja sijaishuollon mallinnuksia 
voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä.

Arvioimme, rikastamme ja edelleen kehittelemme mallinnuksia eteenpäin 
osana pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan lape-hanketta – iltapäivän työpajat 
toimivat avauksena tälle! 

Yhteiskehittelypäivät webcastataan (voidaan hyödyntää koko hankkeen ajan 
paikallisesti ja valtakunnallisesti), dokumentoidaan ja päivistä rakennetaan 
oppiva prosessi.



Mitä on yhteiskehittäminen?
• Yhteiskehittämisessä lähtökohtana on ammattilaisten ja asiakkaiden väliset suhteet, jossa 

korostuvat kumppanuus, vastavuoroisuus ja hierarkkisten asetelmien ja vuorovaikutuksen 
haastaminen.

• Yhteiskehittäminen on sellainen dialoginen prosessi eri osapuolten välillä, jossa on yhteinen 
tekemisen kohde.

• Verkostoihin perustuva yhteiskehittäminen on tehokasta joustavuutta vaativissa haasteissa, 
toimintakulttuurin muutokseen tähtäävässä työssä ja tehtävissä sekä toimintatapojen ja 
palveluiden uudistamisessa. 

• Kun kehittäminen tapahtuu kehittämisen ”kohteena” olevien ammattilaisten ja palvelujen käyttäjien 
toimesta, ei erillistä juurruttamista tarvita. 

• Mitä yhteiskehittäminen ei ole?

• Se ei ole konsultaatiota
• Se ei ole vapaaehtoistyötä – kokemusasiantuntijoille maksetaan korvaus ja työntekijät 

osallistuvat työajalla.
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Yhteiskehittämisellä tavoitellaan
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Parhaimmillaan yhteiskehittäminen käynnistää muutoksia niin palveluiden 
järjestämisessä, toteuttamisessa, johtamisessa ja päätöksenteossa kuin 
ammatillisuudessa ja asiakkaan asemassa, sillä se tuo yhteen eri osapuolet ja 
luo yhteistä ymmärrystä. 

Yhteiskehittämisellä edistetään palvelujen sosiaalista kestävyyttä;
lasten ja lapsen oikeuksien vahvistumista, perheiden moninaisuuden 
tunnistamista, yhteisöllisyyttä, voimavarojen ja elämänlaadun kohenemista sekä 
ihmisten osallisuutta omiin asioihinsa.
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Kiitos/Tack!
#lapemuutos #lapeförändring

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


