
LAPSEN PARAS – YHDESSÄ ENEMMÄN
PÄÄKAUPUNKISEUDUN LAPE-HANKE

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN JA PERHEIDEN
PALVELUJEN YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ

Aika 11.10.2017 klo 08.30–16.00
Paikka: Allergiatalon auditorio, Paciuksenkatu 19, Helsinki

Tavoite: Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa on erityisenä teema-
alueena maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden palvelut. Kaikki lasten ja perheiden
palvelut edistävät kotoutumista. Miten onnistumme tässä entistäkin paremmin?

Kohderyhmä: Tilaisuus on koko hankkeen yhteinen, kaikille avoin kehittämispäivä.

Järjestäjä:
Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa uudistamme yhdessä lasten ja
perheiden palveluja osana hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa.
Kehittämistä tehdään perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä
erityispalveluissa, kuten lastensuojelussa. Mukana ovat pääkaupunkiseudun kunnat, HUS, joukko
alueen järjestöjä ja korkeakouluja sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Socca ja FSKC.

Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen toteutukseen on myönnetty sosiaali- ja terveysminis-
teriön hankeavustus.



Ohjelma

8.30 Aamukahvi

9.00–9.15 Päivän avaus:
Maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden palvelut
yhteiskehittämisen kohteena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa

9.15–9.45 Pasi Saukkonen, erikoistutkija, dosentti, Helsingin kaupunki: Miksi on tärkeää, että
kaikki lasten ja perheiden palvelut ovat kotoutumista edistäviä?

9.45–10.45 Aino Kääriäinen, ma. sosiaalityön professori, Helsingin yliopisto &
Yonatan Gebrenegus, Osallisuuden aika ry:
Miten palvelut toimivat maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden näkökul-
masta? Akvaariokeskustelu, johon kutsutaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä
järjestöistä ja ammattilaisia.

10.45–11.00 Tauko

11.00–11.15 Silja Remes, vs. johtava sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupunki: Toimintamalli puut-
teellisesti lukutaitoisten asiakkaiden kohtaamisessa ja selkokielellä kirjaamisesta

11.15–11.30 Johanna Mäki-Opas, projektipäällikkö, THL Palomahanke: Pakolaisten mielenterveys-
toimien valtakunnallinen kehittämishanke

11.30–12.30 Omakustanteinen lounas

12.30–14.00 Työpajatyöskentely: Tule kuulemaan LAPEsta ja vaikuttamaan!

1) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

2) Perhekeskus

3) Erityis- ja vaativan tason palvelujen uudistaminen

14.00–14.30 Kahvi

14.30–15.00 Työpajojen purku

15.00–16.00 Tutkimuksen näkökulmia

· Maija Jäppinen, yliopistolehtori, Helsingin yliopisto: Lastensuojelujärjestelmien
erot ja niiden merkitys asiakassuhdetta luotaessa – esimerkkinä Venäjä

· Larissa Franz-Koivisto, pääsihteeri, Suomen Caritas ry.: Maahanmuuttajataustai-
nen vammainen lapsi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaana - kuinka saada
vanhemmat osallisiksi lapsen asioissa

Tauoilla on mahdollista tutustua Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden käytäntötutkimuksiin
posterinäyttelyssä.
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