
LAPSEN PARAS -YHDESSÄ ENEMMÄN
PÄÄKAUPUNKISEUDUN LAPE-HANKE

KOHTI LAPSILÄHTÖISTÄ JA
KOKONAISVALTAISTA YHTEISTÄ TYÖTÄ

– MONITOIMIJAINEN ARVIOINTI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Aika 13.11.2017. klo 08.30 - 16.00
Paikka: Allergiatalon auditorio, Paciuksenkatu 19, Helsinki
	
Kuvaus: Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen avoimessa yhteiskehittämispäi-
vässä käynnistetään monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-
jelmaa (LAPE). Päivän aikana saadaan tietoa lapsen elämäntilanteen ja tuentarpeiden monitoimijaisesta ar-
vioinnista.

Päivä on tarkoitettu yhteiseksi keskustelunavaukseksi eri lapsiperhetoimijoiden välillä. Päivän aikana kuul-
laan asiantuntijapuheenvuoroja. Tilaisuudessa esitellään pääkaupunkiseudun kehittämisryhmän työskente-
lyn alustavia jäsennyksiä monitoimijaisesta arvioinnista. Työpajatyöskentelyn avulla työstetään konkreetti-
sesti sitä, kuinka mallinnus voidaan tuoda käytäntöön ja kuinka lapsen ja koko perheen toimijuus ja osalli-
suus arviointityöskentelyssä toteutuvat.

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

Järjestäjä:
Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke järjestää tapahtuman yhteistyössä pääkaupunkiseudun Praksis-
verkoston kanssa.

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras, yhdessä enemmän -hankkeessa uudistamme yhdessä lasten ja perheiden
palveluja osana hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa LAPEa. Kehittämistä tehdään
perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erityispalveluissa, kuten
lastensuojelussa. Mukana ovat pääkaupunkiseudun kunnat, FSKC, HUS sekä joukko alueen järjestöjä ja
oppilaitoksia. Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen toteutukseen on myönnetty sosiaali- ja
terveysministeriön hankeavustus.

Päivän tausta-aineistona on LAPE-mallinnus Kohti monitoimijaista arviointia (tässä linkki julkaisuun), johon
suositellaan etukäteistutustumista.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.11.2017 tästä linkistä

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY�2017_26_Ty�pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3
https://response.questback.com/hus/iv5ykkaqqb
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Tervetuloa yhteiskehittämispäivään! Ylilääkäri Leena Repokari, HUS

Mallinnukset maakuntien kehittämistyön tukena: Monitoimijainen arviointi mallin-
nuksen kohteena kehittämispäällikkö, erityissosiaalityöntekijä YTL Hanna Tulensalo,
Pelastakaa lapset ry & Mareena Heinonen asiantuntija, Voikukkia toiminta Kasper –
Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Arviointi yhteisenä kohdetyönä Dosentti, VTT Ritva Engeström, Helsingin yliopisto

Tauko

Pääkaupunkiseudun kehittämisryhmän työskentelyn alustavia jäsennyksiä Kehittä-
missuunnittelija Marjo Alatalo & kehittämissuunnittelija Anne Kantoluoto, LAPE-
hanke

Akvaariokeskustelu monitoimijaisesta arvioinnista – miltä suunta näyttää?
Sisäpiirissä kokemusasiantuntijoita
Ulkopiirissä ammattilaisia - edustettuina
Koulu ja varhaiskasvatus
Perhekeskus
Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito

Omakustanteinen lounas

Työpajatyöskentely
1. a) Ammattislangista yhteiseen kieleen. Työpajassa ruoditaan työryhmän

työstämän alustavan arviointimallin teemojen kielellistä ilmaisua.
b) Från arbetsIang till ett gemensamt språk. I workshopen analyseras tema-
tisk de språkliga uttryck som beskrivs i arbetsgruppens preliminära bedöm-
ningsmodell.

2. Siiloissa supattelusta porukalla pohtimiseen. Työpajassa ideoidaan ja konkre-
tisoidaan kuvitteellisen asiakasperheen tilanteen ja tuen tarpeen jatkumollista
ja yhteistä arviointia.

3. …ja tätä on helppo käyttää. Työpajassa keskitytään kaikille avoimesti interne-
tissä nähtävillä ja käytettävissä olevan digitaalisoidun arviointimallin mahdolli-
suuksiin ja merkityksiin.

4. …ja hyvältä näyttää. Työpajassa keskitytään työstämään kehitteillä olevan
mallin visuaalista ilmettä

5. Yhteen sovittavan johtajan paras ystävä. Yhteisen arviointimallin hyödyt joh-
tamisen näkökulmasta ja yhteisen mallin johtaminen.
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Parhaat palat työpajoista? Keskustelua luotsaa Maija Jäppinen, yliopistonlehtori Hel-
singin yliopisto.

Tilaisuus päättyy

Tilaisuudessa on mahdollista tutustua Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden
käytäntötutkimuspostereihin.

Lisätietoja:
Laura Yliruka Merja Tapio
Tutkimuskoordinaattori Hankesihteeri
Lapsen paras - yhdessä enemmän -hanke Lapsen paras - yhdessä enemmän –hanke

040 718 7294
laura.yliruka@hus.fi merja.tapio@hus.fi


