
 

 

 
 

Lapsen paras – yhdessä enemmän 
Socca − Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus  #lapemuutos 
www.socca.fi/lape   

 
Lapsen paras − yhdessä enemmän hankkeen toteutukseen on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön hankeavustus. 

Pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Erityis- ja vaativan tason kehittämiskokonaisuus 

Yhteiskehittämispäivä: 

Kohti lapsilähtöistä yhtenäistä sijaishuoltoa 
Torstaina 21.3.2018 klo 8.30 – 16.00 
 
Tapahtumapaikka 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Otaniemen kampus, Metsänpojankuja 3, Espoo 
 
Ohjelma (muutokset mahdollisia) 

8.30 Aamukahvi 

9.00 Päivän avaus 

9.15 Katsaus pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen sijaishuollon  

ryhmien työhön 

 Anita Lindfors, Ritva Mantila, Juha Jokinen, Minna Pitkänen 

10.15 Kokemuksen ääni 

10.30 Jaloittelutauko 

10.45 Päivän pääpuheenvuoro 

12.00 Lounas (omakustanteinen) 

13.15 Ryhmämuotoinen työskentely 

14.45 Kahvi 

15.15 Päivän yhteenvetoa 

16.00 Kehittämispäivä päättyy 

 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu tästä viimeistään 13.3.2018. Ilmoita samalla, mihin iltapäivän  
ryhmään haluat osallistua (ryhmät sivulla 2.) 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Pia Gripenberg 
kehittämissuunnittelija 
Lapsen paras – yhdessä enemmän 
Helsingin kaupunki / PKS-Lape 
040 481 0762 
pia.gripenberg@hel.fi 
 
 
 

https://response.questback.com/helsote/eqlasfbfhp
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Ryhmät: 

 

1) Perhehoidon valvonta 

 

Mitä tarkoittaa lapsikohtainen valvonta? Mitä on lapsikohtaisen valvonnan ”ulkopuolelle” 

jäävä valvonta perhehoidon kontekstissa? Rakennetaan vastaukset yhdessä! 

 

 

2) Koulukotihoidon ja muun erityisyksikköhoidon rajapinta – onko sitä? 

 

Mitä tarkoittaa OT-keskus -tasoinen asiantuntijuus sijaishuollossa? Onko OT-kytkös 

asiakas- ja tilannekohtainen vai onko tulevaisuudessa ”OT-yksiköitä”? 

 

 

3) Mitä on terapeuttinen laitoshoito lastenkodin arjessa? 

 

Tule keskustelemaan terapeuttisen laitoshoidon mallinnusraportin nostoista. Onko ra-

portti jäänyt jo unholaan vai sovelletaanko sitä? Mitä rakenteita suunniteltaessa tulisi 

huomioida, jotta terapeuttinen laitoshoito olisi totta arjessa? 

 

 

4) Toimintakulttuurin muutos sijaishuollon kontekstissa 

 

Rakenteet muuttuvat, muutummeko me? Sisältöjä kehitetään, kehittyvätkö tekijät? Tule 

pohtimaan yhdessä välttämättömiä työkaluja toimintakulttuurin käynnistämiseen, johtami-

seen ja juurruttamiseen. Miten varmistamme, ettei muutos ”läiky” epävarmuutena sijais-

huollossa oleville lapsille? 

 

 

5) Vastaanottotoiminta: turvaa ja syventävää arviointia nivelkohdassa 

 

Akuutissa tilanteessa sijoitettujen lasten tilanteeseen vastaaminen pyritään primaaristi 

järjestämään tulevaisuudessa maakunnan omana toimintana sekä täydentävästi muiden 

tuottamana ostopalveluna. Mitä tarkoittaa monitoimijaisen arvioinnin aikana lyhytaikaisen 

sijoituksen aikana tehtävä arviointi? Miten varmistamme sen tasalaatuisuuden toimijoista 

riippumatta? Miten vastaanottotoimintaa tulisi valvoa? 

 

 

6) Erityisen erityiset tarpeet sijaishuollossa 

 

Mitä tarkoittaa yhtenäisyys vammaisen lapsen, päihteiden käyttäjän tai psyykkisesti sai-

raan lapsen näkökulmasta? Mitä palveluiden aidolla integraatiolla voisimme saavuttaa?  

– työpaja Tarinateatterin keinoin 


