
Pääkaupunkiseudun LAPE-hanke

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

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

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen 
yhteinen, kaikille avoin tilaisuus

Eroauttamisen yhteiskehittämispäivä 
– eropolku lapsen parhaaksi 

Torstaina 26.4.2018 klo 8.30 – 16.30 

Tapahtumapaikka 
Leppävaaran Laurea, auditorio Tuomo, Vanha maantie 9, Espoo

Kuvaus: Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen 
avoimessa yhteiskehittämispäivässä on tavoitteena tarkastella eroa ja 
eropalveluita lapsen silmin. Kun perheen vanhemmat ovat päättäneet, ettei 
yhteinen arki jatku, on tarpeen luoda yksilöllistä karttaa yhteistyövanhem-
muuteen. Päivä on tarkoitettu yhteiseksi keskustelunavaukseksi eri lapsiperhe-
toimijoiden välillä. Päivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja. Päivässä 
yhteiskehitetään hankkeessa syntyneitä eroauttamisen ideoita eteenpäin.

Kohderyhmä: Kaikki perheiden ja lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset, 
järjestöjen ja seurakuntien edustajat, kokemusasiantuntijat, opiskelijat, tutkijat 
ja yrittäjät. 

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 perhepalve-
luiden 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.

Ilmoittaudu tästä 16.4.2018 mennessä.

Toivomme myös, että vastaat ennen tilaisuutta tästä linkistä löytyvään kyse-
lyymme vaativista huolto- ja tapaamisriidoista. Tuloksia käytetään LAPE-ke-
hittämistyössä. 

Lämpimästi tervetuloa! 

https://response.questback.com/hus/dypz65hhtv
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=681565125&_k=_zkSJEULj-kJQfgU2aJcVuFoFMFZ_FSHY567LZydrWiPi1N5POFm4YfQSTIJXc_5&_hid=Pitkittyneet--kärjistyneet-huoltoriidat-26.4.-työpajaan


OHJELMA

8.30 Kahvitarjoilu 

9.00 Eroauttaminen valtakunnallisessa LAPE-kehittämisessä 
Katriina Bildjuschin, THL 

9.15 Miten eroauttamista kehitetään pääkaupunkiseudulla?

9.30 Ero lapsen elämässä
Pinja Uutela, MOIP-hanke/FinFami ry
Mona Tuomi, kokemusasiantuntija
Virpi Hänninen, Lape/KokoEspoo
Minna Jaakkola, Kasperi ry 

10.30 Tauko 

10.45 Eroauttamisen hyvien käytäntöjen pilotit yhteiskehittämisen kohteena
• Eroagentit – ero-osaamista peruspalveluihin
• Varhaisen vaiheen tuki ja ohjaus eroa pohtiville vanhemmille
• E-ero
• Eron ensiapupisteet
• Vanhemmuussuunnitelma työkaluna

12.00 – 13.00 Omakustanteinen lounas

13.00 – 14.30 Työpajatyöskentely 
1. E-eromallin ja vanhemmuussuunnitelman yhteiskehittelyä
2. Mieserityinen eroauttaminen
3. Lapsen vakava sairaus ja ero
4. Ero maahanmuuttajaperheessä
5. Eroperheen lapsi väkivallan keskellä
6. Eroperheen lapsi koulussa ja oppilaitoksessa
7. Se mej! En välskött skilsmässa skyddar barnet. Hur kan jag som 

professionell stödja barnet då föräldrarna skiljer sig?

Kahvi työskentelyn lomassa 

14.30 – 15.30 Purkutyöpajat 

15.30 – 16.00 Yhteishuoltajien yhteistoiminnan arvioinnin ja tuen työkalupakki 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä Susanna Airola, Helsingin kaupunki 

16.00 Tilaisuus päättyy 



Tutustu Lapsen paras – yhdessä enemmän

-hankkeen nettisivuihin ja tapahtumiin 
ja  tilaa uutiskirjeemme.

www.socca.fi/lape

Lisätietoja

Laura Yliruka
Tutkimuskoordinaattori 
Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke 
040 336 1002 
laura.yliruka(ät)hus.fi 

Merja Tapio
Hankesihteeri 
Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke 
040 718 7294 
merja.tapio(ät)hus.fi 

Nina Östman
Projektarbetare
LAPE Ruotsinkielinen sosiaalialan
osaamiskeskus FSKC 
050 441 4443 
nina.ostman(ät)fskc.fi 

http://www.socca.fi/lape

