
 

KOHTAA MINUT! 

Osallisuuden ja monitoimijaisuuden vahvistaminen 

lastensuojelun avohuollossa 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman valtakunnalliset yhteiskehittämispäivät 

21.-22.11.2018 

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Tapahtumatila Puikkari, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio 

 

Päivien tavoite: 

Lastensuojelun avohuollon valtakunnallisilla yhteiskehittämispäivillä kuullaan Lapsi- ja perhepalvelujen 

muutosohjelman aikana maakunnissa mallinnusten pohjalta (lisätietoa) tehdystä kehittämistyöstä ja 

kokeiluista sekä suunnataan katse kohti tulevaa. Päivät on tarkoitettu ammattilaisille, 

kokemusasiantuntijoille, tutkijoille ja opiskelijoille. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 

Päivien toteuttajat: 

Päivien toteuttamisesta päävastuussa ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus ISO yhteistyössä valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusverkoston ja maakunnallisten 

LAPE-hankkeiden kanssa. 

Ilmoittautuminen viimeistään 7.11. Etäyhteyslinkki: http://videonet.fi/thl/2018-avohuolto/ 

Myös etäyhteydellä osallistuvat ilmoittautuvat. Tilaisuuteen mahtuu paikan päälle 200 henkilöä. 

Lämpimästi tervetuloa!  

 

Lisätietoja: 

Päivi Malinen, ISO  Päivi Petrelius, THL 

paivi.malinen@isonet.fi paivi.petrelius@thl.fi 

  

http://www.julkari.fi/handle/10024/134652
https://link.webropolsurveys.com/S/B966A68F5342B209
http://videonet.fi/thl/2018-avohuolto/
mailto:paivi.malinen@isonet.fi
mailto:paivi.petrelius@thl.fi


 OHJELMA 

Keskiviikko 21.11.2018 

8.30 – 9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

9.30 – 10.00 Miten tähän on tultu?  

 Yhteiskehittämisen askelin - päiviin johdattelevat kehittämispäällikkö Päivi Petrelius THL:stä ja 

lastensuojelun kehittämisasiantuntija Laura Nyyssönen Pohjois-Savon YHDESSÄ!-ohjelmasta 

TEEMA I Hyvän asiakastyön lähtökohtia 

 Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuutena ja 

haasteena 

 Anna Nikupeteri, tutkijatohtori, Lapin yliopisto 

           Kohtaava, systeeminen työote lastensuojelun avohuollossa 

Tiina Civil, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE 

 Hyvä kohtaaminen ja luottamuksen rakentuminen 

 Kehittäjäasiakkaat Anette Ekholm ja Tanja Juusola Lapista 

 Keskustelua 

11.30 – 12.30 Lounas (omakustanne)  

 Miten monitoimijaista yhteistyötä on edistetty LAPE-ohjelmassa? 

 Keskusteluun johdattelevat Tuija Åsted, projektipäällikkö, Verso; Anne Lindholm, rehtori, Lahti ja 

Petri Reinikka, perheterapeutti, Mäntsälä 

        Akvaario 1: LAPEssa on kokeiltu ja kehitetty monitoimijaisen työskentelyn ja yhteistyön tapoja 

ja malleja. Miten asiakkaiden osallisuus on toteutunut ja miten huolehdimme jatkossa hyvästä 

ja asiakkaita kuulevasta työskentelystä?  

 Puheenjohtajat: Tuija Raitanen, perhehoidon koordinaattori, Pohjois-Savon lastensuojelun 

kehittämisyksikkö ja Päivi Malinen, erityisasiantuntija, ISO. Keskustelijoina lastensuojelun ja 

yhteistyökumppaneiden työntekijöitä ja asiakkaita. 

14.00 – 14.30 Kahvi 

TEEMA II Monitoimijainen työskentely 

 Systeemisen monitoimijaisen verkostoyhteistyön periaatteet 

 Tiina Civil, Pirkanmaan LAPE ja Outi Abrahamsson, hankeagentti, Varsinais-Suomen LAPE  

   Kokemuksia monitoimijaisen perhetyön pilotoinnista 

Anna-Maria Väisänen, sosiaalityöntekijä ja Kirsi Mäkinen, perhetyöntekijä, Siilinjärven kunta; 

Laura Nyyssönen, YHDESSÄ!-ohjelma ja Päivi Malinen, ISO 

 Kokemuksia KuPerKeikka – kotiin vietävän perhekuntoutuksen pilotista 

Ohjaajat Jaana Vainikainen, Jaana Räsänen, Sebastian Martin ja Pirjo Salmi, Siun sote 

Keskustelua ja päivän yhteenveto 

16.15 – 17.30  Cocktail-tilaisuus 

 Musiikkia, rentoa yhdessä oloa 

  

10.00 

– 

11.30 

12.30 

– 

14.00 

14.30 

– 

16.00 



Torstai 22.11.2018 

TEEMA III Kehittämistyön jatkuminen ja johtaminen muuttuvissa rakenteissa 

Siltoja tulevaan – millaisin askelin eteenpäin?  

Päivän teemoihin johdattelee sosiaalineuvos Marjo Malja, STM 

            Perheiden tarpeista lähtevän auttamistyön johtaminen 

         Liisa Jokinen, kehittämissuunnittelija, SOS-lapsikylä  

Akvaario 2: LAPEssa on tavoiteltu lasten, nuorten ja perheiden palvelujen rakentumista 

lapsilähtöiseksi kokonaisuudeksi, jota johdetaan eri sektoreiden rajat ylittäen. Miten tässä on 

onnistuttu ja mitä yhteen sovittavassa johtamisessa pitää huomioida?  

Puheenjohtajat: Tuija Raitanen, P-S lastensuojelun kehittämisyksikkö ja Liisa Jokinen, SOS-

lapsikylä. Keskustelijoina lapsiperhepalvelujen ja yhteistyökumppaneiden johtajia ja esimiehiä. 

10.00 – 10.15 Jaloittelutauko 

10.15 – 11.00 Lapset ja perheet tuen portailla – sosiaalihuollon ja perhetyön porrasteisuustyöryhmien 

tuloksia  

 Nanna Miettunen, projektikoordinaattori, Pippuri-hanke, Marjo Alatalo, kehittämissuunnittelija, 

Pääkaupunkiseudun LAPE ja Natalia Kettunen, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, Sastamala 

11.00 – 12.00 Lounas (omakustanne) 

 Työryhmätyöskentely liittyen mallinnuksiin ja yhteiskehittämistoiminnan jatkamiseen 

     Työryhmätyöskentelyn purku 

 Kunnioittavan kohtaamisen jäljillä 

 Tarja Kauppila, johtaja, ISO 

 

KIITOS JA HYVÄÄ KOTIMATKAA! 

 

MAJOITUS  

Original Sokos Hotel Puijonsarvesta on varattavissa majoitusta ajalle 20.-22.11.2018 hintaan 120 €/ 1hh, standard-

huone/vrk ja 140 €/ 2hh, standard-huone/vrk. Hintaan sisältyy majoitus, aamiainen, asiakassauna klo 17-22 ja hotellin 

kuntosalin käyttömahdollisuus.  

Huonevaraukset tulee tehdä suoraan hotelliin puhelimitse 010 762 9500 tai sähköpostitse 

sales.kuopio@sokoshotels.fi tai www-sivujen kautta www.sokoshotels.fi  

Varausvaiheessa tulee mainita tunnus Lape tai www-sivuille varauskoodi-kohtaan kirjoittaa tunnus BLAPE, jotta saa 

varattua huoneen tarjoushintaan.  

Huoneita voi varata aina 30.10.2018 saakka, jonka jälkeen myymättömät huoneet vapautuvat takaisin hotellin omaan 

myyntiin. 

PAIKOITUS  

Päiväkokousvieraille on käytettävissä maksuttomat pysäköintipaikat hotellirakennuksen sisäpihoilla ja autohallissa; 

paikat täyttyvät tulojärjestyksessä. Auton rekisterinumero syötetään aulassa olevaan parkkijärjestelmään, jolloin 

pysäköinti on maksuton. Pysäköinti yön yli vieraileville hotellin asukkaille on 10-19 €/ vrk. 

8.30 

– 

10.00 

12.00 

– 

14.00 
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