Sijaishuollon ohjaus ja valvonta – lastensuojelun yhteiskehittämispäivä
12.4.2018 Porissa
Aika:

Torstai 12.4.2018 klo 9-16, aamukahvit tarjolla klo 8.30 alkaen

Paikka:

WinNovan auditorio, os. Professorintie 5, Pori.
Tilaisuutta voi seurata myös webcastingin avulla ja se taltioidaan. Työpajoja ei voi seurata
webcastingin kautta.
Webcasting-linkki: http://videonet.fi/web/thl/20180418/
Tilaisuudessa on Twitter-seinä, joka mahdollistaa keskusteluun osallistumisen myös niille,
jotka eivät osallistu tilaisuuteen paikan päällä. Käytä hästägejä #lapemuutos ja #oske

Kuvaus:

Sijaishuollon ohjaus ja valvonta -lastensuojelun yhteiskehittämispäivä on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Päivän aikana saadaan tietoa lapsikeskeisestä ja lapsenoikeusperustaisesta lastensuojelun sijaishuollon ohjauksesta ja valvonnasta. Päivä on tarkoitettu yhteiseksi keskustelufoorumiksi lastensuojelun eri toimijoiden välillä. Päivän taustaaineistona on valtakunnallinen LAPE-mallinnus Sijaishuollon ohjaus ja valvonta (mallinnus
löytyy
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%C3%962017_26_Ty%C3%B6paja
prosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3 sivut 329-367 ), johon suositellaan etukäteistutustumista.
Päivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä, esitellään Satakunnan tulevaisuus lapsissa SATULAhankkeen kehittämistyön ajankohtaistilannetta maakunnallisten sijaishuolto-palveluiden rakentumiseksi, sekä kuullaan kommenttipuheenvuoroja kokemusasiantuntijoilta, sijaishuollon
ohjauksen ja valvonnan eri toimijatahoilta, sekä Tampereen yliopistolta. Iltapäivän työpajatyöskentelyssä työstetään konkreettisesti sitä, kuinka mallinnus tuodaan käytäntöön sekä
kuinka lapsen ja koko perheen toimijuus ja osallisuus sijaishuollon valvontaprosessissa toteutuvat. Työpajatyöskentelyssä syntyvä materiaali on osa valtakunnallista lastensuojelun
kehittämisen tiedontuotantoa ja mallinnusten jatkokehittämistä.

Kohderyhmä: Lastensuojelun sijaishuollon ja sen valvonnan toimijoille kunnista, yksityisistä palveluista,
AVIsta ja Valvirasta, sekä kehittäjille, kouluttajille, tutkijoille, järjestötoimijoille, sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoille ja erityisesti kokemusasiantuntijoille. Mukaan ovat tervetulleita
kaikki aiheesta kiinnostuneet.
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Järjestäjät:

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
sekä LAPE-rahoitteisen Satakunnan tulevaisuus lapsissa SATULA-hankkeen kanssa.
Ilmoittautumiset yhteiskehittämispäivään paikan päälle pyydetään viimeistään tiistaihin
3.4.2018 mennessä linkistä
https://www.lyyti.in/Sijaishuollon_ohjaus_ja_valvonta__lastensuojelun_yhteiskehittamispai
va_0947
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Ohjelma:
8.30

Alkaen aamukahvitarjoilu

9.00

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään!
LAPE-muutosagentti Mirja Antila, Satakunnan maakuntaohjelma

9.20

Mallinnukset maakuntien kehittämistyön tukena: Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli
– Kohti lapsikeskeistä ja lapsenoikeusperustaista toimintatapaa
Erityisasiantuntija Jaana Tervo ja kehittämispäällikkö Pia Eriksson, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos

10.00

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö sijaishuoltoa kehittämässä, ohjaamassa ja valvomassa
Sosiaalityöntekijä Teija Aaltonen, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö

10.20

Lyhyt jaloittelutauko

10.30

Kommenttipuheenvuorojen kimara
•
•
•
•
•
•

Asiakkaan äänellä: Kokemusasiantuntijat Satanuorista
Kuntanäkökulma: Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen,
Porin kaupunki
Lapsen oikeuksien näkökulma: Lakimies Päivi Vuorinen, Satakunnan maakuntavalmistelu
Yksityisen palveluntuottajan näkökulma: nimi avoin
Lastensuojelun tutkimuksen näkökulma: Yliopistonlehtori Tuija Eronen, Tampereen
yliopiston Porin yksikkö
Valvonnan kehittämisen näkökulmaa Varsinais-Suomesta: hankeagentit Pekka Kuru
ja Marika Ahonen, Lupa auttaa! -hanke

Yhteistä keskustelua
12.00

Lounastauko (omakustanteinen)

13.00

Työpajatyöskentelyä: 4 vaihtoehtoista työryhmää, joihin ilmoittaudutaan etukäteen
1) Asiakas toimijana, osallisena, elämäntilanteensa asiantuntijana sijaishuollossa
Pj. suunnittelija Heli Toroska, Pikassos ja sihteeri projektisuunnittelija Petra Ahonen,
SATULA-hanke
2) Eri toimijoiden roolit ja vastuut sijaishuollon toteutusprosessin eri vaiheissa
Pj. sosiaalityöntekijä Teija Aaltonen, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö ja
sihteeri projektisuunnittelija Jonna Koivuniemi, SATULA-hanke
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3) Sijaishuollon asiakassuunnitelmat sekä asiakaskirjaukset
Pj. suunnittelija Anni Kuhalainen Pikassoksesta ja sihteeri projektisuunnittelija
Heli Mäkelä, SATULA-hanke
4) Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan koordinaatio sekä johtaminen
Pj. johtava sosiaalityöntekijä Marketta Raivio, Satakunnan lastensuojelun
kehittämisyksikkö ja sihteeri projektipäällikkö Henna Kyhä, SATULA-hanke
14.15

Iltapäiväkahvitarjoilu

14.45

Yhteenvetodialogi työpajojen annista - mitä näistä eväistä mukaan?
Työpajojen puheenjohtajat

15.15

Valtakunnallinen näkökulma päivän teemaan
Sosiaalineuvos Marjo Malja/ Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko , Sosiaali- ja terveysministeriö

15.40

Päivän päätös - Kiitos ja Turvallista kotimatkaa!

Yhteiskehittämispäivän puheenjohtajana toimii erityissuunnittelija Seija Junno Pikassoksesta

Lisätietoja:
Seija Junno
Erityissuunnittelija
Pikassos
seija.junno@pikassos.fi

Jonna Koivuniemi
Projektisuunnittelija
SATULA-hanke
jonna.koivuniemi@pori.fi

Lue lisää:
Yhteiskehittämispäivistä
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluidenmuutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/yhteiskehittamispaivat
Satakunnan tulevaisuus lapsissa SATULA-hankkeesta https://www.satakunta2019.fi/?page_id=995

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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