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Hyvät lastensuojelun
ammattilaiset, kehittäjät, johtajat
ja kokemusasiantuntijat!
Lämmin kiitos kuluneesta LAPE-kaudesta kaikille mukana
olleille! Työ jatkuu vaikka LAPE-ohjelmakausi päättyy.
Tämä verkostokirje kertoo siitä, miten lastensuojelun
kehittäminen etenee vuonna 2019.
Ensi vuonna lastensuojelun kehittämistyössä toteutetaan
systeemisen lastensuojelun käyttöönotto- ja juurruttamishanke
SyTy! Lisäksi käynnistetään sijoitettujen lasten kuulemista
tarkasteleva tutkimus- ja kehittämishanke. Maakunnissa toimiville
lastensuojelun kehittäjille ja kehittämisestä vastaavalle johdolle
sekä heidän yhteistyökumppaneinaan toimiville järjestöjen ja
oppilaitosten edustajille järjestetään lastensuojelun
kehittämisteemoja käsitteleviä verkostotapaamisia osana
Lastensuojelun Yhteiskehittämöä.
Käynnistyvien kehittämishankkeiden ja Yhteiskehittämön yhteinen
avausseminaari pidetään (aiemmasta tiedotuksesta poiketen)
25.3.2019. Vuoden 2019 THL:n lastensuojelun tutkimus- ja
kehittämistyötä kokoava päätösseminaari pidetään 12.11.2019.

verkostotapaamisia. Osa SyTy-hankkeen tilaisuuksista on tietylle
kohderyhmälle suunnattuja, osa on kaikille avoimia. Osa
tilaisuuksista järjestetään webinaareina, joita voi seurata verkon
kautta. Alla tällä hetkellä tiedossa olevat tapahtumat. Niistä
tiedotetaan tarkemmin THL:n tapahtumakalenterissa. Huom!
Muutokset päivämääriin ovat mahdollisia, joten seuraa viestintää
(THL tapahtumakalenteri).
Helmikuu
5.2. Työpaja II maakuntien SyTy-koordinaattoreille
Maaliskuu
25.3. Avausseminaari, Helsinki. Huom! Aika muuttunut
ennakkotiedoista.
Maalis-syyskuu
Systeemisen mallin kouluttajakoulutus, ryhmä I

I moduuli 19.-20.3.

II moduuli 14.-15.5.

III moduuli 3.-4.9.
Systeemisen mallin kouluttajakoulutus, ryhmä II

I moduuli 26.-27.3.Huom! aika muuttunut
ennakkotiedoista.



II moduuli 21.-22.5.
III moduuli 17.-18.9.

Huhtikuu
16.4. Verkostopäivä perheterapeuttien kouluttajatahoille,
systeemisten tiimien perheterapeuteille, systeemisten tiimien
terapeuttien ja työnohjaajien rooleista kiinnostuneille sekä
maakuntien koordinaattoreille
Toukokuu
6.5. Systeeminen ja dialoginen johtaminen lastensuojelussa ja
lapsiperhepalveluissa. Johdolle suunnatun valmennusmallin
esittely. Seminaari/webinaari.
Kesäkuu
4.6. Työpaja III maakuntien SyTy-koordinaattoreille
Lokakuu

SyTy-hanke
SyTy –hanke tukee maakunnittain kuntia systeemisen mallin
toimeenpanossa ja tutkii toimeenpanon onnistumista.
Hankkeessa tarkennetaan mallin tietoperustaa ja kehitetään
mallia eteenpäin. Mallille luodaan ns. ohjelmateoria. Hankkeessa
koulutetaan maakunnittain noin 30 uutta tiimikouluttajaparia,
järjestetään työpajoja mallin maakunnallisille koordinaattoreille ,
koulutetaan tiimejä, tarjotaan tiimeille täydennyskoulutusta,
valmennetaan johtoa systeemistä työotetta tukevaan

johtamiseen sekä verkostoidaan laajasti toimijoita.
Esimerkiksi tiimien konsultoiville sosiaalityöntekijöille,
perheterapeuteille ja työnohjaajille järjestetään

1.10. Valtakunnallinen täydennyskoulutus lastensuojelun
systeemisille tiimeille. Seminaari/webinaari.
22.10. Työpaja IV maakuntien SyTy- koordinaattoreille.
Marraskuu
12.11. Päätösseminaari

Sijoitettujen lasten systemaattinen
kuuleminen sijoituspaikoissatutkimus- ja kehittämishanke
THL käynnistää vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeripn tuella
hankkeen, jossa selvitetään sijoitettuna olevien lasten
kokemuksia ja kohtelua. Hankkeessa selvitetään mm. mitkä
tekijät tukevat ja lisäävät sijoitettujen lasten hyvinvointia ja
myönteisiä kokemuksia sijoituspaikassa. Toiseksi tutkitaan
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epäkohtiin tarttumista helpottavia ja vaikeuttavia seikkoja.
Kolmanneksi kehitetään keinoja tarttua epäkohtiin ja korjata niitä.
Hanke tähtää muutokseen lasten ja nuorten kuulemisen tavoissa
ja rakenteissa. Tutkimukseen pyydetään mukaan lapsen asioista
vastaavat sosiaalityöntekijät.

Yhteiskehittämö kokoaa kehittäjät
Yhteiskehittämö järjestää lastensuojelun kehittäjille maakunnista
sekä heidän keskeisille kehittäjäkumppaneilleen
verkostotapaamisia. Tapaamisissa käsitellään lastensuojelun
ajankohtaisia teemoja ja tuetaan lastensuojelun kehittämistyötä.
Maakunnista ovat verkostotapaamisiin mukaan tervetulleita
mukaan myös maakuntien kehittämistyöhön osallistuvat
kokemusasiantuntijat sekä kehittämiskumppaneina toimivien
oppilaitosten ja järjestöjen edustajat. Maakuntien toivotaan
ilmoittavan THL:een, ketkä toimivat oman alueen edustajana
kehittäjäverkostossa. Tieto pyydetään kertomaan Päivi
Petreliukselle, paivi.petrelius@thl.fi tammikuun 2018 loppuun
mennessä.
Huhtikuu
4.4. I Lastensuojelun kehittäjäverkoston tapaaminen
Syyskuu
12.9. II Lastensuojelun kehittäjäverkoston tapaaminen.
Marraskuu
13.11. III Lastensuojelun kehittäjäverkoston tapaaminen.
26.-27.11. Lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät.

LAPE-työn tuotoksia
kehittämistyön tueksi
LAPE-ohjelma on tuottanut runsaasti tietoa lastensuojelun
kehittämisen tueksi. Alla lista julkaisuista.
Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen,
monitoimijainen arviointi: Tietoa lastensuojelun kehittämisen
pohjaksi. Päivi Petrelius, Hanna Tulensalo, Anne-Mari Jaakola &
Johanna Hietamäki (toim.) Työpaperi 33/2016. Helsinki:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Monitoimijainen arviointi Hanna Tulensalo, Kirsti Kumpulainen ja
Marjatta Kekkonen. Julkaisussa Erityis- ja vaativan tason
työpajaprosessin raportit. THL Työpaperi 26/2017, s. 11-37.
Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu. Hackneyn
malli ja systeeminen käytäntö lastensuojelutyössä. Katarina
Fagerström Työpaperi 42/2016. Helsinki: Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos.
Lastensuojelun laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat
orientaatiot ja niiden vaikuttavuus. Tutkimuskatsaus
kansainvälisiin tutkimuksiin 2010-2016 Tuija Eronen & Riitta

Laakso Työpaperi 44/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos.
Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi. Katsaus
kansainvälisiin tutkimuksiin 2010-2016 Leena Valkonen & Tarja
Janhunen (2016) Työpaperi 45/2016. Helsinki: Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos.
Koulukotiselvitys.
Elina Pekkarinen (2017) Nuorisotutkimusverkosto.
Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia
Lahtinen, Pia; Männistö, Leena & Raivio, Marketta. THL työpaperi
7/2017.
Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden tukeminen
lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa – kohti
monitoimijaista, yhteistä perhetyötä. Alatalo, Marjo; Lappi, Kari &
Petrelius, Päivi. THL työpaperi 21/2017
Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen
mallinnusTimonen-Kallio, Eeva; Yliruka, Laura & Närhi, Pekka
THL työaperi 23/ 2017.
Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito.
Kohti perhehoidon laadun vahvistamista Heino, Tarja & Säles,
Emilia. THL työpaperi 20/2017.
Lapsikeskeinen ja lapsenoikeusperustainen sijaishuollon
ohjauksen ja valvonnan malli Hoikkala, Susanna; Kojo, Raija;
Tervo, Jaana & Aaltonen, Teija. THL työpaperi 19/2017.
Selvitys yksityisistä lastensuojeluyksiköistä Porko, Petta; Heino,
Tarja ja Eriksson, Pia (2018) THL työpaperi 21/2018.
Monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet
sosiaalityössä Yliruka, Laura; Vartio, Riitta; Pasanen, Kaisa ja
Petrelius, Päivi. THL työpaperi 16/2018.
Lastensuojelun, lastenpsykiatrian ja nuorisospykiatrian yhteiset
asiakkaat - yhteinen vastuu Heino, Tarja; Forssel, Martta;
Eriksson, Pia; Känkänen, Päivi; Santalahti, Päivi ja Tapiola, Mia.
THL Päätösten tueksi 50/2018.
Uudistuva lastensuojelu - kohti asiakkaiden ja ammattilaisten
yhteistoimintaa Petrelius, Päivi & Eriksson Pia (toim.) THL
Työpaperi. 32/2018.

Nettiluentoja
Nettiluennot löytyvät sivulta Yhteiskehittämipäivät – THL
Yhteiskehittämispäivät - THL
Kohtaava, systeeminen työote lastensuojelussa – nettiluento
Lastensuojelun systeemisen mallin kouluttaja Tiina Civil. (n. 33
min)
Hyvä kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen -nettiluento
Kehittäjäasiakkaat Anette ja Tanja Juusola, Lappi. (n. 27 min)
Systeemisen, monitoimijaisen verkostoyhteistyön periaatteet
Systeemisen mallin kouluttajat Tiina Civil ja Outi Abrahamsson. (n.
34 min)
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Perheiden tarpeista lähtevän auttamistyön johtaminen nettiluento Liisa Jokinen, SOS-lapsikylä. (n. 22 min).
Yhteisasiakkuus tilastojen valossa -nettiluento Martta Forssel,
THL.
Kohti lapsikeskeistä valvontaa -nettiluento Jaana Tervo, THL
Kokemuksia Yhteisön kokemuspelistä -nettiluento Roope
Tommila, Helsinki.
Lapsikeskeiset ja lapsilähtöiset valvonnan mallit Onni Westlund,

Seuraava verkostokirje ilmestyy
helmikuussa 2019
Verkostokirjettä saa vapaasti levittää omissa verkostoissa.
Verkostokirje tarjoaa ajankohtaista tietoa lastensuojelun
kehittämisestä niin asiakastyössä toimiville kuin johdolle, tutkijoille
ja kehittäjillekin. Kirjeen voi vapaasti tilata omaan sähköpostiin
lähettämällä viestin TILAAN VERKOSTOKIRJEEN osoitteeseen
paivi.petrelius@thl.fi
Verkostokirjeen tilanneista muodostuu henkilörekisteri, jonka
ylläpitäjänä toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kerättyjä
henkilötietoja hyödynnetään hankeviestinnässä, toimijoiden
verkostoimisessa sekä muussa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen yhteydenpidossa maakunnallisten toimijoiden kanssa.
Jos et halua saada verkostokirjettä, lähetä viesti
PERUN VERKOSTOKIRJEEN osoitteeseen paivi.petrelius@thl.fi

Lisätietoja verkostokirjeen sisällöstä ja tapahtumista
Päivi Petrelius
Lastensuojelun kehittämispäällikkö
Lapset, nuoret ja perheet –yksikkö (HYLA)
paivi.petrelius@thl.fi, p. 029 524 7360

Lisätietoa sijaishuollon tutkimushankkeesta
Tarja Heino
Tutkimusprofessori
Lapset, nuoret ja perheet –yksikkö (HYLA)
tarja.heino@thl.fi, p. 029 524 7245
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