KUTSU
LAPSEN SUOJELU YHTEISENÄ ASIANA – Yhteiskehittämispäivä
Aika:

11.12.2017 klo 9.30 – 15.30

Paikka:

Hotelli Scandic, kokoustila Kaira, Koskikatu 23 Rovaniemi
Tilaisuus on maksuton. Sisältää lounaan. Tilaisuuteen voidaan ottaa 70 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mitä:

Päivässä käynnistetään Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien lastensuojelun monialainen
yhteiskehittäminen osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Päivän aikana
saadaan tietoa lastensuojelun uusista kansallisesti toteutetuista mallinnuksista ja kehitetään
eteenpäin systeemisen lastensuojelun toimintamallia. Päivän kokoavana teemana ovat vertikaalisen integraation kysymykset: systeemisen lastensuojelun toimintamallia ja sen kehittämistarpeita tarkastellaan erityisesti perus-, erityis-, ja vaativimman tason palvelujen yhteensovittamisen näkökulmasta.

Miten:

Tulemalla paikan päälle kuulemaan THL:n ja STM.n sekä maakuntien toimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden alustuksia ja kommenttipuheenvuoroja, keskustelemaan sekä osallistumaan työpajoihin. Työpajojen tuotoksia hyödynnetään maakuntien hankkeissa sekä kansallisesti lastensuojelun jatkokehittämisessä.
Voit seurata seminaaria myös webcastingin avulla http://videonet.fi/web/thl/20171211/. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja Twitterin välityksellä #lapemuutos #yhteiskehittämispäivä #osket.
Ilmoittautuminen 1.12.2017 mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/913B30E11D2BC1FA.par.

Kenelle:

Erityisesti LAPE-muutosohjelman kehittämisessä mukana oleville ja mukaan tuleville lastensuojelun ja eri yhteistyötahojen ammattilaisille, esimiehille ja johdolle sosiaali- ja terveyspalveluista, sivistys- ja nuorisotoimesta, järjestöistä ja seurakunnista sekä kokemusasiantuntijoille,
kehittäjäasiakkaille, kouluttajille, tutkijoille ja opiskelijoille.
Osallistujia pyydetään tutustumaan etukäteen systeemisen lastensuojelun toimintamalliin
(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132169/TY%c3%962017_7_Kohti%20suomalaista_040417.pdf?sequence=1). Yhteisraportin kaikista Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelman erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosesseista löydät täältä (http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3).

Järjestäjä:

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeiden kanssa.

Lisätietoja:

Teija Moisanen, erityisasiantuntija LAPE-hanke (Lappi)
teija.moisanen@poskelappi.fi, 040 182 5348
Jaana Jokinen, erityisasiantuntija LAPE-hanke (Pohjois-Pohjanmaa)
jaana.jokinen@pohjois-pohjanmaa.fi, 040 685 4043

Yhteiskehittämispäivien verkkosivut: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/yhteiskehittamispaivat

OHJELMA

Päivän puheenjohtajana toimii Kaisa Kostamo-Pääkkö

9.00

Aamukahvit

9.30

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään!
Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

9.45

Mallinnukset maakuntien palvelujen uudistamistyön tukena –
Systeeminen lastensuojelun toimintamalli
Kehittämispäällikkö Päivi Petrelius, THL

10.05

Lapsiperheiden perus-, erityis- ja vaativan tason palvelujen yhteensovittaminen –
mitä kysymyksiä pitäisi ratkoa?
THL
Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaaren ky. Asiantuntija, PoPSTer-hanke
(Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelu)

10.45

Vaativimmat lastensuojelun palvelut - Lasten arki ja pärjäävyys,
kun palveluiden tuki ei riittänyt
Johtaja Teija Tuuliainen, Valtion koulukodit/THL

11.05

Lastensuojelun asiakasnäkökulma palvelujen yhteensovittamiseen
Kokemusasiantuntijat

11.30

Ryhmätyöskentelyä

12.30

LOUNASTAUKO (LAPE-hanke tarjoaa lounaan)

13.30

Ryhmätyöskentelyn purkua

13.50

Opetuksen ja tutkimuksen näkökulma
Tutkijatohtori Anna Nikupeteri, Lapin yliopisto, sosiaalityön oppiainepooli

14.10

Kommenttipuheenvuorot päivän teemaan
Systeemisen lastensuojelun pilotit
Terveydenhuolto
Koulu
Varhaiskasvatus
Perheneuvola
Nuorisotoimi
Saamelaiset
Järjestöt ja seurakunta
Lape hankkeet/perhekeskustoimintamalli

14.50

Miten tästä eteenpäin?
Kehittämispäällikkö Päivi Petrelius, THL
Erityisasiantuntijat Jaana Jokinen ja Teija Moisanen, LAPE-hankkeet Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi

15.10

Loppusanat
Sosiaalineuvos Marjo Malja, STM

15.30

Lähtökahvit. Hyvää kotimatkaa!

Yhteiskehittämispäivien palautekysely: https://www.webropolsurveys.com/S/AEA8224FC83E03F4.par

