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Paikallinen kehittämistyö muutosohjelman aikana:
Verson työpanos LAPE-Uusimassa on pääosin kohdistunut valtakunnalliseen lastensuojelun
mallinnustyöskentelyyn yhteistyössä THL:n, LAPE-hankkeiden ja muiden sosiaalialan
osaamiskeskusten kanssa. Työkokouksia on ollut useita vuosina 2017–2018.
Yhteiskehittämispäivissä on vuosina 2017–2018 mallinnusten (5) pohjalta kehitetty lastensuojelua
vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa. Yhteiskehittämispäivät ovat foorumeita, jotka linkittävät
kansallisen ja maakunnallisen yhteistyön ja kehittämisen. Osaamiskeskukset ovat tiivisti olleet
mukana konseptoimassa tätä uutta kehittämis- ja työskentelytapaa.
Vuoden 2017 yhteiskehittämispäivissä fokuksessa oli mallinnusten tarkastelu ja arviointi
paikallisista lähtökohdista ja näkökulmista käsin kun taas vuoden 2018 yhteiskehittämispäivissä
tarkoituksena on ollut koota käytännön kokemuksia mallien soveltuvuudesta ja pohtia
kehittämistyön jatkuvuutta ja juurruttamista.
Verso järjesti 8.11.2017 yhteistyössä FSKC:n kanssa lastensuojelun ja perhekuntoutuksen
yhteiskehittämispäivän (Kohti monitoimijaista perhetyötä).
Verso on myös tiivisti ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa valtakunnallisia
lastensuojelun avohuollon päiviä Kuopiossa, 21–22.11.2018 (KOHTAA MINUT! Osallisuuden ja
monitoimijaisuuden vahvistaminen lastensuojelun avohuollossa)
Näissä viimeisissä lastensuojelun yhteiskehittämispäivissä kootaan LAPE-työn tuloksia yhteen ja
Kuopion päivillä on tarkoitus erityisesti pohtia juurruttamista – mitä saatiin aikaan LAPE:n aikana,
mitä jäi kesken? Mitä kaipaisi vielä jatkotyöstöä/syventämistä?
Yhteiskehittämistä lastensuojelussa tullaan jatkamaan myös LAPE-ohjelman jälkeen THL:n ja
sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyönä. Työn alla on Yhteiskehittämön toimintasuunnitelma.
Nämä yhteiskehittämöt varmistavat omalta osaltaan, että LAPE-ohjelman aikana tehty
kehittämistyö jatkuu ja juurtuu paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason yhteistyönä
pitkäjänteisesti ja tutkimusperustaisesti.
Yhteiskehittämön tarkoitus ja paikka (poimittu OT-suunnitelmasta)
Lastensuojelulle ja lapsi- ja perhepalveluiden sosiaalihuollolle luodaan kansallisesti koordinoitu
tutkimus- ja kehittämisrakenne, jonka toimintafilosofiana on palveluiden, työkäytäntöjen ja
osaamisen tutkimusperustainen yhteiskehittäminen. Keskeisiä toimijoita ovat ammattilaiset ja
tutkijat yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on kokemusta asiakkaana olemisesta ja
palveluiden käyttämisestä sekä tähän perustuvaa kokemusasiantuntemusta. Rakenne luodaan
vahvistamaan pitkäjänteisesti, koordinoidusti ja systemaattisesti sosiaalihuollon ja lastensuojelun
tietoperustaa, palveluiden tutkimusperusteista kehittämistä sekä erityis- ja vaativan tason

osaamista. Se luodaan kolmitasoisena toimintamallina, jossa a) kansallisen tason, b)
yhteistoiminta-aluetason (OT-keskustaso) ja c) maakunnan tason toimijoilla (mm. sosiaalialan
osaamiskeskukset) on omat, toisiinsa kytkeytyvät tehtävät ja vastuualueet.

