
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Ohjelma: Valtakunnalliset lastensuojelupäivät®  
5.–6.10.2021 – Uuden edessä 
Tilaisuuden juontaa Kimmo Ohtonen 
 

Tiistai 5.10. 
Klo 8.00–9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

Kahvit tarjoillaan näyttelyalueella 1. kerroksessa. 

Klo 9.30–11.30 Ohjelmaosio 1 

Tervetuloa 

• Pentti Arajärvi, hallituksen puheenjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto 
• Jukka Hämäläinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki 

Uuden edessä 

• Mikko Dufva, tulevaisuusasiantuntija, Sitra 

Miten voimme vaikuttaa tulevaisuuksiin? Mikko Dufva johdattaa tulevaisuusajatteluun ja 
muutoksen tekemiseen: nykyisten oletusten haastamiseen, toisenlaisten tulevaisuuksien 
kuvittelemiseen ja parempien tulevaisuuksien rakentamiseen yhdessä. Esityksensä lopuksi hän 
antaa vinkkejä, miten päästä alkuun omassa tulevaisuustyössä. 

Hyvä lastensuojelu – terveiset nuorilta 

Millaisen viestin nuoret haluavat välittää Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® osallistujille? 
Se selviää kuuntelemalla nuorten terveiset. 



 

 

 

 

Lastensuojelun kansallinen visio – onko sitä? 

Visio on jotain, jonka haluamme saavuttaa. Jotain, joka innostaa. Ilman visiota työllämme ei ole 
merkitystä eikä suuntaa. Mikä on lastensuojelun kansallinen visio? Millaista lastensuojelua 
tavoittelemme 5–10 vuoden päästä? Onko meillä yhteinen ja jaettu suunta? 

Mikä on lastensuojelun tarkoitus, mitkä ovat kriittiset menestystekijät ja mitä meidän pitäisi 
tehdä, että meillä olisi yhteinen visio? 

Keskustelemassa: 

• Aila Puustinen-Korhonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
• Anna Cantell-Forsbom, Lasten ja nuorten yksikön johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 
• Hanna Heinonen, johtaja, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
• Kaisa Lepola, johtaja, Valtion lastensuojeluyksiköt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
• Mikko Dufva, tulevaisuusasiantuntija, Sitra 
• Minna Lammi, kokemusvanhempi 
• Tuuli Kotisaari, johtava sosiaalityöntekijä, Vantaan kaupunki 

Klo 11.30–13.00 Lounas, tutustuminen näyttelyalueeseen 

• 11.30–12.15 Ruokailu, ryhmä 1 
• 12.15–13.00 Ruokailu, ryhmä 2 

Lounas Paviljongin 2. kerroksessa sijaitsevassa Faneri-ravintolassa. Näyttelyalue sijaitsee 
Paviljongin 1. kerroksessa.  

Klo 13.00–14.30 Ohjelmaosio 2, alaseminaarit 

Katso tarkemmat tiedot alaseminaarien erillisestä ohjelmasta.  

Paviljongissa 

1. Lapsen kohtaama väkivalta – kuinka voin puuttua ja auttaa? (Wilhelm-sali) 
2. Valvonta on ainoa keino taata lastensuojelun laatua (Wivi-sali) 
3. Olen etänä (Elsi-sali) 
4. Sateenkaarinuoret lastensuojelussa – keinoja sensitiiviseen kohtaamiseen (Alvar-sali) 
5. Unelmien perhekeskus (Wolmar-sali) 
6. Vierailukohde: Nuorten talo (Asemakatu 4, sijaitsee kävelymatkan päässä Paviljongista. 
Yhteislähtö klo 12.45 Solo Sokos Hotel Paviljongin edestä). 

  



 

 

 

 

Webinaareina 

7. Lapsen kohtaama väkivalta – kuinka voin puuttua ja auttaa? 
8. Kokemustiedon hyödyntäminen lastensuojelun kehittämisessä 
9. Tuetaan parisuhdetta ja autetaan tarvittaessa erossa 
10. Lasten ja nuorten verkkoauttaminen 

Klo 14.30–15.15 Kahvitauko 

Tutustuminen näyttelyalueeseen. Kahvit tarjoillaan näyttelyalueella 1. kerroksessa. 

Klo 15.15–16.30 Ohjelmaosio 3 

Tunnetaidot ja tunteet muutoksessa 

• Ira Leppänen, People Advisor, Emergy 

Mitä tunteet ovat ja miten ne vaikuttavat meihin erityisesti muutostilanteissa? Tässä 
esityksessä Ira Leppänen tutustuttaa meidät tunnetaitoihin. Mitä ne ovat ja miten ne liittyvät 
muutoksiin? Miten tunteita voi työyhteisön haastavissa muutostilanteissa käsitellä ja johtaa 
turvallisesti ja rakentavasti? Entä millainen on hyvä tunneilmasto, ja miten sitä voidaan 
vahvistaa? 

Muutoksentekijä ei ole robotti 

• Johanna Linner Matikka, sosiaalialan moniosaaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, 
tietokirjailija ja väitöskirjatutkija 

Puheenvuorossaan Johanna Linner Matikka kutsuu meidät tunnistamaan oman työmme arvon 
ja merkityksen. Hän haluaa valaa kuulijoihin uskoa, toivoa ja luottamusta aikana, joka on 
haastanut kaikkia yhteiskunnan jäseniä, erityisesti lapsia ja nuoria. Vaikka olemmekin 
tottuneet ajattelemaan, että työrooli suojaa yksityistä minäämme, olemme työssämme 
kokonaisvaltaisesti paikalla. Kannamme mukanamme elämäntarinaa, joka on yksilöllinen 
sekoitus kokemuksia, arvoja, asenteita, ennakkokäsityksiä, uskomuksia ja toiveita. Arjen 
tilanteissa nämä tekijät vaikuttavat toimintaamme yhtä paljon kuin opintojen ja 
työkokemuksen kartuttama tieto. 

 Illalla vapaamuotoista seurustelua 
  

 

 



 

 

 

 

Keskiviikko 6.10. 
 
Klo 8.00–9.00 Ilmoittautuminen 

Klo 9.00–11.00 Ohjelmaosio 4 

Koulutuksellinen tasa-arvo, alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ja myönteisen 
erityiskohtelun mahdollisuudet 

• Venla Bernelius, dosentti, Helsingin yliopisto 

Esityksessä kuvataan sitä millaisia uusia jakoja lasten ja nuorten tulevaisuushorisontissa näkyy, 
ja miten naapurusto vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja oppimiseen. Bernelius on tehnyt Opetus- 
ja kulttuuriministeriölle selvityksen koulutuksellisen eriarvoisuuden sosiaalisista ja alueellisista 
lähtökohdista. 

Erityisen huonosti voivat nuoret – miten auttaa heitä? 

Miksi nuoret voivat erityisen huonosti? Miten me voimme tukea heitä? Tule kuulemaan ja 
osallistumaan moniammatilliseen keskusteluun nuorten hyvinvoinnista ja keinoista, joilla 
auttaa. 

Juontajina: 

• Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä 
• Mikko Oranen, kehitysjohtaja, Hoivatie 

Keskustelemassa: 

• Liisa Eloranta, lasten- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, Niuvanniemen sairaala 
• Kaarlo Simojoki, toimitusjohtaja, lääketieteellinen johtaja, A-klinikka oy, 

päihdelääketieteen työelämäprofessori, Helsingin Yliopisto 
• Silja Kosola, nuorisolääketieteen dosentti, Helsingin yliopisto 
• Kaisa Nissi, psykiatrinen sairaanhoitaja, kotoutumispalvelut, Jyväskylän kaupunki 

  



 

 

 

 

Lastensuojelun mahdollistajat – mikä on lähijohtamisen merkitys? 

• Miia Pitkänen, johtaja, vaikuttaminen ja yhteiskuntasuhteet, Lastensuojelun Keskusliitto 
• Annukka Paasivirta, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto 

Lastensuojelun johtamisen avulla tarjottu tuki työlle sekä valittu johtamistapa ovat tärkeitä. 
Lähijohtajien rooli on keskeinen, jotta lastensuojelua tekevät ammattilaiset jaksavat omassa 
työssään. Lastensuojelun johtaminen vaatii monipuolista osaamista. Siinä painottuu erityisesti 
ihmisten johtaminen. Hyvä lähijohtaja mahdollistaa lastensuojelutyön toteuttamisen parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Klo 11.00–12.30 Lounas, tutustuminen näyttelyalueeseen 

• 11.00–11.45 Ruokailu, ryhmä 1 
• 11.45–12.30 Ruokailu, ryhmä 2 

Lounas Paviljongin 2. kerroksessa sijaitsevassa Faneri-ravintolassa. Näyttelyalue sijaitsee 
Paviljongin 1. kerroksessa. 

Klo 12.30–14.00 Ohjelmaosio 5, alaseminaarit 

Katso tarkemmat tiedot alaseminaarien erillisestä ohjelmasta. 

Paviljongissa 

1. Kehittämisen oivalluksia monitoimijaisuudesta (Alvar-sali) 
2. Osallisuus ja yhdenvertaisuus? Lastensuojelun jälkihuolto ja kotoutumisen tukitoimet 
tarkastelussa (Elsi-sali) 
3. Tietopohjainen kehittäminen lastensuojelussa (Wilhelm-sali) 
4. Traumaan liittyvät mielenterveysongelmat sijaishuollossa (Wivi-sali) 
5. Johtamisella hyvää ja vaikuttavaa lastensuojelua (Wolmar-sali) 
6. Vierailukohde: Hovilan nuorisokoti (bussikuljetus, lähtö Solo Sokos Hotel Paviljongin edestä 
klo 12.15) 

Webinaareina 

7. Tietopohjainen kehittäminen lastensuojelussa 
8. Skuuli on siistii duunii – kodin, lastensuojelun ja koulun yhdyspinnoilla 
9. Turvallinen sijaishuolto 
10. Työhyvinvointi ja palautuminen 

  



 

 

 

 

 

Klo 14.00–14.45 Kahvitauko ja tutustuminen näyttelyalueeseen 

Tutustuminen näyttelyalueeseen. Kahvit tarjoillaan näyttelyalueella 1.kerroksessa. 

Klo 14.45–15.30 Ohjelmaosio 6 

Valtioneuvoston tervehdys (virtuaalisesti) 

• Annika Saarikko, valtiovarainministeri, valtiovarainministeriö 

Lastensuojelun viestinnällinen teko 

Lastensuojelun Keskusliiton viestintätoimikunta palkitsee lastensuojelun viestinnällisen teon. 

Päätöspuheenvuoro 

• Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto 
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