
KUTSU KOTI LAITOKSESSA 4 -SEMINAARIIN 
Osa lastensuojelulapsista- ja nuorista tarvitsee laitossijoituksen. Myös lastensuojelulaitos voi tarjota 
lapselle kodin ja kiintymyssuhteen.  Lastensuojelun asiakkaat ovat yhä useammin kiintymyssuhteis-
saan traumatisoituneita ja vaativahoitoisempia. Tämä näkyy lastensuojelulaitoksissa sijoituksessa 
olevien lasten ja nuorten oirekuvien kasvuna. Lastensuojelulaitoksissa työskentelevät ohjaajat ovat 
sijaishuollon ammattilaisia, jotka tarvitsevat työhönsä teoriatietoa kiintymyssuhdehäiriöistä sekä 
työvälineitä ja -menetelmiä arjen kuntouttavaan hoito- ja kasvatustyöhön. 

 

Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry järjestää 

"Koti laitoksessa 4" -seminaarin 

perjantaina 25.11.2016 Järvenpäässä. 

Seminaarissa esitellään Elsan verkostokoulutuksen lopputuotos 

”Aina voi korjata – DDP-menetelmän integrointi työyhteisöön”. 

 
Etelä- Suomen Lastensuojelijat Elsa ry sai avustuksen Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä jäsen-
yritysten työntekijöiden koulutukseen vuosille 2015-2016. Koulutusprojektin päätavoitteena oli 
verkostoyhteistyönä kouluttaa lastensuojelun sijaishuollon ammattilaisista kuntouttavan hoidon ja 
kasvatuksen asiantuntijoita. Tavoitteena on yhtenäistää sekä luoda toimintamalleja ja hoitokäytäntöjä, 
joilla auttaa lastensuojelulaitoksissa sijoitettuna olevia huostaanotettuja ja kiintymyssuhteissaan 
traumatisoituneita lapsia ja nuoria. Projektilla kehitetään lastensuojelun laatua julkaisemalla 
lastensuojelulaitoksiin perehdyttämismateriaalin myös muiden lastensuojelutoimijoiden käyttöön. 
  
Koulutusprojekti toteutettiin terapeuttisten hoitomenetelmien ja terapiasuuntausten teoriaopetuksella 
asiantuntijaluennoin. Lastensuojelulaitosten henkilökunta koulututettiin DDP®( Dyadic Developmental 
Psychotherapy ®, vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) sekä EASEL®(Experiantal social emotional 
learning and therapy, kokemuksellinen tunnetaitovalmennus, sosioemotionaalinen oppiminen ja 
terapia)  terapiamenetelmän pääperiaatteisiin. DDP®:n avulla lastensuojelulaitosten arjen kuntout-
tavaa työtä tekevät työntekijät auttavat kiintymyssuhteissaan traumatisoitunutta lasta ja nuorta 
rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita. 
  
Koulutus toteutettiin Etelä-Suomen Lastensuojelijat ry:n kautta verkostoituneiden lastensuojelulaitos-
ten työntekijöille, jolloin yhteisellä keskustelulla, tiedon ja osaamisen jakamisella työpajatyöskentelyä 
käyttäen luotiin lastensuojelulaitoksiin yhtenäisiä ja uusia kuntouttavan hoidon ja kasvatuksen 
toimintamalleja ja hoitokäytäntöjä.   

 
Seminaari järjestetään Järvenpäässä Seurakuntaopistolla Järvenpääntie 640. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.lastensuojelijat.com. 
 
Voit myös liittyä jäseneksi internetsivuillamme osoitteessa www.lastensuojelijat.com. Koulutuksen 
hinta on 100€/osallistuja, jäsen 80€/osallistuja. Osallistumismaksu suoritetaan 30.10.2016 mennessä 
Elsa ry:n tilille FI86 4055 0011 2603 18. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvi, lounas omakustan-
teisesti.  Lounasvaraus sekä erityisruokavalion ilmoittaminen ilmoittautumisen yhteydessä. 
   
Toivotamme Etelä-Suomen alueen lastensuojelunedustajat tervetulleeksi seminaariin! 
 

 

 
 

https://goo.gl/AXxDGt
http://www.lastensuojelijat.com/


Elsa ry:n ” KOTI LAITOKSESSA 4” SEMINAARI  
 

Aika:  Perjantaina 25.11.2016 klo 8.00-16.00  

Paikka:  Järvenpää, Seurakuntaopisto  

 

Ohjelma:  
klo 8.00-8.30  Aamukahvi  

klo 8.30-9.00  Seminaarin avaus  

klo 9.00-11.00  ”Aina voi korjata – DDP-menetelmän integrointi 
työyhteisöön”  
Elsan verkostokoulutuksen lopputuotoksen tuotettu 
perhedyttämismateriaali kuinka DDP®:n avulla 
lastensuojelulaitosten arjen kuntouttavaa työtä tekevät 
työntekijät auttavat kiintymyssuhteissaan traumatisoitunutta 
lasta ja nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää 
tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita. 

klo 11.00-12.00  Lounas omakustanteisesti  

klo 12.00-14.00  Teoriakertaus  

EASEL®(Experiantal social emotional learning and therapy, 
kokemuksellinen tunnetaitovalmennus, sosioemotionaalinen 
oppiminen ja terapia)  

DDP®( Dyadic Developmental Psychotherapy ®, 
vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) 

 

klo 14.00-14.30  Iltapäiväkahvi  

klo 14.30-15.30  Kokemuksia koulutuksesta keskustelu 

klo 15.30-16.00  Seminaarin päätös 

 

 

 

 

 

 


