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Lastensuojelu ja monikulttuuriset perheet – yhteisymmärryksestä yhteistyöhön -seminaari 

 

 

Paikka:   Julkisuus-sali, Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, 00101 Helsinki 
 

Aika:    Keskiviikko 22.11.2017 klo 12:00–15:00 
 

Yhteyshenkilö: Stanislav Marinets (Stan), Liiton toiminnanjohtaja, +358 456 527 869 
 

Seminaarin tarkoituksena on avata keskustelua siitä, miten eri maahanmuuttajaryhmien ja 

lastensuojeluviranomaisten välisiä haasteita voitaisiin ehkäistä rakentavalla tavalla.  

Keskustelun kautta voidaan lisätä maahanmuuttajataustaisten tietoisuutta ja luottamusta järjestelmää kohtaan 

sekä lastensuojeluviranomaisten asiantuntijuutta ja osaamista palvella erilaisia väestöryhmiä.  

Valitettavasti tiedämme sen, että lastensuojeluun on ilmestynyt tapauksia, joissa on syrjinnänomaisia 

merkkejä. Nämä tapaukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti ilmapiiriin. Tiedossa on myös, että monilla 

lastensuojelun kanssa tekemisissä olevilla maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä ei ole aina riittävästi tietoa 

lastensuojelusta, siihen kuuluvasta järjestelmästä, säädöksistä ja ohjeista. On erittäin tärkeää, että kielellisiä ja 

kulttuurisia seikkoja huomioidaan riittävästi esimerkiksi huostaanottopäätöksissä. 

Mainitut haasteet osoittavat sen, että meillä on monia paranneltavia kohtia lastensuojelutoiminnan sekä eri 

väestöryhmien tietoisuuden lisäämisen kannalta. Taustastaan riippumatta lapsen edun sekä perheen eheyden 

säilyttäminen tulevat olemaan ensisijaisia tavoitteita lastensuojelutoiminnassa.  

Lapsen oikeuksien viikolla pidettävässä seminaarissa pohditaan yhdessä erilaisista lapsen oikeuksiin ja 

lastensuojeluun liittyviä kysymyksistä sekä kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä. 

Seminaari toteutetaan yhteistyössä Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:n kanssa. 

 

Ilmoittautuminen 20.11.2017 asti sähköpostiosoitteeseen info@faro.fi 

 

OHJELMA 

 
 

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 

12:20 Seminaarin avaus: 

Peter Kariuki, Pääsihteeri, Etnisten Suhteiden Neuvottelukunta ETNO (Oikeusministeriö) 

 Stan Marinets, Toiminnanjohtaja, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto / ETNO:n jäsen 

12:30 Anssi Pirttijärvi, Ylitarkastaja, Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

12:50 Inna Chehade, Kokemusasiantuntija/kulttuurivälittäjä, Maahanmuuttajavammaisten Tukiyhdistys 

13:00 Merja Anis, Turun yliopisto, Tutkimuksen esittely: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat 

13:30 Tauko 

13:45 Annika Parsons, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM) 

14:00 Q&A – Kysymyksiä ja vastauksia lastensuojelusta -paneelikeskustelu:  

Mukana: Anssi Pirttijärvi, Inna Chehade, Merja Anis, Annika Parsons, Aziza Hossaini –

Afganistanilaisten Yhdistysten Liitto / ETNO, Riina Mattila, Espoon kaupungin johtava 

sosiaalityöntekijä, Sanna Teiro, Helsingin kaupungin vs. lastensuojelun sosiaalityön päällikkö 

14:50 Loppusanat:  

 Tuula Kumpumäki, Yhteiset Lapsemme ry:n toiminnanjohtaja 
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