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LÄHTÖKOHTA 2017:
Suomessa lastensuojelun opetuksen sisältö ja 
laajuus vaihtelee paljon ja henkilöstön osaamisessa 
on vakavia puutteita.

HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN: 
Millainen tilanne on muualla Euroopassa? 
Löytyisikö Euroopasta kumppaneita selvittämään 
hyviä käytäntöjä ja opetuksen tilaa sekä intoa 
kehittää asiantuntemusta? Mitä voisimme oppia 
toisilta? 

Otin yhteyttä omien verkostojen kautta alan 
tunnettuihin asiantuntijoihin Euroopassa

Päätimme hakea Erasmus + hankkeen  ERCCI
Empowering interprofessional residential child care
training - Hanke käynnistyi syyskuussa 2018 
3-vuotisena projektina
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Haaste – opetuksen digitalisaatio 
kaikille uutta
• Koronan vuoksi opetuksen digitalisaatio tapahtui lopulta yhdessä yössä – toisaalta motivoi ja antoi 

merkityksen työlle
• Erilainen pedagoginen kulttuuri eri maissa - digitaalisen pedagogiikan perusperiaatteet, käsitteet ja 

opetuskäytäntöjen yhteinen määritteleminen
miten pois traditionaalisesta luennoimisesta, tenteistä?
 kompetenssipohjainen opetus, luvataanko liikaa ?
millaiset verkkotehtävät tukevat analyysi- ja reflektiotaitoja, innostavat itsenäistä 
oppimista?

• Oppimateriaalin tuottaminen, digitaaliset työkalut otettava käyttöön
• Olemassa olevan materiaalin hyödyntäminen, avoimen opetuksen periaatteet, tekijänoikeudet
• Perehdyttää tiimit valitun oppimisympäristön tekniseen käyttöönottoon (tutoriaalit)



Edistäviä tekijöitä
• Tiivis monitieteinen tiimi aiemman EU-hankkeen pohjalta johon kutsuttiin uusia kumppaneita
• Tieto ja yhteinen näkemys opintojakson tarpeellisuudesta - se on tehtävä!
• Kaikki ydintiimin jäsenet tunnettuja oman alansa asiantuntijoita omassa maassaan ja  

Euroopassa  yhteys sidosryhmiin ja verkostoihin
• Omat aiemmat  tutkimushankkeet, henkilökohtainen kiinnostus ja sitoutuminen
• Säännölliset etukäteen puolivuosittain eteenpäin sovitut teams-palaverit

• Innostunut ilmapiiri  ydintiimissä –olemme innovaattoreita, teemme tärkeää työtä 
• Yhteiskehittäminen opiskelijoiden kanssa
• EDUFIn taholta tullut ohjaus ja neuvonta



Hankkeen tulokset ja tuotokset
• ERCCI verkko-oppimateriaali, (yli 100 oppimistehtävää: pp-esitystä, videoluentoa, reflektiotehtävää, itsearviointia, palautetta)

• ERCCI Manuaali 
• Kolme LTT intensiivijaksoa Residential Child Care: Competencies and Practices in Europe
• Avoimen oppimateriaalin kirjaston esittelymateriaali
• Tutkimusraportti, vertaisarvioitu artikkeli:  James et al. A comparative analysis of residential care a 

country multiple case-design study. 
• Artikkelit, blogit, kansalliset seminaariesitykset
• Kansainväliset konferenssiesitykset: ENSWRA, FESET, EUSARF, FICE, ICSW
• Teos: James, S., Whittaker, J., del Valle, F., Holmes, L. (Eds.) Revitalizing Residential Care for Children and 

Youth: Cross-National Trends and Challenges. Oxford University Press. (will be published in November 22) 
jossa Timonen-Kallio, E. (2022). Residential Care for Children and Youth in Finland. 



Impakti ja vaikuttavuus
• Euroopassa saatavilla lastensuojeluun englanninkielinen itseopiskelun oppimateriaali 

 laajat mahdollisuudet skaalaukseen ja soveltamiseen
• Edistänyt lastensuojelun sijaishuollon korkeakoulutuksen työelämärelevanssia  

• Opetuksen ja oppimisen digitalisaatio ottanut aimo harppauksen omissa korkeakouluissa
• Ymmärrys verkkopedagogiikasta vahvistunut
• Suomeen syntynyt lastensuojelun sijaishuollon asiantuntijaverkosto

• Uusi yhteys kansallisiin päätöksentekijöihin OPH, STM pyöreän pöydän keskustelu
• Turun ammattikorkeakoulu profiloitunut lastensuojelun kehittäjäksi
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Euroopasta saatu oppia, työ jatkuu…
VAASI-vaativan sijaishuollon osaamisen 
kehittäminen – ESR-hankehakemus tehty
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KIITOKSET 
MIELENKIINNOSTA!
eeva.timonen-kallio@turkuamk.fi
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