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Lähtökohta ja tavoite

• Lastensuojelun monialainen kehittäminen osana lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa ja pääministeri Marinin hallitusohjelmaa

• Lastensuojelun kehittämishankkeen tavoitteena on panostaa lasten ja 
nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen monialaisesti yli 
hallinnonalarajojen

• Erityinen painopiste: lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten 
oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon 
varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja 
opetustoimen sekä mielenterveys ja päihdepalvelujen kesken
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Lähtökohta ja tavoite

• Lapset ja nuoret, joilla on monimuotoisia sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia, tarvitsevat usein monenlaisia tukitoimia ja palveluja. 

• Lastensuojelun asiakkaina on lapsia ja nuoria, joilla on mm. 
diagnosoimattomia/hoitamattomia sairauksia, kehityksellisiä viiveitä, 
neuropsykologisia ongelmia, mielenterveyshäiriöitä, päihderiippuvuutta tai 
väkivaltaista käytöstä. 

• Lastensuojelulaki velvoittaa tarjoamaan vakavasti oireileville lapsille 
riittävää moniammatillista tukea ja hoitoa, mutta käytännössä tämä ei aina 
toteudu. Siksi tarvitaan nykyistä systemaattisempaa yhteistyötä eri 
toimijoiden kesken.
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• Organisoidaan viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi 

YTA-alueiden mukaan: 1 hakemus/alue

• Hankehallinnoijana sosiaalialan osaamiskeskukset

• Hakemus laaditaan yhteistyössä alueellisten avaintoimijoiden kanssa

• Osaamiskeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien ja maakuntien 
kanssa

• Perustuu tilannekuvaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin 
vastaavan monialaisen lastensuojelun toimivuudesta, ongelmakohdista 
ja ratkaisuehdotuksista

Hankkeiden organisoituminen
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• Koko Suomi 2milj./vuosi + 20 % omavastuuosuus 400 000€ = 2,4 M€

 Koko Suomi 7,2 M€ kolmelta vuodelta

• Myönnetään viidelle sosiaalialan osaamiskeskukselle

• Enintään 80% hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista

• Hakuaika 25.3.202-1.6.2020, klo 16:15

• Hakemusten arvioinnissa huomioidaan kattavuus (mukaan lähtevät kunnat ja 
kuntayhtymät, lasten lkm/maakunta), monitoimijaisuus sekä konkreettisuus ja 
pitkäaikainen vaikuttavuus

• Tiivis yhteistyö tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen, lapsi- ja 
perhepalvelujen kehittämisen sekä VIP-verkoston ja mahdollisen OT-
keskuskehittämisen kanssa

Avustus



Lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen valmistelu ja organisoituminen 
TAYS-yhteistoiminta-alueella

• Hankealueena Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja 
Etelä-Pohjanmaan maakuntien muodostama 
yhteistoiminta-alue

• Sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos (Kanta-
Häme ja Pirkanmaa) ja SONet BOTNIA (Etelä-
Pohjanmaa) koordinoivat valmistelua ja ovat 
sopineet keskenään, että Pikassos toimii 
hankkeen hakijana ja hallinnoijana

• Hankeaika 1.9.2020-31.10.2022

• Perustettu Pikassoksen ja SONet BOTNIAn
keskeinen työnyrkki valmistelemaan hanketta
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Lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen valmistelu ja organisoituminen TAYS-
yhteistoiminta-alueella

Kehittämistoimintaa tukevat ja koordinoivat osaamiskeskuksiin alueen maakuntiin palkattavat 
lastensuojelun koordinaattorit (3) sekä yhteinen projektipäällikkö sekä hanketyöntekijät (2). Näistä 
muodostuu valtakunnallinen verkosto. 

Projektihenkilöstön vahvuus TAYS -yhteistoiminta-alueella on enimmillään 6 henkilötyövuotta.  

Osaamiskeskuksilla on vastuu valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan käytännön järjestelyistä, 
raportoinnista sekä seuranta- ja arviointitiedon tuottamisesta. 

Mitä tämä merkitsee kunnille? Hankkeen yhteistoiminta-alueen kehittämisen tavoitteet sekä 
maakunnalliset painotukset mietitään laaja-alaisen toimijajoukon kanssa. 

Hankkeessa on omarahoitusosuus 20%.
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Alustava rahoituslaskelma  

• Koko Suomi 2 Miljoonaa/vuosi + 20% omavastuu 400 000 €/v = 2,4 M€/v

-> 7,2 M kolmelta vuodelta / koko Suomi

TAYS yhteistoiminta-alue 16% 7,2 miljoonasta:

-> Yhteensä hankeraha 1 152 000€ omarahoitusosuuden kanssa (3 vuotta), omarahoitus 230 400€.

Alustava hahmoteltu yhteistyöalueen kokonaisbudjetti maks. noin 1 152 000 €, haettava 
valtionavustus 921 600 euroa (enintään 80 %) ja omarahoitusosuus 230 400 euroa (vähintään 20 %)

Lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen rahoitus TAYS-yhteistoiminta-
alueella



Hankkeen rahoitus ja omarahoitusosuus / maakunta 

MaakuntaRahoitus/
Vuosi

Oro /v.  
2020

Oro/v. 
2021

Oro/v. 2022 Omarahoitus yht.

Pirkanmaa
223 942 €

44 788 44 788 44 788 134 365 

Kanta-Häme
73084 €

14 617 14 617 14 617 43 850

Etelä-Pohjanmaa
86 974 €
------------
Yhteensä
kaikki
384 000 €/v
Yhteensä
1 152 000 €/3v 

17 395 17 395 17 395 52 184

Yht. n.  230 400 € /hanke



Hankkeen rahoitus ja omarahoitusosuus / kunta 

Kuntarahoitus kuntaa kohti/v. Oro /
v. 2020

Oro/
v. 2021

Oro/
v. 2022

Omarahoitus (yht. 2020-2022)
€

Seinäjoki: 29602 €/v

Lapua: 7082/v

Isokyrö: 2065/v

5920

1416

413

5920

1416

413

5920

1416

413

17 761

4249

1239

JIK Ky/Kurikka: 8539/v

Ilmajoki: 6463/v

1708

1293

1708

1293

1708

1293

5124

3879

Kaksineuvoinen: 7960/v

LLKY: 8709/v

KuusSoTe: 9738/v

Järvi-Pohjanmaa: 6817/v

1592

1742

1947

1363

1592

1742

1947

1363

1592

1742

1947

1363

4776

5226

5841

4089



Lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen valmistelu ja organisoituminen TAYS-
yhteistoiminta-alueella

• Hankevalmistelu ja -toimeenpano etenee vaiheittain:

1. Maakunnittain alueen avaintoimijoiden kanssa muodostettava tilannekuva lapsen, nuoren ja 
hänen perheensä tarpeisiin vastaavan monialaisen lastensuojelun toimivuudesta, 
ongelmakohdista sekä ratkaisuehdotuksista

A. STM:n  toiveesta taustoitukseksi tehty valtakunnallinen Webropol-kysely kansallisen/ 
alueellisen tilannekuvan muodostamiseksi, kohdentui ls. johtaville sos.tt, kooste

B. EP:n eri foorumit: 

- 17.4.2020 lastensuojelun johtavat viranhaltijat

- 23.4.2020 yhteistyökokous (sosiaalijohto, sivistysjohto, lastensuojelu, lastenpsykiatria) ja

jatkoksi tehty kysely

C. Kokemusasiantuntijat

2. Maakunnallisten tilannekartoitusten ja ratkaisuehdotusten pohjalta Pikassos ja SONet BOTNIA 
laativat yhdessä maakuntien kanssa yhden yhteisen valtionavustushakemuksen
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla 2020-2022: 
TILANNEKUVA 

Lastensuojelun kehittämishaasteet hankevalmistelussa

- Sosiaalialan osaamiskeskukset toteuttivat 4/2020 kyselyn johtaville lastensuojelun 
viranhaltijoille hankevalmistelun pohjaksi 

- Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelta kyselyyn saatiin 19 
vastausta, jotka edustivat 18 kuntaa, kuntayhtymää tai sote-palveluiden 
yhteistoiminta-aluetta. 

Tulokset

- melkein kaikki kokivat, että lastensuojelutyön tekeminen monialaisesti on toimivin 
tapa tehdä lastensuojelutyötä 

- lastensuojelussa on käytettävissä kohtuullisen hyvin konsultaatioapua vaikeimpiin 
asiakastilanteisiin

- tietoisuus lastensuojelun tehtävästä ja toimintatavoista on myös parantunut 
viimeisen kolmen vuoden aikana melkein 70 % vastaajan mielestä. 
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla 2020-2022: 
TILANNEKUVA

Lastensuojelun kehittämishaasteet hankevalmistelussa

- kyselyn väittämästä ’Yhteistyö ja tiedonkulku monialaisessa yhteistyössä 
lastensuojeluasioissa on hyvin toimivaa ja viiveetöntä’ 42 % vastaajista oli melko 
samaa mieltä, 26 % melko eri mieltä ja melkein 32 %ei ollut samaa eikä eri mieltä. 

- melkein 70 % vastaajista arvioi, että lapsille joudutaan järjestämään kodinulkopuolisia 
sijoituksia, koska lapsen tarvitsema monialainen palvelu ei jostain syystä mahdollistu.

- kyselyn vastaajista yli 70 % oli sitä mieltä, että alle 18-vuotiaiden lasten tarvitsemat 
päihdehuollon palvelut sekä mielenterveyspalvelut eivät vastaa lapsen tarpeisiin. 

- koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvä erityinen tuki vastaa lapsen tarpeisiin noin 
kolmasosan vastaajan mielestä kohtuullisesti, mutta noin 40 % vastaajista koki, ettei 
erityinen tuki vastaa tarpeita ja yli neljäsosa vastauksista ei ollut samaa eikä eri mieltä 
erityisen tuen toteutumisesta..
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla 2020-2022: 
TILANNEKUVA 

Lastensuojelun kehittämishaasteet hankevalmistelussa

- Kyselyn tulokset vahvistavat osaltaan sen, että on tarpeen kehittää lastensuojelun 
monialaista systemaattista yhteistyötä. 

- Maakunnittaiset tulokset eivät juurikaan eronneet toisistaan: kaikissa kolmessa 
maakunnassa on lastensuojelun monialaisen kehittämisen tarve ja tahtotila. 

- Lastensuojelun johtavat viranhaltijat tuottivat kyselyssä myös runsaasti vaihtelevan 
laajuisia toimenpide-ehdotuksia siihen, millä tavoin tämä hanke voisi kunnassa/ 
kuntayhtymässä edistää lastensuojelun asiakkaiden tarpeenmukaisen 
palvelukokonaisuuden rakentumista. 

- Kyselyn vastauksia on hyödynnetty yhtenä aineistona rinta rinnan eri yhteyksissä 
käytyjen alueellisten hankevalmistelukeskustelujen kanssa rakennettaessa seuraavan 
luvun MONNI-hankkeen tavoitteita, toimenpiteitä maakunnallisine pääprosesseineen 
ja tavoiteltavia tuloksia sekä vaikutuksia.
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla 2020-2022: 

TILANNEKUVA Kokemusasiantuntijat (29.4.2020): 
Mitkä asiat eri ammattilaisten välisessä yhteistyössä eivät toimi?
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla 2020-2022 

TILANNEKUVA Kokemusasiantuntijat: 
Millaista apua ja tukea pitäisi koulussa olla?
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022

TAVOITE 1: 
Lastensuojelun asiakkaat ovat osallisina monialaisen palvelukokonaisuutensa keskiössä

TAVOITE 2: 
Lastensuojelun ammattilaiset toimivat asiakkaidensa monitoimijaisen ja –alaisen 
palvelukokonaisuuden systeemisen yhteistoiminnan ytimessä

TAVOITE 3: 
Lastensuojelun monialaisella toimijaverkostolla ovat systemaattiset yhteistyörakenteet paikallisesti ja 
alueellisesti
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022: 

Etelä-Pohjanmaa – Monialaisen lastensuojelun toimintatavat yhtenäisiksi

Etelä-Pohjanmaalla on pitkä kehittämisen jatkumo lapsiperhepalveluissa myös 
lastensuojelun näkökulmasta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Keskeiset monialaisen lastensuojelun yhteistyöhaasteet on tunnistettu ja ne liittyvät 
sekä riittävän yhteisen viitekehyksen löytämiseen että systemaattisiin yhteistyön 
tekemisen malleihin ja yhteistoimintaan. 

Työtä tehdään osin omia organisaatiokanavia edeten, jolloin eri toimijoiden 
näkökulmat eivät kohtaa ja asiakas ei saa välttämättä tarvitsemaansa apua. 
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022: 

Etelä-Pohjanmaa – Monialaisen lastensuojelun toimintatavat yhtenäisiksi

MONNI-hankkeessa tavoitellaan yhteisen asiakasryhmän äärelle eri toimijoita yhteen 
liittävää systeemistä viitekehystä, sekä maakunnallisesti monialaisessa lastensuojelussa 
yhteisesti sovittuja toimintatapoja. 

Systeemiset toimintatavat ulotetaan verkostotyöhön ja vahvistetaan verkoston 
toimijoiden vastuuta asian ratkaisemiseksi. 

Lapsen asian ympärille tarpeenmukaisesti ja joustavasti muodostettujen ja 
koordinoitujen verkostojen kehittämistyötä vahvistetaan huomioiden integratiiviset
palvelut sosiaalihuollossa sekä eri toimijoiden välillä. 

19



MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022: 

Etelä-Pohjanmaan MONNI-kehittämistoiminnassa pyritään edistämään myös Nepsy-
palveluverkon jalkauttamista ja osaamisen vahvistamista tarkentuvin toimenpitein. 

Hankkeessa tavoitellaan myös jatkuvuutta, samankaltaisuutta ja tasavertaisuutta 
lasten- ja nuorisopsykiatrian konsultaatiokäytänteisiin maakunnassa. 

MONNI-kehittämistoiminnan kaikessa monialaisessa yhteistyössä asiakkaan osallisuus 
ja kokemus kuulluksi tulemisesta on keskiössä. 

Etelä-Pohjanmaan lastensuojelun toimijoiden toiveena olisi, että MONNI-hankealueen 
verkostoyhteistyön kautta löytyisi myös ylimaakunnallisesti kontakteja, joita 
tarvittaessa voitaisiin hyödyntää lastensuojelun erityisen vaativissa monialaisen työn 
asiakastilanteissa OT-keskustyyppisesti. Esimerkiksi nuorten päihdepalveluiden puute 
ja erityisosaaminen lastensuojelussa on haaste koko yhteistoiminta-alueella. 
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Hankevalmistelun aikajana yhteistoiminta-alueella
Hakujulistu
s STM 
25.3.2020

Yhteistyö
-alueen 
tiedote 
6.4.2020 
hankeval
mistelun 
käynnis-
tymisest
ä

Kansalline
n 
Webropol-
kysely 
lastensuo-
jelun
päälliköille 
17.-27.4.

Maakunti
en 
hankeval
misteluke
skustelut 
17.-28.4.

Hankes
uunnitel
makoko
naisuus 
Pikassos
+SB
24.4.-
7.5. 

Hanke-
suunnitel
man 
kommen-
tointi
kunnissa 
ja 
kuntayhty
-missä
8.-19.5.

Hanke-
suunnitel-
man ja 
hakemus-
asiakirjo-
jen
viimeistel
y 20.-
29.5.

Hakuaika 
päättyy 
1.6.2020, 
valmiit 
hakuasia-
kirjat STM

Kuntien ja 
kuntayh-
tymien
sitoumuk-
set  
17.6.2020 
mennessä

Rahoitus-
päätökse
t kesän 
aikana 
STMöstä

Kansallinen 
taso

X X X

Yhteistoi-
minta-alue

X X X X X X

Kanta-
Häme

X X X X X

Pirkanmaa X X X X X

Etelä-
Pohjanmaa

X X X X X
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MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla 2020-2022: 
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Hankevalmistelun vastuu- ja yhteyshenkilöt

• Hankekokonaisuuden hakemus, hallinnollinen organisoituminen sekä 
Pirkanmaan alueellinen valmistelu: toimitusjohtaja Tuula Tuominen, 
Pikassos tuula.tuominen@pikassos.fi

• Hankesuunnitelman valmistelu sekä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan 
alueellinen valmistelu: kehittämispäällikkö Seija Junno, Pikassos 
seija.junno@pikassos.fi

• Etelä-Pohjanmaan alueellinen valmistelu sekä hankekokonaisuuden 
hakemus: kehitysjohtaja Arto Rautajoki, SONet BOTNIA 
arto.rautajoki@seamk.fi sekä vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen, 
SONet BOTNIA auli.romppainen@seamk.fi
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Kehitysjohtaja Arto Rautajoki
Puh. 040 830 0366/ arto.rautajoki@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi
puh. 040 830 3950 / anne.saarijarvi@seamk.fi, vuorotteluvapaa

Etelä-Pohjanmaa, vs. kehittämissuunnittelija Auli Romppainen
puh. 040 830 0337 / auli.romppainen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, aluekoordinaattori Päivi Niiranen
Puh. 040 680 7115 / paivi.niiranen@seamk.fi

Etelä-Pohjanmaa, ma. toimistosihteeri Tuula Hautanen
puh. 040 830 3988 / tuula.hautanen@seamk.fi

Keski-Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Iiris Jurvansuu  
puh. 044 780 9976 / iiris.jurvansuu@soite.fi

Pohjanmaa, kehittämissuunnittelija Tuula Mulju 
puh. 040 524 9933 / tuula.mulju@vaasa.fi

Pohjoismaisen yhteistyön erityistehtävä
kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama
puh. 040 136 5972 / marjo.hannu-jama@vaasa.fi


