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LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti -hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja vastaa Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on 1) vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, 2) uudistaa ja parantaa monialaista
yhteis- ja verkostotyötä sekä 3) edistää systeemisen toimintamallin käyttöä Itä- ja Keski-Suomessa (v. 2020–
2022). Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen lastensuojelun asiakkaat sekä sote- ja sivistystoimijatahot, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden kanssa perus- ja erityispalvelujen tasolla. Kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat ovat tärkeitä kumppaneita uudistustyössä. Myös järjestöt, muut sote-kehittämishankkeet sekä alueelliset ja valtakunnalliset TKI-toimijat, kuten STM, THL, muut sosiaalialan osaamiskeskukset/lastensuojelun kehittämishankkeet, yliopistot ja ammattikorkeakoulut linkitetään mukaan
yhteiseen työhön. Toimenpiteet perustuvat lastensuojelun tilannekuvaan ja jakautuvat työpaketteihin: 1)
Monialaisen ja -toimijaisen yhteistyön kehittäminen ja 2) Systeemisen toimintamallin kehittäminen. Vahvistamme mm. monialaista arviointia ja valmennamme systeemiseen, monitoimijaiseen työhön. Hankkeen tuloksena lasten ja nuorten osallisuus, oikeudet ja etu toteutuvat paremmin ja lastensuojelun monialaiset
verkostot toimivat systemaattisemmin. Hanketta hallinnoi ISO ja toteuttavat Keski-Suomessa KOSKE, Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki, Etelä-Savossa Essote sekä Pohjois-Karjalassa Siun sote. Kaikki alueen kunnat/sote-kuntayhtymät ovat mukana.
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1 Hankkeen tausta ja lastensuojelun tilannekuva
Lastensuojelulaki (417/2007) edellyttää, että lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen järjestetään heidän tarvettaan vastaavat palvelut, moniammatillinen tuki ja hoito. Vakavasti oireilevien lasten tilanteisiin ei ole aina pystytty vastaamaan riittävästi. Lastensuojelun kehittäminen ja sen henkilöstön kuormittuminen ovat olleet pitkään ajankohtaisia. Ehdotus lastensuojelun laatua parantavaksi tiekartaksi
(STM 31/2018) nostaa esiin lastensuojelun toimintaedellytykset, verkostoituvan moniammatillisen yhteistyön
ja systeemisen tiimityön. Lastensuojelun laatusuosituksessa (8/2019) korostuu monialaisen tiimirakenteen kehittäminen ja lastensuojelun toteuttaminen moniammatillisesti. Tämä LAPE-muutosohjelman mukainen
hanke vastaa hakuilmoituksen (25.3.2020, STM) hallinnonalat ylittävään lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen Itä- ja Keski-Suomessa: Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Kaikki
toiminta-alueen sote-järjestämisvastuiset kunnat/kuntayhtymät ovat ko. maakunnissa osatoteuttajina toimivien tahojen kautta sitoutuneet hankkeeseen. Yhteistyöalueen 0–17-vuotiaiden väestöosuus on noin 14 %
koko maan lapsimäärästä.
Sosiaalialan osaamiskeskukset toteuttivat valtakunnallisen lastensuojelun tilannekuvakyselyn hankevalmistelun pohjaksi huhti–toukokuussa 2020. Kyselyssä kerättiin tietoa siitä, miten monialainen lastensuojelu vastaa
lapsen, nuoren ja hänen perheensä tarpeisiin, ja mitkä ovat pahimmat ongelmakohdat tavoitteiden saavuttamisen esteenä. Taulukkoon 1 on koottu Itä- ja Keski-Suomen tulokset. Suurimmat haasteet löytyvät Etelä-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittämättömyys, palveluketjujen toimimattomuus sekä monialaisen yhteistyön ja tiedonkulun puutteet ovat suuria. Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien yhteinen ongelma on kodinulkopuolisten sijoitusten tarve, mikä johtuu monialaisten palvelujen puutteesta. Lapsille sopivia palveluja on hyvin vähän saatavilla. Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa ongelmakohdiksi on nostettu päihde- ja mielenterveyspalvelujen puutteet, etenkin erikoissairaanhoidon palvelupuutteet
mainittiin. Pohjois-Savossa myös monialaisessa yhteistyössä ja tiedonkulussa on kehitettävää.
Taulukko 1. Monialaisen lastensuojelun tilannekuva Itä- ja Keski-Suomessa (osaamiskeskusten tilannekuvakysely toukokuu 2020).
MONIALAISEN LASTENSUOJELUN
TILANNEKUVA
Esitetty väittämä

Joudumme järjestämään lapsille kodinulkopuolisia
sijoituksia monialaisen palvelun puutteiden takia.
Yhteistyö ja tiedonkulku lastensuojelun
monialaisessa yhteistyössä on toimivaa ja
viiveetöntä.
Lapsen tarvitsema päihdehuolto vastaa lapsen
tarpeisiin.
Lapsen tarvitsemat mielenterveyspalvelut
vastaavat lapsen tarpeisiin.
Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvä erityinen tuki
vastaa lapsen tarpeisiin.
Lastensuojelun käytettävissä on konsultaatioapua
vaikeisiin tilanteisiin.
Tietoisuus lastensuojelun tehtävästä ja
toimintatavoista on parantunut viimeisen kolmen
vuoden aikana.
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Vastaajat saivat esittää keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Suurimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat monialaisen ja monitoimijaisen työn, monialaisten yhteistyörakenteiden sekä lastensuojelun systeemisen toimintamallin varmistaminen ja kehittäminen. Näiden avulla pystytään ratkaisemaan puutteellisen yhteistyön ja siitä
seuraavien palvelupuutteiden ja pirstaleisuuden aiheuttamia ongelmia. Monialaista yhteistyötä kehittämällä
sekä lastensuojelun systeemistä toimintamallia kehittämällä ja jalkauttamalla kokonaiskuva lasten, nuorten ja
perheiden tilanteista muodostuu kaikille heidän kanssaan työskenteleville tahoille. Sen myötä palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan lasten ja heidän perheidensä tuen, hoidon, avun ja palvelujen tarpeisiin paremmin.
Tilastojen valossa lasten, nuorten ja perheiden tilanne Itä- ja Keski-Suomessa on huolestuttava. Vastaavaan
väestöön verrattuna eniten huostassa olevia lapsia koko maassa (v. 2018) oli muiden muassa Etelä- ja PohjoisSavossa (1,3 %); vastaavasti Pohjois-Karjalassa 1,2 % ja Keski-Suomessa 1,0 %. Vuoden aikana huostassa olleita
alle 18-vuotiaita henkilöitä oli Itä-Suomessa yhteensä 1 213 ja Keski-Suomessa 554. Pohjois-Karjalassa kiireellisesti sijoitettujen lasten osuus verrattuna vastaavaan väestöön oli maan suurin (0,7 %). Itä- ja Keski-Suomen
yhteistyöalueella lastensuojelun avohuollon asiakkaiden osuus vuoden 2018 aikana vastaavan ikäisestä väestöstä oli korkein Etelä-Savossa (5,6 %). (THL 23/2019, Sotkanet).
Lastensuojelutarpeen taustalla on usein moninaisia, kasautuneita ja pitkään jatkuneita perheiden arjen ja elämänhallinnan ongelmia. Erityisesti alle kouluikäisten lasten perheiden ahdinkoon kuuluu tyypillisesti köyhyyttä, uupumista, sairauksia, moniongelmaisuutta ja perhekokoonpanojen muutoksia. Kiireellisten sijoitusten kohdalla teini-ikäisten lasten osuus on korostuneen suuri. Taustalta löytynee murrosiän kriisivaiheita sekä
nuoren oman identiteetin ja paikan hakemista moninaisten perherakenteiden keskellä. (THL 3/2016). Erityisesti Itä-Suomen väestöä koettelevat mielenterveysongelmat, päihdeongelmien moninaistuminen, korkea sairastavuus, työttömyys ja pienituloisuus. Myös työkyvyttömyys on suurempaa kuin maassa keskimäärin. Lapsiperheistä yli viidesosa on yksinhuoltajaperheitä. (Sotkanet). Näitä kaikkia löytyy usein lasten suojeluntarpeen
taustalta, mikä haastaa alueen maakuntia kehittämään lastensuojelua monitoimijaiseksi ja perheen kokonaistilannetta nykyistä paremmin huomioon ottavaksi.

2 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmä
Lastensuojelun tiekarttaa mukaillen hanke tähtää monitoimijaisen lastensuojelun uudistumiseen tulevaisuuteen orientoituvaksi versioksi hyvästä yhteisestä lastensuojelusta. Hankkeen tavoitteiden (taulukko 2) toteuduttua lastensuojelun monialainen verkosto tukee paremmin lasten ja nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja
sivistyksellisten oikeuksien toteutumista lasten arjessa.
Taulukko 2. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet
1.Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta - Lapsen ja perheen näkemykset ja tarpeet ohjaavat työtä
- Asiakkaat ovat vahvasti osallisia/toimijoita ja saavat moomissa asioissaan
2.Uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja lastensuojelun asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen
verkoston työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla
3.Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja
juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa

nialaista tukea systeemisen toimintamallin mukaisesti
- Monialainen verkosto vastaa lapsen, nuoren ja perheen
tarpeisiin kokonaisvaltaisesti
- Verkosto toimii asiakkaita arvostavasti ja kohtaavasti
- Tunnistetaan verkoston vahvuudet ja niiden suhteet
- Uudet yhteistyörakenteet ovat osa verkoston arkea
- Asiakkaat saavat monialaista tukea systeemisen toimintamallin mukaisesti
- Systeeminen ajattelutapa ja työote on yhteisesti jaettu
ja juurtunut lastensuojeluun, sivistystoimeen, terveydenhuoltoon sekä päihde- ja mielenterveystyöhön
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Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon lastensuojelun
asiakkaana olevat lapset, nuoret ja vanhemmat/huoltajat sekä heidän läheisverkostonsa. Kohderyhmänä ovat
myös maakuntien sote- ja sivistystoimijatahot, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa sekä lastensuojelun kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat. Lisäksi järjestötoimijat ja muut tarkoituksenmukaiset yhteistyökumppanit, jotka toimivat lasten ja perheiden kanssa, linkitetään mukaan hankkeen toimintaan.

3 Hankkeen toteutus ja tulokset
Hanke toteutetaan monitoimijaisesti yhteiskehittämisen – yhteissuunnittelu, yhteiskehittäminen, yhteisarviointi – periaattein. Kehittämistyössä ovat mukana asiakkaat, lasten ja perheiden palvelujen parissa toimiva
henkilöstö sekä keskeiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Kansallinen työ lapsen oikeuksien toimeenpanoa varten laadittavan lapsistrategian valmistelussa ohjaa hankkeen toteutusta: lasten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistäminen on hankkeessa keskeistä. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan kiinteät yhteydet kohdassa 4.4. mainittuihin muihin hankkeisiin sekä mahdollisuudet yhteistyöhön järjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten TKI-toimijoiden, kuten STM:n, THL:n, muiden sosiaalialan osaamiskeskusten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan kahdessa
työpaketissa, joiden pääsisältö ja maakunnittainen toteutus kuvataan alla. Usean maakunnan yhteinen hanke
on enemmän kuin osiensa summa – yhden maakunnan alueella tehtyjä kokeiluja ja kehittämistyön tuloksia
voidaan hyödyntää laajemmin ja nopeammin. Yhteiset kehittämisteemat ja työpaketit mahdollistavat kokemusten vaihdon ja toisilta oppimisen. Maakuntien kehittäjätyöntekijät toimivat tiiminä ja työpareina toisilleen, mikä mahdollistaa kehittämistyön tuen ja peilauksen omaa organisaatiota laajemmin. Maakunnat, kunnat ja kuntayhtymät ovat asiakasosallisuuden edistämisen, monitoimijaisen yhteistyön ja sen rakenteiden sekä
systeemisen toimintamallin suhteen erilaisissa vaiheissa. Yhteishankkeen verkoston avulla voidaan edistää ja
levittää hyviä käytäntöjä ja toisaalta välttää kehittämistyön sudenkuoppiin putoamisia.

3.1 Työpaketti I – Monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketin toteutuksessa hyödynnetään ja käytetään ohjenuorana LAPE-hankekaudella tuotettua monitoimijaisen arvioinnin mallia (THL 2017). Monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen pohjautuu alueilla
jo aiemmin tehtyyn työhön, syventää ja laajentaa sen toteutumista ja ottaa vahvasti huomioon asiakasosallisuuden näkökulmat. Työpaketin tuloksena monialaiselle arvioinnille ja monitoimijaiselle yhteistyölle on alueilla systemaattiset rakenteet ja käytännöt, päällekkäinen työ vähenee ja perheet saavat tarpeidensa mukaista
oikea-aikaista tukea. Uudistunut monialainen lastensuojelu on osa tulevaisuuden uudistuvia sote-rakenteita.
Taulukko 3. Etelä-Savon osahankkeen TP I tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite
Hyötytavoite

Konkreettiset toimenpiteet

Tulokset

Asiakaskohtaisen palvelun parantaminen yhtenäistämällä monialaista arviointia ja yhteistyötä
2.1 Perheille tarjotaan yhtä monialaista arviointia erillisten palvelutuottajien omien arviointien sijasta. Tarjotaan
sekä perus- että erityistason tukipalveluja yhtenä pakettina.
2.2 Palvelukokonaisuus huomioi asiakkaan vahvuudet ja riskitekijät tilannetta kartoitettaessa tarpeiden pohjalta.
3.1 Kehitetään monialaisessa yhteistyössä (sote, kunta, järjestö) toimintamalli monialaiseen arviointiin perusopetusikäisille ja sovitaan yhteistyöskentelyn pelisäännöt. Kehittämistyöhön otetaan mukaan sekä perustason että erityistason toimijoita.
3.2 Laajennetaan alle kouluikäisten monialaisen arvioinnin käyttöä ja täsmennetään sen toimintakäytänteitä.
3.3 Opetellaan tiimimäinen työskentelyote ja sovitaan perheelle/asiakkaalle tukihenkilö (tai vastuuhenkilö. Perheet
toivoivat LAPE-hankkeen aikana, että puhuttaisiin tukihenkilöstä).
3.4 Kokeillaan toimistotyöskentelyn ulkopuolisia toimintakäytänteitä, esim. tapaaminen perheen läheisessä arkiympäristössä kuten päiväkoti, koulu, koti.
3.5 Otetaan perheet mukaan kehittämään toimintamallista perhelähtöistä toimintatapaa.
4.1 Monialaista arviointimallia toteutetaan systemaattisesti ja sille on sovitut rakenteet, koordinaatio ja seuranta.
4.2 Monialainen arviointi on tunnettu, sen käyttö osataan ja sitä tarjotaan matalalla kynnyksellä ja ennakoiden perheille, kun tuen tarpeita nousee esille.
4.3 Monialainen arviointi on käytössä myös erityis- ja vaativan tason monialaisessa yhteistyössä.
4.4 Monialainen työskentely hyödyntää laajasti konsultaatiomahdollisuutta ja sitä tukevat käytänteet on sovittu.

3

Taulukko 4. Keski-Suomen osahankkeen TP I tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite
Hyötytavoite

Konkreettiset toimenpiteet

Tulokset

Monialaisen arvioinnin ja yhteistyön vahvistaminen lastensuojelun asiakkaana olevien lasten kohdalla
2.1 Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja heidän perheensä saavat kokonaisvaltaisempaa apua oikea-aikaisesti
ja oikein kohdennettuna
2.2 Lastensuojelun asiakkaiden määrää saadaan vähenemään, kun lapset ja perheet tulevat autetuksi varhaisemmassa vaiheessa monialaisesti tehdyn arvioinnin ja oikea-aikaisen tuen seurauksena - tukea annetaan mm. koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan.
2.3 Nepsy-lasten (ja muiden monia palveluita tarvitsevien lasten) monialaisen palvelupolun selkeyttäminen, selkeän
vastuupalvelun määrittäminen ja lasten ja perheiden oikea-aikainen ja monialainen tukemien lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden.
2.4 Yhteistyörakenteiden luominen ja sujuvoittaminen aikuisten ja lasten palveluiden välillä, esimerkiksi aikuistenpsykiatriset- ja päihdepalvelut, perheen kokonaistilanteen huomioiminen
3.1 Lastensuojeluasiakkaana olevien lasten monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, tiivis yhteistyö Tulevaisuuden sote-keskus-kehittämisen kanssa.
3.2 Lastensuojeluasiakkaana olevien lasten monialaisen tuen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen kattavasti Keski-Suomen alueella (tarkoittaa yhdyspintaa erikoissairaanhoitoon, sivistystoimeen ja päihdehuoltoon =
palvelupolkujen ja toimintamallien selkeyttäminen ja kehittäminen)
3.3 Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa suunniteltujen uusien yksiköiden kanssa koko maakunnan näkökulmasta
(mm. Lastenpsykiatrian intensiivinen psykiatrissosiaalinen perhehoitoyksikkö LIPSY, Lastensuojelun päivystys- ja
vastaanottoyksikkö)
3.4 Monialaisten konsultaatioiden kehittäminen ammattilaisten tueksi mm. sote-rakennehankkeen kanssa
3.5 Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden parantaminen monialaisessa lastensuojelutyössä yhteistyössä esim.
Pesäpuun ja Suomen Kasperin kanssa
3.6 Yhteistyömallien ja rakenteiden luominen, esimerkiksi työparikäytännöin aikuisten ja lasten palveluiden välillä
3.7 Yhteiskehittäminen mielenterveysstrategian toimeenpanohankkeen kanssa
Keski-Suomen alueen palvelupolut eri toimijoiden välillä niin sosiaali-, terveys- kuin sivistyspalveluissa ovat yhdessä
asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa suunniteltuja. Toimijat tuntevat toistensa työn ja luottavat yhteistyöhön, jolloin lapset, nuoret ja perheet saavat tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut.

Taulukko 5. Pohjois-Karjalan osahankkeen TP I tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite

Hyötytavoite

Konkreettiset toimenpiteet

Tulokset

1.1 Pohjois-Karjalaan tehdään lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle, jolla on monialaisia ongelmia, moniammatillisesti (si-sote) ja kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödyntäen yhteinen palvelutarpeen arvioinnin malli ja
sen toteuttamissuunnitelma lapsen/perheen auttamiseksi.
1.2 Useiden erillisten suunnitelmien, päällekkäisen työn ja poislähettämisen kulttuurin vähentäminen sekä eri alojen asiantuntijoiden osaamisen yhteinen hyödyntäminen.
Lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella ja perheellä ei ole useita - joskus myös keskenään ristiriitaisia, suunnitelmia – olemassa olevan tilanteen muuttamiseksi ja ratkaisuvaihtojen etsimiseksi. Lapsi ja perhe kokee olevansa
oman asiansa asiantuntija ja subjekti ja syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta. Kaikkien lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten (si-sote) osaaminen tulee yhteiseen käyttöön.
3.1 Työskentelymallin ja suunnitelman laatiminen toteutetaan maakunnan si-so-te -avaintoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden yhteisessä työpajassa/työpajoissa.
3.2 Hyödynnetään muita Siun sotessa saatuja kokemuksia yhteisestä palvelutarpeen arvioinnista.
3.3 Malli ja suunnitelma viedään hyväksyttäväksi päättäjille Siun sotessa ja että kuntien hallinnossa.
3.4 Sekä johdon että työntekijöiden sitouttaminen mallin mukaiseen työskentelyyn.
3.5 Laaditaan konkreettiset toimintamallit eri alueille/kuntiin, miten kussakin kunnassa käytännössä toimitaan mallin mukaisesti yksittäisen lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen kohdalla.
3.6 Si-sote -työntekijät koulutetaan tähän työskentelyyn.
3.7 Malli kytketään muuhun meneillään olevaan kehittämistyöhön (mm. tulevaisuuden sote-keskus, Perhekeskusverkosto, OT-työskentely, Barnahus-hanke).
3.8 Mallista tiedotetaan eri kanavia hyödyntäen.
3.9 Palautetta kerätään sekä si-sote -työntekijöiltä että lastensuojelun asiakkailta ja heidän perheiltään.
4.1 Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saa parempaa ja laadukkaampaa palvelua.
4.2 Päällekkäisen työn määrä vähenee.
4.3 Siun sotessa luotu vastuutyöntekijämalli otetaan laajasti käyttöön myös tämän hankkeen kautta.
4.4 Lastensuojelun kalliit ja raskaat sote-kustannukset kääntyvät laskuun tai ainakin nousutrendi loivenee.
4.4 Lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen/perheen kanssa työskentelevien si-sote -työntekijöiden jaksaminen
paranee monitoimijaisen ja moniammatillisen työskentelyn tuloksena.
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Taulukko 6. Pohjois-Savon osahankkeen TP I tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite

Hyötytavoite

Konkreettiset toimenpiteet

Tulokset

1.1 Monitoimijaisen yhteistyömallin käyttöönotto lastensuojelun, KYS:n, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, perusopetuksen, sairaalakoulun sekä varhaiskasvatuksen, järjestöjen ja lapsen arjen verkoston toimijoiden yhteistyössä.
1.2 Tuen ja hoidon saumattoman yhteistyön turvaaminen sekä jatkuvuuden parantaminen palveluiden eri tasoilla.
Monitoimijainen yhteistyömalli mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostumisen lapsen ja perheen elämäntilanteesta, palvelujen ja tuen tarpeista. Perhettä ei enää lähetetä eteenpäin palveluissa, vaan kutsutaan tarvittava osaaminen yhteiseen kohtaamiseen perheen kanssa. Arviointi, ratkaisut ja tuen tarve toteutuu monitoimijaisesti. Palveluiden/asiakkuuksien päättyessä jatkotuki suunnitellaan yhteistyössä.
3.1. Valmisteluvaihe
3.1.1 Lastensuojelun monitoimijaisen yhteistyömallin päivittäminen ja yhteensovittaminen perhekeskuksen ja sivistystoimen vastaavien mallien kanssa (sisältää lähityöntekijyyden vahvistamisen, monitoimijaisen arvioinnin, yhteisen asiakassuunnitelman ja vastuutyöntekijämallin käyttöönoton). Tiivis yhteistyö Tulevaisuuden sote-keskus ja
perhekeskuskehittämisen kanssa. Toimintamallin integroituminen osaksi VIP:n VAATU-verkostoa ja OT-keskuksen
vaativan erityisen tuen konsultatiivista verkostoa.
3.1.2 Kuntapäättäjien ja johdon informointi ja sitouttaminen.
3.1.3 Johdon ja henkilöstön valmentaminen.
3.2. Juurruttamisvaihe
3.2.1 Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen monitoimijaisen yhteistyömallin käyttöönottoa tukevien kokeilujen laajentaminen kunnissa erityistason kanssa tehtävään työhön, mallin käyttöönotto.
3.2.2 Kokemustiedon keräys perheiltä perus- ja erityistason välisestä monitoimijaista yhteistyömallista.
3.3. Ylläpitovaihe
3.3.1 Arviointimittarien luominen ja käyttöönotto. Seuranta ja arviointi.
3.3.3 Kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.
Lisäksi: Perhetyön porrasteisuuden käyttöönotossa toimitaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen
kanssa.
Maakunnassa kehitetään monitoimijaiseen yhteistyöhön pohjautuvaa KYS-ERVA -aluetta palvelevaa vaativahoitoisten nuorten yhdistelmälaitosta erityisen vaikeiden, psyykkisistä ja päihdeongelmista kärsivien nuorten palvelutarpeisiin vastaamiseksi.
4.1 Perheet tulevat kohdatuiksi, saavat oikea-aikaisesti oikeanlaista yhteistyössä toteutettua tukea.
4.2 Päällekkäiset arvioinnit poistuvat, resurssia säästyy.

3.2 Työpaketti II – Systeemisen toimintamallin kehittäminen
Työpaketin kehittämistyötä ohjaavat kansalliset systeemisen toimintamallin mallinnukset ja arviointiraportit
(THL 2017 & THL 2019) ja kehittäminen pohjautuu maakunnissa tähän mennessä tehdylle työlle. Systeeminen
työ on suhdeperusteista työtä, ja kehittämistyössä huomioidaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille itselleen merkitykselliset vuorovaikutussuhteet ja osallisuus. Systeemisen toimintamallin levittäminen edellyttää
riittävää kouluttajakoulutuksen käyneiden henkilöiden määrää YTA-alueella ja hankkeen avulla mahdollistuu
tarpeellisen kouluttajaresurssin varmistaminen. Työpaketin tuloksena systeemisen toimintamallin kouluttajia
on riittävästi, toimintamallin periaatteet läpäisevät alueiden monitoimijaisen verkoston toiminnan, ja työtavat
ja työskentely on vaikuttavaa, asiakasta aidosti kunnioittavaa, osallisuuden varmistavaa ja vuorovaikutukseen
perustuvaa.

Taulukko 7. Etelä-Savon osahankkeen TP II tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite
Hyötytavoite

Varmistetaan, että systeeminen työote on laajasti käytössä ja kehittyvä tapa tehdä työtä lastensuojelussa ja sen
monialaisessa verkostossa.
2.1 Systeemisen lastensuojelun mukaista työskentelyä toteutetaan Etelä-Savon alueen maakunnan lastensuojelun
toimijoiden osalta laajasti.
2.2 Systeeminen työskentelyote lisää asiakkaiden ja heidän läheisverkostonsa osallisuutta ja vahvuuksien kautta
tapahtuvaa juurisyihin paneutuvaa työskentelyotetta.
2.3 Laajennetaan systeemisen työotteen mukaista työskentelyä myös monialaisiin yhteistyökäytäntöihin ja lapsen
kanssa mukana olevat tahot tulevat osallistumaan systeemisiin tiimikokouksiin.
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Konkreettiset toimenpiteet

Tulokset

3.1 Jatketaan systeemisen lastensuojelun koulutuksia ja kehittäjäryhmän toimintaa.
3.2 Hankitaan hankerahoituksen tuella kouluttajakoulutusta maakuntaan.
3.3 Tiedotetaan/koulutetaan/lisätään tietoisuutta systeemisestä työotteesta lastensuojelun yhteistyöverkostoihin
ja asiakkaille.
3.4 Kehitetään läheisverkoston kanssa työskentelyä ja heidän vahvempaa mukaan ottamista työskentelyyn.
3.5 Otetaan asiakkaita mukaan systeemisen työskentelyn kehittämistyöhön. Tarkemmat toimintamuodot määritellään hankkeen toteuttamissuunnitelmaa kootessa.
Etelä-Savon alueella hankkeessa mukana olevat tahot työskentelevät tulevaisuudessa lastensuojelussa ja sen monitoimijaisessa verkostossa systeemisen työotteen periaatteiden ja työtapojen mukaisesti.

Taulukko 8. Keski-Suomen osahankkeen TP II tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite
Hyötytavoite

Konkreettiset toimenpiteet

Tulokset

Kaikki Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet systeemisen toimintamallin kouluttautumiseen ja käyttöönottoon, ja
maakunnassa toimii laaja systeemisten periaatteiden mukainen palveluverkosto.
2.1 Kaikissa Keski-Suomen kunnissa on käytössä yhteisin arvoin ja periaattein toimiva lastensuojelun toimintamalli.
2.2 Palvelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla, oikea-aikaisia ja jatkuvia koko maakunnan alueella.
2.3 Lastensuojelun asiakkaiden ja heidän vanhempiensa osallisuus vahvistuu kaikissa lastensuojelun asiakkuuden
vaiheissa.
2.4 Kuntien käytössä on riittävästi perheterapeuttiresurssia systeemisen toimintamallin laadukkaan toteuttamisen
mahdollistamiseksi.
3.1 Jatketaan systeemisen toimintamallin koulutuksia lastensuojelussa olemassa olevan koulutussuunnitelman mukaisesti.
3.2 Laajennetaan toimintamallin koulutuksia koskemaan muita sosiaalihuollon toimijoita sekä yhteistyöpintoja sekä
tehostetaan tiedotusta niille toimijoille, joille varsinainen toimintamallin koulutus ei ole tarkoituksenmukaista järjestää.
3.3 Hankkeen resurssilla koordinoidaan kuntien välistä yhteistyötä ja jaetaan osaamista.
3.4. Tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan osallisuuden muotoja kehittäneiden järjestötoimijoiden, kuten Pesäpuu
ry:n ja Suomen Kasperin kanssa.
3.5 Kuntien työpanoksen ja hanketyöntekijän yhteistyönä etsitään ratkaisuja kuntien mahdollisuuksiksi perheterapeuttien palkkaamiseen ja siten jatkuvuuden varmistamiseen tällä osa-alueella.
3.6 Mallin arviointia ja kehittämistä jatketaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.
Systeemiset periaatteet tukevat läpäisevinä toimintaperiaatteina monialaista, tuloksellista yhteistyötä eri toimialojen, toimintojen ja palveluiden välillä niin lastensuojelussa kuin sen yhteistyöpinnoilla.

Taulukko 9. Pohjois-Karjalan osahankkeen TP II tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite

Hyötytavoite

Konkreettiset toimenpiteet
Tulokset

1.1 Vuoden 2021 loppuun mennessä kaikki Pohjois-Karjalan lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen tiimit on
koulutettu systeemisen työotteen mukaiseen tiimistyöskentelyyn ja työote on käytännössä. Maakunnassa on hankkeen aikana koulutettu riittävä määrä (min. 2 kouluttajatyöparia) kouluttajia. Hanketyöntekijä toimii systeemisen
työotteen levittäjänä ja juurruttajana yhteistyössä Siun soten työntekijöiden kanssa.
1.2 Mallin mukainen työote on käytössä myös muussa asiakastyössä.
1.3 Muut si-sote -toimijat ovat koko maakunnassa tietoisia mallista ja sitoutuvat osallistumaan tarvittaessa tiimikokouksiin.
2.1 Lapsi ja perhe kokee olevansa oman asiansa asiantuntija ja subjekti ja syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta.
Kaikkien lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten (si-sote) osaaminen tulee yhteiseen käyttöön. Tämä varmistaa moniäänisyyden ja asiakkaan äänen kuulluksi tulemisen.
2.2 Lastensuojelun työntekijöiden kokemus siitä, miten vastuu jakaantuu lapsen asioissa laajemmalle, parantaa heidän jaksamistaan.
3.1 Hankkeen kautta saatavalla resurssilla toteutetaan uusia kouluttajakoulutuksia.
3.2 Systeemisen työotteen laajentamista ja juurruttamista toteutetaan edelleen SyTy-hankkeessa laaditun toiminta- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti myös hanketyöntekijän resurssia hyödyntäen.
3.3 Lastensuojelu-hankkeen maakunnallisena ohjausryhmänä toimii nykyinen SyTy-hankkeen ohjausryhmä.
4.1 Maakunnassa on luotu systeemisen työotteen rakenteellinen malli.
4.2 Malli on yleisesti tiedossa sekä si-sote -työntekijöillä että suurella yleisöllä.
4.3 Maakunnassa on tarpeellinen määrä kouluttajia sekä perheterapeutteja SyTy-työssä.
4.4 Systeeminen työote on käytössä laajasti si-sote -työssä.
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Taulukko 10. Pohjois-Savon osahankkeen TP II tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset.
Päätavoite

Hyötytavoite

Konkreettiset toimenpiteet

Tulokset

1.1 Lastensuojelun systeemisen mallin käyttöönotto, jalkauttaminen, juurruttaminen koko maakunnassa.
1.2 Mallin toteuttaminen maakunnassa yhdenmukaisesti.
1.3 Systeemisen ajattelutavan ja työotteen levittäminen kaikkiin lastensuojeluperheiden verkostoihin.
Lapsen edun toteutuminen ja asiakasperheiden osallisuuden vahvistuminen. Perhekohtaisten lastensuojelullisten
huolien juurisyiden löytyminen, minkä myötä ratkaisut ja oikea tuki monitoimijaisessa yhteistyössä. Lastensuojelun
kustannusten väheneminen tutkitusti vaikuttavan mallin mukaisen työskentelyn juurtumisen myötä.
3.1 Hanketyöntekijä toimii systeemisen mallin koordinaattorina maakunnassa: kuntien yhteistyön edistäminen,
maakunnallisten tapaamisten järjestäminen, SyTy-työryhmän ja kouluttajien tapaamisten koordinointi ja ylläpito,
valtakunnallisiin systeemisen toimintamallin verkostoihin osallistuminen, päivitetyn tiedon tuominen kehittämistyön tueksi, havaintojen tuonti kentältä osaksi kehittämistyötä.
3.2 Perheterapeuttikouluttajien lisääminen maakunnassa. Ko. perheterapeutit kunnan/kuntayhtymän omista organisaatioista. Maakunnassa on neljä kouluttajakoulutuksen saanutta sosiaalityöntekijää, mutta vain kaksi kouluttajakoulutuksen saanutta perheterapeuttia.
3.3 Systeemisen mallin käyttöönoton edellytysten selvittäminen sijais- ja jälkihuollon osalta. Valtakunnallisen tiedon kerääminen systeemisen mallin käytöstä sijais- ja jälkihuollon työskentelystä ja hyödyntäminen maakunnallisessa mallin laajentamisessa.
3.4 Maakunnallisten seurantamittarien kehittäminen ja käyttöönotto. Yhteistyö THL:n kanssa.
4.1 Perheet tulevat paremmin autetuiksi ja kohdatuiksi, työskentely on vuorovaikutukseen perustuvaa ja intensiivistä. Lasten ja perheiden tilanteesta saadaan laajempi ja todenmukaisempi käsitys.
4.2 Lastensuojelun kustannukset laskevat ja vastentahtoisten huostaanottojen määrä vähenee.
4.3 Mallin vaikuttavuutta seurataan systemaattisesti.
4.4 Työntekijöiden kuormittuneisuus vähenee mihin vaikuttaa mm. asiakasmäärien aleneminen, työn mielekkyyden
kokemus ja yhteinen vastuunjako asiakkaista.
4.5 Systeemisen mallin mukainen työskentely nähdään houkuttelevana tekijänä työnhaussa, mikä helpottaa työntekijöiden saatavuutta koko maakunnassa.

3.3 Toteuttamisaikataulu
Hanke toteutetaan 1.8.2020–31.12.2022 (aikataulu, taulukko 11). Systeemisen mallin kehittäminen on sidoksissa THL:n toteuttamiin koulutuksiin. Toimintamallien juurruttamiseen vaikuttaa sote-uudistuksen eteneminen.
Taulukko 11. Hankkeen aikataulu
Vuosi 2020
Hanketyöntekijöiden rekrytointi
Hankkeen tarkemman toteuttamissuunnitelman, arviointisuunnitelman ja viestintäsuunnitelman laadinta
Osallisuustyöpajan/-pajojen suunnittelu ja toteutus
Hanketyöntekijöiden laaja tutustuminen maakuntien verkostoihin ja avaintoimijoihin, monitoimijaisten verkostojen ja keskeisten
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden täsmentäminen, yhteistyön täsmentäminen Tulsote-, sote-rakenne- ja OT- sekä muiden
mahdollisten hankkeiden kanssa
Viestintä ja tiedotus hankkeesta ja sen edistämistä toimintamalleista alueilla
Työpakettien koulutusten ja valmennusten suunnittelu ja aloitus
THL:n kouluttajakoulutusten käynnistyminen, mikäli mahdollista (kouluttajakoulutuksen aikataulu riippuu THL:n järjestämistä koulutuksista eikä ole hankkeen päätettävissä)
Vuosi 2021
Työpakettien koulutusten ja valmennusten jatkaminen ja niiden kohderyhmien laajentaminen
Monitoimijaisten yhteistyömallien edelleen suunnittelu sekä niiden ja systeemisen toimintamallin mukainen työskentely
Asiakkaiden osallisuuden varmistaminen
Viestintä ja tiedotus toimintamalleista alueiden toimijoille, asiakkaille ja yhteistyöverkostoille
Toimintamallien vieminen rakenteisiin ja kuntien/maakuntien strategiseen päätöksentekoon
Vuosi 2022
Työpakettien koulutusten ja valmennusten edelleen jatkaminen
Toimintamallien ylläpitäminen
Viestintä ja tiedotus toimintamalleista alueiden toimijoille
Juurruttaminen pysyviksi si-sote -tahojen monitoimijaisen yhteistyön rakenteiksi
Sitominen maakuntien pysyviin sote- ja yhteistyörakenteisiin
Kehittämistyön tulosten kokoaminen ja koko hankkeen kehittämistyön arviointi
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3.4 Asiakkaiden osallisuus ja osallistuminen hankkeeseen
Jotta monialainen lastensuojelu voi todella kehittyä vastaamaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin, on
asiakkaiden osallisuus ja osallistuminen kehittämistyöhön aivan oleellista ja välttämätöntä. Hankkeessa huomioidaan asiakkaiden osallisuus ja sen kehittäminen niin kohtaamisissa, yhteistyössä kuin yhteistoiminnan rakenteissa. Erityistä huomiota kiinnitetään osallisuuteen kehittämistyöhön nivoutuvan asiakastyön vuorovaikutuksessa. Asiakkaat otetaan osallisiksi kehittämistyöhön kehittämisen prosessin eri vaiheissa ja työssä kokeillaan, käytetään ja hyödynnetään erilaisia osallisuuden muotoja ja toteutuksen keinoja. Lasten, nuorten ja
perheiden osallisuutta ei synny ilman, että sen toteuttamiseen panostetaan vahvasti. Osallisuus on vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin. Se on
jotakin, mikä tapahtuu ihmisten välillä katseissa, liikkeissä, kosketuksessa ja kielessä. (THL 33/2017). Siksi osallisuuden toteutumiseen hanketyössä tarvitaan erityistä herkkyyttä ja huomion kiinnittämistä.
Maakunnissa on monenlaisia vakiintuneita asiakasosallisuuden kanavia, kuten asiakasraateja, kehittäjäasiakas- ja kokemusasiantuntijaverkostoja, perhekeskusverkostoja, kokemuskuulijaverkostoja, vertaisryhmiä
ja nuorten vaikuttajaryhmiä, joita hankkeessa hyödynnetään, ja joiden toiminnasta voidaan ottaa mallia uusien asiakasosallisuuden muotojen kehittämiseen. Yhteistyökumppaneiden, kuten maakunnallisten lastensuojelun kehittämisyksiköiden ja järjestöjen osaamista hyödynnetään osallisuuden toteuttamisessa. Myös esimerkiksi taiteen ja erilaisen toiminnallisuuden keinoja käytetään osallisuuden tuottamiseen. Hankkeen käynnistyessä järjestetään maakunnalliset osallisuustyöpajat, joissa osallisuuden toteutumista hankkeessa suunnitellaan yhteistyössä ja yhteiskehittämisen ajatuksella: miten osallisuus toteutuu toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, sen arvioinnissa ja uudelleen kehittämisessä. Tavoitteena on toimintakulttuurin muutos, jossa
monialaisen lastensuojelun ajattelua muutetaan yksilökeskeisestä asiantuntijatyöstä yhteisökeskeiseksi monitoimijaiseksi työskentelyksi.

3.5 Hankkeen vaikuttavuus ja tulosten juurruttaminen
Hankkeen toiminta edistää vaikuttavaa lastensuojelutyötä siten, että lasten ja perheiden arjen parissa toimivat
si-sote-toimijat tulevat tekemään yhdessä monitoimijaista ja systeemiseen ajattelu- ja työotteeseen perustuvaa työtä. Monitoimijainen yhteistyömalli otetaan onnistuneesti käyttöön yhdessä perheiden kanssa. Tämä
vähentää päällekkäistä työtä ja arviointeja sekä mahdollistaa resurssien kustannusvaikuttavan kohdentamisen. Asiakkaat tulevat paremmin kohdatuksi, kuulluksi ja autetuiksi ja avun saanti nopeutuu. Juurruttamisessa
olennaista on si-sote-päättäjien ymmärrys ja sitoutuminen monitoimijaiseen yhteistyöhön sekä systeemiseen
työskentelyyn. Uudistus viedään sote-rakenteisiin, se näkyy kirjauksina strategioihin ja läpäisee koko organisaation ja toimijaverkoston. Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa heidät koulutetaan ja sitoutetaan mallin mukaiseen ajattelu- ja työskentelymalliin alusta alkaen. Pitkällä tähtäimellä vaikuttavuutta tuo lastensuojelun/sijaishuollon kustannusten väheneminen, kun lastensuojelun tuen tarve tunnistetaan ja tuki annetaan riittävän
varhaisessa vaiheessa monitoimijaisesti. Tämä näkyy lasten mielenterveys- ja päihdeongelmien määrän ja palvelujen tarpeen vähenemisenä lastensuojelulapsilla sekä koulua käymättömien lasten ja koulupudokkaiden
vähenemisenä. Vaikuttavuutta lisää myös mielekkään kehitystä tukevan arjen mahdollistuminen lapsille sekä
lapsia tukevien sosiaalisten ikätoverisuhteiden vahvistuminen.

4 Hankkeen organisointi, resurssit ja arviointi
Hankkeen hallinnoinnista ja kehittämistyön kokonaisuuden johtamisesta vastaa Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO. Osatoteuttajia ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Kuopion kaupunki sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä Siun sote. Osatoteuttajat vastaavat oman osahankkeensa toteutuksesta ja toimeenpanosta.
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Hankkeen johtoryhmä ja maakunnalliset ohjausryhmät
Hankkeen johtamisen tukena toimii YTA-alueen laajuinen hankkeen johtoryhmä. Johtoryhmä tuo asiantuntemusta hankkeen kehittämistyöhön ja seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa tulosten saavuttamiseksi rahoituspäätöksen mukaisesti. Johtoryhmä käsittelee hankkeen seurantatietoja ja taloustilannetta sekä suuntaa tarvittaessa hankkeen toimintaa. Lisäksi johtoryhmä osallistuu hankkeen arviointiin. Johtoryhmä ei vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta vaan vastuu on aina hanketta toteuttavalla organisaatiolla. Kukin osatoteuttaja määrittelee jonkun jo olemassa olevan työ-/ohjausryhmän tai perustaa tarkoitusta varten erillisen maakunnallisen ohjausryhmän tukemaan ja ohjaamaan maakunnan sisäistä kehittämistoimintaa. Maakunnallisen
ryhmän kokoonpanossa huomioidaan monialaisen toimijaverkoston ja asiakkaiden osallisuus.
Resurssit ja rahoitus
Hankkeen kehittämistoimintaa tukee ja koordinoi hallinnoijan palkkaama lastensuojelun koordinaattori (hankkeen käynnistymisvaiheessa ajalla 1.8.–31.12.2020 työaika 60 % ja ajalla 1.1.2021–31.12.2022 työaika 50 %).
Koordinaattori vastaa hankkeen kokonaisuuden johtamisesta sekä paikallisen ja alueellisen kehittämistyön yhteensovittamisesta. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta koordinaattorin systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutukseen, jolloin kouluttajaresurssi olisi useamman maakunnan hyödynnettävissä hankkeen päätyttyäkin.
Maakunnallisen kehittämistyön koordinoimisesta ja käytännön toteuttamisesta vastaavat kuhunkin neljään
maakuntaan palkattavat lastensuojelun kehittäjät (100 % työaika). Hankkeen kokonaiskustannukset ajalla
1.8.2020–31.12.2022 ovat yhteensä 1 000 000 euroa, josta STM:n valtionavustuksella katetaan 80 %. Hankkeen omarahoitusosuus 200 000 euroa (20 % kokonaiskustannuksista) katetaan pääasiassa maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen asiantuntijoiden työajan kohdentamisena hankkeessa toteutettavaan lastensuojelun monialaiseen kehittämistyöhön ja kehittämiseen liittyviin koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin. Tarkempi työpanoksen kohdennus määritellään hankkeen käynnistyessä. Osa alueen kunnista/kuntayhtymistä kohdentaa hankkeelle omarahoitusosuuden rahana. Hankkeen merkittävin kustannuserä ovat
henkilöstökustannukset, jotka ovat välttämättömiä hankkeen kehittämistoiminnan toteuttamiseksi. Osatoteuttajien budjetteihin on varattu resurssia asiakkaiden osallisuutta vahvistavaan toimintaan kuten asiakasraateihin, vertaistukiryhmiin ja kokemusasiantuntijaosaamisen hankintaan. Suuri osa varsinaiseen toimintaan
käytettävistä varoista kohdentuu asiantuntijapalveluihin, joita käytetään osaamisen kehittämiseen hankkeen
avulla. Systeemisen toimintamallin kouluttajakoulutuksiin varatut resurssit ovat välttämättömiä riittävän kouluttajamäärän varmistamiseksi alueilla. Yhteiset työpajat, kehittämispäivät- ja tapaamiset sekä seminaarit ovat
keinoja saavuttaa hankkeen tavoitteet monitoimijaisten ja systeemisten toimintamallien juurtumisesta osaksi
organisaatioiden perustoimintaa. Viestintään varatulla resurssilla varmistetaan tavoitteisiin pääsemistä.
Taulukko 12. Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Toteuttajaorganisaatio
ISO
Essote
Koske
Kuopion kaupunki
Siun sote
Yhteensä €

Omarahoitusosuus €
22 600
44 350
44 350
44 350
44 350
200 000

STM:n valtionavustus €
90 400
177 400
177 400
177 400
177 400
800 000

Kustannukset yht. €
113 000
221 750
221 750
221 750
221 750
1 000 000

Viestintä
Hankkeen viestinnässä ja tiedottamisessa hyödynnetään ISOn monikanavaista viestintää (www.isonet.fi -verkkosivut, ISOn Facebook, ISOuutiset-uutiskirjeet, ISOblogi, ISOn Youtube-kanava) sekä osatoteuttajien ja heidän
yhteistyökumppaneidensa verkostoja ja viestintäkanavia. Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma yhteistyössä osatoteuttajien kanssa hanketyöntekijöiden rekrytoinnin jälkeen.
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Yhteydet muihin kehittämishankkeisiin
Hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muiden YTA-alueiden lastensuojelun kehittämishankkeet ja näihin liittyvä valtakunnallinen yhteistyö. Tämän lisäksi keskeisimmät yhdyspinnat muodostuvat erityisesti maakuntien Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeisiin, YTA-alueen osaamis- ja tukikeskuksen (OT) kehittämiseen
sekä Sote-rakenneuudistuksen hankkeisiin. Maakuntien resursoimat sote-keskus-kehittäjät ovat tärkeitä
kumppaneita lastensuojelun maakunnallisille kehittäjille paikallisen monialaisen työn vahvistamisessa. YTAlla
VIP-verkosto ja mahdollisesti palkattava OT-koordinaattori olisivat merkittäviä yhteistyökumppaneita. Lisäksi
hyödynnetään ja huomioidaan yhteydet tiedonhallinnan (Kanta-palvelut, kirjaamisosaaminen, Kansa-koulu III
-hanke) ja palvelujen digitalisaation sekä niihin liittyvän osaamisen kehittämiseen. Hankkeen toteutuksessa
hyödynnetään sähköisten työkalujen ja palvelujen mahdollisuuksia (mahdollinen kehittämisyhteistyö Virtuaalisairaalan lastensuojelun digipolun ja KYS:n kanssa, mahdollinen digisosiaalityön kehittämishanke). SOSRAKEosaamisverkosto on ISOn hallinnoima rakenteellisen sosiaalialan työn osaamisen vahvistamiseen tähtäävä
hanke, jota voidaan hyödyntää rakenteellisen sosiaalityön näkökulman huomioimiseksi monitoimijaisen lastensuojelun kehittämisessä. Myös muut tarkoituksenmukaiset kehittämishankkeet (esim. Barnahus, Lasteri,
Mielenterveysstrategian toimeenpanohankkeet) linkitetään yhteistyöhön.
Riskit ja niihin varautuminen
Hankkeelle on tehty hankehakemuksen yhteydessä riskiarvio. Merkittävä riski on koronaviruksen aiheuttama
poikkeustila, joka vaikuttaa osatoteuttajien perustoiminnasta selviytymiseen. Tämä huomioidaan ja hanketyötä sovitetaan joustavasti: kehittämistyötä tulee kuitenkin tehdä myös osana kriiseihin mukautuvaa perustyötä. Henkilöriskejä ennakoidaan mm. työn huolellisen dokumentoinnin, työnantajan tuesta huolehtimisen
sekä verkoston ja tiimien osaamisen hyödyntämisen keinoin. Kehittämistyön etenemisen riskejä ehkäistään
hyvällä suunnittelulla, aikatauluttamisella ja vastuuttamisella sekä toimintatapojen sopimisella. Tarkempi riskianalyysi on taulukoitu hankkeen toteutussuunnitelmaan. Riskien toteutumista pyritään estämään ja ennakoimaan koko hanketyön ajan.
Seuranta ja arviointi
Hanketta ohjataan, seurataan ja arvioidaan koko hankeajan. Arvioinnin periaatteita ovat prosessuaalisuus,
dialogisuus, asiakasosallisuus sekä lastensuojelun monialaisen toimijaverkoston osallisuus. Arvioinnin yhtenä
tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä toimijoiden kesken. Hankkeen arviointi toteutetaan ensinnäkin jatkuvana sisäisenä arviointina ja se on kiinteä osa kehittämistyötä. Lisäksi hankkeessa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan oppilaitosyhteistyötä esimerkiksi harjoittelijan työpanoksella tehtävään ulkoiseen arviointiin. Arviointia tukee myös kansallinen arviointitiimi, joka koostuu viiden yhteistyöalueen lastensuojelun monialaisten kehittämishankkeiden hanketoimijoista ja osaamiskeskusten asiantuntijoista. Kansallisen arviointitiimin tarkoitus on tehdä yhteistyötä kansallisten toimijoiden (THL, STM) suuntaan monialaisen työn arvioinnin
kehittämiseksi. Hankkeen arviointisuunnitelma tehdään kaikkien osatoteuttajien kanssa, kun hanke on käynnistynyt ja hanketyöntekijät ovat aloittaneet työnsä. Tuossa vaiheessa täsmennetään hankkeen arviointimittarit ja tarkempi suunnitelma arvioinnin toteuttamiseksi. Loppuraportissa arvioidaan hankkeen onnistumista
ja tavoitteiden saavuttamista kokonaisuutena.
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