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TAUSTA Sosiaali- ja terveysministeriön avustama hanke, jossa ovat mukana kaikki hankealueen kunnat/kuntayhtymät ja 
sairaanhoitopiirit. Kumppaneina alueen korkeakoulut ja Pesäpuu ry

Hankehallinnoijana Pikassos oy, osatoteuttajat Tampereen kaupunki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja SONet BOTNIA

TAVOITE Selkeytämme lastensuojelun monialaisen yhteistyön rakenteita ja käytäntöjä sekä ulotamme niihin 
systeemistä orientaatiota

TULOS Lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja perheet saavat koordinoidusti yksilöllisen tarpeeseensa perustuvan 
monialaisen avun ja kokevat hyötyvänsä siitä. Monialaisessa yhteistyössä on selkeät ja systemaattiset käytännöt ja 
rakenteet.

TOIMENPITEET 
1. Työkalut asiakasosallisuuden mittaamiseen osana lastensuojelun käytännön työtä, 3x10D.
2. Mallinnus maakunnallisesta lastensuojelun kokemusasiantuntija-rakenteesta.
3. Selkeät systemaattiset käytännöt ja rakenteet monialaiseen yhteiseen tekemiseen nuorisoikäisten kohdalla–

kehittämisen tiimit: lastensuojelu, nuorisopsykiatria, opetus, oppilashuolto sekä perustason päihde- ja 
mielenterveyspalvelut.

4. "Sytytään yhdessä – opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä” -koulutukset lastensuojelun yhteistyötahoille.
5. Yhteisasiakkuusosaston teoreettinen mallinnus.

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



MONIALAISEN 
LASTENSUOJELUN 
KEHITTÄMISEN TIIMI

• Systeemistä ajattelua hyödyntävä 
monialainen kehittämisen tiimi. Tavoitteena 
sopia asiakaslähtöisesti yhteisen tekemisen 
käytännöistä.

• Mukana nuorisoikäisten 
mielenterveyspalvelut, alaikäisten 
päihdehuolto, nuorisopsykiatria sekä 
nuoruusikäisten opetus ja oppilashuolto.

• Aluksi erikseen asiantuntijat ja johto
• Nyt yhdistetty yhteiseen keskusteluun
• Mukana kokemusasiantuntijat



3X10D LASTENSUOJELU

• Tavoitteena käyttöönotto koko hankealueella 
kaikessa lastensuojelussa

• Käsitelty Lape-ryhmissä
• Pohdittu mm. työkalun käyttöä 

kilpailutuksissa
• 3X10D infot 5.4., 6.5., 17.5. ja 14.6. klo 12.00



KOKEMUSASIANTUNTIJA-
RAKENNE

Tavoite
Laatia Pirkanmaan hyvinvointialueelle rakenne/malli 
lastensuojelun kokemusasiantuntija -ja vertaistoimintaan.

Työryhmä
Tampereen kaupunki
Ylöjärven kaupunki
Ikaalisten kaupunki
SOS-Lapsikylä
Pesäpuu ry
Sija ry (Pirkanmaan sijaishuoltoyksiköt)
Kasper ry
Pelastakaa Lapset ry, Länsi- Suomen aluetoimisto
Tulevaisuuden sote-keskushanke, Lape-työryhmä

Työskentely alkoi helmikuussa 2022 ja jatkuu kevään 2022.



KOULUTUKSET 
LASTENSUOJELUN 
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

• Syty-info 20.4.2022 klo 9–11 ja 19.5. 
klo 13–15

• Perustietoa lastensuojelusta –
koulutustallenne. Linkki

• Sytytään yhdessä? Opitaan 
lastensuojelusta ja systeemisyydestä 
koulutukset kevään osalta täynnä

• Koulutus toimialajohtajille tulossa 
(ajankohta vielä avoin)

https://monnihanke.fi/perustietoa-lastensuojelusta


YHTEISASIAKKUUSOSASTO

• Mallinnamme vaativan sijaishuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuus-
osastoa ja tukityöskentelyä Pirkanmaalla

• Katse kiinnitetään myös tässä työssä 
alaikäisten sivistyksellisiin oikeuksiin ja 
päihdehoitoon

• Yhteiskehittäminen tiimityönä kevätkaudella 
2022

• Kirjallinen tuotos
• Tavoitteena kommentoitava versio ennen 

kesää
• Lopullinen versio syyskaudella



Muuta

Pirkanmaan MONNI-päivä 18.5.2022 klo 11.30–16.00

• Aiheena on nuorten ääni ja osallisuus teemalla 
"lastensuojelun tulevaisuus – ei vain lupaus 
vähemmän huonosta, vaan lupaus paremmasta".

• Ilmoittautumisohjeet, paikka ja seminaarin ohjelma 
tulevat myöhemmin.



Miksi yhteistyö lastensuojelun ja muiden toimijoiden 
välillä on tärkeää? 
Nuorten foorumissa nousseita ajatuksia

• Ettei ongelmat etene liian pitkälle, perheet saavat apua
• Ammattilaisilla on riittävä tieto ja ymmärrys tilanteesta + 

kokonaisvaltainen kuva
• Osataan tehdä oikeita asioita, välttää väärinkäsityksiä ja 

palveluiden laatu vahvistuu
• Resursseja säästyy, ammattilaisten työ helpottuu
• Ihmiset voivat yhteiskunnassa hyvin, perusoikeudet toteutuvat
• Lapsi pystyy elämään lapsen elämää ja toteuttamaan unelmiaan
• Lapsi voi olla onnellinen sekä oppia rakastamaan itseään ja muita



Kanta-Häme: 

Koordinaattori Eija Luodes

eija.luodes@pikassos.fi
p. 044 491 0316

Pirkanmaa:

Koordinaattori Laura Nila 
laura.nila@pikassos.fi
p. 044 335 6643

Projektisuunnittelija Johanna 
Heikkinen
johanna.heikkinen@tampere.fi
p. 041 730 9213

Projektisuunnittelija Raino Ketola
raino.ketola@tampere.fi
p. 044 423 5183

Etelä-Pohjanmaa:

Koordinaattori Auli Romppainen 
auli.romppainen@seamk.fi
p. 040 830 0337 
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3X10D Lastensuojelu: Koordinaattori Petta Porko (40%) petta.porko@seamk.fi, p. 040 830 0429

Projektipäällikkö: Kristiina Ruuskanen, kristiina.ruuskanen@pikassos.fi, p. 0447757940
Ohjausryhmän puheenjohtaja: toimitusjohtaja Tuula Tuominen, tuula.tuominen@pikassos.fi, p. 
0505315439 

monnihanke.fi
Twitter: @monnihanke 
LinkedIn: linkedin.com/company/monnihanke
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