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• Lastensuojelun monialaisen 
kehittämisen hankkeet osana 
lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelmaa (LAPE)

• Hankeaika 2020-2022

• Kansallisesti hankkeita on käynnistynyt 5

• Kehittämistyötä koordinoivat
sosiaalialan osaamiskeskukset

• Hankkeita rahoittaa 
Sosiaali- ja terveysministeriö



TOP-hankkeen tavoitteet 

• Tavoite 1: Lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja 
nuoret saavat nykyistä paremman tuen koulunkäyntiinsä 
sekä tarvitsemansa mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

• Tavoite 2: Lastensuojelun monialainen osaaminen ja tietoon 
perustuva työskentely vahvistuu. 

• Tavoite 3: Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten 
osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät. 



Hankkeen toiminta-alue
Länsi-Suomen YTA-alueen yhteistyö

• painotukset maakunnissa, mutta 
kehittämistyö levitetään koko alueelle

Pohjanmaa: 
Lastensuojelu ja päihdepalvelut
Satakunta: 
Lastensuojelu, koulut ja varhaiskasvatus
Varsinais-Suomi: 
Lastensuojelu ja mielenterveys sekä 
systeemisen lastensuojelun kehittämisen 
koordinointi

Lisäksi hankeyhteistyötä tehdään 
kokemusasiantuntijoiden kanssa.



Hankkeen kehittämiskohteet
Pohjanmaa: Lastensuojelu ja päihdepalvelut
Nuorten päihdekartoitusmallien pilotoinnit Vaasassa *
Päihdetyöntekijä syty-tiimeissä Pietarsaaressa
Päihdepalveluiden jalkautuminen lastensuojeluyksiköihin
Työskentelymalli muun perheen kanssa, kun nuorella on päihdeongelma *

Satakunta: Lastensuojelu, koulut ja varhaiskasvatus
Mindme-koulutuskokonaisuus ja kuntakohtainen kehittäminen *
Sisukas-mallin pilotointi Porissa
Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön kehittäminen Raumalla *

Varsinais-Suomi: Lastensuojelu ja mielenterveys 
Lastensuojelulaitosten ja lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen välisen 
tiedonkulun rakenteet *
Lastensuojelun ja psykiatrian välisen yhteistyön rakenteet sijaishuollon aikana

Sijaishuoltoon sijoitettavien lasten terveystarkastusten mallintaminen *



Sijoitettu lapsi 
varhaiskasvatuksessa



Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa

- Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun sijaishuollon välille tehty 
tiedonsiirtolomake. Lomake on saatavilla sekä suomen että 
ruotsin kielellä

- Pilotointi on käynnissä Raumalla ja Pietarsaaressa, levittäytyy 
sijoitettujen lasten mukana muihin kuntiin.
- Mahdollisuus myös muiden kuntien osallistua lomakkeen 
käyttöön ottoon. Pilotoinnin kautta mahdollistuu 
kunnnalle/kuntayhtymälle perehdytys ja tuki
- Seuraava työryhmä kokoontuu 6.4.2022 klo 8.15, (linkki 
saatavilla Niina Kuusiselta)



Tulossa syksyllä: Pikku-Sisukas 
koulutukset

Yhteistyössä Pesäpuu ry.n kanssa

Toteutetaan verkossa sähköisellä oppimisalustalla hyödyntäen luentojen 
ohella kokemuksellisuutta, monipuolisia materiaaleja, videoita, 
vuorovaikutteisia verkkoaktiviteetteja, pienryhmiä sekä välitehtäviä.

Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen toimijat, oppilashuolto, 
sosiaalityöntekijät, perhehoitajat, lastenkodin ohjaajat.

Koulutus rakentuu iltapäiväwebinaareina toteuttavista moduleista (kesto 
3-4 h) ja niihin liittyvistä välitehtävistä. Moduleita on 5 ja niitä voidaan 
räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti. Osallistujat saavat Sijoitettu lapsi 
varhaiskasvatuksessa-oppaan sekä oheismateriaalit. Koulutuksesta saa 
todistuksen.



Sijaishuollossa kasvava 
lapsi/nuori koulussa



MindMe – koulu kuuluu kaikille

Koulutus- ja kehittämisprosessin tavoitteet

• vahvistaa verkoston osaamista sekä systeemistä 
työotetta sijaishuollossa kasvavien opetuksen ja 
tuen järjestämisessä 

• ohjata ja käynnistää kunnissa omat 
kehittämisprosessit  

• kirkastaa palvelupolkuja, eri toimijoiden rooleja 
sekä luoda yhtenäisiä käytäntöjä

• hyödyntää kokemustietoa kehittämistyössä
• vahvistaa sijaishuollossa kasvavien ja heidän 

lähiaikuistensa osallisuutta sekä tarjota 
vertaistukea

• pilotoida/käynnistää Sisukas-toimintaa
Pesäpuu ry



MindMe- koulu kuuluu kaikille 2021-22, 2/2

Aloitus-
webinaari
22.4. 2021

Kehittäjä-
ryhmä x 4 +
Työpaja 1
Osallisuus

9/2021

Kehittäjä-
ryhmä x 4+
Työpaja 2

Sisukas-
toiminta
10/2021

Kehittäjä-
ryhmäx 4 +
Työpaja 3

Systeemisyys
11/21

Kehittäjä-
ryhmä x4 +
Työpaja 4
Kouluakäy-
mättömyys

1/22

Kehittäjä-
ryhmä x 4+
Työpaja 5

Mielen 
hyvinvointi

2/22

Päättö-
webinaari

4/22

Pesäpuu ry

Kuntien kehittämistyön ohjaus ja tuki 2021-22

Tutustu tästä aiempiin prosesseihimme:
https://pesapuu.fi/toiminta/koulun-ja-lastensuojelun-yhteistyo/mindme-koulu-kuuluu-kaikille/

https://pesapuu.fi/toiminta/koulun-ja-lastensuojelun-yhteistyo/mindme-koulu-kuuluu-kaikille/


Kehittämistyön tuloksia sivistystoimen ja 
lastensuojelun yhdyspinnalla

• Sisukas-toiminnan pilotointi Porissa; tiedonsiirto lomake ja 
prosessikaavio

• Eura, Kankaanpää ja Ulvila ottavat käyttöön omat tiedonsiirto 
lomakkeensa

• Pysäkki-koulu Kankaanpäässä
• MindMe-päättöwebinaari 28.4.

• Hyvinvoinnin juurilla – Kouluyhteisön johtaminen ja vahvistaminen. 
Kohti systeemistä ajattelutapaa koulussa (pilotointi Porin viidessä 
koulussa)

• Maakunnallinen työryhmä käynnissä ”koulupudokkaat lastensuojelun 
avohuollossa”. 



Portaita Tulsoteen

• Tulsote toimii TOPin jatkumona varhaiskasvatuksen 
koulutuskokonaisuuden toteuttamisessa, ja sivistystoimen 
Sisukas-toiminnan juurruttamisessa Satakunnassa. 

• Tulsoten LAPE-osioon on Satakunnassa käynnissä rekryjä; 
oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattori ja 
perhekeskuskoordinaattori.



Hankkeen tapahtumat 2022
• Hyvinvoinnin juurilla – Kouluyhteisön johtaminen ja vahvistaminen. Kohti 

systeemistä ajattelutapaa koulussa 2.3.
• Tutkimukseen perustuva menetelmäosaaminen – Elämänjana 17.3.
• Työmme tutuksi – Yhteiset lapset ja nuoret psykiatrialla ja lastensuojelussa 23.3. & 

26.4.
• MindMe-työpaja osallisuudesta 29.3. & MindMe-päättöwebinaari 28.4.
• Systeeminen aikuissosiaalityö 12.5.
• Monialaisen yhteistyön mahdollisuudet psykiatrialla ja lastensuojelussa 31.5.
• Syty-tiimien täydennyskoulutus osa I 13.5. & osa II 3.10.
• Päihdeseminaari 12.10.
• Terveystarkastusten mallintaminen 1.11.
• Loppuseminaari 10.11.

• Lastensuojelupäivät: alaseminaariehdotus tehty sijaishuollon osallistavaan 
kirjaamiseen liittyen yhteistyössä Kansakoulu-hankkeen kanssa



Viestintä ja lisätietoja
Hankkeen omat verkkosivut: 
www.tukioikeastapaikasta.fi
Hankkeen uutiskirje – liity postituslistalle tästä.
Hankkeen Twitter-tili: www.twitter.com/tophanke
Pesäpuu.fi
Vasso.fi 

http://www.tukioikeastapaikasta.fi/
https://vasso.us20.list-manage.com/subscribe?u=1ce92e117899d62ab60c5878a&id=2ea3ab641c
http://www.twitter.com/tophanke


Kiitos

Projektipäällikkö Johanna Lehtola
Johanna.lehtola@vasso.fi

Lastensuojelun erityisasiantuntija 
Niina Kuusinen
Niina.kuusinen@pikassos.fi
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