
Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen 
kehittäminen

Kansallinen kick off- tilaisuus 2.2.2021
Petra Ahonen



• Lastensuojelun monialaisen 
kehittämisen hankkeet osana 
lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelmaa.

• Hankeaika 2020-2022

• Kansallisesti hankkeita käynnistyy 5.

• Kehittämistyötä koordinoivat
sosiaalialan osaamiskeskukset.

• Hankkeita rahoittaa 
Sosiaali- ja terveysministeriö



Tavoitteet ja työpaketit

Monialaisen
osaamisen tuki
ja palveluiden

sujuvuus

Yhteistyö
kokemus-

asiantuntijoiden
kanssa

Systeemisen
lastensuojelun
vahvistaminen

alueella

Lastensuojelun asiakkaana olevat
lapset ja nuoret saavat nykyistä

paremman tuen koulunkäyntiinsä
sekä tarvitsemansa mielenterveys-

ja päihdepalvelut.

Lastensuojelun piirissä
olevien lasten ja nuorten

osallisuus ja vaikuttamisen
mahdollisuudet lisääntyvät.

Lastensuojelun monialainen
osaaminen vahvistuu.



Hankkeen toiminta-alue
Länsi-Suomen YTA-alueen yhteistyö

• painotukset maakunnissa, mutta 
kehittämistyö levitetään koko alueelle.

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

Hankeyhteistyö kokemus-
asiantuntijoiden kanssa.



Toteuttamisesta vastaa hankeverkosto
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Oy VASSO Ab) 
hallinnoija

Sosiaalialan osaamiskeskus Satakunnassa (Pikassos Oy)

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
(SONet BOTNIA)

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala
området (FSKC)

Porin kaupunki, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö

VSSHP Turun yliopistollinen keskussairaala, 
psykiatrian toimialue

Turun kaupunki



Hankeverkoston henkilöstö 
ja vastuualueet
Pohjanmaa: 
Emmi Hakala (Lastensuojelu  ja päihdepalvelut)
Siv Kola (Systeeminen työote)

Satakunta: 
Petra Ahonen (Lastensuojelu ja koulut ja varhaiskasvatus, 
systeeminen työote)
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö
Varsinais-Suomi: 
Projektipäällikkö (Hankehallinto)
Minna Huisman (Lastensuojelu ja mielenterveyspalvelut)
Minna Laitinen (Lastensuojelu ja mielenterveyspalvelut)
Saija Westerlund-Cook (Systeeminen työote)
Marika Ahonen (Systeeminen työote)
Reeta Valta (Kokemusasiantuntijat, asiakasosallisuus)
Arttu Ala-Jokimäki (Viestintä)

FSKC: (Ruotsikielinen toteutus)



Yhteistyössä

Monialaisesti asiantuntijoiden ja asiakkaiden verkostojen ja 
muiden kehittämishankkeiden, kuten hankealueen 
maakuntien Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeiden, 
OT-keskuskehittämisen, VIP-verkoston sekä Ohjaamo- ja 
Valteritoiminnan kanssa.

Yhteistyö linkitetään myös kansalliseen kehittämistyöhön.



Lastensuojelu ja
mielenterveystyö
Minna Huisman, 
lasten mielenterveyden erityissuunnittelija

minna.huisman@vasso.fi



Lastensuojelu ja mielenterveystyö

Tavoitteena on joustava yhteistyö lastensuojelun ja mielenterveys-
palveluiden välillä sekä mielenterveyspalvelujen osaamisen kytkeminen 
lastensuojelulaitosten ja muiden sijaishuoltopaikkojen toimintaan.

Yhtenä kehittämistoimenpiteenä on suunnitteilla pilotointi 
yhteistyön sujuvoittamiseksi. Pilotoinnin tavoitteita ovat:

1. Mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelulaitosten välinen sujuva 
yhteistyö.
2. Omien perustehtävien selkeyttäminen.
3. Lapsen ja nuoren saama paras mahdollinen tuki.



Lastensuojelu, 
sivistystoimi ja 
varhaiskasvatus
Petra Ahonen, 
lastensuojelun erityisasiantuntija
petra.ahonen@pikassos.fi

Satakunnan Lastensuojelun 
kehittämisyksikkö



Lastensuojelu, sivistystoimi ja 
varhaiskasvatus
• Sijaishuollossa olevien lasten koulun ja lastensuojelun välisen yhteistyön 

vahvistaminen tukemaan lapsen koulunkäyntiä.
• Pilotoinnin suunnittelua ja aloittaminen. Pilotoinnin avulla on tarkoitus parantaa 

koulua käyvien sijoitettujen lasten koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä ja 
palvelujen sujuvuutta vastaamaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

• Kouluakäymättömyys ja lastensuojelun asiakkaat. Löytää malleja, joilla 
koulunkäyntiä voidaan tukea monialaisesti.

• Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön vahvistaminen 
tukemaan lapsen arkea.

• Tavoitteena on osaamisen lisääminen lastensuojelussa ja erityisesti sijaishuollon, 
sivistystoimen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden monialaiseen yhteistyöhön.

• Systeeminen ajattelutapa ohjaa työskentelyä.



Päihdepalvelut 
ja lastensuojelu
Emmi Hakala
kehittäjäsosiaalityöntekijä
emmi.hakala@seamk.fi

Siv Kola
kehittäjäsosiaalityöntekijä
siv.kola@seamk.fi



Nykytilanne Tavoitteet

• Tarkoituksenmukaisia päihdepalveluja 
alaikäisille ei juurikaan ole tällä hetkellä.

• Päihteet ovat usein taustasyynä, kun 
kyseessä on teini-ikäisen sijoitus.

• Nuorten alkoholinkäyttö on tilastojen 
valossa vähentynyt, mutta etenkin 
miedommat huumausaineet ovat 
yleistyneet.

• Työskentelyä toteutetaan moni-
ammatillisesta näkökulmasta. 
Päihdeongelman monisyisyys 
huomioidaan.

• Tarkoitus kehittää etenkin 
lastensuojelun 
ja päihdepalvelujen yhteistyötä.

• Tavoitteena edistää nuorille 
tarkoituksen-mukaisia päihdepalveluja.

• Tavoitteet tarkentuvat keskustelemalla 
ammattilaisten ja asiakkaiden (nuorten 
ja heidän vanhempiensa) kanssa.

• Tarkoitus luoda työmalleja, jotka ovat 
myöhemmässä vaiheessa 
hyödynnettävissä tulevan hyvinvointi-
alueen käyttöön.



Osallisuus ja 
kokemusasiantuntijuus
Reeta Valta
suunnittelija

reeta.valta@vasso.fi



Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus

Asiakaslähtöinen ajattelu koko hankkeen työtapana. 
Asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä ääni mukana kaikessa 
kehittämistyössä.

Osallisuus koko hankkeen työskentelyssä. Kokemuksen ääni 
kattaa aidosti ja tasavertaisesti koko hanketyön muiden 
ammattilaisten rinnalla.

Ei näennäisosallistumista! Lupaus siitä, että annettu työpanos 
on merkittävää ja sillä on vaikutusta. 

Kokemusasiantuntijat määrittelevät itse, mihin osallistuvat 
ja miten.

Avoimuus, vastavuoroisuus ja eettisyys.



Kokouksen etiketti:

Sulje mikki.    Sulje kamera.  Kysy chätissä.

Kiitos! -



Kokouksen etiketti:

Sulje mikki.    Sulje kamera.  Kysy chätissä.

Kiitos! -



Systeeminen työote
Saija Westerlund-Cook
erityissuunnittelija

saija.westerlund-cook@vasso.fi



Systeemisen työotteen ydinelementtien vahvistaminen.
Koulutettujen tiimien täydennyskoulutustarpeet, vertaistuki ja “johdatus
systeemisyyteen” uusille työntekijöille sekä tuki johdolle.

Systeemisen työotteen koordinointi maakunnittain.

Yhteistyö kansallisen systeemisen työotteen kehittämisen kanssa.
(THL ja muut hankkeet)

Systeeminen työote osana systeemiäÆ
Tukirakenteet monialaiseen yhteistyöhön ja systeemisen työotteen levittäminen myös
yhdyspinnoille.
Luotsit ja yhteistyö Sote-akatemian kanssa avainasemassa.
Psykiatrinen näkemys systeemiseen tiimiin?

Kokemusasiantuntijuus!

Ruotsinkielinen toteutus yhteistyössä Tulevaisuuden lastensuojelu- hankkeen ja 
Folkhälsanin kanssa.



Projektipäällikkö Marika Ahonen
Systeeminen työote

marika.ahonen@turku.fi

Petra Ahonen
Lastensuojelun erityissuunnittelija

petra.ahonen@pikassos.fi

Arttu Ala-Jokimäki
Projektisihteeri

arttu.ala-jokimaki@vasso.fi

Veronica Salovaara
veronica.salovaara@fskc.fi

Emmi Hakala
Kehittäjäsosiaalityöntekijä

emmi.hakala@seamk.fi

Minna Huisman
Lasten mielenterveyden 

erityissuunnittelija
minna.huisman@vasso.fi

Siv Kola
Kehittäjäsosiaalityöntekijä

siv.kola@seamk.fi

Marketta Raivio
Satakunnan lastensuojelun 

kehittämisyksikkö
marketta.raivio@porinperusturva.fi

Riku Wallin
Projektisihteeri

riku.wallin@vasso.fi

Reeta Valta
Suunnittelija

reeta.valta@vasso.fi

Saija Westerlund-Cook
Systeemisen työotteen 

erityissuunnittelija
saija.westerlund-cook@vasso.fi


