Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke
”Hankkeessa rakennettavan ja muodostuvan YTA-tasoisen
verkoston kautta on mahdollista vahvistaa sosiaalihuollon
yhteistyötä koko Etelä-Suomen alueella.”
Etelä-Suomen yhteistoiminta-alue
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Tulevaisuuden lastensuojeluhanke toteutetaan
Etelä-Suomen yhteistoiminta (YTA) -alueella
• 51 kuntaa
• 8 sosiaali- ja terveydenhuollon
maakunnallista toimijaa
• 4 sairaanhoitopiiriä
• 5 osaamiskeskusta ja Lastensuojelun
Keskusliitto

• 485 053 lasta ja nuorta (. 2018; 0-20 v.)
• 29 454 lastensuojelun asiakkaana
ollutta lasta ja nuorta (koko maa
82643); 36 % kaikista maan
asiakkaista

Hankkeen toteuttajat
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca (hallinnoija)

Ab Det Finlandsvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy
Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Lastensuojelun Keskusliitto
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Hanketiimi
Minna Koskelainen; Verso
Anne Ruusunen; Verso

Katarina Fagerström, Verso
Vappu Koskinen; Sosiaalitaito

Päivi Petrelius; Sosiaalitaito
Maija Leskinen; Socom

Andreas Baldschun; Socom
Mari Väistö; LsKl
Ilona Akkila; Socca
Jaana Ryynänen, Socca
Jaana Leppäkorpi, Projektipäällikkö, Socca
Rekrytoitavana vielä väliinputoajanuorten ydintiimin
työntekijät (4) ja ruotsinkielisten palveluiden hanketyöntekijä

Hanketyöntekijät
työskentelevät
samojen
työpakettien
mukaisesti kaikissa
maakunnissa,
mutta painotukset
ovat erilaisia.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ja työpaketit
Lastensuojeluasiakkaiden tarvitsemat erityispalvelut ja uusien mallien
juurruttaminen arkeen:
Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut
Monitoimijainen arviointi
Väliinputoajanuorten jalkautuva tuki
Moniammatillisen yhteistyön edistäminen ruotsinkielisille lapsille ja nuorille
kaksikielisillä alueilla
Monitoimijaisten tiimien systeeminen konsultointi ja lasten osallisuus
monitoimijaisessa yhteistyössä:
Systeeminen ajattelu- ja toimintamalli
Lasten ja nuorten osallisuus
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Työpaketti

Toimenpiteet

Tavoite

Lastensuojelun monitoimijaisen
verkoston päihdepalvelut

Kartoitetaan alueiden tarpeiden mukaan
päihdehuollon mallinnuksia sekä vanhempien että
lasten palveluissa.
Kehitetään intensiivistä päihdehuollon tukea
lastensuojelun avohuollon asiakkaille
yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
–hankkeiden kanssa.

Lasten ja nuorten päihdepalvelut ja
lastensuojelu järjestävät yhdessä
lastensuojelun asiakkaille intensiivistä
kotiin annettavaa päihdehuoltoa.

Monitoimijainen arviointi

Vahvistetaan lastensuojelun ammattilaisten kykyä
arvioida lapsen ja perheen hyvinvointia käyttäen
tarkoitukseen soveltuvia mittareita, esim. ARVOAmittaria sekä hyödyntää arvioinnin tuloksia
yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Lastensuojelutyö kehittyy paremmin
lasten monialaisiin tarpeisiin
vastaavaksi, kun maakuntiin rakentuu
monitoimijaisen työskentelyn
toimintatapoja.

Edistetään sitä, että asiakkuuteen liittyvät
päätökset, palvelusuunnitelmat ja monitoimijainen
yhteistyö nojaavat luotettavaan, järjestelmälliseen ja
kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka samalla lisää
lapsen ja perheen osallisuutta.
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Työpaketti

Toimenpiteet

Tavoite

Väliinputoajanuorten jalkautuva
tuki

Rakennetaan sivistystoimivetoisesti vaativaa
tukea lapsille ja nuorille kouluympäristössä.
Luodaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä
alueelle jalkautuva vaativan tuen
resurssikeskus. Sivistystoimi osoittaa mallin
rakentamiseen erityisopettajan työpanosta.
Hankerahoituksella palkataan lastensuojelun
asiantuntija ja lisäksi osoitetaan työpanosta
lapsiperheiden sosiaalipalveluista.
Mielenterveystyön asiantuntijuus rakennetaan
myös osaksi tiimiä.
Resurssikeskusmallia jalkautetaan myös EteläSuomen maakuntiin.

Päijät-Hämeessä on toimiva
yhdenmukainen malli vaativaa erityistä
tukea tarvitsevien oppilaiden
tukemiseksi.

Mallinnetaan Helsingin, Vantaan ja Espoon
kaupunkien ja HUS:n pilottina koko EteläSuomen alueen käyttöön erikoissairaanhoidon
ja lastensuojelun yhteistyötä 10-18 –vuotiaiden
ns. väliinputoajanuorten jalkautuvana tukena.

10-18 –vuotiaat lastensuojelun
”väliinputoaja-asiakkaat” saavat
Helsingissä jalkautuvaa tukea ja laadittu
toimintamalli on käytettävissä koko
alueella.

Päijät-Häme

Helsinki ja HUS sekä Espoo ja
Vantaa
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Työpaketti

Toimenpiteet

Tavoite

Moniammatillisen yhteistyön
edistäminen ruotsinkielisille
lapsille ja nuorille kaksikielisillä
alueilla

Edistetään moniammatillista yhteistyötä ruotsin
kielellä lastensuojelun, mielenterveys- ja
päihdepalveluiden sekä sivistystoimen välillä.
Pilotoinnissa hyödynnetään esim. systeemisen
lastensuojelun tuloksia, monitoimijaisen
arvioinnin työvälineitä ja muita tämän
projektikokonaisuuden työpakettien
kehittämisratkaisuja.

Ruotsinkieliset palveluketjut saadaan
sujuvimmiksi ja yhteistyö lastensuojelun,
mielenterveys- ja päihdepalveluiden
sekä sivistystoimen välillä
toimivammaksi siten, että
ruotsinkielisten asiakkaiden palveluihin
saadaan uusia toimintamuotoja.

Vahvistetaan systeemistä toimintamallia
lastensuojelun sosiaalityössä ja monitoimijaisessa
yhteistyössä.
Luodaan systeemiseen toimintamalliin EteläSuomen yhteistä kehittämis- ja
koordinaatiotapaa.
Koulutetaan lastensuojelun tiimejä ja
mallinnetaan sitä, miten maakuntien
monitoimijaiset systeemiset tiimit voivat
hyödyntää toiminnassaan konsultoivaa tukea,
jolla edistetään osaamis- ja tukikeskusmallin (OT)
kehittämistä.

Systeemisten tiimien toiminta vakiintuu
yhdenmukaisena alueen maakunnissa,
kehittyy moniammatilliseen suuntaan ja
saa konsultoinnin kautta työvälineitä
erityisen haastaviin tilanteisiin. Yhteinen
alueellinen koordinaatio- ja
kehittämisrakenne mahdollistaa
kehityksen.

Systeeminen ajattelu- ja
toimintamalli
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Työpaketti

Toimenpiteet

Tavoite

Lasten ja nuorten osallisuus

Hyödynnetään järjestöjen erityisosaamista
erilaisissa elämäntilanteissa olevien lastensuojelun
asiakkaiden osallistumiseen lastensuojelun
kehittämiseen, varmistetaan että osallisuus
toteutuu läpileikkaavana teemana hankkeen
kehittämistyössä.
Osatoteuttajana tämän toimenpidekokonaisuuden
tuottaa Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten
ja nuorten kokemus osallisuudesta
vahvistuu. Lasten ja nuorten omaa
ymmärrystä ja kokemusta
hyödynnetään lastensuojelun
kehittämisessä.

Tulevaisuuden lastensuojelu –hanke ja Socca on
tehnyt yhteistyösopimuksen Kasper ry:n
Vanhemman ääni-hankkeen kanssa. Työpaketissa
otetaan myös vanhempien kokemuksen
hyödyntäminen ja osallisuuden vahvistaminen
tavoitteeksi aikaisempaa selkeämmin.
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asiakkaana olevien vanhempien
kokemuksia kehittämistyössä.
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Lisätietoja:

Jaana Leppäkorpi
projektipäällikkö;
Sosiaalialan osaamiskeskus Socca
jaana.leppakorpi@hus.fi
puh. 040 623 6434
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