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Tämä toimeenpanosuunnitelma koskee MONNI-hankkeen toimintavuotta 2022. Se täydentää alkuperäistä 

toimeenpanosuunnitelmaa, jonka MONNI-tiimi konkretisoi hankesuunnitelmasta helmikuussa 2021.  

Tämä vuoden 2022 toimeenpanosuunnitelma on tehty 11.1.2022 tiimipäivässä koko hankehenkilöstön 

voimin. 

1. Hankekokonaisuus 

MONNI-hankkeen työskentelyn orientaationa on systeeminen työote. Toimeenpano lastensuojelun 

asiakkaan asiassa jakautuu neljään eri pilariin ja viiteen palvelulupaukseen: 

OSALLISUUS: 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittarin edistäminen lastensuojeluun asiakkaan 

osallistumisen vahvistamiseen itseään koskevassa työskentelyssä 

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS: Maakunnallisten lastensuojelun kokemusasiantuntija-rakenteiden 

mallintaminen hyvinvointialueiden käyttöön. 

YHTEISEN TEKEMISEN KÄYTÄNNÖT:  

- Systeemistä ajattelua hyödyntäviä monialaisia kehittämisen tiimejä lastensuojelun ja 

yhteistyökumppaneiden ammattilaisille ja johdolle. Tavoitteena sopia asiakaslähtöisesti yhteisen 

tekemisen käytännöistä.  

- Mallinnus vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuusosastosta (Pirkanmaa) 

YHTEINEN OPPIMINEN: Orientoiva koulutus lastensuojelusta ja systeemisyydestä lastensuojelun 
yhteistyökumppaneiden johdolle ja ammattilaisille: Sytytään yhdessä? Opitaan lastensuojelusta ja 
systeemisyydestä -koulutus. 

2. Hankkeen kehittämis- ja koulutusprosessit 

2.1 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari asiakkaan osallisuuden vahvistamiseen 

MONNI-hanke edistää kevään ja alkusyksyn 2022 aikana 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittarin 

käyttöönottoa lastensuojelussa, julkisten ja yksityisten tahojen toimijoille. Edistämisellä tarkoitetaan, että 

lisäämme tietoisuutta mittarista ja sillä tavoiteltavista hyödyistä järjestämällä avoimia infoja Teamsin 

kautta, tuemme verkostomaisesti niiden työyhteisöiden prosessia, jotka mahdollisesti pilotoivat mittaria 

sekä pyrimme vaikuttamaan mittarin integroimiseen osaksi tulevia asiakastietojärjestelmiä. Tähän 

työskentelyyn ohjataan yhden koordinaattorin 40% työpanos hankealueen laajuisesti ajalla 1.1.-30.10. 

Keskustelemme Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden ja mahdollisesti hyvinvointialueen 

valmistelutoimistojen kanssa 3X10D Lastensuojelu:n edistämisen tavasta ja aikataulusta maakunnassaan.  

2.2. Kokemusasiantuntijarakenteen mallintaminen 

Kaikissa hankealueen maakunnissa työskennellään lastensuojelun kokemusasiantuntijarakenteen 

saavuttamiseksi hyvinvointialueelle. Mallinnustyössä on mukana edustus mm. lastensuojelun eri 

organisaatioista, Pesäpuu ry:stä ja kuntien osallisuustyöskentelystä. Kanta-Hämeessä syksyllä-21 aloitettua 

työskentelyprosessia hyödynnetään muiden maakuntien omissa prosesseissa. Pirkanmaalla vastaava tiimi 

aloittaa helmikuussa-22 ja Etelä-Pohjanmaalla helmi-, maaliskuussa 2022.  

Kokemusasiantuntijuudesta tehdään kevään-22 aikana video kokemusasiantuntijanuorilta nuorille 

yhteistyössä Pesäpuun kanssa. Video markkinoi nuorille mistä kokemusasiantuntijuudessa ja 

vertaisryhmissä voi olla kyse.  
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2.3. Yhteisen tekemisen käytäntöjen kehittäminen kehittämisen tiimeissä 

Kehittämisen alueet sisällöllisesti, kohderyhmittäin ja maakunnittain ovat muodostuneet yhdessä 

tekemisen tarpeesta lastensuojelun asiakkaan asiassa. Kehittämisen tiimien tilanne tammikuussa-22 on: 

 

Osa kehittämisen tiimeistä on jo päättynyt. Osassa työskentely jatkuu, myös johdon kanssa. MONNI-tiimi 

tukee kehittämisen tiimeissä syntyneiden yhteisten käytäntöjen pilotointeja. Lisätyöskentelynä 

(alatyöryhmänä) keväällä-22 aloittaa Kanta-Hämeessä sijoitettuna olevien lasten asioihin keskittyvä 

kehittämisen tiimi. 
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2.4. Yhteisasiakkuusosaston mallinnus 

Työstämme vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon tarpeessa olevien nuoruusikäisten 

yhteisasiakkuusosaston mallinnusta Pirkanmaalla. Työtä sillataan TAYS-alueen OT-

keskuskehittämishankkeen kanssa. MONNI-tiimin Tampereen projektisuunnittelijat vetävät asiassa 

monialaisen työryhmän työskentelyä keväällä ja alkusyksystä -22 jonka sisältöjä hyödynnetään 

mallinnuksessa. Tiivistä yhteistyötä Länsirannikon ja KYS -alueen OT-kehittämishankkeiden kanssa 

jatketaan.    

2.5. Orientoivat koulutukset lastensuojelusta ja systeemisyydestä  

MONNI-hankkeessa luotua Sytytään yhdessä? Opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä -koulutusta 

lastensuojelun yhteistyökumppaneille järjestetään kaksipäiväisenä edelleen keväällä-22. Lastensuojelun 

osuudesta tehdään myös tallenne, joka on joustavasti yhteistyökumppaneiden käytettävissä hankeajan 

loppuun. Lisäksi koulutussisällöistä muokataan versioita eri tarpeisiin, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi 

luennoissa, ns. syty-infojen järjestämisessä tai johdon kouluttamisessa.  

Monialaiselle johdolle suunniteltua koulutusta systeemisyydestä johtamisen ja lastensuojelun asiakkaan 

tarpeiden näkökulmaan kytkettynä suunnitellaan ja toimeenpannaan maakuntakohtaisten tarpeiden 

mukaan, pyrkien synenergiaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden kanssa. 

MONNI-hanke voi järjestää monialaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa myös sellaisia koulutuksia, jotka 

on suunnattu lastensuojelun ammattilaisille. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä järjestetään keväällä-22 

sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian kanssa luento varhaislapsuuden kokemusten merkityksestä 

nuoruusiässä, Art (aggression replacement training) -vihanhallinnan vinkeistä ja systeemisestä työotteesta. 

3. Maakunnan ja hankealueen MONNI-päivä 

Maakunnan MONNI-päivä kokoaa seminaari- tai työpajatyyppisesti MONNI-toimijoita yhteen eri 

kokoonpanoissa ja on avoin myös muille kiinnostuneille. Teemat pohjautuvat kunkin maakunnan 

monialaisen lastensuojelun kehittämistyöhön.  

Hankealueen yhteinen MONNI-seminaari järjestetään lokakuussa 2022.  

4. Yhteinen tekeminen hanketyössä  

MONNI-hankehenkilöstö edistää aktiivisesti yhteistä tekemistä Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden, 

hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten (Vate), opetuksen Vip- ja Vaatu-verkoston, 

alueellisen Barnahus-hankkeen, Lastensuojelu lapsen etuna-tutkimushankkeen (ETU-hanke) ja TAYS-alueen 

osaamis- ja tukikeskuskehittämishankkeen (OT) kanssa.  MONNI-tiimi on tiiviisti verkostoitunut 

maakunnallisten LAPE-työryhmien kanssa, ja Etelä-Pohjanmaalla kokoontuu kevyt ns. MONNI-työnyrkki.  

MONNI-hankkeen ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hankehenkilöstö toimii tiiviisti 

yhdessä hankealueen laajuisesti. MONNI-tiimi kokoontuu viikoittain säännöllisellä rakenteella sekä noin 

kahden kuukauden välein omiin tiimipäiviin. Tiimillä on yhteinen työnohjaus, jonka lisäksi projektipäälliköllä 

on oma työnohjaus. 

Projektipäällikkö raportoi sosiaali- ja terveysministeriön hankesalkkuun kuukausittain. 

Maksatushakemukset tehdään rahoittajan ohjeen mukaisesti puolivuosittain. Hanketiimi kokoontuu 

säännöllisesti muiden monialaisen lastensuojelun hankkeiden henkilöstön kanssa. Projektipäällikkö tapaa 

säännöllisesti muiden hankkeiden projektipäälliköitä sekä osallistuu kansalliseen lastensuojeluhankkeiden 

ohjausryhmään ja THL:n syty-työnyrkkiin, VIP-verkoston alueyhteistyöryhmään ja ETU-hankkeen 

ohjausryhmään. 
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5. Hankkeen tuotokset 

Hankkeelta voi odottaa seuraavia tuotoksia kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden toimintaan:  

1. 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari käytössä hankealueen lastensuojelun asiakasnuorten 

kanssa. 

2. Jokaiselle hyvinvointialueelle tehty mallinnus lastensuojelun kokemusasiantuntijarakenteesta. 

3. Muodostettu selkeitä systemaattisia käytäntöjä ja rakenteita monialaiseen yhteiseen tekemiseen 

teemakohtaisesti, jotka kuvataan hankkeen loppuraportissa ja osa Innokylässä tai 

hyvinvointialueiden palvelukuvauksissa.  

4. Vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuusosastosta nuoruusikäisiä varten tehty 

kirjallinen mallinnus Pirkanmaalla.   

5. Lastensuojelun yhteistyökumppanit ovat käyneet Sytytään yhdessä? Opitaan systeemisyydestä ja 

lastensuojelusta -koulutuksen. Yhteistyökumppanit ovat saaneet lisää tietoa lastensuojelusta myös 

tallenteen kautta ja muita koulutuksia on tarjottu mm. lastensuojelusta ja systeemisyydestä eri 

tarpeisiin ja eri ammattiryhmille.  

6. Poikkeamat vuodelle 2022 ensimmäisestä toimeenpanosuunnitelmasta 

Systeemisen työotteen soveltaja -sitoumuksen ideaa ei jatkotyöstetä MONNI-hankkeesta. Ideana oli, että 

osana hankkeen kehittämis- ja koulutusprosesseja arvioidaan maakuntien toimijoiden kanssa 

mahdollisuutta ja halukkuutta yhteisen ”Sytys-sitoumuksen” lanseeraamiseen. Sitoumus kertoisi, esim. että 

asiantuntija ja/tai organisaatio on sitoutunut oppimaan systeemistä orientaatiota ja halukas hyödyntämään 

systeemistä työotetta yhteisessä tekemisessä.  

Pesäpuun kanssa järjestettiin jokaisessa maakunnassa syksyllä-21 Nuorten foorumi. Nuorten foorumi on 

lastensuojelun kanssa tekemisessä olleiden tai olevien lasten ja nuorten vertaisfoorumi. MONNI-tiimiläiset 

tukevat alueellaan foorumien sisältöjen eteenpäin viemistä hankeaikana. 

Etelä-Pohjanmaalla tuetaan erillisellä yhteiskehittämisellä systeemisyyden lisäämistä nuorisopsykiatrian 

jalkautuviin konsultaatioihin kevään-22 aikana.  

Kanta-Hämeessä aloitetaan alaryhmätyöskentelynä sijoitettuna olevien lasten asioihin keskittyvä 

kehittämisen tiimi keväällä-22. 

 7. MONNI-tiimin työskentelyvastuut 

Koordinaattorit ja projektisuunnittelijat vastaavat alueellisesta toimeenpanosta ja koordinoinnista sekä 

edustavat hanketta paikallisessa verkostoyhteistyössä, yhdessä sovitun työnjaon mukaan. Projektipäällikkö 

koordinoi hankekokonaisuuden sisällöllistä toimeenpanoa, tukee MONNI-tiimiä, vastaa taloudesta ja 

viestinnästä. Hankkeen arvioinnin suunnittelu ja toimeenpano sekä raportointi ovat osa projektipäällikön 

tehtäviä, samoin kuin hankkeen edustaminen valtakunnallisessa lastensuojelun kehittämisen 

verkostoyhteistyössä.  


