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Yhtymähallitus 26.05.2020 § 57
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun Lapsija perhepalveluiden muutosohjelman puitteissa toteutettavaan lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen ajalle 25.3.-1.6.2020
(VN/6703/2020). Valtionavustuksen tavoitteena on panostaa lasten
ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonalarajojen. Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun
asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken. Muilta osin tämän hallituskauden lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa toimeenpannaan
haetuilla maakuntien Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman hankkeilla tiiviisti näitä yhteen sovittaen. Haettavan valtionavustuksen määrä on kansallisesti enintään 2 miljoonaa euroa per vuosi.
Vuosille 2021 ja 2022 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen,
että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Lastensuojelun monialainen kehittämistyö organisoidaan hakuilmoituksen mukaisesti kansallisesti viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi yhteistyöalueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti siten,
että kultakin viideltä alueelta tulee yksi valtionavustushakemus. Hankesuunnittelun taustaksi ja yhtenäisen tiedon keräämiseksi sekä monialaisen lastensuojelun tilannekuvan muodostamiseksi toteutettiin
valtakunnallinen kuntien johtaville lastensuojelun viranhaltijoille
suunnattu kysely. Tays-alueella sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos (Kanta-Häme ja Pirkanmaa) ja SONet BOTNIA (Etelä-Pohjanmaa) ovat koordinoineet valtionavustushankevalmistelua yhteistyössä maakuntien avaintoimijoiden kanssa. Pikassos toimii hankkeen hakijana ja hallinnoi-jana, SONet BOTNIA toimii osatoteuttajana Etelä-Pohjanmaan alueen toimeenpanossa.
Jokaisen maakunnan alueella tilannekuvan muodostusta sekä hankevalmistelukeskustelua on käyty sosiaali- ja terveysjohdon, sekä
lasten, nuorten ja perheiden palveluiden verkostojen, ja etenkin lastensuojelun monialaisen toimijaverkoston kanssa. Hankevalmistelun
yhteydessä kuultiin myös Pesäpuu ry:n kokemusasiantuntijoita sekä

valmisteltiin oppilaitosyhteistyön suunnitelmaa Tampereen yliopiston
ja maakuntien ammattikorkeakoulujen kanssa.
MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 - 2022 -hankesuunnitelmalla haetaan valtionavustusta yhteistyöalueelle lastensuojelun
asiakkuudessa olevien lasten, nuorten, ja heidän perheidensä palveluiden systemaattisemman yhteistoiminnan kehittämiseksi. Lastensuojelun, opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken tarvitaan hallinnonrajat ylittäviä systemaattisia yhteistyörakenteita ja selkeyttä kokonaisvastuun kantajasta sekä jokaisen asiakasperheen tilanteessa että alueellisesti. MONNI -hankkeen päämääränä
on, että tulevaisuudessa lastensuojelun asiakasperheet saisivat
nykyistä paremmin ja koordinoidummin tarvitsemansa monialaisen
avun - ja kokisivat hyötyvänsä siitä. MONNI -kehittämistoiminnan
kaikessa monialaisessa yhteistyössä asiakkaan osallisuus ja kokemus kuulluksi tulemisesta on keskiössä.
Hankeaika on 1.9.2020 - 31.10.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti yhteistoiminta-alueella on 1 152 000 euroa, haettava valtionavustus
921 600 euroa (enintään 80 %) ja omarahoitusosuus 230 400 euroa
(vähintään 20 %). Hankehenkilöstöön kuuluvat projektipäällikkö sekä
jokaiseen maakuntaan sosiaalialan osaamiskeskuksiin palkattavat
lastensuojelun koordinaattorit sekä kaksi hanketyöntekijää etenkin
Pirkanmaan alueelle. Valtionavustuspäätöksen jälkeen hankkeen
käynnistyessä tarkennetaan kokonaishankkeen ja maakuntien pääkehittämisprosessien toteutussuunnitelmat sekä konkretisoidaan paikallistason eteneminen yhteistyössä lastensuojelun ja koko lapsiperhepalveluiden toimijajoukon kanssa.
Hankkeen budjetti vuositasolla on 384 000 €, omarahoitusosuus 76
800 €/vuosi. Etelä-Pohjanmaan (SONet BOTNIA) hankerahoitus 86
974 €/vuosi, omarahoitus 17 395 €/vuosi.
Omarahoitusosuuksien jakautuminen maakuntien alueilla, kuntayhtymien/ yhteistoiminta-alueiden/ kuntien välillä perustuu alueiden lapsilukumääriin (0 - 17-v.) 31.12.2019 tilanteen mukaisesti. Jokainen
maakunta on neuvotellut tarkemmin omarahoitusosuuksien kattamisesta. Alueiden sosiaali- ja terveysjohto on hyväksynyt suunnitelmat
sekä linjannut yhteisesti lähtökohtaisesti hankkeeseen osallistumisesta. Hankkeen kokonaisbudjetti sekä omarahoitusosuuksien vuosittainen jakautuminen hankemaakunnissa on kuvattu erillisessä liitteessä. Omarahoitusosuudet laskutetaan kerran vuodessa.
Liitteenä 1 Hankesuunnitelma (luonnos 8.5.2020), liitteenä 2 Talousarvio ja maakuntien omarahoitusosuuksien jakautuminen
ja liitteenä 3 Tiivistys hankehausta.

Lisätietoja asiassa antavat sosiaalipalvelujen johtaja Eija
Ala-Toppari-Peltola puh. 050 414 6270 ja vt. kuntayhtymän johtaja
Piia Kujala puh. 040 128 9900, etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.
Vt. kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen päättää sitoutua Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen
hallinnoimaan MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen
Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 - 2022
-hankkeeseen sekä sitoutuu omarahoitusosuuteen
1 592,00 €/hankevuosi.
Päätös saatetaan tiedoksi jäsenkunnille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

