
Lastensuojelun kehittäminen 

Valtakunnallisesti 

Toimiva lastensuojelu selvitystyöryhmän raportti ja toimenpide-ehdotukset lausunnolla 30.9. 
mennessä (runsaasti) 

Lastensuojelun laatusuositukset lausunnolla 

Lisämääräraha 3.4 milj. 2013–15 lastensuojelun kehittämiseen: Valtionhallinnon 
toimenpiteisiin THL ja  Kaste-ohjelman kautta kehittämiseen hankerahoitus syksy 2013 

 

Sosiaalialan osaamiskeskukset:  

Lastensuojeluverkosto (kokoontuu 4x v.) 

koottu lastensuojelun kehittämistoimet kokonaiskuvan saamiseksi 

yhteiset teemat ja tuotokset kootaan levittämistä ja hyödyntämistä varten: dokumentointi, 
moniammatillinen yhteistyö, sote-uudistus, asiakkaiden osallistumismahdollisuudet ja 
lastensuojelun edunvalvonta 

koottu lastensuojelun asiakasprosessin arviointitapoja kunnissa 

Praksis-näkökulma 

yhteistyö THL:n kanssa (esim. ls-käsikirja, tutkimus ) -> 

 

 



 

• Yhteistyö THL:n kanssa 

- Lastensuojelun käsikirjan kehittäminen: ehdotuksina mm. suunnattu 
ammattilaisille, rajoittamistoimenpiteet, asiakkaan oikeudet, perheoikeudelliset 
asiat, laatukriteerit, tilastotietoja: syypohjainen seuranta, osallisuuden käytäntöjä 
esim. kokemusasiantuntijoista, lastensuojelun edunvalvonta, linkkejä raportteihin ja 
tutkimuksiin mm, materiaalia oppilaitoksille, johtamisen tukea, monialaisen 
johtamisen kriteeristö korjaavassa työssä, (kustannus)tehokkaat asiakasprosessit. 
Osin myös sisällön tuottaminen ja välittäminen lasu-käikirjaan.  

- tutkimusyhteistyö esim. Väli-Suomen LasSe-hanke: alueen tai kunnan kanssa 
voidaan hankkiutua yhteistyöhön 

 

SONet BOTNIA ja Pohjanmaa 

Väli-Suomen Lastensuojelun tarpeen selvitystä kehittävä LasSe-hanke: osallisuus, 
prosessi, yhteistyö ja verkosto + tutkimusyhteistyö THL:n kanssa 2013-2015 (jatkohanke?) 

Lastensuojelun koulutuspäivä 29.10. Vaasassa, jossa STM esittelee Toimiva lastensuojelu-
raportin kehittämistarpeet sekä laatusuositukset 

Tietotuotanto työsuunnitelma ja tiedontarve:  

             a) Asiakaslähtöinen tieto:  valitaan mihin ja mitä esim. vaikuttavuus- arviointiin
                  ->asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien koostaminen, Bikvat ja muu    

             b) Ennakointitiedon hankkiminen esim. EVA-kokeilu ennaltaehkäisevän työn       

                         kehittämiseksi, ”vaihtoehtoisia tulevaisuuksia” 

              c) Aiheista, joissa substanssia ei ole määritelty: vaikuttavuus, hiljaisen tiedon                                                        

                 kokoaminen, seurantatiedon kartuttaminen halutusta asiasta esim. laatu,        

                 henkilöstö, tietoa asiakkuuksista, mikä toimii - mikä ei prosesseissa 

 

  
 

 



• Toivottu  ylimaakunnallisia verkostotapaamisia / kehittäjäryhmää :Kartoituksen tulos 
EP,P, KP alueilta 
 Perheoikeudelliset asiat 
 Perhehoito 

Perhehoitoa koskeva valvonta 
Pride-periaatteet ja niiden lapsen etu nyt 
Perhehoitoliiton toiminnasta 
Mitä ovat toimeksiantosopimussuhteet, ammatilliset p.hoidot yms. 

 Valvonta 
 Mitä Sote-kaavailut tuovat lastensuojeluun? 
 Lapsen etu 
 Lastensuojelun vaikuttavuus 

• Kiinnostuneita kumppaneita jo nyt: Vasson Eeva Valjakka , ls:n juridinen asiantuntija, 
Valvira  Lea Liukku 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiva lastensuojelu -selvitysraportti 
 
 
• Lastensuojelun asiakkuuden alkuvaihe ja avohuolto sekä niihin sisältyvää yhteistyö painottuu, 

sijaishuoltoa vain vähän  
• Lasten ja perheiden tilanteiden arvioinnin käytäntöjä ja menetelmiä on systematisoitava 
• Työntekijöiden osaamista on vahvistettava lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen avulla 
• Työntekijäresursseja on lisättävä välittömästi mutta asiakasmäärämitoitusten antamisen pohjaksi 

tarvitaan kokemukseen perustuvaa tietoa erilaisten työn organisointitapojen vaikutuksista 
työmäärään. Tätä tulee selvittää kuntakokeilujen avulla 

• Rakenteellisena kehityssuuntana esitetään hyvinvointia edistävien ja ongelmia ehkäisevien 
toimenpiteiden vahvistamista perustasolla. Varsinainen lastensuojelutyö kuuluu ns. laajan 
perustason tehtäviin.  

• Erityisen vaativia tilanteita varten tarvitaan jokaisella viidellä erityisvastuualueella lastensuojelun 
moniammatillinen osaamiskeskus. 

• Pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokoaminen 
järjestelmäksi, jolla on yhteinen tietopohja ja viitekehys.  
Lasten ja perheiden palvelujen kansallinen johtaminen edellyttää tietopohjan, tutkimuksen, 
ohjauksen, valvonnan ja kehittämisen vahvistamista sekä niiden resurssien lisäämistä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Toimiva lastensuojelu –selvityksen otsikot 

 
1.     Yhteistyö, työkäytännöt ja menetelmät 
2.     Työntekijät ja osaaminen 
3.     Eroperheiden lapset 
4.     Huostaanotetut ja kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 
5.     Maahanmuuttajataustaiset lapset 
6.     Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat 
7.     Vammaisuus, pitkäaikaissairaudet ja muut pitkäaikaiset ongelmat 
8.     Tietopohja ja tiedontuotanto 
9.     Kuntien toimintamallin kehittäminen 
10.   Palvelurakenne 
11.   Laadunhallinta ja valvonta 
12.   Lastensuojelun valtakunnallinen ohjaus ja kehittäminen 
13.   Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö 
 


