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Sosiaali- ja terveysministeriölle    
 
Asia: Lausunto TOIMIVA LASTENSUOJELU -selvitysryhmän loppuraportista  
(STM raportteja ja muistioita 2013:19) 
 
Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät lausuntonaan seuraavaa: 
 

Yleistä 

Esitettyjen toimenpide-ehdotusten määrä kertoo lastensuojelun kehittämisen suuresta tarpeesta. Monet 
ehdotuksista ovat kannatettavia ja on paljon ehdotuksia, joihin tarttuminen on välttämätöntä, mikäli las-
tensuojelun tilaa halutaan merkittävästi kohentaa. Raporttiin on koottu jo tiedossa olevat epäkohdat ja 
puutteet.  

Osa toimenpiteistä on ilmaistu laveasti, ja ne vaativat tarkennuksia. Tulevaisuuden visio lastensuojelusta ja 
keinot tämän saavuttamiseksi eivät raportista hahmotu toivotulla tavalla. Vision muodostaminen olisi saat-
tanut onnistua, jos työryhmässä olisi ollut riittävän vahvasti sosiaalityön teoreettista asiantuntemusta ja 
asiakastyössä kehittynyttä ymmärrystä lastensuojelun käytännöistä.  

Raportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat monentasoisia, joten niiden toteuttamiseen tarvitaan eri-
laisia keinoja. Ehdotusten toimeenpanon ja seurannan osalta olisi tarvittu konkreettisia esityksiä siitä, miten 
lastensuojelua vahvistetaan ja uudistetaan. Lakiuudistukset ja monialainen työryhmä eivät ole vastaus jat-
kotoimenpiteiden toteuttamiseen. Erityisen valitettavaa on, että sijaishuollon kysymykset on rajattu pois. 
Välttämättömimmät uudistustarpeet olisi ollut tärkeä priorisoida, jotta niiden toteuttaminen, resursointi ja 
toteutettujen muutosten kustannusvaikutusten seuraaminen julkistaloudellisesti vaikeassa yhteiskunnalli-
sesti tilanteessa olisi turvattu. Etenkin tämä koskee lastensuojelutyöntekijöiden mahdollisuutta tehdä asia-
kastyötä. 

Sosiaalialan osaamiskeskuksilta pyydettiin erikseen lausuntoa, joka annettiin 21.2.2013 selvitysryhmälle. 
Lausunnossaan sosiaalialan osaamiskeskukset pitävät tärkeänä, että valtionhallinnon tulisi vahvistaa lasten-
suojelun kansallista kokonaiskoordinaatiota, jonka muodostaisivat STM, THL ja alueelliset sosiaalialan 
osaamiskeskukset.  

Vaikuttaa siltä, että lausuntomme sisältöä ei ole otettu huomioon. Kuitenkin osaamiskeskuksilla on tiiviiden 
alueellisten yhteyksien ansiosta parhaat mahdollisuudet suunnitella valtionohjauksessa linjattuja kehittä-
mistoimia sellaisiksi, että niissä otetaan huomioon alueiden erityispiirteet ja -tarpeet sekä kuntarakenteet. 
Osaamiskeskukset tekevät tälläkin hetkellä pitkäjänteistä kehittämistyötä alueillaan ja ovat voimavara niin 
kunnille kuin muille verkostokumppaneilleen, kuten järjestöille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.  

Koska sosiaalialan osaamiskeskukset osallistuvat aktiivisesti alueelliseen tiedontuotantoon ja myös tuotta-
vat lastensuojeluun liittyviä palveluja kunnille, otamme seuraavassa kantaa joihinkin yksittäisiin palvelura-
kennetta, asiakastyötä ja tiedontuotantoa koskeviin toimenpide-ehdotuksiin. 

 

Eroperheiden lapset 

Lasten oikeuksien ja näkemysten huomioon ottaminen osana viranomaistoimintaa on erityisen tärkeää 
haettaessa ratkaisua riitaisiin prosesseihin huolto- ja tapaamisasioissa. Mahdollisuutta edunvalvojan sijai-
sen määräämiseen vaikeissa eroprosesseissa pidetään perusteltuna toimenpide-ehdotuksena. Kaikkiaan 
olisi syytä selkiyttää eri osapuolten roolia vaikeissa erotilanteissa ja panostaa lastensuojelun edunvalvon-
nan lisäksi perheasioiden sovittelun kehittämiseen. 
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Työntekijät ja osaaminen 

Työryhmä toteaa, että työntekijäresurssin lisääminen on välttämätöntä. Koska velvoittavan henkilöstömi-
toituksen määrittely on toistaiseksi vaikeaa, edelleen jäämme epätietoisiksi siitä, miten kuntia ohjataan ja 
tuetaan lisäämään lastensuojelun henkilöstöresursseja siten, että lain velvoitteet on mahdollista täyttää.  

Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen järjestäminen on kannatettavaa, mutta erityisosaamisesta ei ole 
hyötyä, mikäli asiakastyöhön ei jää riittävästi aikaa.  

                      

Yhteistyö, työkäytännöt ja menetelmät 

Katsomme, että jos peruspalvelut toimisivat nykyistä paremmin, lastensuojelua tarvittaisiin vähemmän. 
Kun lastensuojelua tarvitaan, suunnitelmallisen lastensuojelun tulisi osaltaan täydentää muita palveluja, 
eikä sitä tulisi mieltää muista palveluista irralliseksi. Esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvitys on parhaim-
millaan ennaltaehkäisevä, asiakkaan palveluvalikkoa vahvistava määräaikainen prosessi.  

Kannatamme yhtenäisten toimintamallien pikaista kehittämistä lastensuojelun keskeisiin arviointivaiheisiin.  
Lastensuojelutyön näkökulmasta ensisijaista on arvioida lapsen arkea, elämäntilannetta, läheisiä ihmissuh-
teita ja voimavaroja.  

Kokemusasiantuntijaryhmien käyttöä tulisi edistää lastensuojelutyön menetelmänä, mutta kannatamme 
kokemusasiantuntijaryhmien toimintaa koskevia kirjauksia laatusuosituksiin lastensuojelulain sijasta. Asiak-
kaan osallisuuden vahvistamiseen oman asiakkuusprosessin aikana tulee kiinnittää entistä enemmän huo-
miota.  

Viranomaisten yhteistyötä sekä tietoutta oikeuksista ja velvollisuuksista lastensuojeluasiassa on parannet-
tava, ja näitä tarpeita esitetyt toimenpide-ehdotukset tukevat. Jotta nämä omaksutaan, tarvitaan pitkäjän-
teistä kehittämistyötä, mitä ei toimenpide-ehdotuksissa ole riittävästi otettu huomioon.  

 

Palvelurakenne 

Merkittävää rakenteellista sote-uudistusta tehtäessä tulisi ensisijassa hyödyntää olemassa olevia toimivia 
rakenteita ja vahvistaa niitä vastaamaan entistä paremmin lastensuojelun järjestämisen haasteisiin. Rapor-
tissa mainittu erityisvastuualueen moniammatillinen lastensuojelun kehittämisyksikkö olisi kytkettävä ole-
massa oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskokonaisuuksiin, kuten sosiaalialan osaamiskeskuk-
siin.  

Ehdotettua uutta rakennetta kokeiltaessa tullaan isojen käytännöllisten kysymysten eteen. Jos uuden kehit-
tämisyksikön toimeenpanoon päädytään, miten se ja muut kehittämisrakenteet resursoidaan? Mitä erityi-
sen vaativat lastensuojelun tehtävät ovat? Miten rakenteellinen muutos vaikuttaa asiakkaiden elämään – 
vaihtuvatko esimerkiksi asiakkaan työntekijät, kun elämäntilanne hankaloituu?  

 

Laadunhallinta ja valvonta 

Lastensuojelun laatusuositusten implementointiin ja eteenpäin työstämiseen tulee varata riittävät resurssit. 
Ehdotamme laatusuositusten kehittämistä siten, että jokaista suositusta tarkastellaan asiakkaiden, työnte-
kijöiden sekä virkamies- ja luottamusmiesjohtajiston näkökulmista. Laatusuositukset antavat jo tällaisenaan 
perustan lastensuojelun strategiselle kehittämiselle kunnissa sekä tarjoavat mahdollisuuksia itsearvioinnin 
toteutukseen ja keskeisten toimenpiteiden määrittelyyn. Erityisesti asiakkaiden arviointitiedon keräämiseen 
ja analysointiin on panostettava.  
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Lastensuojelun valtakunnallinen ohjaus ja kehittäminen 

Sosiaalialan osaamiskeskukset kannattavat kokeiluja ja niiden vaikutusten arviointia ennen laajamittaisten 
muutosten toteutusta. Koko maan kattavan rakenteensa turvin osaamiskeskukset voivat toimia kokeiluissa 
yhteistyökumppaneina ja osallistua kokeilutulosten juurruttamiseen alueillaan. Myös kieli- ja kulttuuriky-
symykset uudistuvia palvelujärjestelmiä kehitettäessä otetaan huomioon sosiaalialan osaamiskeskustoi-
minnassa.  

 

Tietopohja ja tiedontuotanto 

Ehdotettu lapsi- ja perhetutkimuksen instituutti voisi toimia lastensuojelun tietopohjan perustana ja koor-
dinoida lastensuojelun tiedontuotannon kehittämistä yhdessä alueellisten toimintayksiköiden, kuten yli-
opistojen, opetus- ja tutkimusklinikoiden sekä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Lapsi- ja perhetutki-
muksen instituutilla on oltava tiivis yhteys muihin sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisinstituutteihin, jotta 
se ei liiaksi irtoa yhteiskuntatieteellisestä perustastaan. On syytä korostaa, että lastensuojelun tietopohjaa 
luodaan joka päivä myös kunnallisissa asiakas- ja työntekijäsuhteissa – parhaimmillaan yhdessä selvittäen, 
tutkien, kehittäen ja oppien. Olisi vahvistettava rakenteita, joiden varassa tällaista tiedontuotannon tapaa 
on mahdollista jalostaa ja kanavoida monentasoisen päätöksenteon tueksi.  

 

Helsinki 9.10.2013 
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