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Mallinnus
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24/132271/URN_ISBN_978-952-302-855-
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Lähtökohtia
• Laillisuusvalvonta: voimassa olevan lainsäädännön ja muiden 

normien sekä hyvän hallintotavan toteutumisen arviointi ja valvonta
• Tarkoituksenmukaisuuden valvonta 
• Ohjaus: ennen toiminnan aloittamista annettava neuvonta ja ohjaus 

sekä toiminnan tukeminen esim. informaatio-ohjauksen keinoin
• Ennakollinen/ennakkovalvonta, suunnitelmallinen/säännönmukainen 

ja reaktiivinen/epäkohtaepäilyyn liittyvä valvonta
• Sopimusohjaus
• Konkreettisessa toteuttamisessa sekoittuvat kontrolli, tuki, ohjaus
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Lähtökohtia
• Sijaishuollon ohjaus, valvonta ja laatu kietoutuvat yhteen

• Jotta tiedetään, miten hyvää sijaishuoltoa arvioidaan, millaiseen suuntaan 
ohjataan ja mitä valvontaan, tarvitaan yhteinen ymmärrys hyvästä perhe- ja 
laitoshoidosta eli laadusta

• Puuttuu valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit ja yhdenmukaisuus
• Perhe- ja laitoshoidon mallinnukset luovat pohjan hyvän hoidon ja 

kasvatuksen sisällölliseen ohjaukseen ja valvontaan
• Mallissa sijaishuoltopaikka- ja lapsikohtainen valvonta on erotettu: 

miten niistä kertyvä tieto kohtaa?
• HUOM! Hallituksen esitysluonnos valtion lupa- ja valvontavirastosta 

parhaillaan lausuntokierroksella (http://alueuudistus.fi/hallituksen-
esitysluonnos-huhtikuu2017) 
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Sijaishuollon valvonnan nykytila



Sijaishuollon valvonta tulevaisuudessa (luonnos)



Malli yksikkökohtaiseen valvontaan



Lapsikeskeinen valvonta



Kuka muuttaa?
• Ohjaus- ja valvontatoimijat muodostavat yhdessä verkoston, jotka 

ovat yhdessä ja erikseen vastuullisia toteuttamaan ehdotetut 
muutokset:
• Kansallinen ohjaus ja koordinaatio on välttämätöntä: valtion lupa- ja 

valvontavirasto, toimialan ohjaus, THL
• Maakunta- ja yhteistyöalueet
• Kunnat
• Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 
• Sijaishuoltopaikat (ml. omavalvonta)

• Oikeuskansleri ja EOA linjaavat laillisuutta esim. ratkaisuissaan
• HUOM! http://www.oikeusasiamies.fi/lapset
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Mikä muuttuu? 
Toteuttajat ehdotuksia mallinnuksen pohjalta
• Toimintatapa lapsikeskeinen ja lapsenoikeusperustainen/kaikki sijaishuolto-

ja valvontatoimijat
• Valtakunnallisen lähtötason selvittäminen yhdenmukaisella tavalla eli 

kaikkien sijaishuoltopaikkojen tarkastaminen/sovittava erikseen
• Kansallisen tason kriteerit ja periaatteet – dokumentaation yhdenmukaistaminen

• Ohjaus- ja valvontatoiminnan kohdistaminen enemmän toiminnan sisältöön 
teknisluonteisten asioiden sijaan

• Kansalliset rekisterit/tietopankit/kansallinen vastuu- ja toteuttajataho 
• Lasten ja henkilökunnan näkemysten systemaattisempi ja laaja-alaisempi 

selvittäminen/kaikki sijaishuolto- ja valvontatoimijat
• Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen ja vertaisarviointitoiminnan 

kehittäminen/esimerkkejä EOA ja Jyväskylä



Mikä muuttuu?
Toteuttajat ehdotuksia mallinnuksen pohjalta
• Perhehoidon ohjaus- ja valvontatoiminnan systematisointi

• Keskitetty maakunnallinen toimija valvontaan yhdessä sosiaalityöntekijöiden 
kanssa/maakunnat ja kansallinen koordinaatio

• Päällekkäisyyksien purku luvanvaraisen sijaishuoltotoiminnan 
valvonnasta/kansallinen koordinaatio

• Tietopohjan ja osaamisen vahvistaminen/THL yhteistyössä maakuntien 
kanssa

• Omavalvonnan kehittäminen
• Palveluiden käyttäjien osallisuus omavalvonnan arkisessa 

toteuttamisessa/sijaishuoltopaikat, maakunnat ja kansallinen koordinaatio
• Omavalvonnan ulkopuolisen seurannan lisääminen/maakunnat, kansallinen 

koordinaatio
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Kiitos!
#lapemuutos

susanna.hoikkala@lskl.fi

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


