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Loppuraportti, Sijaishuollon valvonta ja asiakasohjaus    

Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan sekä asiakasohjauksen työryhmän tehtävinä oli suunnitella 

Uudenmaan maakunnan kanssa sekä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan että sijaishuollon 

asiakasohjauksen malli. Työ on edennyt eri tahdissa suunnitelman ollen valvonnan osalta melko pitkällä ja 

asiakasohjauksen osalta puolestaan jääden vision tasolle.  

Valvonta 

Lastensuojelun sijaishuollon valvontaa on tehty Uudenmaan kunnissa melko eri tavoin sekä toimintatavan 

että resurssin suhteen. Lapsikohtaisen, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulle jäävän 

valvonnan ohella useimmissa kunnissa muu valvonta on rajautunut käytännössä lakisääteisen 

sijaintikunnan valvontatehtävän hoitamiseen, epäkohtailmoituksiin ja kanteluihin perustuvaan 

reaktiiviseen valvontaa sekä kunnasta riippuen mahdollisen puitesopimuksen valvontaan.  

Erillistä valvontaan kohdennettua resurssia on vain pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa: Espoossa 

ja Vantaalla kummassakin yksi sosiaalityöntekijä, jonka toimenkuvaan kuuluu lisäksi jonkin verran 

asiakastyötä (sijoituksen aikainen vastuusosiaalityötä) sekä asiakasohjausrakenteeseen osallistumista. 

Helsingissä on asiakasohjausyksikkö, jonka tehtäviin kuuluu sijaisperheiden rekrytointi ja valmennus, 

asiakasohjaus kaikkiin sijaishuollon palvelumuotoihin sekä sijaishuollon valvonta. Helsingissä sekä Espoossa 

ja Vantaalla valvontaa on lapsikohtaisen prosessin ja sijaintikunnan velvoitteen lisäksi toteutettu myös 

puitesopimusvalvontana, epäkohtailmoituksiin ja kanteluihin perustuvana reaktiivisena valvontana sekä 

suunnitelmallisena, säännöllisiin ohjaus- ja valvontakäynteihin perustuvana valvontana (ennakollinen 

valvonta).  

Työskentely valvonnan osalta, yhteiskokeilu 

Valvonnan osalta maakunnallista konsensusta lähdettiin muodostamaan paitsi Lape-työryhmän 

työskentelynä myös laajassa työkokouksessa 15.1.2018. Kokoukseen kutsuttiin mukaan edustajat kaikista 

Uudenmaan kunnista, joista useimmista edustaja paikalle saapuikin. Laajassa työkokouksessa sovittiin 

yhteisen valvontakäyntilomakkeen laatimisesta ja nimettiin tähän työhön pieni työryhmä. Lisäksi sovittiin 

pilotointikäynneistä (yhteensä 4), jotka toteutettiin Lape-työryhmän edustajakuntien toimesta kevään 

2018 aikana. Käynneistä kerättiin systemaattista kokemuspalautetta sekä käynnille osallistuneilta 

tarkastajilta että käynnin kohteen olleilta yksiköiltä. Lisäksi kokemuksista sekä toiveista tulevan toiminnan 

osalta (vuosi 2019 ja eteenpäin) kerättiin näkemyksiä kaikkiin kuntiin lähetetyllä kyselyllä. Kokemusten ja 

palautteen perusteella yhteistä rakennetta hiottiin ja sovittiin yhteisistä käytännöistä sekä tehtiin 

valvontakäyntilomakkeeseen tarvittavat muutokset.  

21.9.2018 pidettiin uusi maakunnallinen laaja työkokous, jossa kokemukset ja kyselyn tulokset käsiteltiin 

sekä käytiin ryhmäkeskustelua siitä, miten valvontaa tulisi jatkossa toteuttaa. Lape-työryhmä kokosi 

keskustelussa nousseiden seikkojen perusteella esityksensä valvonnan järjestämisestä vuonna 2019 sekä 

myöhemmin maakuntarakenteessa.  

Visio tulevasta 

Valvonnan järjestämisen on koko ajan nähty olevan järkevintä järjestää maakuntatasoisena toimintana 

keskitetysti. Sijaishuollon valvonta nähdään työryhmässä osana laajempaa sosiaali- ja terveyspalveluiden 



valvontaa, mutta kuitenkin omana vankkaa lastensuojelullista osaamista edellyttävänä asiantuntijatyönä. 

Niin ollen pitkälti on nähty, että valvonnan sijoittuessa maakunnan järjestäjän puolelle yhteen yksikköön, 

tulisi sen sisällä olla lastensuojelun palveluiden valvonta omana osastonaan ja sijaishuollon valvontaa 

tekemässä erikoistuneet asiantuntijansa. Tästä yksiköstä käsin voitaisiin tasapuolisesti valvoa sekä 

maakunnan liikelaitoksen tuottamia että ostopalveluna hankittavia sijaishuollon palveluita.  

Asiakasohjaus puolestaan nähdään valvonnasta kertyvää tietoa ehdottomasti tarvitsevana, mutta lähelle 

(vastuu)sosiaalityötä sijoittuvana toimintona. Niin ollen asiakasohjauksen tulisi toteutua liikelaitoksessa. 

Keskustelujen ja työstämisen myötä on työryhmässä päästy yksimielisyyteen siitä, että asiakasohjaus on 

järkevää järjestää hallinnollisesti keskitettynä, jalkautuvaan aluemalliin perustuvana toimintana. Keskitetty 

yksikkö tarjoaisi tukea palvelumuodon pohtimiseen ja tarvittaessa sijoitusprosessiin sekä vastaisi 

laitossijoitusten koordinoinnista ja mahdollisesti luvanvaraisen perhehoidon paikkojen koordinoinnista. 

Yksiköllä olisi vankat yhteistyörakenteet sekä perhehoidon palveluihin että maakunnalliseen 

valvontayksikköön. Hankintavaltuudet olisivat ainakin liikelaitoksen, puitesopimuskumppaneiden sekä 

maltillisten suoraostojen osalta asiakasohjausyksiköllä.  

Koska valvontaa kuitenkin sijoittuu maakunnan organisaatiossa myös liikelaitokseen, eikä työnjako näiden 

kahden välillä selkiytynyt Lape-työryhmän työskentelyn aikana, on työryhmän lopulta mahdotonta ottaa 

kantaa siihen, mihin valvontayksikön tulisi sijoittua. Lape-työryhmä esittää, että mikäli valvonta keskittyy 

pääasiassa järjestäjän puolelle, toteutetaan toiminta edellä kuvatun kaltaisesti ja asiakasohjaus omana 

(hallinnollisesti) keskitettynä yksikkönään liikelaitoksessa. Tällöin asiakasohjausyksikössä ajatellaan olevan 

myös ohjaus avo- sekä akuuttipalveluiden (ml vastaanottotoiminta) osalta pidempiaikaisen sijaishuollon 

luvanvaraisten palveluiden ohella. Mikäli taas pääpaino lastensuojelupalveluiden valvonnasta sijoittuu 

liikelaitokseen, tulisi toimintoja järjestettäessä Lape-työryhmän näkemyksen mukaan harkita yhteisen 

keskitetyn valvonta- ja asiakasohjausyksikön perustamista. Tällöin valvonnan ja asiakasohjauksen 

toiminnot olisivat samassa yksikössä, mutta mahdollisesti eri henkilöiden vastuulla. Yhteinen johtaminen 

kuitenkin takaisi tiiviin vuorovaikutuksen näiden toimintojen välillä. Tässä tapauksessa avo- ja kiireellisten 

palveluiden asiakasohjausta tulee pohtia erikseen.  

Toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon osalta lapsen ja sijaisperheen yhdistäminen eli 

”machaaminen” olisi kummassakin tapauksessa työryhmän näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista 

toteutua perhehoidon palveluissa, eikä keskitetyssä asiakasohjausyksikössä. Yhteistyön näiden yksiköiden 

välillä tulee olla tiivistä parhaan mahdollisen lapsen tarpeisiin vastaavan sijaishuoltopaikan löytymisen 

varmistamiseksi. Luvanvaraisen perhehoidon osalta tulee niin ikään pohtia yhteistyörakennetta 

perhehoidon palveluiden ja asiakasohjausyksikön molempien asiantuntijuuden käytettävissä olemisen 

takaamiseksi lapsi- ja prosessikohtaisesta tarpeesta riippuen.  

Vielä päätöksentekovaiheessa olevan lainsäädännön ja sen erilaisten mahdollisten tulkintojen vuoksi 

asiakasohjauksen rakenteen suunnittelun viimeistely jää siis Lape-työn osalta kesken. Sen sijaan 

valvonnassa ollaan siirtymässä yhteiseen toimintatapaan jo vuoden 2019 alusta itsenäisten kuntien 

yhteistyönä ja niin ollen pohja maakuntarakenteeseen siirryttäessä tulee valvonnan keskittämisen osalta 

olemaan jo vankka.  

 


