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Vuonna 1987 syntyneiden kohortin elämänkulkua on seurattu rekisteritietoon nojaten 25 vuotta (Ristikari 

ym. 2016), ja tämän tutkimuksen mukaan joskus kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleiden hyvinvoinnin 

riskitekijät ja hyvivointiongelmia kuvaavien palvelujen käyttö on moninkertainen muihin samanikäisiin 

nuoriin aikuisiin verrattuna (myös Kestilä ym 2012). Tutkittaessa tarkemmin palvelujen käyttöä ja 

saatavuutta ennen lapsen sijoituspäätöstä, nousee esiin monia palvelurakenteeseen ja sen kirjoon, lapsen 

edun turvaavaan työskentelyyn ja sen ehtoihin liittyviä pulmia. Ne kytkeytyvät niin sosiaalityöntekijöiden 

vaihtuvuuteen, pätevyyteen, suuriin asiakasmääriin kuin  kunnan toimintatapaan ja talouteen  (Heino ym. 

2016a ja b). Lastensuojelussa tehdään henkilökohtaisia lapsiin ja perheisiin kohdistuvia 

viranomaispäätöksiä, joilla voidaan kajota perusoikeuksiin.  

Valmistellusta 27.6.2016 päivätystä lakiluonnospaketista ei ilmene riittävästi, miten erilaiset sosiaali- ja 

terveyspelveluihin liittyvät toiminnot on tarkoitettu järjestää niin, että ne turvaavat ja toteuttavat 

yksittäisen lapsen etua. Ehdotettu uudistus toteutetaan tilanteessa, jossa ei ole olemassa yhtenäistä tapaa 

tuottaa lastensuojelupalveluja. Tässä mielessä käytäntöjä yhtenäistävä sosiaali- ja terveydenhuoolon 

uudistus on tervetullut. Integratiivisia mallinnuksia luodaan hallituksen LAPE-hankkeessa niin 

moniammatilliseen hoidon tarpeen arviointiin kuin palvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on entistä 

yhdenmukaisemmat käytännöt ja toimivammat rakenteet. 

Palveluverkko  

Lapsiväestöstä 7,5 % oli vuonna 2014 lastensuojelun avohuollon asiakkaana ja sijoitettuna oli 1,4 %. Vuonna 

2015 voimaantullut sosiaalihuoltolaki saattaa johtaa lastensuojelun asiakkaaksi tulevien lasten määrän 

vähenemiseen, mikäli lain tavoite varhaisemmasta tuesta peruspalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa 

palveluissa ilman lastensuojelun asiakkuutta toteutuu. Lakimuutoksista huolimatta on ennakoitavissa, että 

kymmenet tuhannet lapset ja nuoret perheineen tulevat tarvitsemaan sekä lastensuojelun avohuollon että 

sijaihuollon tukea ja palveluja myös tule-vina vuosina.  

Valtaosa lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista on asiakkaana samanaikaisesti sekä lastensuojelun 

avohuollon palveluissa että ns. yleisissä palveluissa. Lastensuojelun omia palveluja on varsin vähän: 

perhetyö on laajin ja moninaisin lastensuojelun avohuollon palvelumuoto, ja pääosin asiakkaana olevat 

lapset ja perheet käyttävät runsaasti muita opetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja 

erityispalveluja. Sekä lasten, nuorten ja perheiden yleiset että lastensuojelun erityiset palvelut on kunnissa 

organisoitu hyvin vaihtelevasti. Suurissa kunnissa on useita toimijoita ja monia erikoistuneita yksikköjä. 

Myös yksityiset tuottajat tarjoavat avohuollon palveluja yhä enemmän, mutta niitä ei ole kattavasti tarjolla 

maan eri osissa. Lapsi- ja perhekohtaisen yhteistyön tulisi toimia asiakaslähtöisesti, oikeaan aikaan ja lapsen 

edun toteutumisen turvaten niin palvelujen välillä kuin huomioiden asiakas läheisverkostoineen. 

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon järjestämisvastuu on tähän asti ollut kunnilla. Miten järjestämisvastuun 

siirto tapahtuu ja mitä se tarkoittaa käytännössä erityistä suojelua tarvitsevan lapsen ja nuoren kannalta, 

jää arvailujen varaan. Lastensuojelu tukeutuu ihmissuhteisiin ja luottamukseen auttamissuhteissa. Se on 

ytimeltään viranomaistoimintaa, joka perustuu monialaiseen ammatilliseen osaamiseen ja pätevyyteen. 



Sosiaalihuoltolain muutos yhdessä SOTE-uudistuksen kanssa siirtää lastensuojelun painopisteen entistä 

vakavampiin ja vaikeampiin lasten ja nuorten tilanteisiin. Tämä edellyttää, että uudistuvalle lapsi- ja 

perhekohtaiselle lastensuojelutyölle on määriteltävä työntekijäkohtaista asiakasmäärää koskeva mitoitus, 

joka mahdollistaa intensiivisen ja vaikuttavan muutostyön vaikeissa tilanteissa olevien lasten ja perheiden 

kanssa. Riittävä mitoitus lastensuojelun sosiaalityössä on keskeinen keino ehkäistä huostaanottojen 

tarvetta, kun sosiaalityöntekijöille jää aikaa ja mahdollisuuksia työskennellä vaikeissa tilanteissa 

luottamusta rakentaen, suunnitelmallisesti ja yksilöllisesti lasten ja perheiden kanssa. Vastikään tehty 

tutkimus toi näkyviin suuret erot kuntien välillä. Kriisiytyneiden ja vakavien tilanteinen tutkiminen ja 

monialainen huostaanoton tarpeen arviointi, tarvittavien palvelujen järjestäminen, palveluprosessin 

koordinaatio ja johtaminen keskittyvät lastensuojelun sosiaalityöhön, vastuutyöntekijän asiakasmitoitus voi 

maksimissaan tarkoittaa kymmentä samanaikaisesti asiakkaana olevaa perhettä (Heino ym. 2016a).  

Kuntaa suurempaa järjestäjätahoa tarvitaan lastensuojelussa. On kuitenkin tarpeen huolehtia siitä että 

maakunnan palvelulaitos (22 §) omaa riittävää osaamista erityisryhmien palvelujen suhteen. Tällaisia 

tehtäviä ovat esimerkiksi lastensuojelulaitosten ohjaus ja valvonta sekä lasten perhehoidossa yksityisten 

perheiden rekrytoinnin, valmennuksen, koulutuksen sekä ohjauksen ja tuen järjestäminen. Ammatillisen 

perhehoidon mitoitusten toteutumisen seurantaan ja laadun valvontaan on perhehoitolain uudistamisen 

(2016) jälkeen erityistä tarvetta kohdentaa resursseja. Lisäksi näiden palvelujen kehittäminen 

lastensuojelun yhteyteen edellyttää jossain määrin perhehoidon eriyttämista kohderyhmän mukaan 

(ikäihmisten perhehoidon sisältö eroaa lasten ja nuorten tarvitsemasta perhehoidosta ja integroitavista 

tukipalveluista). 

Palvelujen saatavuus, yhdenvertaisuus ja kattavuus      

Lastensuojelupalvelut on tähän saakka voitu järjestää pääosin lähipalveluna. Lähipalvelu ei ole kuitenkaan 

merkinnyt palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, vaan lasten ja perheiden pääsy lastensuojelun palvelujen 

piiriin on vaihdellut kuntien välillä runsaasti. Asiakkaiksi päässeidenkään lasten ja perheiden 

palvelujensaanti ei toteudu riittävästi eikä yhdenvertaisesti (esim. Ahlgren-Leinvuo 2015). Merkittävä osa 

asiakkaana olevista, sijoitetuista tai sijoituksen riskissä olevista lapsista oli ennen sijoitusta jäänyt vaille 

jotakin tarvitsemaansa palvelua, vaikka he olivatkin saaneet monia tarvitsemiaan palveluja. Pulmia on 

erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuudessa. Esimerkiksi niistä sijoitetuista nuorista, joiden 

taustalla on päihdeongelmia, vain 35 % sai päihdeongelmaan palvelua. Mielenterveyden ongelmiin hoitoa 

sai kaksi kolmesta lapsesta. Vanhemmista 40 % sai tarvitsemaansa päihdepalvelua ja yli 60 % ei saanut tai 

käyttänyt palvelua, vastaavasti vanhemmista 55 % sai mielenterveyspalveluja, ja 45 % ei joko saanut tai 

käyttänyt palvelua (Heino ym. 2016a). Tarpeenmukaisten palveluiden saatavuutta ja kustannuksia on 

tärkeää seurata. Kun ehdotuksen mukaan THL arvioisi tarpeenmukaisen palvelun saatavuutta ja 

kustannuksia maakunnissa (31 §), pitää vakavastsi ottaa huomioon, että vastikään tehtyjen erillisselvitysten 

mukaan lastensuojelun tarvetta (Rajala ym. 2016) ja kustannusseurantaa koskeva tietopohja (Heino 2016b) 

vaatii perusteellista vahvistamista ja uudistamista,  

Sijaishuollon palvelujen saatavuuteen vaikuttaa se, ettei näitä palveluja ole kyetty järjestämään 

lähipalveluperiaatteella: osa sijaishuoltoa tarvitsevista lapsista tarvitsee erikoistuneiden 

lastensuojelulaitosten palveluita ja nämä palvelut voivat sijaita kaukana lapsen kotikunnasta. Myös 

perhehoitopaikka löytyy lapselle usein oman kotikunnan ulkopuolelta, joskus hyvinkin etäältä. Pieniä lapsia 

sijoitetaan perhehoitoon ja pienille lapsille löytyy perhehoitopaikkoja. Ammatillisiin perhekoteihin on 

sijoitettu kaiken ikäisiä, mutta eniten kouluikäisiä lapsia. Sijaishuollon palveluiden etäisyys lapsen 



kotikunnasta vaikeuttaa esimerkiksi perheen jälleenyhdistämiseen tähtäävää työskentelyä. Toinen 

saatavuuden ongelma on, ettei lapselle osoitettu sijaishuoltopaikka välttämättä vastaa lapsen tarpeisiin 

riittävästi. Lapselle osoitetun sijaishuoltopaikan soveltumattomuus näkyy esimerkiksi tarpeettomina ja 

vahingoittavina sijoitusten katkeamisina ja sijaishuoltopaikan muutoksina. Sijoitettujen lasten vanhemmat 

ovat jääneet palvelujen katveeseen ja ilman palveluja.  

Ilman huoltajaa tulleille lapsille on kiireellä perustettu lähinnä alan järjestöjen toimesta ryhmäkoteja. 

Näiden lasten oikeus päästä turvalliseen sijoituspaikkaan ja lastensuojelujärjestelmän piiriin tulee selkeästi 

turvata maakuntatasolla.  

Järjestämislain myötä lastensuojelun asiakkaaksi pääsy, palvelujen saanti ja palvelujen laatu voivat 

vahvistua ja muuttua yhdenvertaisemmiksi. Maakunnissa on mahdollista luoda yhtenäiset 

toimintalinjaukset lastensuojelun ja muiden palvelujen väliseen työnjakoon, jolloin lastensuojelun 

asiakkuuden kriteerit lastensuojelussa voivat yhdenmukaistua. Järjestämislain onnistuneen toimeenpanon 

tuloksena voi syntyä yhdenmukaisemmin organisoitu lastensuojelun palveluverkko ja asukkaiden tarpeita 

vastaava alueellinen palveluvalikko. Maakuntatasoinen järjestämisvastuu voi parhaimmillaan tuottaa 

monipuolisia palvelukokonaisuuksia, joista voi joustavasti ja integroiden osoittaa lapsen ja perheen 

tarpeisiin vastaavia osia asiakkaiden käyttöön ja saataville. Muutoksiin sisältyy myös riskejä. Lastensuojelu 

lähipalveluna saattaa heiketä, mikäli lastensuojelun sosiaalityön yksiköitä kootaan aikaisempaa 

suuremmiksi, esimerkiksi seudullisiksi tai kaupunkitasoisiksi yksiköiksi, etäämmälle lähipalveluista. 

Palveluiden organisointitavat voivat myös alkaa eriytyä toisistaan maakuntien välillä, mikäli palveluiden 

rakentumista eri maakunnissa ei kyetä varmista-maan riittävällä seurannalla, valvonnalla ja 

valtionohjauksella. Palvelujen saatavuuden, yhdenvertaisuuden ja kattavuuden varmistamiseksi 

kansallisten ohjausinstrumenttien tulee olla toimivia ja ohjauksella tulee voida vaikuttaa konkreettisesti 

esimerkiksi palveluiden sisältöjen ja toimintatapojen toteutumiseen kansallisesti riittävän yhdenmukaisina 

eri maakunnissa. 

Palveluintegraatio  

Palveluintegraatiossa onnistuminen lastensuojelun näkökulmasta edellyttää integraation tarpeen, tasojen 

ja keinojen avaamista ja jäsentämistä. Palvelujen saatavuuden, yhdenvertaisuuden ja kattavuuden 

varmistamiseksi kansallisten ohjausinstrumenttien tulee olla toimivia ja ohjauksella tulee voida vaikuttaa 

konkreettisesti esimerkiksi palveluiden sisältöjen ja toimintatapojen toteutumiseen kansallisesti riittävän 

yhdenmukaisina eri maakunnissa.  Lastensuojelua tarvitsevien lasten näkökulmasta tarvetta on sekä 

vertikaaliselle (perus- ja erityistason palvelujen) että horisontaaliselle (terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

palvelujen) mutta myös ikäkauden mukaiselle yhteensovittamiselle. Lisäksi lastensuojelun kannalta on 

keskeistä se, miten sote-palvelut integroidaan kuntien vastuulle jäävien palvelujen sekä yksityisten 

palveluntuottajien tuottamien palveluiden kanssa. Palvelujen integraation lisäksi tärkeä kysymys on yhteen 

sovittava palvelu-tarpeen arviointi: miten palvelujen tarpeen arviointi tehdään riittävän laajassa 

yhteistyössä ja asiakkaan osallistumista vahvistaen ja miten ammatillinen ja yksityinen verkosto siihen 

osallistuvat. 

Integraatiotavoitteen toteutumisen arviointia hankaloittaa käynnissä olevat useat ja rinnakkain etenevät 

palveluita koskevat uudistukset. SOTE-uudistuksen ohella muissa hallituksen kärkihankkeissa tavoitellaan 

perustavia, palveluja uudistavia muutoksia ja integratiivisia, moniammatillisia hoidon ja palvelun tarpeen 

arvioinnin ja yhteen sovitettujen palvelujen mallinnuksia. Niitä vasta luodaan lasten ja perheiden 

palveluihin keskittyvässä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa. Ehyiden ja yhteen sovitettujen 



palvelukokonaisuuksien tarve on lastensuojelun asiakkailla suuri, koska avun tarjoaminen asiakkaille 

edellyttää usein useamman eri ammattialan tiedon ja osaamisen tuomista lasten ja perheiden tueksi. 

Erityisen merkittävää lasten ja perheiden kokonaisvaltaisen avun saannin kannalta on, että lastensuojelun 

sekä mielenterveystyön (psyykkisen tuen sekä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian) asiantuntijoiden 

osaamista saadaan riittävästi lastensuojelun asiakasperheiden tueksi. Myös päihde- ja väkivaltatyön 

erikoistuneille palveluille ja eriyisosaamiselle on tarvetta lastensuojelutyössä.  

Viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan lastensuojelun asiakkaaksi tulevilla lapsilla on usein 

kasautuvasti monenlaisia kehitykseen, oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja terveyteen liittyviä tarpeita. 

Perheet ovat köyhiä (70 %), lasten elämässä tapahtuu monenlaisia muutoksia, ja perheet muuttavat 

asuinpaikkaa. Lasten vanhemmilla on monenlaisia pulmia ja tuen tarpeita. Useilla vanhemmista on 

mielenterveysongelmia (33 %) ja ongelmallista päihteidenkäyttöä (26 %). 40 % sijoituksen uhan alla olevista 

tai sijoitetuista lapsista oli saanut/tarvinnut vähintään seitsemää eri palvelua ja joka kolmas 4-6 eri palvelua 

(Heino ym. 2016a). Lastensuojelua tarvitaankin lähinnä silloin, kun peruspalvelut eivät riitä ja kun perheen 

jokaisen jäsenen avun ja palvelun tarpeita on syytä arvioida monialaisesti ja yhteen sovittaen, 

maakuntatasoisesti sekä lähi- että erityispalvelujen osalta. Integraatiotarve kohdistuu niin perheen eri-

ikäisten lasten kuin aikuisten palveluihin, vielä perhekokonaishuomioiden, oikeaan aikaan. Tämä tarkoittaa, 

että tapauskohtaisesti joustava palvelujen järjestyminen on tärkeimpiä integraation toteuttamisen 

periaatteita. 

Palvelutarpeen, lastensuojelutarpeen ja huostaanoton tarpeen arviointi ovat tuottaneet työnjaollisia ja 

toiminnallisia haasteita ratkaistavaksi. Lastensuojelulaissa (417/2007) kunnan tehtävä on järjestää 

neuvonpitoja lapsen asiassa sekä lisäksi huolehtia siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä 

on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta 

lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta (14§). Hanna Tulensalon (2016) selvitys lastensuojelulain 

mukaisten moniammatillisten asiantuntijaryhmien toiminnasta osoittaa, että asiantuntijaryhmästä hyötyvät 

eniten ammattilaiset ja asiantuntijat. Heidän ymmärryksensä lisääntyy ja yhdessä oppiminen mahdollistuu, 

mutta samalla asiakas jää tämän ymmärryksen ja tiedon rakentamisen ulkopuolelle. Monialainen arviointi 

lapsen tilanteesta, palvelujen tarpeesta ja niiden vaikutuksista voi parhaimmillaan olla asiantuntijatiedon 

hyödyntämistä asiakkaan kanssa yhteisesti. Näin ollen kehittämisen suunta osoittaa asiakkaiden (lasten ja 

heille merkityksellisten läheisten ihmisten) osallisuuden vahvistamisesen, yhteisen tiedon rakentamiseen 

sekä yhteistyön tekemiseen. Tällaiselle dialogille tarvitaan forumeita sekä koordinaattoreita (neuvonpitojen 

vetäjiä, konsultteja, fasilitaattoreita). Maakunnan tulisikin organisoida ja järjestää toimintaa, jossa 

vaikeiden tilanteiden arvioimiseen ja ratkaisemiseen on tapauskohtaisesti käytettävissä kaikki osaaminen ja 

kokemus, niin ammattilaisten kuin lapsen läheisten tieto ja auttamisen resurssit. Lastensuojelussa syntyy 

tilanteita, joissa ulkopuolinen kokouksen vetäjä on tarpeen, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. 

Sijaishuollon osalta integraatiotavoitteita vaikeuttaa yksityisten palvelujen kilpailutuskäytäntö. 

Kilpailutuksen on havaittu tuottavan katkoja yhteistyöhön ja hankaloittavan palvelujen järjestäjien ja 

yksityisten sijaishuollon palveluntuottajien pitkäjänteistä kehittämisyhteistyötä. Integraatiota vaikeuttaa 

myös puuttuva seurantatieto sijaishuollon yksiköiden toiminnasta sekä valvonnan ja ohjauksen 

riittämättömyys.  

Onnistunut sote-integraatio lastensuojelussa merkitsee, että asiakkaaksi tulleet lapset ja heidän 

vanhempansa saavat riittävän kokonaisvaltaista ja riittävän intensiivistä, oikea-aikaista palvelua ilman että 

heidän tarvitsee itse vastata saamiensa palvelujen kokonaisuudesta ja yhteensovittamisesta. Järjestämislaki 



mahdollistaa tämän tavoitteen toteutumisen ja sitä tukevat johtamis- ja yhteistyörakenteet. Laki ei 

kuitenkaan sellaisenaan saa aikaan tarvittavaa yhteisvastuullista, yhteen sovittavaa johtamisjärjestelmää 

lasten ja perheiden kuulemista palveluissa tai palveluiden järjestäjien toimivaa yhteistyötä palvelujen 

tuottajien kanssa.  

Jotta lain integraatiotavoitteet toteutuvat, on johtamisella ja selkeillä neuvottelumekanismeilla 

varmistettava eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö paitsi sote-palveluiden sisällä, myös suhteessa 

kuntien vastuulla oleviin palveluihin, erityisesti opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Asiakastasoisen 

integraation onnistuminen edellyttää yheensovittavan työskentelyotteen edellyttämää osaamista. Sekä 

lastensuojelun työntekijät että muut lapsia kohtaavat ammattilaiset tarvitsevat koulutusta osatakseen 

työskennellä integroidusti ja kyetäkseen ottamaan lapsen ja perheen tilanteen huomioon riitävän 

kokonaisvaltaisesti.  

Integraation toteutumisen kannalta keskeistä on myös, että palvelujen järjestäjien yhteistyörakenteet 

yksityisten palveluntuottajien kanssa erityisesti sijaishuollossa muodostuvat toimiviksi. Myös laitoksiin ja 

perhehoitoon sijoitetut lapset käyvät koulua ja käyttävät muita palveluja kotikuntansa ja maakuntansa 

ulkopuolella. Esimerkiksi yksityiskoteihin perhehoitoon sijoitettujen tai ammatilliseen perhehoitoon 

sijoitettujen lasten tarpeisiin vastaavien palvelujen järjestäminen (esim. koulutus, päivähoito ja erilaiset 

terapiat) edellyttää selkeää menettelytapaa.  

Asiakaskeskeisyys ja palvelunkäyttäjien vaikuttamismahdollisuudet  

Järjestämisvastuun siirtyminen kuntien vastuulta maakuntien vastuulle voi heikentää asukas-demokratiaa 

ja asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin. Lakiluonnoksessa puhutaan vain asukkaista. 

Asiakkaiden ja palvelunkäyttäjien vaikuttamismahdollisuudet on turvattava siten, että maakunnat 

velvoitetaan luomaan rakenteet lastensuojelun asiakkaiden osallistumiselle sekä heidän 

palvelukokemustensa systemaattiselle kartoittamiselle. Vaikuttavuuden seurantaan tulee sisällyttää 

asiakkaiden hyvinvoinnin seuranta sijoituspaikoissa.  

Sote-järjestämislakiin sisältyvä valinnanvapauden periaate on yksi tärkeä asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan 

vaikuttamismahdollisuuksia lisäävä periaate järjestämislakiluonnoksessa. Lastensuojelussa 

valinnanvapausperiaatteen soveltaminen voi olla asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta 

kannatettavaa lastensuojelun tukipalvelujen osalta. Osa lastensuojelutyöstä, kuten tahdosta 

riippumattomat interventiot ja lapsen palveluita koskeva päätöksenteko on viranomaistoimintaa, johon 

valinnanvapausperiaate ei sovellu. Valinnanvapauden periaatteen soveltamista sen sijaan voitaisiin pohtia 

lastensuojelun tukipalveluiden osalta. Tukipalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi erilaisia 

lapsen asiakassuunnitelman mukaisia, kuntouttavia ja lapsia ja perheitä arjessa tukevia palveluita kuten 

kotipalvelua, perhetyötä, perhe-kuntoutusta, tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa jne. Valinnanvapauden 

soveltuvuutta lastensuojeluun on tärkeää arvioida myös sijaishuollon palveluiden osalta. Esimerkiksi 

lapselle tarjolla olevia sijaisperheitä tai lastensuojelun sijaishuollon yksiköitä voi olla tarjolla useampia ja 

lapsen ja vanhempien tulisi voida vaikuttaa siihen, mihin sijaishuoltopaikkaan tai mihin sijaisperheeseen 

lapsi sijoitetaan. Hyvä kuuleminen ja osallisuuden vahvistaminen toteuttavat osaltaan valinnanvapautta. 

Kun sosiaalialan tukipalvelut ovat usein pitkäkestoisia ja perustuvat toimivaan vuorovaikutukseen asiakkaan 

ja ammattilaisen välillä, on tärkeää, että lasten ja perheiden toiveet voivat ohjata lastensuojelun 

tukipalveluihin hakeutumista. Tukipalveluiden yksityinen tuottaminen tulee näissä tilanteissa asettamaan 

haasteita yhteistyölle lapsen viranomaisprosessista vastaavan tahon ja tukipalvelun tuottajan välillä. Osa 

lastensuojelutyöstä on kuitenkin viranomaistoimintaa, johon valinnanvapausperiaate ei sovellu.  



Palvelun järjestämistä ja tuottamista koskeva ohjaus ja valvonta 

Lastensuojelun lapsille ja perheille suunnatut, tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoavat palvelut (esim. 

perhetyö, perhekuntoutus, nuorille suunnattu päihdekuntoutus, lasten, nuorten ja aikuisten terapia- ja 

mielenterveyspalvelut, perhehoidon, ammatillisen perhehoidon ja laitoshuollon palvelut) tuotetaan monin 

tavoin. Painopiste omien ja ostettavien palvelujen välillä on vaihdellut kunnittain ja maakunnittain; myös 

palvelujen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Lastensuojelun järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta maakunnille 

voi hyvin toteutettuna yhdenmukaistaa lastensuojelun palvelujen tuottamisen tapaa ja palvelujen 

organisointia. Palveluverkko voi harventua ja yksiköiden koko kasvaa. Suuremmat lastensuojelun 

viranomaistyöstä vastaavat yksiköt voivat kyetä tuottamaan laadukkaampaa palvelua ja eri yksiköissä 

tuotettu palvelu voi muuttua yhdenmukaisemmaksi. Järjestämisvastuun siirtyminen maakuntatasolle voi 

vahvistaa moniammatillisen avun saatavuutta, lastensuojelun ammattihenkilöstön osaamista tukevia 

rakenteita maakunnissa, helpottaa lastensuojelun ja muiden ammattikuntien henkilöstöresurssien 

tarkoituksenmukaista käyttöä maakunnan alueella ja vahvistaa lastensuojelupalveluita koskevan seuranta- 

ja arviointitiedon tuottamista ja tietoon perustuvaa johtamista ja kehittämistä.  

Sijaishuollon osalta ratkaisevaa on se, miten tulevat lastensuojelun palvelujen kilpailutukseen liittyvät 

käytännöt järjestetään ja miten palvelujen laatu varmistetaan. Kuntien edustajat ovat raportoineeat 

ongelmista, joita tilaaja-tuottaja –organisaatio tuottaa vastuusosiaalityöntekijälle tilanteessa, jossa hän etsii 

lapselle parasta ja pysyvää sijoituspaikkaa. Palvelun laatukriteerien painotus hinnan rinnalla on ensisijiasta, 

ja laadun määrittelyyn tulisi pysähtyä. Jatkossa tarvitaankin vahvempaa sijaishuollon valtakunnallista 

ohjausta ja yhdenmukaisia ohjeistuksia ja mallinnuksia, joilla voidaan tukea palvelujen laadun kehittämistä 

ja käytännön toimintaa. Valvonnan ja ohjauksen tueksi on esitetty esimerkiksi julkisen 

palveluntuottajatietokannan rakentamista, kilpailutuskäytäntöjen kehittämistä ja yhteisten 

laatuindikaattorien rakentamista palveluille (Hoikkala & Lavikainen 2015).  

Sijaishuollon palveluiden järjestämistä, palveluiden hankkimista ja laadun varmistusta sekä sijaishuoltoon 

sijoitettujen lasten hyvinvoinnin seurantaa, valvontaa ja omavalvontaa tulee jatkossa kehittää integroituna 

kokonaisuutena, jossa kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on sijoitettujen lasten ja nuorten oikeuksien 

toteutumisen ja hyvinvoinnin varmistaminen. Perustelutekstin mukaan ”Tarkoituksena on, että jatkossa 

luovuttaisiin lupamenettelystä ja se korvattaisiin palvelun tuottajan ilmoitukseen perustuvalla 

rekisteröinnillä.” Koska lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitetut lapset ovat asiakkaina erityisen riippuvaisia 

palveluiden toimintakäytännöistä ja siten alttiina mahdollisille väärinkäytöksille, tulisi vakavasti harkita 

lastensuojelun sijaishuollon palveluissa lupamenettelyn säilyttämistä. Lisäksi lasten kuuleminen sekä 

valvonnan keinojen monipuolistaminen on välttämätöntä hoidon laadun seurannassa. Pelkkä ilmoitukseen 

perustuva rekisteröintimenettely ei riitä lastensuojelun sijaishuollon palvelujen osalta.   

Ehdotuksen 31 § perustuu ajatukseen, että olisi käytettävissä tietoa siitä, vastaavatko palvelut väestön 

tarpeeseen yhdenvertaisesti. Lastensuojelun tarpeesta ei ole käytettävissä mitään adekvaattia 

valtakunnallista tietoa (Rajala & Heino 2016). Se hankaloittaa merkittävästä THL:lle asetetun 

analyysitehtävään vastaamista lastensuojelun palvelujen osalta. Niinpä on huolehdittava siitä, että riittävä 

tietopohja luodaan. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä ammattihenkilöstön osaaminen   

Lastensuojelupalvelujen sekä siitä vastaavan ammattihenkilöstön vaativan ja monipuolisen 

erityisosaamisen kehittäminen edellyttää aktiivista ja pitkäjänteistä tutkimukseen perustuvaa toimintaa. 



Järjestämislakiluonnoksessa mainituissa tutkimustoimikunnissa on oltava sosiaalipalvelujen ja 

lastensuojelun asiantuntijoita ja tutkimustoiminnan asiantuntijoita alueiden korkeakouluista. 

Järjestämislain avulla on varmistettava vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin, 

palvelukokemusten ja palvelujen vaikuttavuuden pitkäjänteinen tutkimus.   

Koska lastensuojelupalveluissa on nykymuodossa runsaasti sekä sisällöllistä että palvelujen järjestämiseen 

liittyvää vaihtelua, on tärkeää, että lastensuojelun tutkimus- ja kehittämistoiminta on suunnitelmallista ja 

kansallisesti koordinoitua. Lastensuojelupalveluiden kehittämistoiminta on organisoitava siten, että 

palveluiden arvioimiseksi on olemassa riittävä tietopohja. Palveluiden kehittämistä on tehtävä sosiaali- ja 

terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, maakuntien, korkeakoulujen, 

ammattikorkeakoulujen ja sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyönä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti 
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