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Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2018–31.3.2019
Päälöydökset
• Lastensuojelun käsittelyaikojen
seurannassa olevat tapausmäärät lisääntyivät seurantajaksolla 1.10.2018–31.3.2019.
• Lakisääteisen määräajan noudattaminmisessa ei onnistuttu
aivan yhtä hyvin kuin edellisellä seurantajaksolla 1.10. –
30.9.2018.
• Lastensuojeluasiana
vireillä
olleiden asioiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi
98 prosenttisesti lakisääteisen
seitsemän arkipäivän kuluessa.
• Palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 94 prosenttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden
määräajassa.
• Määräajassa valmistuneiden
palvelutarpeen
arviointien
osalta tulos heikkeni 2 prosenttiyksikköä edelliseen seurantjaksoon verrattaessa.
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Lastensuojelun palvelutarpeen arviointien valmistuminen
hidastui
Tarkasteluajankohtana 1.10.2018–31.3.2019 Manner-Suomen kunnissa lastensuojeluasiana vireillä olleiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 98 prosenttisesti
(57 935kpl) lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Lakisääteinen seitsemän arkipäivän määräaika ylittyi yli kahdessa prosentissa (1 457 kpl) tapauksista.
Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 94 prosenttisesti (20 509 kpl)
lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Määräaika ylittyi noin kuudessa prosentissa (1 280 kpl) valmistuneista arvioinneista.
Tarkastelujakson lopussa 31.3.2019 palvelutarpeen arvioinnin käsittelyn mahdollista
alkamista odotti 585 lastensuojeluasiana vireille tullutta asiaa. Samaan aikaan 8 217 lastensuojeluun liittyvän palvelutarpeen arvioinnin käsittely oli kesken ja näistä 528 tapauksen kohdalla oli lakisääteinen kolmen kuukauden määräaika jo ylitetty.
Tapausmäärät lisääntyivät lastensuojelun käsittelyaikoja koskevalla seurantajaksolla
1.10.2018–31.3.2019. Palvelutarpeen arviointeja aloitettiin 15,5 prosenttia (7 978)
enemmän ja palvelutarpeen arviointeja valmistui 6,4 prosenttia (1 304) enemmän kuin
edellisellä seurantajaksolla.
Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tilasto sisältää tiedot lastensuojelun lakisääteisten
määräaikojen toteutumisesta aluehallintovirastoittain, maakunnittain ja kunnittain. Seurantajaksojen tietoja voi tarkastella THL:n verkkosivulla julkaistuista kuutiosta ja tiivisteistä.
Kuvio 1. Lastensuojeluasiana vireille tulleiden palvelutarpeen arviointien
käsittelyaikojen toteutuminen 1.10.2018–31.3.2019, %

Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2018–31.3.2019

Maakuntien välillä oli eroja. Etelä-Karjalassa palvelutarpeen arvioinnin käsittelyt alkoivat 99,9 prosenttisesti lakisääteisessä 7 arkipäivän määräajassa kun taas Pohjois-Karjalassa käsittelyt alkoivat 79,7 prosenttisesti lakisääteisessä määräajassa.
Kuvio 2. Lastensuojeluasiana vireille tulleen palvelutarpeen arvioinnin käsittelyn aloittamisen toteutuminen
maakunnittain 1.10.2018–31.3.2019, % (N= 59 392)

Etelä-Karjalassa palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 100 prosenttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa
kun taas Pohjois-Karjakassa palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 65,0 prosenttisesti annetussa määräajassa.
Kuvio 3. Lastensuojeluasiana vireille tulleen palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen maakunnittain
1.10.2018–31.3.2019, % (N= 21 789)

THL – TILASTORAPORTTI 28 | 2019

2

Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2018–31.3.2019

Lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnit käsiteltiin edelleen pääsääntöisesti määräajassa vaikkakin alueellisia erojakin
löytyy. Alueelliset seurantatiedot on poimittavissa THL:n julkaisemista tietokantaraporteista
[www.thl.fi/tietokantaraportit].
Taulukko 1. Lastensuojeluasiana vireille tulleiden palvelutarpeen arviointien käsittelyaikojen toteutumisen seuranta
Manner-Suomessa, %
Palvelutarpeen arviointi

1.10.2015- 1.4.31.3.2016 30.9.2016

Käsittely aloitettu 7 arkipv kuluessa, %

1.10.2016- 1.4.31.3.2017 30.9.2017

1.10.2017- 1.4.31.3.2018 30.9.2018

1.10.201831.3.2019

97,9

98,2

98,0

97,7

97,7

98,3

97,6

Käsittely aloitettu 8 - 14 arkipv kuluessa, %

1,4

1,1

1,4

1,5

1,4

1,1

1,4

Käsittely aloitettu yli 14 arkipv kuluessa, %

0,8

0,6

0,6

0,9

0,8

0,6

1,0

Käsittely valmistunut 3 kk kuluessa, %
Käsittely valmistunut yli 3:n mutta alle 4
kk:n kuluessa, %
Käsittely valmistunut 4 kk tai yli kuluessa,
%

94,5

94,4

93,6

92,9

93,1

95,7

94,1

3,5

3,4

3,6

4,2

4,1

2,6

3,8

2,0

2,1

2,7

2,9

2,7

1,7

2,0

Käsitteet ja määritelmät
Lastensuojelulaki 26 § (30.12.2014/1302)
Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen
Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.
Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi
lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve.
Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen
tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan
sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita.
Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi
lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Arviointi tehdään kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa. Arvioinnin tekemiseksi sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä lapselle läheisiin henkilöihin
sekä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin siten kuin sosiaalihuoltolain 41 §:ssä säädetään.
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä on noudatettava, mitä sosiaalihuoltolain 36 §:ssä säädetään. Arvio on aloitettava
viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.
Lastensuojelulaki 27 a § (9.8.2013/598)
Määräaikojen noudattamisen seuranta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee pyytää kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi kertaa kalenterivuodessa tämän lain 26
§:n 5 momentissa ja sosiaalihuoltolain 36 §:n 3 momentissa säädettyjen määräaikojen toteutumisen ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot. Tiedot eivät saa sisältää yksittäistä henkilöä koskevia tunnistetietoja. (22.4.2016/297)
Kuntien ja kuntayhtymien tulee luovuttaa maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 1 momentissa tarkoitetut tiedot.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee luovuttaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastolle sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten.
Ahvenanmaan itsehallintolain perusteella Ahvenanmaa on jätetty tämän tilastoinnin ulkopuolelle.
Maakunnat ja aluehallintovirastot: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2019 aluejakoa.
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Tilastotaulukoissa/-kuutiossa huomioitavaa
Kunnittaiset lukumäärät 1-4 ovat salassapitosäännön alaisia.

www.thl.fi/tilastot/lastensuojelunkasittelyajat

Liitteet
Tiedonkeruulomake
Enkätformulär
Ohje 4/2018: Lasta koskevat asiat, asiakkuudet ja määräajat sosiaalihuollossa (pdf 508 kt)
Anvisning 4/2018: Ärenden som berör barn, klientrelationer och tidsfrister inom socialvården (pdf 587 kt)
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Laatuseloste
Lastensuojelun käsittelyajat
Tilastotietojen relevanssi
Lastensuojelun käsittelyajat -tilasto sisältää tiedot lastensuojelun lakisääteisten käsittelyaikojen toteutumisesta
aluehallintovirastoalueittain, maakunnittain ja kunnittain. Tiedot julkaistaan kuutiomuodossa, jossa kunnittaiset
tapausmäärät 1–4 salataan tietosuojan vuoksi.
Tiedot lastensuojelun palveluntarpeen arvioinnin aloittamisesta ja valmistumisesta kerätään kaksi kertaa vuodessa aina
puolen vuoden ajanjaksolta (1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3.). Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tiedonkeruu aloitettiin
syksyllä 2014.
Kuntakohtaiset tiedot toimitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) lastensuojelun lakisääteisten
määräaikojen toteutumisen valvontaa varten. Tiedonkeruulomakkeella on kommenttikenttä, jolla kunnat voivat
tarvittaessa lähettää Valviralle lisätietoja antamistaan tiedoista.
Lastensuojelun käsittelyajat -tilaston tiedot kerätään kuntakohtaisina summatietoina.
Käsittelyaikatilaston tarkoituksena on seurata lakisääteisten lastensuojelun määräaikojen toteutumista kunnissa. Tietojenkeruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), jonka mukaan THL:n lakisääteinen
tehtävä on mm. tutkia ja seurata väestö hyvinvointia ja terveyttä sekä tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa (2 §) sekä lastensuojelulakiin (417/2007).

Menetelmäkuvaus
Tilaston perusjoukko muodostuu Suomen kaikista kunnista Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL) lähettää kaksi kertaa vuodessa kuntien kirjaamoiden sähköpostiosoitteisiin tilastoaineiston keruuohjeet koskien käsillä olevaa tiedonkeruujaksoa. Kunnat toimittavat vastauksensa kyselyyn sähköisen verkkopalvelun kautta. Vastaukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Kunnille lähetetään muistutus noin viikkoa ennen tiedonkeruun päättymistä. Valviralle toimitettava aineisto sekä THL:n julkaisema tilasto sisältää kunnilta määräaikaan mennessä tulleet vastaukset.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein.
Mikäli kunta lähettää lastensuojelun käsittelyaikoja koskevat seurantajakson tiedot pyydetyn määräajan jälkeen, niin ne
päivittyvät tilastokuutioon sitä seuraavan seurantajakson julkaisun yhteydessä. Aiemmin julkaistut seurantajakson tiedot
muuttuvat korjausten myötä.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Lastensuojelun käsittelyajat -tilastoraportti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa noin 1–2 kuukauden kuluttua seurantajakson
päätyttyä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tieto lastensuojelun käsittelyajat -tilastoraportti toimitetaan sähköpostilla kaikkien Manner-Suomen kuntien virallisiin
sähköpostiosoitteisiin. Tilastoraportti on saatavilla THL:n verkkosivulla osoitteessa:
www.thl.fi/tilastot/lastensuojelunkasittelyajat.

Tilastojen vertailukelpoisuus
Lastensuojelun käsittelyajat -tilasto julkaistiin joulukuussa 2014 ensimmäisen kerran. Sosiaalihuoltolaki (1.4.2015 alkaen)
toi muutoksia lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen seurantaan. Seurantajaksosta 1.4.–30.9.2015 alkaen lastensuojeluilmoitusten ja vastaavien yhteydenottojen käsittelyaikojen sijaan seurataan lastensuojelun palvelutarpeen aloittamista lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä.

Tämän lisäksi lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen sijaan seurataan lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin
valmistumista lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Käytännössä kyse on samasta asiasta eli lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisesta, joten lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen käsittelyaikojen seurannan aikasarjaa voidaan jatkaa.
Lastensuojelun palvelutarpeen aloittamista lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä seurantatietojen ajallinen vertailu on
mahdollista 1.4.2015 alkaen.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Tilastokatsaus sisältää Manner-Suomen tiedot lastensuojelun käsittelyaikojen toteutumisesta kunnissa.

Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2018–31.3.2019 -tilastoraportin erityiskysymykset
Tapausmääriä tarkasteltaessa merkille pantavaa on, että valmistuneiden palvelutarpeen arviointien osuus (21 789 kpl)
aloitetuista palvelutarpeen arvioinneista (59 392 kpl) oli 36,7 prosenttia. Edellisellä tiedonkeruujaksolla vastaava osuus oli
39,8 prosenttia. Lukumäärien ero, aloitettujen ja valmistuneiden palvelutarpeen arviointien välillä, liittyy siihen, ettei
osaan aloitetuista arvioinneista liity lastensuojelun tarvetta.
Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2018–31.3.2019 kyselyyn vastasivat sovittuun määräaikaan mennessä 291 MannerSuomen kuntaa. Kyselyyn jätti vastaamatta 4 kuntaa (Pirkkala, Ruokolahti, Utsjoki, Vesilahti).
Kysely ei kata Ahvenanmaan valtionviraston alaisia kuntia (16 kuntaa). Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteella Ahvenanmaa on jätetty tämän tilastoinnin ulkopuolelle.
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Lastensuojelulakiin perustuva, lastensuojelun määräaikoja
koskeva kysely kuntiin

Määräaikojen noudattamisen seuranta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee pyytää kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi kertaa
kalenterivuodessa lastensuojelulain 26 §:ssä sekä sosiaalihuoltolain 36 §:ssä säädettyjen
määräaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot. Tiedot eivät
saa sisältää yksittäistä henkilöä koskevia tunnistetietoja.
Kuntien ja kuntayhtymien tulee luovuttaa tiedot maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselle.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee luovuttaa tiedot edelleen Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valviralle) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää
varten.
Tiedonkeruu huomioiden 1.4.2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki.
Katso Ohje 4/2018: Lasta koskevat asiat, asiakkuudet ja määräajat sosiaalihuollossa (pdf 508 kt),
joka löytyy nettisoitteessa:
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/ohjeet
Kyselyyn koskeviin kysymyksiin vastaa suunnittelija Tuula Kuoppala, puhelin 029 524 7234,
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
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1.
Kuinka monessa vireille tulleessa lastensuojeluasiassa (lastensuojeluilmoitus tai muutoin saatu
tieto mahdollisesta lastensuojelun tarpeesta olevasta lapsesta) tai erityistä tukea tarvitsevan
lapsen sosiaalihuoltoasiassa (sosiaalihuoltolain 36 §) palvelutarpeen arvioinnin käsittely on
aloitettu tai aloittamatta ajalla 1.10.2018–31.3.2019:
- käsittely on aloitettu lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa:
- käsittely on aloitettu 8-14 arkipäivän kuluessa:
- käsittely on aloitettu yli 14 arkipäivän kuluessa:
- käsittelyä ei ole aloitettu

__
__
__
__

1.10.2018–31.3.2019 aikana määrät kunnassa, yhteensä (summautuu tietoja syöttäessä):

__

2.
Kuinka moni vireillä olleista palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut tai kuinka monen käsittely
on kesken ajalla 1.10.2018–31.3.2019:
Huom! Mukaan laskentaan otetaan myös ennen 1.10.2018 vireille tulleet arvioinnit joiden
käsittely on kesken 1.10.2018.
- on valmistunut lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa:
- on valmistunut yli kolmen mutta alle neljän kuukauden kuluessa:
- on valmistunut neljän tai yli neljän kuukauden kuluessa:

__
__
__

- asian käsittely on kesken 3 kuukauden määräajan puitteissa:

__

- asian käsittely on kesken ja 3 kuukauden määräaika on ylitetty:

__

1.10.2018–31.3.2019 aikana määrät kunnassa yhteensä (summautuu tietoja syötettäessä): __
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Kommunenkät om tidsfristerna inom barnskyddet utgående från
barnskyddslagen

Uppföljning av att tidsfristerna iakttas
Institutet för hälsa och välfärd ska av kommunerna eller samkommunerna två gånger per
kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen och övervakningen av att de
tidsfrister som föreskrivs i 26 § i barnskyddslagen och 36 § i socialvårdslagen iakttas. Uppgifterna
får inte innehålla enskilda personers identifieringsuppgifter.
Kommunerna och samkommunerna ska överlämna uppgifterna avgiftsfritt till Institutet för hälsa och
välfärd. THL ska överlämna uppgifterna vidare till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) för dess riksomfattande styrnings- och tillsynsuppgift.
Datainsamling med beaktande av socialvårdslagen som trädde i kraft den 1 april 2015.
Anvisning 4/2018 Ärenden som berör barn, klientskap och tidsfrister inom socialvården (pdf 587 kt)
finns på webbadressen:
https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-halsovarden/forenhetligande-avinformation-och-krav/foreskrifter-och-anvisningar
Frågor om enkäten besvaras av Tuula Kuoppala, planerare, telefon 029 524 7234, e-post
fornamn.efternamn@thl.fi.
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1.
I hur många fall av alla anhängiga barnskyddsärenden (barnskyddsanmälan, annan kännedom
om att ett barn eventuellt behöver barnskydd) eller i hur många fall där ett barn som behöver
särskilt stöd i ett socialvårdsärende (36 § i socialvårdslagen) har bedömningen av
servicebehovet påbörjats eller inte påbörjats under perioden 1.10.2018–31.3.2019:
- bedömningen har påbörjats inom den lagstadgade tidsfristen på sju vardagar:
- bedömningen har påbörjats inom 8–14 vardagar:
- bedömningen har påbörjats senare än inom 14 vardagar:
- bedömningen har inte påbörjats

__
__
__
__

Det sammanlagda antalet i kommunen under perioden 1.10.2018–31.3.2019 (summan räknas ut
allteftersom uppgifter matas in): __
2.
Hur många av alla de anhängiga bedömningarna av servicebehov har färdigställts och hur många
pågår fortfarande under perioden 1.10.2018–31.3.2019:
Obs! Inklusive bedömningar som inletts före 1.10.2018 och som fortfarande pågår
1.10.2018:
- bedömningen har färdigställts inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader:
- bedömningen har tagit mer än tre månader men mindre än fyra:
- bedömningen har tagit fyra månader eller längre:

__
__
__

- bedömningen pågår fortfarande inom tidsfristen på tre månader:

__

- bedömningen pågår fortfarande och tidsfristen på tre månader har gått ut:

__

Det sammanlagda antalet i kommunen under perioden 1.10.2018–31.3.2019 (summan räknas ut
allteftersom uppgifter matas in): __
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