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PÄÄKIRJOITUS

Lastensuojelun jatkuva kriisi ja 
tutkimuksen tarve

TUUKKA TAMMI

Lastensuojelupalveluiden käyttö ja kustannukset ovat kasvaneet viime vuosikymmen-
ten aikana. Vuonna 2019 lastensuojeluilmoituksia tehtiin noin 85 000 lapsesta: määrä 
on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli ennä-
tysmäärä, lähes 19 000, mikä on noin 1,5 prosenttia lapsiväestöstä. Lastensuojelun 
avo- ja sijaishuollon vuosikustannukset nousivat noin 1,2 miljardiin euroon.  Lasten-
suojeluilmoitusten määrä on kasvanut korona-aikana. 

Tässä YP:ssä julkaistaan kaksi tutkimusta, jotka molemmat käsittelevät kodin ul-
kopuolelle sijoitettujen lasten kokemaa väkivaltaa sijaishuollossa. Laitosväkivaltaa 
koskeva tutkimus on ollut Suomessa vähäistä, mutta se tiedetään, että sijaishuollol-
la on väkivaltainen historia. Taannoinen lastensuojelun menneisyysselvitys toi julki 
vuosina 1937–1983 sijaishuollossa eläneiden ihmisten kokemuksia fyysisestä, hen-
kisestä ja seksuaalisesta väkivallasta, perustarpeiden laiminlyönnistä sekä monenlai-

sesta nöyryyttämisestä. Väkivaltaa oli koettu niin aikuisten kuin toisten lasten tahol-
ta. Mikä tilanne on nykyään?

Maija Koivulan ja kumppaneiden tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun aikuis-
ten tekemää tai mahdollistamaa kaltoinkohtelua. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan sek-
suaalista häirintää ja väkivaltaa sekä henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Sijoitetuista nuo-
rista 18 prosenttia oli kokenut joko fyysistä, seksuaalista tai henkistä kaltoinkohtelua 
sijaishuollon aikuisten taholta. Nuorista 8 prosenttia oli kokenut fyysistä väkivaltaa, 
14 prosenttia henkistä väkivaltaa ja 7 prosenttia seksuaalista väkivaltaa tai häirintää 
viimeisen vuoden aikana. Tekijät olivat perhekodin tai lastensuojelulaitoksen ohjaajia 
tai hoitajia tai ammatillisen perhekodin aikuisia.

Eeva Monosen ja kumppaneiden tutkimuksessa puolestaan tarkastellaan lasten kes-
kinäistä väkivaltaa sijaishuollossa. Se on varsin yleistä. Yleisintä oli henkinen väkival-
ta. Fyysisen vertaissuhdeväkivallan muodoista yleisintä oli lyöminen, potkiminen tai 
töniminen, jota oli kokenut neljäsosa lapsista. Vähintään kerran viikossa sitä oli ko-
kenut kymmenesosa lapsista. 

Lastensuojelujärjestelmän pitäisi kyetä turvaamaan väkivallaton kasvuympäristö 
lapsille, jotka se on ottanut hoitaakseen. Tutkimusten valossa näin ei ole. Väkivalta ei 
ole lastensuojelun ainoa haaste. Lastensuojelusta puuttuu oikeastaan kaikkea muuta 
paitsi asiakkaita: resursseja, työntekijöitä, valvontaa ja tutkimusta. Tämä on yleisesti 
tiedossa, mutta tilanne ei vain tunnu korjaantuvan. Tekeillä on lastensuojelulain uu-
distus, jossa muun muassa määritetään sijaishuollon työntekijämääriä.

Jo pitkään on puhuttu tarpeesta perustaa lastensuojelun tutkimuksen osaamiskes-
kus, ”lastensuojeluakatemia”. Ajatus on kannatettava. Tutkimuksen mahdollisuudet 
vaikuttaa resursseihin, työvoimapulaan tai valvontakäytäntöihin ovat rajalliset, mutta 
se voi osoittaa, missä kipeimmät ongelmat ovat ja mitkä ovat lastensuojelun vaikut-
tavimpia toimenpiteitä ja menetelmiä. Toistaiseksi emme tiedä, miten hyvin lasten-
suojelupalvelut onnistuvat vastaamaan lastensuojelutarpeeseen ja tukemaan lasten ja 
perheiden hyvinvointia.


	_GoBack
	_Hlk51055444
	_Hlk49503828
	_Hlk50987439
	_Hlk50987043
	_Hlk39498993
	_Hlk37432751
	_Hlk37841262
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk39410974
	PÄÄKIRJOITUS
	Ohituskaista tutkimukseen?
	Artikkelit
	Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?
	Nuorten kaltoinkohtelukokemukset ammatillisissa perhekodeissa ja lastensuojelulaitoksissa 
	Lasten vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa
	Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä?
	Metropolialueen nuorten siirtyminen toisen asteen koulutukseen
	Keiden koulupolku on suora, keiden viivästynyt tai mutkainen?
	Tulot tai ulos? 
	Tulotason yhteys suomalaisten asenteisiin tulo- ja varallisuuserojen hyväksyttävyydestä ja sosiaalietuuksien järjestämisestä 
	Analyysit
	Suomalaisten näkemykset asiantuntijoista ja rokotuksista
	Havaintoja muutoksista ensimmäiseltä koronavuodelta

	Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttavat puhelimet
	Kartoittava kirjallisuuskatsaus
	Avaukset
	Terveystulkki – maahan muuttaneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä
	Saksan eläkekomitean ”kestävä sukupolvisopimus” ei katso kovin pitkälle
	”Minulla ei ole minkäänlaista kaikupohjaa siihen”
	Hälytystehtäviä hoitavat poliisit tarvitsevat koulutusta perheväkivaltatehtäviin maahanmuuttajaperheissä
	Ajassa liikkuu
	”Sodan jälkeen kello kuusi”
	Liian kriittinen arviointitutkimus kulttuurirahastojen suurhankkeesta?
	Harharetken anatomia

