
Lastensuojelun info
Itä- ja Keski-Suomen 

aluevaltuutetuille

9.6.2022

klo 16.30-17.45

LUMO-hanke



2. Uudistamme ja parannamme 
monialaista ja monitoimijaista 

yhteis- ja verkostotyötä 
lastensuojelussa

Laaditaan monitoimijaisen arviointi- ja 
yhteistyömallin toimintasuunnitelmat sekä 

toimeenpannaan, jalkautetaan ja 
juurrutetaan mallien mukainen toiminta

3. Edistämme systeemisen 
toimintamallin käyttöä 

monialaisen lastensuojelun 
verkostossa

Varmistetaan riittävä toimintamallin 
kouluttajien määrä ja järjestetään 

systeemisen toimintamallin koulutuksia 
lastensuojeluun sekä systeemisen työotteen 

valmennuksia lastensuojelun 
yhteistyökumppaneille

1. Vahvistamme lastensuojelun 
asiakkaiden osallisuutta

Kokemusasiantuntijat mukana läpi koko 
hankkeen, kuvataan asiakkaan aktiivinen rooli 

monitoimijaisiin arviointi- ja 
toimintamalleihin

Tavoitteet

Asiakkaiden 
osallisuus

Johdon 
strateginen 

sitouttaminen

Mitä 
teemme?

Läpileikkaavat 
teemat



Tänään aiheina:

• Mikä on lastensuojelun tehtävä?

• Milloin lastensuojelun apua tarvitaan?

• Sosiaalityöntekijän tehtävät ja pätevyysvaatimukset

• Lastensuojelu tilastojen valossa

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

• Laadukkaan lastensuojelutyön elementit

• Työntekijöiden vaihtuvuus on kustannuskysymys



Lastensuojelun tehtävä

• Lastensuojelun tehtävänä on varmistaa lapsen oikeus
turvalliseen lapsuuteen

• Lapsen_suojelu on kaikkien tehtävä

• Ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään kunnan peruspalveluissa, ja 
niillä ehkäistään varsinaisen lastensuojelun tarvetta

• Lastensuojelua tarvitaan, jos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat
lapsen terveyttä tai kehitystä

• Kaikki lastensuojelun tehtävät määritellään
lastensuojelulaissa, joka tarkoittaa, että lastensuojelun
viranomaisen toiminta ja päätökset perustuvat aina lakiin

• Lastensuojelulaki (417/2007) koskee kaikkia maassamme
olevia lapsia riippumatta siitä, mikä on heidän taustansa

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417


Lastensuojelun
käsitteitä:
• Lastensuojelun avohuolto on palveluiden kokonaisuus, johon kuuluu lastensuojelun

erityispalveluiden lisäksi myös muita palveluja

• Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat erilaisten palvelujen kokonaisuus. Niiden
tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhempien mahdollisuuksia
vastata lapsen tarpeisiin.

• Tukitoimien täytyy vastata lapsen ja perheen tarpeita ja sopia kulloiseenkin yksilölliseen
tilanteeseen.

• Avohuollon tukitoimet esim.

• Lastensuojelun tehostettu perhetyö: kotiin annettavaa tiivistä työskentelyä eri perheenjäsenten kanssa yhdessä ja 
erikseen. Pyritään vaikuttamaan perheen vuorovaikutussuhteisiin ja toimintatapoihin niin, että ne tukisivat lapsen
hyvinvointia. Keskustelua, mutta myös yhdessä tekemistä.

• Lastensuojelun sijoitusmuodot:

• Avohuollon sijoitus: Asiakkaiden suostumukseen perustuva sijoitus. Luonteeltaan lyhytaikainen, tuen tarvetta
arvioiva tai kuntouttava.

• Kiireellinen sijoitus: voidaan tehdä myös tahdonvastaisesti lapsen turvallisuuden takaamiseksi. Kesto max.30 vrk + 
30 vrk.

• Huostaanotto: Lapsen pitkäaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle sijaisperheeseen, ammatilliseen perhekotiin tai 
lastensuojelulaitokseen. Voimassa toistaiseksi.



Lastensuojelua tarvitaan hyvin erilaisissa tilanteissa



Lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän tehtävät
(Lastensuojelulaki 3 §)

• Lastensuojelulain mukaan lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän keskeisenä tehtävänä on:

• Toteuttaa lapsi- ja perhekohtaista
lastensuojelua tekemällä asiakassuunnitelma, 
järjestämällä avohuollon tukitoimia sekä
tarvittaessa tekemällä kiireellinen sijoitus, 
huostaanotto sekä siihen liittyvä sijais- ja 
jälkihuolto.

• Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi
sosiaalityöntekijä koordinoi lapsen ja perheen
asiakkuuden kokonaisuutta, tekee
rakenteellista sosiaalityötä sekä kehittää omaa
työtään.



Sosiaalityöntekijän
pätevyysvaatimukset

• Sosiaalityöntekijät ovat valtiotieteiden tai 
yhteiskuntatieteiden maistereita

• Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviä 
määrittävät Sosiaalihuoltolaki ja Lastensuojelulaki

• Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toimii 
henkilökohtaisella virkavastuulla

• Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (3§) 
määrittää sosiaalityöntekijän
pätevyysvaatimukset

• Sosiaaliohjaajat (sosionomi AMK)



Lastensuojelun 
tilastoja 

THL 2021



Lastensuojeluilmoitukset
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• Lastensuojeluilmoitusten määrä on Itä- ja Keski-Suomessa sekä koko maassa 
noususuuntainen. Pohjois-Karjalassa laskua.

• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1. Päijät-Häme (9,7%), 2. Pohjois-Savo (9,3%), 3. 
Keski-Suomi (9,2%).



Kodin ulkopuolelle sijoitetut
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• Sijoitusten määrä on pysynyt suunnilleen saman tasoisena.
• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1. Kymenlaakso (2,2%) 2. Pohjois-Savo ja 

Päijät-Häme (2,0%), 3. Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Pohjois-Karjala 
(1,9%).



Avohuollon asiakasmäärät
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• Itä- ja Keski-Suomessa on avohuollon asiakasmäärissä suuria eroja alueiden välillä.
Valtakunnallisesti eniten 2020: 1. Etelä-Savo (5,6%), 2. Keski-Pohjanmaa (4,8%), 3. 
Kainuu, Keski-Suomi (4,7%).



Huostassa olleet
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• Huostassa olleiden määrä on Itä-Suomessa keskimääräistä suurempaa. 
Keski-Suomi on koko maan keskitasolla.

• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1.Kymenlaakso (1,6%), 2. Etelä-Savo (1,5%), 
3. Kainuu, Pohjois-Savo, Päijät-Häme (1,4%).



Kiireellisesti sijoitetut
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• Kiireelliset sijoitusten määrä on Itä- ja Keski-Suomessa lähellä koko maan 
keskitasoa lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan tilannetta.

• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1.Pohjois-Karjala (0,7%), 2. Etelä-Savo, Kanta-
Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Uusimaa, Varsinais-
Suomi (0,5%).



Lasten mielenterveys – lastenpsykiatrian käynnit
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• Itä- ja Keski-Suomessa lastenpsykiatrian avohoitokäynnit kasvaneet.
• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1. Ahvenanmaa, 2. Kymenlaakso, 3. Etelä-Savo.



Nuorten mielenterveys – nuorisopsykiatrian käynnit

0 500 1000 1500 2000 2500

Koko maa

Etelä-Savo

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria/1000 13-17v

2020

2019

2018

• Itä-Suomessa nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit kasvaneet, Keski-
Suomessa laskeneet.

• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1. Pohjois-Savo, 2. Etelä-Karjala, 3. 
Satakunta.



Lasten mielenterveys – psykiatrian laitoshoito
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• Itä- ja Keski-Suomessa alueellista vaihtelua.
• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1. Keski-Pohjanmaa (2,7%), 2. Lappi (2,4%) 3. 

Pirkanmaa (2,0%).



Nuorten mielenterveys – psykiatrian laitoshoito
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• Itä- ja Keski-Suomessa alueittain vaihtelu on suurta.
• Valtakunnallisesti eniten 2020: 1. Kainuu (17,4%), 2. Pohjois-Savo (15,0%), 3. 

Keski-Pohjanmaa (14,1%).



Lastensuojelun asiakkuuspolkuja ja 
niiden kustannuksia 1/2
(Lastensuojelun keskusliitto 2012: Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf (lskl.fi)

LASTENSUOJELUN OSTOPALVELUIDEN 
KILPAILUTETTUJA HINTOJA V. 2021-

• Avohuollon palvelut
• Vaativan tason tehostettu perhetyö

• 45,50 – 430,00 €/h

• Erittäin vaativan tason tehostettu perhetyö
• 45,50 – 480,00 €/h

• Yksilöity perhetyö/ammatillinen 
tukihenkilötoiminta

• 45,50 – 174,00 €/h

• Tukiperhetoiminta (ei kilpailuteta)
• n. 60-100€/vrk/lapsi

Tyypillisesti ma-la klo 7-18/22 välillä tehtävän lastensuojelun 
tehostetun perhetyön h-hinta vaihtelee n. 60...70 - 100...120 €:n 
välillä.

• Sijaishuolto
• Perhehoito (ei kilpailuteta)

• 1500 – 3000 €/kk

• Ammatillinen/luvanvarainen perhehoito
• 185,00 – 250,00 €/vrk = 5550 – 7500 €/kk

• Perustason laitoshoito
• 210,00 – 338,00 €/vrk = 6300,00 – 10 140 €/kk

• Erityistason laitoshoito
• 285,00 – 519,00 €/vrk = 8550,00 – 15 570 €/kk

• Erityisen huolenpidon yksikkö (EHO)
• 605,00 €/vrk = 18 150 €/vrk

https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf


Lastensuojelun asiakkuuspolkuja ja 
niiden kustannuksia 2/2
(Lastensuojelun keskusliitto 2012: Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf (lskl.fi)

Yhteensä
140 700 €

Yhteensä
900 000 €

Yhteensä
231 400 €

Yhteensä
11 300 €

Yhteensä
1000 €

Yhteensä
31 300 €

Yhteensä
42 300 € Yhteensä

11 800 €

Hintaesimerkkejä kilpailutettujen hintojen 
(2021) mukaan:

Avohuollon tukitoimet 3 kk:

• 3 kk erittäin vaativan tason perhetyötä (15 h/vk), josta 
10 h työskentelyä arkena klo 7-22 sekä 3 h lauantaina 
ja 2 h sunnuntaina päivällä, yhteensä 24 097,45 €

• 3 kk vaativan tason perhetyötä (12 h/vk), josta 10 h 
arkena klo 7-22 ja 2h lauantaina , yhteensä 11 885,25 €

• 3 kk vaativan tason perhetyötä (8 h/vk) arkena klo 7-
22, yhteensä 8385,00 €

• Tukiperhetoiminta (ei kilpailuteta) 3 vrk/kk (pe-su) ja 
lisäksi 14 vrk/v lomien aikana, yhteensä 4000 €/v

Sijaishuolto:

• Perhehoito (ei kilpailuteta)

• Yksi vuosi maksaa 18 000 – 36 000 €

• Ammatillinen, luvanvarainen perhehoito

• Yksi vuosi maksaa 66 600 – 90 000 €

• Perustason laitoshoito

• Yksi vuosi maksaa 75 600 – 121 680 €

• Erityistason laitoshoito

• Yksi vuosi maksaa 102 600 – 196 840 €

• Erityisen huolenpidon yksikkö (EHO)
• 605,00 €/vrk = 18 150 €/kk

https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf


Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistäminen

on kuntien ja 
hyvinvointialueiden

yhteinen velvollisuus



Sosiaalihuoltolain 9 § muutos: 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen

• Hyvinvointialueen ja kunnan
viranomaisten on yhteistyössä
• seurattava ja edistettävä lasten ja 

nuorten hyvinvointia
• poistettava kasvuolojen epäkohtia ja 

ehkäistävä niiden syntymistä.

• Sosiaalihuollosta vastaavan
viranomaisen on 
• välitettävä tietoa lasten ja nuorten

kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista
• annettava asiantuntija-apua muille

viranomaisille
• annettava asiantuntija-apua

hyvinvointialueen asukkaille ja 
hyvinvointialueella toimiville yhteisöille.



Strateginen ja konkreettinen 
suunnitelma lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi 
ja lastensuojelun järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi 

HE 56/2021 vp 
(SOTE100-paketti) 
Lastensuojelulain 12 § muutos

Kuntien on laadittava, 
hyvinvointialueille tulee velvoite 
laatia hyvinvointisuunnitelmat

➢ Hyväksytään kunnan- ja 
aluevaltuustoissa, tarkistetaan 
vähintään kerran neljässä 
vuodessa

➢ Huomioitava kunnan ja 
hyvinvointialueen talousarvion, -
suunnitelman ja palvelu-
strategian laadinnassa

➢ Kunnan suunnitelma kattaa 
kuntaan jäävät toiminnot, 
alueellinen suunnitelma 
hyvinvointialueen palvelut

➢ Hyvinvointialueen velvollisuus 
sovittaa alueensa suunnitelmat 
toimivaksi kokonaisuudeksi

➢ Yhteistyövelvoite sote-
järjestämislain 6 ja 7 §
mukaisten hyvinvointi-
kertomusten ja -suunnitelmien 
laadinnassa

Hyvinvointialueen suunnitelman 
tulee sisältää suunnittelukaudelta 
tiedot:

➢ lasten ja nuorten kasvuoloista 
sekä hyvinvoinnin tilasta 
alueella

➢ lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistävistä sekä ongelmia 
ehkäisevistä toimista ja 
palveluista alueella

➢ lastensuojelun tarpeesta 
alueella

➢ lastensuojeluun varattavista 
voimavaroista

➢ lastensuojelulain mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi 
käytettävissä olevasta 
lastensuojelun palvelu-
järjestelmästä

➢ yhteistyön järjestämisestä eri 
viranomaisten sekä lapsille ja 
nuorille palveluja tuottavien 
yhteisöjen ja laitosten välillä

➢ suunnitelman toteuttamisesta 
ja seurannasta

Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmat



Laadukkaan 
lastensuojelutyön 

elementit

Systeeminen työskentely, pätevät 
työntekijät ja hallittu asiakasmäärä



Systeeminen toimintamalli
lastensuojelussa ja lapsi-
ja perhepalveluissa

• Systeemistä toimintamallia on jalkautettu
THL:n toimesta valtakunnallisesti
vuodesta 2016

• Tavoitteena on ollut uudelleen
organisoida lastensuojelun työ niin, että
• asiakasmäärät olisivat kohtuulliset
• kohtaavaan asiakastyöhön ja suhteen

luomiseen olisi enemmän aikaa
• lastensuojelun työntekijät saisivat vahvempaa

perheterapeuttista ja moniammatillista tukea
asiakastyöhön.

• Lapsen asioista vastaavalla
sosiaalityöntekijällä on tukena
moniammatillinen tiimi, jossa on mukana
perheterapeutti.



Systeemisen toimintamallin
hyödyt:

• Asiakkaat ovat kokeneet tulleensa paremmin kohdatuksi ja 
olevansa samalla tasolla työntekijöiden kanssa.

• Asiakkaat ovat kokeneet pystyneensä puhumaan asioista, 
joista he eivät ole välttämättä puhuneet koskaan aiemmin.

• Eri alojen ammattilaisten ymmärrys toisen työtä kohtaan on 
lisääntynyt.

• Kokemus yhteisestä vastuun jakamisesta ja perheen
kokonaisvaltaisemmasta tuntemisesta.

• Edistää laadukkaamman ja monipuolisemman arvioinnin tekoa.

• Tukee työntekijöiden työssä jaksamista



Lastensuojelulain muutos 
ja asiakasmitoitus

• Lastensuojelun uusi henkilöstömitoitus: yhdellä
sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 35 
lastensuojelun asiakasta 1.1.2022 alkaen

• Muutoksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja 
oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden
toteutumista rajaamalla lastensuojelun
vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain

• 1.1.2024 alkaen sosiaalityöntekijää kohden voi olla 
enintään 30 lasta (LSL 13 b§)

• Asiakasmitoituksen rajaus tukee systeemisen työn
juurtumista, koska se mahdollistaa
suhdeperusteisen työskentelyn lapsen, perheen ja 
verkoston kanssa



Työntekijöiden vaihtuvuuden vaikutuksia



Sosiaalityöntekijöiden
vaihtuvuus tulee taloudellisesti
kalliiksi työantajalle (Talentia 2021)

• Sosiaalityöntekijän vuosiansio on 43 000–50 000 euroa vuodessa. 
Yhden sosiaalityöntekijän vaihtuminen voi maksaa jopa 33 000-
75 000 euroa.

• Vaihtuvuuden kuluja syntyy mm. rekrytoinnista, perehdytyksestä, 
koulutuksesta jne.

• Paljonko maksaa, kun keskisuuresta kaupungista lähtee 
vuoden tai parin aikana vaikka 10 työntekijää?

• Työntekijän vaihtuessa ihmisten väliset toimivat
yhteistoimintasuhteet katkeavat. Yksiköiden välinen yhteistyö ja 
tiedonvälitys vaikeutuvat ainakin joksikin aikaa



Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus
tulee inhimillisesti kalliiksi asiakkaille
(Talentia 2021)

• Suhdeperusteisessa työskentelyssä suhteen rakentaminen
alkaa aina alusta, kun työntekijä vaihtuu

• Pitkäjänteinen työ perheiden kanssa katkeaa, 
syvällisempi ymmärrys perheen tilanteesta häviää ja 
muutostyö vaikeutuu

• Kenellä on riittävä tieto lapsen olosuhteista?

• Sopivien palveluiden löytäminen ja niiden oikea-
aikainen kohdentaminen perheelle ei toteudu
riittävän hyvin.

• Asiakkaat pohtivat, miksi rakentaa suhdetta työntekijään, 
jos työntekijä kuitenkin lähtee?

• Nykyisenlainen suuri vaihtuvuus hankaloittaa asiakastyötä, 
yhteistyösuhteita ja lastensuojelun kehittämistä



Lastensuojelulla
on merkitystä 

”Sain jotenkin hassusti siitä
(systeemisestä tiimistä) ihan uutta

pontta meidän asioiden hoitoon. Kun 
monta vierasta ihmistä mietti meidän
perheen asioita, niin sen tiimin jälkeen

itsekin aktivoiduin. Sitä niin vaan
jumiutuu omille urilleen ja tarvii vähän

potkua”.

“Mulle jäi mieleen, että meidän
perheestä puhuttiin nätisti, se kosketti
mua. Musta tuntui sen tiimin jälkeen, 
että voin paremmin, tuli vähän toivoa

lisää.”



Tule seuraamaan LUMOn viestintää!

Tapahtumakalenteri

https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri

Twitter

https://twitter.com/LUMOhanke @LUMOhanke

Nettisivut

https://www.isonet.fi/lumo-hanke

ISOuutiset

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isouutiset.html

https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri
https://twitter.com/LUMOhanke
https://www.isonet.fi/lumo-hanke
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isouutiset.html


LUMO-hankkeen Päivi Malinen, ISO
koordinaattori: paivi.malinen@isonet.fi

LUMOn 
hanketyöntekijät:
Etelä-Savo Marika Huupponen, ESSOTE

marika.huupponen@essote.fi
Lauri Silvonen, ESSOTE
lauri.silvonen@essote.fi

Keski-Suomi Reetta Salmi, KOSKE
reetta.salmi@koske.fi

Pohjois-Karjala Anne Frimodig, Siun sote
anne.frimodig@siunsote.fi
Anu Mikkonen, Siun sote
anu.mikkonen@siunsote.fi

Pohjois-Savo Katariina Katainen, Kuopion kaupunki
katariina.katainen@kuopio.fi

Kiitos mielenkiinnosta!

mailto:paivi.malinen@isonet.fi
mailto:marika.huupponen@essote.fi
mailto:lauri.silvonen@essote.fi
mailto:reetta.salmi@koske.fi
mailto:anne.frimodig@siunsote.fi
mailto:anu.mikkonen@siunsote.fi
mailto:katariina.katainen@kuopio.fi


Lähteet:

• Lastensuojelu maksaa – mikä on turhaa, mikä tarpeellista? - THL-blogi

• Vaihtuvuus maksaa - Talentia-lehti

• Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf (lskl.fi) (Lastensuojelun keskusliitto 2012)

• Hallituksen esitys HE 56/2021 (SOTE100)

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

• Lastensuojelulaki (417/2007)

• Lastensuojelu - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi) (STM 2022)

• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

• Kuntaliiton blogi Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän virkatehtävien määrä on 
hengästyttävä (6.10.2021)

https://blogi.thl.fi/lastensuojelu-maksaa-mika-on-turhaa-mika-tarpeellista/
https://www.talentia-lehti.fi/vaihtuvuus-maksaa/
https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_56+2021.aspx
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://stm.fi/lastensuojelu
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2021/lapsen-asioista-vastaavan-sosiaalityontekijan-virkatehtavien-maara-hengastyttava





