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LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUS

LU K I J A L L E

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat Suomen ensimmäisen lasten-
suojelun laatusuosituksen yhdessä vuonna 2014 (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 
2014:4). Ensimmäisen laatusuosituksen sisältö on edelleen perustaltaan  ajankohtainen. 
Viimeisten neljän vuoden aikana lastensuojelua on kehitetty laajassa yhteistyössä kun-
tien, maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Lapsi- ja perhepalvelujen muu-
tosohjelmassa vuosina 2016–2018 on muun muassa tuotettu laatukriteerit sijaishuoltoon. 
Sijaishuollon laatukriteerit on toimitettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Lasten-
suojelun Keskusliiton yhteistyönä. Moniääniseen prosessiin on osallistunut laajasti julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin asiantuntijoita, palveluntuottajia sekä kokemusasiantun-
tijoita. Laatusuosituksesta tulee entistä kattavampi ja vaikuttavampi, kun siinä huomioi-
daan yhteiskehittämisen tulokset. Näin muutosohjelmassa lastensuojelun yhteiskehittämi-
sessä syntyneet sisällöt on tarkoituksenmukaista tuoda tarkentamaan ja syventämään jo 
annetun laatusuosituksen sisältöä. 

Päivitetty laatusuositus korostaa entistä vahvemmin ihmissuhdeperustaista, lapsilähtöistä 
ja lapsen oikeuksista huolehtivaa työskentelyä. Suojelutehtävä toteutuu parhaiten lasten, 
nuorten ja heidän läheistensä sekä työntekijöiden keskinäiseen luottamukseen perustu-
vana yhteistyönä. Lastensuojelun toteuttaminen moniammatillisesti korostuu nyt aiempaa 
enemmän. Suositus tukee monialaisen työskentelyn tiimirakenteen kehittämistä. Moniam-
matillisen tiimin tarkoitus on koota lapsen ja vanhempien tarvitsema tuki eheäksi palvelu-
kokonaisuudeksi.

Lastensuojelun laatusuositus on tarkoitettu ohjaamaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuo-
jelutyön tekemistä ja järjestämistä. Laatusuositukseen perehtyminen on tarpeellista: 

• kaikille lastensuojelun nykyisille ja tuleville ammattilaisille

• kaikille lastensuojelun kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille 

• lastensuojelun esimiehille

• lastensuojelun resursseista päättäville virkamiehille ja luottamus-
henkilöille. 
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Laatusuositus on tarkoitettu myös lapsille ja perheille sekä heidän läheisilleen. Laatusuosi-
tuksessa keskitytään lastensuojelun laadun kannalta tässä ajassa tärkeimmiksi näyttäyty-
viin asioihin ja se on tarkoitettu aika ajoin uudistuvaksi.

Kiitokset kaikille päivitettyyn suosituksen sisältöjä tuottaneille! 

Kirsi Varhila, Hanna Tainio,  
Kansliapäällikkö Varatoimitusjohtaja

Kari Ilmonen, Tarja Myllärinen,  
Johtaja,  Johtaja,  
STM Suomen Kuntaliitto

Lokakuu 2019
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1 Lastensuojelutyötä ohjaavat periaatteet
Eettiset periaatteet läpäisevät kaiken lastensuojelutyön ja 
laatusuosituksen tavoitteet. 

Lastensuojelua kehitettäessä pitää tarkistaa, miten eettisesti kestäviä ratkaisut ovat. Jokai-
sen lastensuojelutyötä tekevän ammattilaisen ja työyhteisön tulisi tarkastella, mitä eettiset 
periaatteet tarkoittavat omassa työtehtävässä ja työyhteisössä. Lastensuojelutyötä ohjaa-
viin keskeisiin periaatteisiin sitoutuminen vahvistaa oikeanlaisen tuen tarjoamista oikeaan 
aikaan.

P E R U S TA  L A S T E N S U O J E LU N  P E R I A AT T E I K S I  O N  K I R J AT T U 
L A S T E N S U O J E LU L A K I I N  ( 417/2007,  4  § )

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti 
avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun 
kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava 
lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Lain 
mukaisesti lastensuojelun on:

1. edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia

2. tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia 
henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa

3. pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä

4. puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.
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Tässä laatusuosituksessa on esitelty laajasti lastensuojelutyötä ohjaavat periaatteet poh-
jautuen Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan, ETENEn, sosi-
aali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin1. Kunkin viiden yleisperiaatteen alla on kuvattu 
lastensuojelun erityispiirteistä nousevia eettisiä periaatteita. Ne täydentävät lastensuoje-
lulakiin kirjattuja periaatteita. Lisäksi lastensuojelutyötä kehitettäessä ja arvioitaessa voi 
hyödyntää ETENEn Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla -julkaisua2, 
joka pohtii lapsuuden ja nuoruuden etiikkaa erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden ja 
kuulluksi tulemisen näkökulmasta. Sosiaalialan ammatilliset eettiset ohjeet on julkaissut 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry / Ammattieettinen lautakunta 
(Helsinki 2017). Nämä ohjeet luovat hyvän ammattieettisen perustan myös lastensuojelu-
työlle.

1.1 Asiakkaiden ihmisarvo ja perusoikeudet

Lastensuojelussa korostetaan erityisesti asiakkaiden ihmisarvoista kohtelua ja yksityisyy-
den suojaa. Lastensuojelun arjessa tämä näkyy esimerkiksi asiakkaiden yhdenvertaisena, 
syrjimättömänä ja kunnioittavana kohteluna. Toiminnassa tulee kaikilla tasoilla huomioida 
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimukseen kirjatut lapsen oikeudet 
ja sopimusvaltioiden viranomaisille asetetut velvoitteet. On myös huomioitava YK:n yleis-
sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (Vammaisyleissopimus), jonka Suomi on 
ratifioinut. Lastensuojelun kannalta sopimuksen 7. artikla koskien vammaisia lapsia ja 23. 
artikla kodin ja perheen kunnioittamisesta ovat keskeisimmät kohdat. Lapsiasiavaltuutettu 
on itsenäinen valtion viranomainen, jonka toiminta perustuu lakiin (Laki lapsiasiavaltuu-
tetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutetun keskeisenä tehtävänä on YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen edistäminen3. 

1  Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta, 2011.

2  ETENE-julkaisuja 41, 2013.

3  Lisätietoja: www.lapsiasia.fi. Sivuilla on useita julkaisuja ja esitteitä aiheeseen liittyen.
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LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS4

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. 
Ratifioimalla sopimuksen Suomi on sitoutunut muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta 
vastaaviksi. Sopimus velvoittaa niin valtiota, kuntia kuin lapsen vanhempia ja muita aikuisia.

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista ja lasten oikeuksien toteutumista valvoo YK:n 
lapsen oikeuksien komitea. Valtiot raportoivat komitealle lapsen oikeuksien toteuttamisen 
edistymisestä viiden vuoden välein. Yleissopimuksessa on yhteensä 54 artiklaa. Sopimuksen 
mukaisesti vanhemmat tai lapsen muut huoltajat vastaavat lapsen kasvatuksesta ja 
huolenpidosta ja heidän tulee toimia lapsen parhaaksi. Valtion täytyy tukea heitä tässä 
tehtävässä.

Sopimuksen yleisiä periaatteita ovat:

1. Kaikki lapset ovat yhdenvertaisia

2. Lapsella on oikeus hyvään elämään ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

3. Aikuisten pitää ottaa selvää, mitä lapset asioista ajattelevat ja antaa lapselle mahdollisuus 
vaikuttaa omaan arkeensa

4. Lapsen etu on asetettava ensisijaiseksi, kun päätetään lasten asioista

4  Lapsen oikeuksien sopimus (SopS 59 ja 60/1991, Finlex) ja Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja 

1.2 Lapsen etu

Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otet-
tava huomioon lapsen etu (Lastensuojelulaki 4 §). Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitet-
tävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle:

1. tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat 
ihmissuhteet

2. mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehi-
tystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon

3. taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen
4. turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koske-

mattomuuden
5. itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen
6. mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asiois-

saan sekä
7. kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen.
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Lapsen etu rakentuu useista lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisistä elementeistä. Lap-
sen edun mukainen työskentely lastensuojelussa edellyttää työntekijöiltä lapsen ja hänen 
elämäntilanteensa kokonaisvaltaista tarkastelua ja huolellista paneutumista siihen, luot-
tamuksen rakentamista ja riittävää aikaa, jotta työskentelyssä toteutuvat  keskeiset laatua 
varmistavat tekijät: oikeudenmukaisuus, avoimuus, luotettavuus, turvallisuus sekä lasten-
suojelutoimien suhteellisuusperiaate. 

Oikeudenmukaisuus
Hyvän hallinnon vaatimukset, kuten vaihtoehtojen selvittäminen, perusteiden esittämi-
nen ja asiakkaita arvostava kohtelu korostuvat asiakastyön jokaisessa vaiheessa. Lasten-
suojelussa oikeudenmukaisuus toteutuu vain perustelemalla lasta koskevia ratkaisuja ja 
päätöksiä lapsen edulla. Konkretisoimalla lapsen etua päätöksien perusteet tulevat parem-
min ymmärrettäviksi myös lapselle itselleen. 

Oikeudenmukaisuus lastensuojelun laatusuosituksessa tarkoittaa kaikkien lapsen oikeuk-
sien sopimuksessa turvattujen oikeuksien mahdollisimman täysimääräistä toteutumista. 
Oikeudenmukaisuuden kannalta oikeus syrjimättömyyteen on keskeinen, sillä se turvaa 
yhdenvertaisuuden kaikille lapsille heidän elämänsä lähtökohdista riippumatta. Lapselle 
tulee taata hänen tarvitsemansa suojelu ja yhteiskunnan varoista varattavan osuuden li-
säksi ennen kaikkea oikeus osallistua häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. 

Avoimuus ja luotettavuus
Lapsen oikeuksien sopimus korostaa vanhempien/huoltajien kasvatusvastuun kunnioit-
tamista. Tämä edellyttää tietoa lapsen ikätason mukaisesta kehityksestä sekä avoimuutta 
niistä tuen ja palvelujen muodoista, joiden kautta lapsen ja perheen on mahdollista saada 
tarvitsemaansa tukea.

Lastensuojelussa ei aina voida tehdä ratkaisuja, jotka ovat lapsen ja vanhemman/huolta-
jan toiveiden mukaisia. Tästä syystä lastensuojelun työskentelykäytäntöjen ja tehtävien 
ratkaisujen on oltava ennakoitavia ja perusteltuja. 

Turvallisuus 
Lastensuojelussa turvallisuus huomioidaan niin olosuhteissa, ihmissuhteissa kuin vuoro-
vaikutuksessa. Tärkeintä on huomioida jokaisessa tilanteessa lapsen kokema turvallisuu-
dentunne ja edistää sitä. Turvallisuutta pitää tarkastella myös lapsen perheen ja työnteki-
jän näkökulmasta. 
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Lapsen oikeuksien sopimus korostaa turvallisuuteen liittyvien näkökulmien huomioimista 
erityisesti heikommassa asemassa ja haavoittuvissa olosuhteissa elävien lasten osalta. Si-
ten lastensuojelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kodin ulkopuolelle sijoitettujen las-
ten turvallisuuden varmistamiseen niiden toimesta, jotka vastaavat lasten huolenpidosta 
ja suojelusta. Lapselle tulee turvata oikeus ilmaista oma mielipiteensä sekä käyttää oikeut-
taan uskonnonvapauteen, noudattaa kulttuurisia tapojaan, ilman leimatuksi tai syrjityksi 
tulemisen pelkoa. Lapsen näkemykset tulee ottaa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukai-
sesti myös huomioon, kun hänen asioitaan käsitellään.

Suhteellisuusperiaate
Viranomaisen käyttämien toimien tulee olla oikein mitoitettuja suhteessa asiakkaan aut-
tamisen päämääriin ja tavoitteisiin. Periaatteena on toteuttaa tehtävä mahdollisimman 
vähäisellä puuttumisella kuitenkin niin, että tarvittava vaikutus saadaan aikaan (lievimmän 
riittävän puuttumisen periaate). Tämä korostuu etenkin tahdonvastaisissa lastensuojelu-
toimenpiteissä.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa lapsen edun arvoinnista ja toteutumi-
sesta. Lastensuojelupalvelujen järjestämisvastuussa olevien kuntien tehtävänä on huoleh-
tia, että lapsen asioista vastaavilla sosiaalityöntekijöillä on mm. riittävästi työaikaa käytet-
tävissään lapsen tilanteeseen paneutumiseen, ratkaisujen pohtimiseen ja käsittelyyn sekä 
lastensuojelun toimenpiteiden vaikutusten arviointiin yhdessä lapsen ja läheisten kanssa. 

1.3 Vuorovaikutus

Hyvään vuorovaikutukseen sisältyy toisten kunnittoittaminen. Asiakkaiden hyvässä koh-
taamisessa arvostus, inhimillisyys ja empatia korostuvat. Lastensuojelutyössä käytetään 
viranomaisvaltaa ja joudutaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä, joista asiakkaat ja työn-
tekijät eivät aina ole samaa mieltä. Lastensuojelun työntekijöiden erityistä vuorovaikutus-
osaamista on kyky ottaa omassa vuorovaikutustyössään huomioon lastensuojelun toi-
mintaympäristön erityispiirteet kuten viranomaisrooliin liittyvä valta. Esimerkiksi lapsen 
sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvien tilanteiden käsittelyssä tarvitaan kykyä käsitellä 
vaikeaa tilannetta mahdollisimman rakentavasti ja kiireettömästi, avoimesti ja yhteistyössä 
lapsen ja hänen läheistensä kanssa.  
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1.4 Ammattihenkilöstön työn laatu

Lasten ja nuorten palveluissa toimivien ammattilaisten on tiedostettava sekä oma vas-
tuunsa lasten kasvatuksesta että velvollisuutensa tukea vanhemmuutta. Työntekijän on 
myös laajasti miellettävä vastuunsa tekemästään työstä niin lapselle, nuorelle, perheelle, 
omalle organisaatiolle kuin yhteiskunnallekin. Johdon on tiedostettava vastuunsa laaduk-
kaan työn mahdollistajana ja työntekijän tukena. 

1.5 Vastuulliset päätökset

Lastensuojelu on laaja-alaista työtä. Asiakaskohtaisessa työskentelyssä onnistuminen edel-
lyttää ympäröivän organisaation, lähi- ja ylemmän johdon sekä poliittisten päätöksente-
kijöiden johdonmukaista tukea. Lastensuojelutyötä vaikeuttavat nykyisin palvelujärjestel-
män pirstaleisuus ja sektorien väliset rajapinnat. 

Päätöksenteon, kehittämistyön ja palvelujen järjestämisen tulee perustua lasten, nuorten 
ja perheiden tarpeisiin. Myös tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia pitää kuvata ja arvioida las-
ten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Palveluista vastaavien organisaatioiden ja myös 
yksittäisten työntekijöiden on huolehdittava palveluista tiedottamisesta lapsille, nuorille ja 
vanhemmille ymmärrettävästi sekä heidän kokemuksen ja palautteen keräämisestä kehi-
tystyön tueksi.

Eettisten periaatteiden työntekijä/työyksikkökohtaisen läpikäymisen työvälineeksi on liit-
teenä 1 taulukkomuotoinen arviointikehys. Työvälineen avulla voi tarkistaa myös palveluja 
ja toimintatapoja kehitettäessä, onko eettiset periaatteet huomioitu muutoksessa. 
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SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS5

Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, 
toteutusta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on kunnille suunnattu 
hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva työväline. Työväline soveltuu 
laajan valtuustokausittaisen kertomuksen valmisteluun ja sen vuosittaiseen raportointiin. 
Sen käyttö perustuu poikkihallinnolliseen ja -toiminnalliseen suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin. Työvälineen avulla saadaan kunta- ja maakuntakohtaista laaja-alaista ja 
vertailevaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja palveluista väestöryhmittäin sekä 
kunnan elinvoimasta, taloudesta ja rakenteista. Tämän lisäksi kunta voi lisätä sinne 
myös esimerkiksi itse keräämiään tietoja. Työvälineessä on  pitkäjänteistä ja vaikuttavaa 
päätöksentekoa tukeva vaikutusten ennakkoarvioinnin sähköinen työkalu (EVA), jota 
käyttämällä kunnat voivat ennakkoon arvioida tulevia päätösesitysten vaikutuksia ja 
tehdä vertailua eri päätösesitysten välillä parhaan mahdollisen päätöksen tueksi. Kuntien 
hyväksytyt hyvinvointikertomukset ja EVAt tulevat kaikkien nähtäviksi työvälineen www-
sivuilla. Ensisijaisina käyttäjinä ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät. Lisäksi Sähköistä 
hyvinvointikertomusta voivat hyödyntää myös muut julkiset toimijat sekä esimerkiksi 
tutkimus- ja oppilaitokset.

5 http://www.hyvinvointikertomus.fi

http://www.hyvinvointikertomus.fi
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2 Osallisuus
Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen on olennainen avain vaikutta-
vien lastensuojelupalvelujen kehittämiseksi. Ollakseen osallisia lastensuojeluasian eri osa-
puolten pitää voida kokea ja luottaa siihen, että jokainen tulee kuulluksi omana itsenään 
ja pääsee tuomaan näkemyksensä käsiteltävään asiaan. 

Osallisuus omassa asiassa
Lastensuojelulain (417/2007) 4 luku koskee lapsen osallisuutta. Lain 20 § mukaisesti las-
tensuojelua toteutettaessa on selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava 
ne huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulain 24 § puo-
lestaan velvoittaa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valvomaan lapsen edun to-
teutumista, avustamaan lasta/nuorta puhevallan käytössä ja tarvittaessa ohjaamaan lapsi/
nuori oikeusavun piiriin tai huolehtimaan lain 22 § mukaisen edunvalvojan hakemisesta. 
Lastensuojelulain 29 § muutoksella 1.1.2014 alkaen on lapsen asioista vastaavan sosiaa-
lityöntekijän tai muun lapsen tai hänen perheensä kanssa työskentelevän lastensuojelun 
työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti selkeytetty aiemmasta.

Lapsen/nuoren tulee saada tieto hänelle ymmärrettävässä muodossa, hänen näkemyksi-
ään kuullaan ja ne otetaan huomioon lapsen edun mukaisesti. Lapselle/nuorelle mahdol-
listetaan kaikin tavoin, että hän voi vaikuttaa hänen kanssaan tehtävään työhön: aikaan, 
paikkaan ja tapaan käsitellä hänen elämänsä asioita. Lapsen, nuoren ja vanhempien näkö-
kulmasta on olennaista tietää, keneen voi olla yhteydessä omassa asiassaan; kuten kuka 
on hänen asioistaan vastaava, oma sosiaalityöntekijä ja miten hänet tavoittaa. Yhtä olen-
naista on se, että asiaa hoitavalla työntekijällä on riittävästi aikaa kohdata asiakkaansa.
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O S A L L I S U U S  T U K E E  L A P S E N  H Y V I N V O I N T I A

Riitta Laakson tutkimuksen6 perusteella osallisuuden kokemus on yksi sijoitettujen lasten 
hyvinvoinnin keskeisimpiä ulottuvuuksia. Lapsen osallisuutta niin arjessa kuin lapsen 
elämään liittyvässä päätöksenteossa tulisi siten vahvistaa. 

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on suuri vastuu ja rooli lapsen elämään 
liittyvässä päätöksenteossa johon lapsen tulisi olla osallinen. Tutkimuksessa sosiaalityöntekijä 
kuitenkin näyttäytyi lapsille ja nuorille varsin etäisenä ja harvalla oli hänen yhteystietonsa. 
Harva lapsi tai nuori muisti tavanneensa sosiaalityöntekijänsä kahden kesken ja työntekijän 
vaihtuminen oli tuttua usealle lapselle. Tutkimuksen perusteella sijoitettujen lasten ja heidän 
asioistaan vastaavien sosiaalityöntekijöiden yhteydenpito kaipaa vahvistamista, jotta heidän 
välinen luottamuksellisen suhteen luominen mahdollistuisi. 

6  Laakso, Riitta: THL Raportti 2019

Osallisuus päätöksenteossa
Lastensuojelun työntekijällä tulee olla perusvalmiudet työskennellä lapsen/nuoren ikäta-
son mukaisesti ja olla vuorovaikutussuhteessa lapsen/nuoren/perheen kanssa. Johdolla 
tulee puolestaan olla käytössä sellaiset johtamisen rakenteet ja käytännöt, jotka tukevat 
lapsilähtöistä työtä. 

Perhehoidossa myös perhehoitaja osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin. Perhehoita-
jille varmistetaan myös oma tuki tehtävään.

Sijaishuollon valvonnassa on tärkeää huomioida asiakkaan osallisuus. Lapsen ja hänen 
vanhempiensa näkemykset ja kokemukset sijaishuoltopaikasta ovat tärkeitä. Valvonta-
käynneillä on tavattava lapsia henkilökohtaisesti. 
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Osallisuus kehittämisessä
Ottamalla lapset ja vanhemmat mukaan kehittämään palveluja, työntekijät ja palveluista 
vastaava johto voivat ymmärtää paremmin lastensuojeluntyön todellisuutta asiakkaiden 
näkökulmasta. Laatusuosituksen lähtökohtana on, että kunnat laativat lasten, nuorten ja 
heidän vanhempiensa osallistumisen vahvistamiseksi ja lastensuojelupalveluiden paran-
tamiseksi suunnitelman, joka voidaan  liittää osaksi lastensuojelulain 12 §:n mukaista las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelman tulee pitää sisällään konkreettiset 
toimenpiteet, joilla edistetään lasten, nuorten ja vanhempien osallistumista ja kokemus-
tiedon hyödyntämistä sekä osana arkista lastensuojelutyötä että kokonaisvaltaisempaa 
lastensuojelun kehittämistä. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palvelujen kehit-
tämisessä voidaan toteuttaa muun muassa asiantuntijaryhmien toiminnan, kuulemistilai-
suuksien ja koulutuksien avulla. 

O S A L L I S U U S  R A K E N T U U  V U O R O VA I K U T U K S E S S A  –  E S I M E R K K I N Ä 
L A S T E N S U O J E LU N  S YS T E E M I N E N  T I I M I T YÖ S K E N T E LY 

Systeeminen työote voi vahvistaa lapsen ja hänen läheistensä osallisuutta. Systeemisessä 
työskentelytavassa on tärkeää, että keskustelussa kuullaan kaikkien läsnä olevien 
näkemykset siitä, mistä tilanteessa on kyse ja mikä voisi auttaa. Myös työskentelysuunnitelma 
rakennetaan yhteisen keskustelun pohjalta, jolloin lapsen ja läheisten on helpompi sitoutua 
työskentelyyn.  

Parasta on, jos lapsi ja läheiset voivat osallistua omaa tilannettaan ja työskentelyä koskevaan 
keskusteluun yhdessä tiimin kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, tiimissä käyty keskustelu 
kirjataan mahdollisimman pian ja käyty keskustelu, syntyneet ajatukset perheen tilanteesta ja 
työsuunnitelma käsitellään kirjauksen pohjalta lapsen ja perheen kanssa. Lapsen ja perheen 
näkökulmat kirjataan asiakaskertomukseen täydentämään tiimin käymää keskustelua7.

7  Lisää tietoa systeemisestä mallista  mm. THL työpaperi 7/2017
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O S A L L I S U U S  O N  S E K Ä  A S E N N E  E T TÄ  T U N N E  –  E S I M E R K K I  N U O R I S TA 
KO K E M U S A S I A N T U N T I J O I N A  P E S Ä P U U  RY: S S Ä

Kokemusasiantuntijuuden taustalla on avoin yhteistyö, jossa lapset, nuoret ja vanhemmat, 
otetaan tasa-arvoisesti kehittämään palveluja. Asiakas tuo mukanaan kokemusperäistä tietoa, 
taitoa selviytyä ja kykyä pärjätä tarkastelluissa ympäristöissä. Usein kokemusasiantuntija 
heijastaa käsiteltävään asiaan myös tunteensa. Vuorovaikutuksen tuloksena yhdistyy sekä 
kokemusperäinen että teoreettinen tieto.

Pesäpuu ry on ottanut sijoitetut nuoret mukaan kehittämistyöhön. Syntyi Selviytyjät –tiimi, 
jonka tavoitteena on pohtia yhdessä ammattilaisten kanssa asioita, joita lastensuojelussa 
pitää vahvistaa, ehkäistä ennakolta ja joissa nuoret tarvitsevat apua ja tukea. 

Ammattilaisten on hyvä kuulla nuorten omaa tarinaa heidän omin sanoin. Siten voi ymmärtää 
sanojen takana olevia merkityksiä ja tarpeita. Asiat voivat merkitä kokemusasiantuntijoille ja 
ammattilaisille eriasioita, jolloin keskustelu luo tilaa yhteiselle ymmärrykselle. 

Pesäpuu ry:n Selviytyjät ovat luokitelleet oman kokemusasiantuntijatoiminnan kolmeen eri 
tasoon:

1) Yksilötaso ryhmässä

Lapsi/nuori saa osallisuuden ja vertaisuuden kokemuksia ryhmässä, esimerkiksi Nuorten 
foorumeissa. Toiminta on parhaimmillaan voimaannuttavaa auttaen nuorta omien 
elämäntapahtumien, tilanteen, tunteiden ja ajatusten ymmärtämiseen ja jakamiseen. Yksikin 
kohtaaminen tai keskustelu voi kantaa monien vaikeuksien yli. Nuorten ideoita voi hyödyntää 
eteenpäin, mutta tämä ei ole vertaisryhmien tai Nuorten foorumien itsetarkoitus.

2) Yhteisötaso

Lasten/nuorten ajatukset, kokemukset ja syntyneet ideat kootaan jäsennellysti, eettisesti 
ja kunnioittaen yhteen. Yhteisötasolla nuorten asiantuntemus hyödynnetään esimerkiksi 
lähiverkostoissa ja paikallistason palvelujen kehittämisessä.

3) Yhteiskunnallinen taso 

Yhteiskunnallisella tasolla nuorten asiantuntemusta hyödynnetään valtakunnallisella tasolla 
tapahtuvassa lastensuojelun vaikuttamistyössä. 

Lasten ja nuorten mukaan ottaminen edellyttää aikuisilta vastuullisuutta, valmiuksia ja 
taitoja. Kokemusasiantuntijatoiminta tulee olla eettisesti kestävää kehittämistyötä. Avoimella 
yhteistyöllä lastensuojelusta ja lapsiperheiden palveluista tehdään läpinäkyvämpiä ja 
toimivampia.8

8  Osallisuuden toteuttamisesta, mahdollisuuksista ja havainnoista lisää:

Uskomme sinuun – Usko sinäkin – käsikirja (fin, swe, eng) & aikuisten opas: http://www.lskl.fi/usus

SALTO Youth Resource Center: We Are All Europeans https://www.salto-youth.net/rc/cultural-diversity/
publications/wearealleuropeans/
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S U O S I T U K S E T

Lastensuojelussa toimitaan niin, että työntekijän ja lastensuojelun asiakkaana olevan 
lapsen/nuoren sekä lapsen perheen ja muiden läheisten sekä muiden asiaan osallisten/
lapselle tärkeiden ihmisten välillä on mahdollisuus jatkuvaan ja luottamukselliseen 
vuorovaikutukseen. Suositellaan lastensuojelun sosiaalityön organisointia systeemisen 
tiimityöskentelyn periaatteiden mukaisesti aina kun se on asiakastyön järjestämisen 
näkökulmasta mahdollista. (T,J9)

Läheisverkoston jäsenet ja heidän mahdollisuutensa antaa sosiaalista tukea määritellään 
yksilöllisesti lapsen/nuoren ja perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. (T)

Lastensuojelun työntekijä, perhe, läheiset ja muut lapsen asiassa mukana olevat viranomaiset 
neuvottelevat yhdessä muiden viranomaisten mahdollisuuksista tukea lapsen edun 
toteutumista ja auttaa vanhempia kasvatusvastuun toteutumisessa. (T)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä huolehtii, että lapsen läheiset ovat osallisena lapsen 
tilanteessa kaikissa sijaishuollon vaiheissa. (T)

Johto huolehtii, että lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan kehittämään palveluja. Kun 
kunnassa laaditaan lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa osallistumisen vahvistamiseksi 
ja lastensuojelupalveluiden parantamiseksi suunnitelma, joka on osa lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa, tulee asiasta näkyvämpi myös asiakkaille. (J)

9  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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3 Lastensuojelu osana lasten, nuorten ja 
perheiden palvelujärjestelmää

Tavoitteena on, että lapsi/nuori tulee autetuksi ja lapsen/nuoren hätä havaitaan riippu-
matta siitä, missä lapsi/nuori asuu ja mitä palveluja hän käyttää. Lähtökohtana on, että 
yleiset (universaalit) palvelut tukevat kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä ja erityistä tukea 
(lastensuojelua ja muita erityispalveluja) annetaan heille, jotka sitä tarvitsevat, heidän 
tarpeidensa mukaisesti. On tärkeää, että palvelut muodostavat lapsen/nuoren ja perheen 
kannalta mahdollisimman ehjän kokonaisuuden. Universaalit palvelut antavat perheille 
perustasoisen tuen, jonka rinnalle erityistason tuki tulee vain tarpeenmukaiseksi määrä-
ajaksi. 

Tämän vuoksi muun muassa lastensuojelun ja perhekeskusten, varhaiskasvatuksen ja kou-
lun työn yhteensovittaminen on olennainen osa laatutyötä. Käytännössä tämä voi näkyä 
esimerkiksi  lastensuojelun sosiaalityön mukaantulona perhekeskuksessa jo käynnistet-
tyyn palvelutarpeenarviointiin, lastensuojelutyönä kouluympäristössä tai lastensuojelun 
ja perhekeskuksen työparina vanhemmuuden tuen työssä. Myös erityispalvelut on sovitet-
tava yhteen. Esimerkiksi riittävä tiedonkulku ja oikea-aikainen yhteistyö erityisesti lasten ja 
aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa on varmistettava, jotta palvelujärjes-
telmä toimisi hyvin perheitä kokonaisuudessaan tukevalla tavalla.

Lapsen/nuoren lisäksi vanhempien ja työntekijän pitää voida luottaa palvelujärjestelmään 
ja siinä käytettäviin työmenetelmiin. Työskentelytapojen pitää olla monipuolisia ja työs-
kentelyn tapahtua siten, että työntekijällä on mahdollisuus myös havainnoida lapsen kas-
vuympäristöä. Tärkeä osa lapsen kodin olosuhteiden selvittämistä on tarvittaessa ennalta 
ilmoittamatta tehtävät kotikäynnit. Laatua edistää huomion kiinnittäminen siihen, mitä 
ja millaisia työmenetelmiä palvelujärjestelmässä käytetään ja miten ne toimivat yhteen. 
Tässä avuksi voi olla esimerkiksi Kasvun tuki –portaali10.

10  www.kasvuntuki.fi
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E S I M E R K K E J Ä  K U N T I E N  N Ä K E M Y K S I S TÄ  PA LV E LU J Ä R J E S T E L M Ä Ä  J A 
PA LV E LU J E N  S A ATAV U U T TA  KO S K I E N

Kuntaliiton vuonna 2017 toteuttamassa lastensuojelun kuntakyselyssä:

Verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran, 
palvelujen saatavuus oli heikentynyt  lukuunottamatta lapsiperheiden kotipalvelua ja 
päivähoitoa lastensuojelun avohuollon tukitoimena.

Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus on merkittävästi parantunut aiempaan kyselyyn 
kyselyyn verrattuna. 74 prosenttia vastanneista arvioi sosiaalihuoltolain mukaisen  
kotipalvelun järjestyvän kohtuullisella työmäärälla ja viiveellä tai useimmiten ilman viivettä 
tarpeenmukaisena. Myös lastensuojelun asiakkaina olevien kohdalla vastaava prosentti oli 74.

Palvelujen saatavuus oli heikentynyt kaikissa arvioiduissa terveydenhuollon palveluissa. 
Vakavin heikennys oli tapahtunut lasten tarvitsemien mielenterveyspalvelujen saatavuudessa. 
Viisi vuotta sitten palvelu järjestyi kohtuullisella työmäärällä ja viiveellä tai viiveettä 
tarpeenmukaisena 63 prosentissa vastanneista kunnista ja vuonna 2017 vain 37 prosentissa 
vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä.

Myös lasten seksuaalisen hyväksikäyttö- ja pahoinpitelyepäilyn selvittämiseen tarvittavien 
terveydenhuollon tutkimusten saatavuudessa oli vakavia puutteita ja viiveitä.

2.1 Yhteistyö asiakastasolla

Lastensuojelutyö on laaja-alaista ja haastavaa työtä, josta vastuun kantaa lapsen asioista 
vastaava sosiaalityöntekijä tukenaan osaava lastensuojelun tiimi. Sosiaalihuollossa tehtä-
vät ratkaisut vaativat usein monien ammattilaisten yhteistyötä. Esimerkiksi lähisuhde- ja 
perheväkivaltaan sekä lapsen kaltoinkohteluun liittyvät tilanteet edellyttävät monien 
ammattilaisten yhteensovitettavaa samanaikaista työtä. Näissä tilanteissa voidaan tarvita 
mm. akuuttia turvallisuuden varmistamista, mahdolliseen eroon liittyvää tukea ja kriisi-
työtä, lastenhoitojärjestelyjä, lasten ja vanhempien terveyden-, sairaanhoitoa ja terapiaa 
sekä lasten että vanhempien/vanhemman kanssa ja taloustilanteen järjestämistä. Silloin-
kin kun lapsi/nuori ja hänen perheensä ovat lastensuojelun asiakkaina, jokainen yhteistyö-
taho vastaa oman toimialansa palveluiden avulla siitä, että lapsi/nuori/vanhemmat saavat 
tarvitsemansa avun.

Toimivan yhteistyön näkökulmasta suositeltava käytäntö on, että lastensuojelu antaa 
lastensuojeluilmoituksen tehneelle viranomaistaholle tiedon siitä, että lastensuojeluil-
moitus on vastaanotettu ja ilmoittaa asiaa hoitavan toimiston tai työntekijän nimen ja 
yhteystiedon. Yhteystiedon ilmoittaminen helpottaa viranomaisyhteistyötä niissä tilan-
teissa, joissa asiaan joudutaan myöhemmin palaamaan. Kun lisäksi toimitaan niin, että 
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lastensuojeluilmoituksen tehnyt ammattilainen ja muut viranomaiset ovat tarvittavassa 
määrin mukana lapsen asian selvittämisessä ja tuen tarjoamisessa, voi työskentely lapsen 
ja perheen tukemiseksi jatkua luontevasti. Lastensuojeluasiaan liittyvän viranomaisyhteis-
työn koordinointi on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävä. Tässä roolissa 
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee huolehtia siitä, että viranomaiset tietä-
vät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet lapsen yksilöllisissä tilanteissa.

Asiakassuunnitelman avulla voidaan sopia perheen kanssa tehtävästä työstä. Useiden eri 
tahojen asiakassuunnitelmien (esimerkiksi lastensuojelun, varhaiskasvatuksen, aikuissosi-
aalityön, päihdehuollon) samanaikainen tekeminen kuluttaa sekä työyhteisöjen että asiak-
kaan voimavaroja. Se voi myös johtaa ristiriitaisiin tavoitteisiin. Tämän takia asiakassuunni-
telmat tulisi lähtökohtaisesti laatia viranomaisten kanssa yhteisinä.

Moniammatilliset asiantuntijaryhmät luotiin tukemaan lastensuojelun työntekijöitä vaa-
tivassa työssään. Lastensuojelulain 14 § määrittää moniammatillisen asiantuntijaryhmän 
kunnan tai useamman kunnan yhdessä asettamaksi ryhmäksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelu-
työssä tarvittavista asiantuntijoista. Ryhmän tarkoituksena on turvata lapsen asioista vas-
taavalle sosiaalityöntekijälle lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellisten 
kysymysten ja muu lastensuojelutyössä tarvittava asiantuntemuksellinen tuki. Konsultatii-
vista tukea ja erityisosaamista tarvitaan jatkossakin, mutta samaan aikaan tulee varmistaa, 
että moniammatillinen tuki kytkeytyy tiiviisti lapsi- ja perhekohtaiseen työskentelyyn.

2.2 Johdon tehtävät

Laadukas työskentely ei ole vain yksittäisen työntekijän, vaan laajasti johdon ja organisaa-
tion työskentelyn tulosta. Viranomaisyhteistyötä ja moniammatillisuutta tarvitaan, jotta 
lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi/nuori saa oikean avun oikeaan aikaan. Eri alojen toi-
mialojen johtajien ja poliittisten päätöksentekijöiden tehtävänä on varmistaa, että palve-
lujen ja organisaatioiden rakenteet tukevat asiantuntijoiden yhteistyötä lasten ja nuorten 
asioissa (muun muassa työajan käyttö, päätöksenteko). Apua ja tukea tulisi ensisijaisesti 
antaa lapsen/nuoren luonnollisessa kasvuympäristössä ja kaikille lapsille/nuorille suunna-
tuissa palveluissa. 

Eri työntekijäryhmien ja palveluiden työnjaon ja vastuiden tulee olla selkeitä. On kuitenkin 
huomioitava, että toimintatavat ovat lapsen ja perheen tilanteen mukaan joustavia. Orga-
nisaatiotasolla tulee huolehtia työskentelyn jatkuvuudesta nivelvaiheissa, kun lapsen pal-
velukokonaisuus täydentyy lastensuojelun toimijoilla tai kun lastensuojelun työskentely 
päättyy. Moniammatillisen työskentelyn osaamisperustaa tulee vahvistaa ja etsiä keinoja, 
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joilla lapsen ja läheisten samanaikaiset hoito-, asiakas- ja viranomaisprosessit sovitetaan 
yhteen lapsen ja perheen hyvinvointia vahvistavaksi kokonaisuudeksi. 

Johtotason sopimuksia tarvitaan varmistamaan työntekijöiden mahdollisuudet ja sitou-
tuminen yhteiseen työskentelyyn. Lastensuojelun systeeminen, monitoimijainen tiimi-
työskentelymalli on tarkoitettu myös yhteisen työn rakenteeksi, joka kokoaa eri toimijat ja 
palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen ja perheen 
ympärille. Johdon vastuulla on huolehtia, että tämänkaltaisiin yhteisiin työskentelyraken-
teisiin ja periaatteisiin sitoudutaan palveluissa laajasti.  

Johtamisen näkökulmasta keskeinen työskentelyn laatua heikentävä tekijä on työntekijöi-
den vaihtuvuus. Erityisesti sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus hidastaa lasten avun-
saantia ja vaikeuttaa luottamuksen rakentumista lapsen, vanhempien ja työntekijän välillä. 
Johdon tehtävä on luoda sellaiset olosuhteet työn tekemiselle, että ne osaltaan varmista-
vat lastensuojelutyön jatkuvuutta ja työntekijöiden pysyvyyttä. Työhyvinvointiin panos-
tamiseen kuuluvat mm. työn hyvä organisointi, koulutusmahdollisuudet, laadukas johta-
minen, fyysisen työympäristön toimivuus ja sopiva asiakasmäärä. Työhyvinvointia tukevat 
työyhteisöissä sellaiset reflektiiviset rakenteet, joissa työntekijät voivat pohtia ja käsitellä 
työtä yhdessä11.

Kuntien tulisi myös tiedottaa aktiivisesti alueensa lastensuojelu- ja perhepalveluista, koska 
tieto palveluista luo turvaa ja luottamusta myös silloin kun palveluille ei (vielä) ole tar-
vetta. Paikalliset yhteystiedot auttavat löytämään palvelun nopeasti. Tiedotus auttaa myös 
palvelujen oikea-aikaisessa kohdentamisessa. Jokaisen alueen palvelujen kokonaisuus 
on omanlaisensa, koska osa palvelun tuottajista on paikallisia ja palvelujen organisointi 
vaihtelee. Paikallisessa palvelujen kuvaamisessa voi hyödyntää esimerkiksi Lastensuoje-
lun käsikirjaa12 ja Kasvun kumppanit –verkkopalvelun13 tietoja lasten, nuorten ja perhei-
den palveluista. On olennaista, että asiakkaalle tiedotetaan myös sosiaaliasiamiehistä sekä 
mahdollisuuksista saada riippumattomia neuvoja omasta asiastaan.

Palvelujärjestelmää kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että lapsen hyvinvoin-
nin edistäminen vaatii huolien ja vaikeuksien tunnistamista sekä vahvuuksien ja voimava-
rojen etsimistä lapsen huomioivalla tavalla. Lapsilähtöinen työote yhdistää eri työntekijät, 
vanhemmat ja lapsen yhteistyöhön ja varmistaa työn keskittymisen lapsen hyvinvointia 
tukeviin asioihin. Asiakaspalautteen keräämisen ja hyödyntämisen tulee olla systemaat-
tista, jotta se kanavoi asiakkaiden kokemukset palvelujärjestelmän toimivuudesta niistä 
päättäville tahoille sekä lisää toiminnan vaikuttavuutta.

11  Mm. Yliruka, Laura: Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena (2015).

12  http://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

13  http://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
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S U O S I T U K S E T

Lastensuojelu antaa ilmoituksen tehneelle viranomaistaholle tiedon lastensuojeluilmoituksen 
vastaanottamisesta sekä ilmoittaa asiaa hoitavan toimiston tai työntekijän nimen ja 
yhteystiedon. (T, J14)

Lastensuojeluilmoituksen tehnyt ammattilainen on tarvittavassa määrin mukana lapsen 
asian selvittämisessä ja tuen tarjoamisessa. Muut viranomaiset ovat mukana silloin, kun se on 
tarpeen. (T)

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä koordinoi lastensuojeluasiaan liittyvää 
viranomaisyhteistyötä ja huolehtii, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja 
tavoitteet lasten ja perheiden yksilöllisissä tilanteissa. (T)

Kun lapselle ja huoltajalle ilmoitetaan lastensuojelun työskentelyn aloittamisesta, kerrotaan 
samalla, mitä lastensuojelun työskenteleminen tarkoittaa käytännössä ja annetaan 
esimerkiksi infopaketti lastensuojelusta painettuna oppaana asiakkaille ja tiedot palveluista 
kunnan nettisivuilla. Myös sosiaaliasiamiehen palveluista ja asiakkaan oikeusturvakeinoista 
tulee kertoa asiakkaalle. (T, J)

Ensimmäisessä tapaamisessa – ja tarvittaessa jatkossakin – lastensuojelun työskentelyn 
periaatteet käydään asiakkaiden kanssa yhdessä läpi (mukaan lukien avoimen 
dokumentaation mahdollisuus). (T)

Johto tukee työntekijöiden kykyä ja mahdollisuuksia lapsilähtöiseen ja 
ihmissuhdeperusteiseen työhön vastaamalla muun muassa resursoinnista, työn 
painotuksista ja osaamisen vahvistamisesta. Johto myös huolehtii, ettei asiakkaan ja 
työntekijän välinen luottamuksellisuus asiakassuhteessa katkea tarpeettomasti, esimerkiksi 
organisaatiomuutoksissa. (J)

Asiakkaalle tarjottava tuki on asiakkaan tarpeisiin räätälöityä ja tarpeen mukaan intensiivistä. 
(T, J)

Työskentelytavat ovat monipuolisia ja käytettävät menetelmät luotettavia. Kotikäynnit – 
tarvittaessa ennalta ilmoittamattomat – kuuluvat työhön. (T, J)

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä tukee lastensuojelutyötä sen eri prosesseissa. (J)

Palveluista kerätään asiakaspalautetta systemaattisesti. (J)

14  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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4 Lastensuojelun ammattilaiset ja 
työyhteisöt

Lastensuojelun sosiaalityö on vaativaa erityistason työtä, jolle sosiaalityön yliopistotasoi-
nen tutkinto-opetus luo perustan. Työssä vaadittavien taitojen hallinta edellyttää kuiten-
kin tiivistä tukea työyhteisöltä tutkinnon jälkeiseen työssä oppimiseen, esimerkiksi huolel-
lista työhön perehdyttämistä, mentorointia ja muuta työssä oppimisen tukea ensimmäisiin 
työvuosiin lastensuojelussa. Lastensuojelusta vastaavien organisaatioiden tulisi yhdessä 
oman alueen yliopistojen kanssa luoda lastensuojeluun työhön tuleville työntekijöille las-
tensuojelun sosiaalityöhön perehdyttäviä työssä oppimisen malleja15. 

Keskeisiä asiakastyön taitoja lastensuojelussa ovat vuorovaikutustaidot, joiden avulla luo-
daan luottamuksellinen asiakassuhde. Tärkeää on kyky toimia dialogisesti sekä yksittäis-
ten asiakkaiden kanssa että erilaisissa ryhmätilanteissa, jotta niihin rakentuu turvallinen 
ja kuunteleva ilmapiiri. Lastensuojelun työntekijöiden on tunnettava lapsen oikeudet ja 
kyettävä pitämään lapsen etu keskiössä työskentelyn kaikissa vaiheissa.  Työntekijöiden 
on kyettävä kohtaamaan erilaisuutta ja työskentelemään eri kulttuureista tulevien kanssa. 
Heidän on tunnettava hyvän hallintomenettelyn periaatteet ja osattava toimia läpinäky-
västi suhteessa asiakkaisiin. Työtä ohjaavat lait ja säädökset on tunnettava hyvin. Tietoa 
on oltava lapsen kehityksestä, psyykkisistä häiriöistä ja traumoista sekä lapsen kehityk-
sen riski- ja suojaavista tekijöistä. Sosiaalityöhön kuuluu ymmärrys taloudellisen ja muun 
eriarvoisuuden vaikutuksista lapsiin ja perheisiin ja kyky huomioida tämä työskentelyssä. 
Työntekijöiden on tunnettava palveluverkostoa, kyettävä suunnittelemaan omaa työtä ja 
osattava toimia laajoissakin verkostoissa. Työntekijöiden on kyettävä reflektoimaan omaa 
ja tiimin työtä ja kyettävä tietoisesti oppimaan jatkuvasti uutta.16  

15  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama työryhmä tuottaa parhaillaan raporttia siitä, mitä lapsen asioista 
vastaavan sosiaalityöntekijän tulisi osata ja millaisia työssä oppimista tukevia rakenteita tarvitaan osaamisen tueksi.

16 Lastensuojelun osaamiskartta. Turun yliopisto.
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K U N TA L I I TO N  L A S T E N S U O J E LU N  K U N TA K YS E LY N  2017 M U K A A N : 

• 60 prosentissa kunnista ja kuntayhtymistä sosiaalityön resurssi oli joko täysin riittävä 
tai melko riittävä. Suurin työvoimavaje oli sosiaalityöntekijöiden sijaisissa. Vain joka 
kolmannessa kunnassa ja kuntayhtymässä sosiaalityöntekijöiden  sijaisten työpanosta oli 
riittävästi lastensuojelun käytössä.

• Perhetyön työpanosta oli riittävästi tai melko riittävästi 77 prosentissa vastanneista 
kunnista ja kuntayhtymistä ja sosiaaliohjauksen työpanosta oli  melko tai täysin riittävästi 
52 prosentissa kunnista ja kuntayhtymistä.

• Juridista asiantuntemusta oli melko riittävästi tai riittävästi sosiaalityön käytössä 37  
prosentissa vastanneista kunnista. 

Lastensuojelutyön organisointi vaihtelee paljon alueittain. Johdon ja luottamushenkilöi-
den on tarpeen huolehtia siitä, että työntekijällä on mahdollisuus tehdä laadukasta työtä. 
Työntekijän vastuulla on huolehtia omasta osaamisestaan ja ammatillisuuden vahvistami-
sesta. 

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja on ministeriön pyynnöstä selvittänyt lastensuojelun 
kuormittunutta tilannetta ja tehnyt ehdotuksia tilanteen helpottamiseksi17. Yksi keskeisim-
mistä ehdotuksista on maakunnallisten tiekarttojen rakentaminen siitä, kuinka kunnittai-
sesta lastensuojelusta siirrytään maakunnalliseen samalla päivittäen lastensuojelu vastaa-
maan nykyajan tarpeita. Aulikki Kananoja ehdotti loppuraportissaan, että lastensuojelun 
työntekijäkohtainen asiakasmäärä rajattaisiin nykytilanteessa 25 asiakkaaseen. Selvitys-
henkilön näkemys on kuitenkin se, että henkilöstöresurssien määrittely, mukaan lukien eri 
tehtävien asiakasmitoitus, on operatiivinen tehtävä ja ei lainsäädäntötasolla ratkaistava 
asia. Aulikki Kananojan raportissa myös esitetään, että uusi arviointi henkilöstömitoituk-
sesta on tarpeen tehdä alueuudistuksen jälkeen, tiimipohjaisesti ja että työhön liittyvä 

17  Kananoja, Aulikki ym. 2019.

Lastensuojelun työntekijäresursseissa on vajeita useista syistä johtuen. Esimerkiksi vaikeu-
det saada päteviä hakijoita sosiaalityöntekijän virkoihin ja heidän sijaisuuksiinsa on vakava 
ongelma. Kuntatyönantajien vuonna 2017 tekemän työvoimatiedustelun mukaan kun-
nissa oli 6,4 prosentin työvoimavaje lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta. Sosiaali- 
ja terveydenhuollossa työskentelevien sosiaaliohjaajien työvoimavaje oli 2,5 prosenttia ja 
lähihoitajien 3,4 prosenttia. Kunnat olivat lisänneet vuodesta 2012 vuoteen 2017 lasten-
suojelun sosiaalityöntekijöiden määrää 300:lla.
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kuormitus vaatii työolojen ja johtamisen tukea. Olennaista on työn vaikuttavuuden seu-
ranta ja arviointi. 

Lastensuojelun henkilöstöresurssin pitää mahdollistaa vuorovaikutustyö ja osallisuuden 
toteutuminen. Kuntien tulee kiinnittää huomiota sopivaan henkilöstörakenteeseen ja 
siihen, että asiakkaiden kohtaamiseen ja asiakasasian dokumentoimiseen on riittävästi 
aikaa. Suositus on, että lähtökohtaisesti lastensuojelun työntekijäkohtainen asiakasmäärä 
rajattaisiin nykytilanteessa 25 asiakkaaseen, mutta kuitenkin jokaisen työyhteisön tulee 
selventää paikallisesti se, mikä henkilöstön määrä ja asiakkaan asiaan käytettävissä oleva 
ajallinen panos on sopiva heidän lastensuojelutyöhönsä, ottaen huomioon esimerkiksi 
alueelliset, sisällölliset ja asiakkaiden palvelutarpeisiin liittyvät tekijät. 

Lastensuojelun työntekijäkohtaista asiakasmäärää tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon 
myös lainsäädännön muutosten aiheuttamat vaikutukset. Muun muassa henkilöstötar-
peita ja tehtävien organisointia vaatii jälkihuolto-oikeuden yläikärajan nosto 21-vuodesta 
25-vuoteen18. Esimerkiksi välimatkat ja pätevän henkilöstön saatavuus vaikuttavat merkit-
tävästi siihen, kuinka työ on toimivaa organisoida.

Työ voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin työtehtäviin. Ajankäytön työyhteisötasoista tar-
kastelua voi tehdä niin, että esimerkiksi välittömiin prosessinhoidollisiin tehtäviin kuten 
lastensuojelutarpeen selvitys, asiakassuunnitelma, kiireellinen sijoitus, huostaanoton 
valmistelu, dokumentointi, päätöksenteko, suunnitelmat, lausunnot, ryhmäkohtainen 
asiakastyö tai työ yhteistyökumppaneiden kanssa varataan keskimäärin 6 h/kk/lapsi, ja ak-
tiivisessa työskentelyvaiheessa lapsen ja hänen läheisensä kanssa työskentelyyn varataan 
riittävästi aikaa sosiaalityöntekijältä ja muilta lapsen kanssa työskenteleviltä tiimiläisiltä. 
Asiakastapauksessa tarvittava aika voi vaihdella paljonkin yksittäisen tapauksen vaativuu-
den ja haasteellisuuden mukaan.

Kun lapsen tilanne kriisiytyy siten, että tarvitaan lastensuojelun tukea, tarvitaan usein tii-
vistä työtä lapsen ja perheen kanssa. Työ lastensuojelussa on voitava järjestää siten, että 
työskentely alkaa nopeasti lastensuojeluilmoituksen ja siihen liittyvän ensimmäisen yh-
teydenoton jälkeen. Lapsen tilannetta ja lastensuojeluntarvetta on ryhdyttävä selvittä-
mään, mutta samalla on jo kyettävä tarjoamaan lapselle ja perheelle riittävä tuki. Työsken-
telysuunnitelman rakentamiseksi tulee lapsi ja perhe kutsua pian yhteiseen tapaamiseen, 
jossa tilanteesta keskustellaan yhdessä ja tehdään työsuunnitelma. Lastensuojelun työn-
tekijöiden tulisi voida asiakkuuden ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina kyetä työskente-
lemään tiiviisti siten, että lapsen tilanne vakautuu ja työntekijöiden ja asiakkaiden välille 

18 Eduskunta on hyväksynyt maaliskuussa 2019 jälkihuollon ikärajaa koskevan lastensuojelulain muutoksen. Jälki-
huoltovelvoitteen laajennus on kunnille uusi tehtävä ja edellyttää uutta resursointia (100 % rahoitus).
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syntyy hyvä työskentelysuhde. Tiivis työskentely voi tarkoittaa tapaamisia aivan alussa 
useamman kerran viikossa, myöhemmin viikottain tai esimerkiksi joka toinen viikko. Ta-
paamisia voidaan tarvita eri kokoonpanoissa ja yhdessä verkoston kanssa. Lasta on koko 
prosessin ajan tavattava myös kahden kesken. 

Mitoituksen tulee näin ollen mahdollistaa tiivis, laadukas suhdeperustainen työskentely, 
jossa toteutuu myös oikeuksia vahvistava, huolellinen viranomaistyö. Yksittäisen sosiaali-
työntekijän työtilanteeseen saadaan joustoa organisoimalla työ tiimityöksi. Kun koko tiimi 
tuntee lapsen ja perheen, voidaan kuormitushuippuja tasoittaa sopimalla lapsen ja per-
heen tuesta joustavasti tiimiläisten ja verkoston kesken.  

Suoran asiakastyön lisäksi mitoituksessa on huomioitava sosiaalityöntekijöiden vastuulla 
olevat prosessinhoidolliset tehtävät kuten lastensuojelutarpeen selvitys, asiakassuunnitel-
mien päivittäminen, kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton valmistelun sekä muut lasten-
suojelun viranomaisrooliin ja pääksentekoon liittyvät tehtävät. 

L A S T E N S U O J E LU N  Y H T E I S K E H I T TÄ M Ö 

Lastensuojelun yhteiskehittämöä on rakennettu LAPE-ohjelman aikana eri toimijoiden 
yhdessä muodostamaksi verkostoksi, jonka tarkoituksena on koota yhteen lastensuojelun 
ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja osaajat eri puolilta maata. Toimintaideana on tuottaa 
koordinoidusti kansallisesti yhtenäisiä periaatteita ja toimintamalleja lastensuojelun 
keskeisille toiminta-alueille. Verkosto sitoutuu lastensuojelun käytäntöjen ja 
periaatteiden tutkimusperustaiseen kehittämiseen sekä asiakkaiden osallisuuteen ja 
yhteistyöhön kokemusasiantuntijoiden kanssa. Mukaan yhteiskehittämiseen kutsutaan 
lastensuojelun kehittäjät ja johto, Suomen Kuntaliitto, osaamis- ja tukikeskukset (OT-
keskukset)19, sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto,  järjestöt, yliopistot, korkeakoulut, 
kokemusasiantuntijatoimintaa koordinoivat järjestöt, kokemusasiantuntijat, ammattilaiset, 
tutkijat sekä yhteistyökumppaneiden edustajat muusta sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta 
ja sivistystoimesta. Yhteiskehittämön toimintaa koordinoi THL.  

Yhteiskehittämö keskittyy erityistason palvelujen kehittämiseen, mutta toimii 
yhteensovittaen perus- ja vaativimman tason kehittämisen kanssa. Yhteiskehittämö 
luo sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa lastensuojelun käytännön työtä ohjaavia 
kansallisia linjauksia, periaatteita ja toimintamalleja.   

Tavoiteltuna hyötynä on, että lastensuojelun avo- ja sijaishuollon työkäytännöt 
yhtenäistyvät ja että asiakkaiden osallisuus lastensuojelun sekä lasten, nuorten ja perheiden 
sosiaalihuollon kehittämistyössä varmistetaan systemaattisesti. Yhteiskehittämö vahvistaa 
systeemiseen ajatteluun perustuvaa työskentelyotetta lastensuojelun sosiaalityön 

19  Lisää tietoa OT-keskuksista Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa 2019:30
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perusorientaationa. Yhteiskehittämisessä ammatillinen ja sisällöllinen kehittämistyö 
integroidaan kiinteästi yhteen oikeudellisen perustan kanssa. Kehittämistyössä yhdistyy 
tutkimustieto, ammattilaisten asiantuntijuus ja asiakkaiden kokemustieto. Sirpaleinen ja 
hajanainen paikallinen kehittäminen kootaan kansallisesti koordinoiduksi kokonaisuudeksi, 
jolloin päällekkäinen kehittämistyö ja hukka vähenee. Tuloksena syntyy jaettua ymmärrystä 
laadukkaan ja vaikuttavan työskentelyn periaatteista. Lastensuojelun työskentelyn 
erityispiirteet selkiytyvät ja niistä kyetään viestimään myös muille. Toimintamalli kytketään 
lastensuojelun käsikirjan kautta tarjottavaan ohjaukseen. 

Lastensuojelun työyhteisöissä tarvitaan myös oman toiminnan reflektointia. Työyhteisöjen 
ja työntekijöiden on aika ajoin tärkeää kysyä, miten ne vaikuttavat omalla toiminnallaan 
lasten ja perheiden kokemuksiin ja avunsaantiin. Työyhteisöissä tulee olla rakenteita, jotka 
mahdollistavat pysähtymisen oman toiminnan arvioinnin äärelle. Lastensuojelutyössä 
työntekijöiden on tärkeää jatkuvasti tutkia omia ja toisten kokemuksia, haastaa omia usko-
muksiaan sekä oppia ja kehittää uusia toiminta- ja ajattelutapoja. 

Reflektiivisen asiantuntijuuden vaatimus ja haaste jatkuvaan työssä oppimiseen koskee 
yksittäisten työntekijöiden lisäksi kokonaisia lastensuojelun työyhteisöjä ja lastensuojelua 
organisaationa. Työyhteisöjen reflektiiviset prosessit edistävät työn uudistumista, asian-
tuntijuuden vahvistumista ja työn mielekkyyttä. Lapsi- ja perhekohtaista arviointia ja muu-
takin lastensuojelun työskentelyä on  välttämätöntä tarkastella osana laajempaa organi-
saatiota. Yksittäisen lapsen lastensuojeluprosessiin vaikuttavat organisaatioiden ja työyh-
teisöjen sisäiset linjaukset ja ohjeet sekä työskentely- ja menettelytavat. 

Kriittinen itsearviointi on tärkeää myös tiimitasolla. Tiimeihin rakentuu kollektiivista am-
mattitietoa, joka ohjaa merkittävästi yksittäisten työntekijöiden työskentelyä. Vaikka tii-
mityö voi parhaimmillaan parantaa työskentelyn laatua merkittävästi ja tehostaa lapsen 
asian käsittelyä, saattaa tiimeihin muotoutua työkäytäntöjä, joita liikaa ohjaavat totutut 
tavat ajatella ja toimia. Oman työskentelyn yhteinen ammatillinen reflektointi auttaa työn-
tekijöitä ja työyhteisöjä vahvistamaan asiantuntijuuttaan ja pohtimaan tarkemmin sitä, 
mistä oman työn toiminnan vaikuttimet ja motiivi tulevat. Keskeistä laadun varmistamista 
lastensuojelussa on huolehtiminen lastensuojelun henkilöstön ja johdon riittävästä osaa-
misesta ja työnohjauksesta. Työnohjaus mahdollistaa yksilöllisen ja kollektiivisen reflektion 
organisoitumisen ja tukee lastensuojelutyön tietoperusteista asiantuntijuutta. 

Organisaatioiden vastuulla on huolehtia myös siitä, että asiakastiedonhallinta on sää-
dösten mukaista, on järjestetty sujuvasti ja tukee työtä. Dokumentointiin tulisi kiinnittää 
huomiota ja työntekijöiden osaamista dokumentoinnissa vahvistaa sekä sopia paikallisista 
asiakasasioiden kirjaamisen menettelyistä. Dokumentaation ajantasaisuus ja oikeellisuus 
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on tärkeää myös  tietoon perustuvan johtamisen kannalta. Kyetäkseen arvioimaan tarvit-
tavaa resurssia ja huolehtiakseen työn organisoinnista ja työntekijöiden tuesta, johdolla 
on oltava käytössään ajantasaiseen dokumentaatioon  perustuva asiakasrekisteri lasten-
suojelun asiakkaana olevista lapsista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkuuden 
alkaminen ja myös sen päättyminen lastensuojelussa on kirjattava ajantasaisesti lasten-
suojelun asiakasrekisteriin. 

Sosiaalihuoltolain 34 §:n mukaan asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon asiakasasiakir-
jaan merkitään tiedoksi, että sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole perustetta. Tätä sään-
nöstä voidaan soveltaa myös lastensuojelussa siten, että lastensuojelun asiakkuus päättyy, 
kun lastensuojelun tukitoimille ei ole enää tarvetta ja suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 
lastensuojelutyöskentely on päättynyt. Myös asiakkaan oikeusturvan kannalta on tärkeää, 
että tieto asiakkuuden päättymisestä merkitään asiakasrekisteriin ja siitä annetaan tieto 
asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti. Lastensuojelussa ei pitäisi olla asiakkaita, joiden tilan-
netta pelkästään seurataan. Lastensuojelutyö on luonteeltaan aktiivista  ja tavoitteellista 
muutostyöskentelyä, joka perustuu perheen kanssa tehtyyn asiakassuunnitelmaan. 

Mikäli lastensuojelussa olisi käytössään kannettavat laitteet, joilla asiakaskirjaukset ja 
suunnitelmat voitaisiin tehdä asiakkaan kanssa yhdessä esimerkiksi kotikäynneillä ja neu-
votteluissa, työn avoimuus, dokumentaation ajantasaisuus ja asiakkaan osallisuus olennai-
sesti lisääntyisivät.
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S U O S I T U K S E T

Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen, myös 
mahdollisiin työhön liittyviin tutkimus- ja kehittämisverkoihin. (T, J20)

Lastensuojelutyössä tarvittavan osaaminen määritellään selkeästi ja osaamista tuetaan 
suunnitelmallisesti varsinkin niiden työntekijöiden osalta, jotka vasta aloittavat työuraansa 
lastensuojelussa. (J)

Työntekijöiden välistä tehtävänjakoa kehitetään edelleen, mm. lähihoitajien, sosiaaliohjaajien 
ja sosiaalityöntekijöiden välillä. (T,J)

Johto huolehtii, että työyhteisössä on käytettävissä lastensuojelun sosiaalityön 
asiantuntijuuden lisäksi juridista, psykologista,  psykiatrista ja pedagogista osaamista. (J)

Lastensuojelutyön organisoinnissa lähtökohtana on, että lastensuojelun sosiaalityöntekijää 
kohden on enintään 25 asiakasta. Työntekijäkohtaiseen asiakasmäärään vaikuttavat kuitenkin 
myös alueelliset, sisällölliset, asiakkaan palvelutarpeisiin liittyvät tekijät ja muut käytettävissä 
olevat resurssit sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuvat resurssitarpeet, kuten 
jälkihuolto-oikeuden laajennus 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Yksittäisen sosiaalityöntekijän 
työtilanteeseen saadaan joustoa organisoimalla työ tiimityöksi. (J)

Työtä kehitettäessä minimoidaan asiakkaille koituvat haittavaikutukset työntekijöiden 
vaihtuvuudesta. Tämä voidaan tehdä mm. varmistamalla, että yksi sama työntekijä kulkee 
asiakkaan rinnalla lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. (J)

Työntekijän täydennyskoulutuksessa sekä työtä kehitettäessä rinnalla kulkevaa ohjausta ja 
opettamista korostetaan yksittäisten koulutusten sijaan. (J)

Työnohjaus järjestetään asiakastyötä tekeville. (J)

Lastensuojelun työntekijöille annetaan mahdollisuus kehittyä lastensuojelutyön mentoriksi 
ja toimia mentorina kollegoille omassa tai muussa työyhteisössä (T, J)

Työntekijät ja työyhteisöt arvioivat omaa toimintaansa ja hyödyntävät tutkittua tietoa. (T,J)

Dokumentointiin kiinnitetään huomiota. Työntekijöiden osaamista dokumentoinnissa 
vahvistetaan ja sovitaan paikallisista menettelyistä. (T, J)

Tieto lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä on ajantasaisesti kirjattava 
lapsen asiakirjoihin ja niistä on annettava tieto asiakkaalle joko suullisesti tai kirjallisesti. (T)

20  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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5 Arviointi asiakkuuden aikana
Lapsi- ja perhekohtaisen arvioinnin tärkeä tehtävä on lapsen ja perheen tuen tarpeiden 
varhainen tunnistaminen siten, että tuen tarjoaminen on mahdollista mitoittaa ja ajoittaa 
oikein. Arviointia sisältyy usein asiakassuhteiden aloitusvaiheeseen. Tapa, jolla arvionti to-
teutetaan on siten tärkeää myös luottamuksen rakentumiselle työntekijä-asiakassuhteissa. 
Arviointi tulisi toteuttaa tavalla, joka jo sellaisenaan tukee ja vahvistaa lapsen hyvinvointia 
ja vanhemmuutta.

Arvioinnin avulla lasta pyritään suojaamaan kaikilta kehityksen ja hyvinvoinnin riskeiltä, 
väkivallalta ja huonolta kohtelulta. Lapsen oikeuksien näkökulma merkitsee myös lap-
sen ymmärtämistä aktiivisena osallistujana arvioinnissa. Lapsella on oikeus saada tietoa, 
ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Lapsella on kuitenkin myös oikeus olla osallistu-
matta arviointiin. 

Keskeisin este laadukkaalle arviointityölle on liiallisesta työmäärästä johtuva kiire. Liian 
suuri asiakasmäärä yhdessä lakisääteisten prosessien määräaikojen kanssa voi johtaa or-
ganisaatioissa arvioinnin säännönmukaisiin virheisiin otettaessa käyttöön esimerkiksi las-
tensuojeluilmoitusten käsittelyssä tai lapsen tilanteen arvioinnissa työkuorman hallintaan 
tähtääviä ”pikakäytäntöjä”. 

Lastensuojelun arviointityö on tavoitteellista ja tukea antavaa toimintaa. Se, että lapsen 
asiassa tehdään arviointia, ei saa katkaista lapsen ja perheen saamia tuki- ja hoidollisia pal-
veluja tai estää niiden aloittamista. Lähtökohtana on, että perheelle tehdään sosiaalihuol-
tolain mukainen arviointi, johon lastensuojelu liittyy silloin kun lastensuojelun tarvetta 
ajatellaan olevan21. Lastensuojelutarpeen selvittäminen voi kuitenkin käynnistyä suoraan-
kin omana prosessinaan. Lastensuojelutarpeen selvttäminen tehdään asiakkaan tilanteen 
edellyttämässä laajuudessa. Mikäli selvittämisen perusteella aloitetaan lastensuojelun asi-
akkuus, lapsen ja vanhempien tilanteen arviointi jatkuu lastensuojelun eri vaiheissa.

21  THL ohje 4/2018
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Lastensuojelun asiakkuuden aikana tehtävässä arvioinnissa tulee selvittää lapsen ja per-
heen tilanne. Lisäksi on tärkeää selvittää sitä, millaista tukea lapsi ja perhe kokee tarvit-
sevansa, ja millaisia palveluja heillä on valmiutta ottaa vastaan. On tärkeää, että lapsi ja 
hänen läheisensä pääsevät itse tuomaan esiin näkemyksiään omasta tilanteestaan ja tuen 
tarpeistaan ja määrittelemään työskentelylle tavoitteita. Yhdessä tehty arviointi on perusta 
sellaisille asiakassuunnitelmille, joihin perheet voivat sitoutua. Asiakkuuden edetessä arvi-
oinnissa on tärkeää yhdessä lapsen ja läheisten kanssa tarkastella sitä, miten tarjottu tuki 
ja palvelut ovat vaikuttaneet ja ovatko lapsi ja perhe kokeneet hyötyvänsä niistä. 

Koska lapsen ja perheen tuen tarpeet ovat usein moniulotteisia, on arvioinnin tavoitteena 
myös eri tahojen yhteistyön sekä työn- ja vastuunjaon selkiyttäminen jo työskentelyn al-
kuvaiheessa. Yhdessä lapsen ja perheen sekä heidän verkostonsa kanssa tehdyn arvioin-
nin tulisi johtaa yhdessä rakennettuun asiakasssuunnitelmaan ja tuen muotojen suunnitel-
malliseen toteuttamiseen. Arvioinnin avulla tulisi varmistaa myös asiakkaiden kokemusta 
palveluiden ehjyydestä ja jatkumisesta. Päällekkäiset ja erilliset arvioinnit eri palveluissa 
tulisi voida välttää.

Arviointiin tarvitaan yhteisiä työvälineitä, esimerkiksi jokin yhteinen viitekehys, joka auttaa 
niin lasta ja perhettä kuin eri ammattilaisiakin hahmottamaan, millaisia asioita on tarkoi-
tus käsitellä ja minkä vuoksi. Lapsi- ja perhepalveluissa on johdon tuella sovittava, miten 
yhteistyötä tehdään arvioinnissa. Yhteinen monitoimijaisen arvioinnin viitekehys, joka 
huomioi laajasti lapsen hyvinvoinnin osa-alueet, on kannatettava, koska se auttaa eri toi-
mijoita tunnistamaan oman roolinsa arvioinnissa. Yhteinen kehys toimii eri ammattilaisille 
yhteisen työskentelyn välineenä ja yhteisenä alustana, jota eri toimijoiden tekemät arvi-
oinnit/tutkimukset täydentävät. Yhteinen arvioinnin viitekehys luo mahdollisuuksia myös 
sähköisten työvälineiden kehittämiselle esimerkiksi asiakkaiden itsearvioinnin välineiksi.

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että arvioinnissa työskentelyä ja tiedonrakentamista ohjaa 
holistinen ihmisnäkemys. Lapsen ja perheen hyvinvoinnin katsotaan muodostuvan eri 
osa-alueista, joita tarkastellaan kokonaisuutena. Mikäli tuen tarjoaminen edellyttää tiedon 
syventämistä jostakin lapsen tai perheen hyvinvoinnin osa-alueesta asiakkuuden edetessä 
tai kun lapsen ja perheen tilanne muuttuu, kokonaisvaltaista arviointia täydennetään tai 
syvennetään tältä osin. Parhaiten arviointi on onnistunut silloin kun sekä perheenjäsenet 
että työntekijät ovat saaneet uutta tietoa ja ymmärrystä perheen tilanteesta ja päässeet 
yhdessä pohtimaan millaisin keinoin perheen tilanteeseen voidaan tuoda tarvittava tuki.

Lapsi-  ja perhelähtöisyys edellyttää kaikkien arviointiin osallistuvien tasavertaista tiedol-
lista asemaa arvioinnissa. Lapsen oma tieto ja kokemukset, ajatukset ja toiveet ovat las-
tensuojelun arvioinnin ydin. Lapsilähtöinen arviointi tarkoittaa lapsen kohtaamista, tiedon 
kokoamista lapsesta ja lapsen kanssa, tiedon reflektointia ja tiedon tulkitsemista yhdessä. 
Arviointiin liittyvien kohtaamisten tulee vahvistaa lapsen kokemusta turvallisuudesta, 
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luottamuksesta ja kunnioituksesta. Työmenetelmät ja esimerkiksi kokous- ja neuvottelu-
tilanteet tulee suunnitella lapsi huomioon ottaviksi. Vanhemmat ovat keskeisessä roolissa 
arvioitaessa lapsen ja perheen tilannetta, määriteltäessä tavoitteita sekä tukea ja palve-
luita.

Suhdeperustaisuus ja dialogisuus arvioinnin periaatteina tarkoittavat, että arvioinnissa 
tavoitellaan ihmisen aitoa kokemusta omasta arjestaan ja asiakkaan kohtaamista asioista. 
Lähtökohtana on näkemys, että vasta aito tutustuminen johtaa ”oikein tunnistamiseen”. 
Lasten kanssa toimiessa lähtökohtana tulee aina olla tavoitteena  myönteinen tunnistami-
nen, jossa halutaan tietää kuka ja millainen lapsi on ja millaisia asioita hän pitää tärkeinä. 
Lasta ei arvioinnissa lähestytä ongelmia etsimällä. ”Normaalin” tavoittelun sijaan arvoste-
taan erilaisuutta ja tunnistetaan voimavaroja. Ratkaisuja etsittäessä keskitytään lapsen ja 
perheen voimavarojen löytämiseen ja tukeen arjen yhteisöjen avulla.22 

22 Hanna Tulensalo, Kirsti Kumpulainen ja Marjatta Kekkonen (2016) Monitoimijainen arviointi. Teoksessa Erityis- ja 
vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit. THL. Työpaperi 26/2017.

SUOSITUKSE T

Asiakkaan tilanteen arviointi on kiinteä osa lastensuojelun asiakasprosessia sen eri vaiheissa 
ja sitä tehdään virkavastuulla. (J23)

Lapsi/nuori ja hänen vanhempansa kohdataan arvioinnissa selvittäen heidän valmiuttaan 
ottaa vastaan tukea, jotta sitä osataan antaa oikealla tavalla. (T)

Arvioinnissa selvitetään lapsen/nuoren kokonaistilanne siten, että asianosaiset ymmärtävät, 
miksi arviointia tehdään, mitä arvioidaan ja miten arviointi toteutetaan. (T, J)

23  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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6 Sijaishuollon laatukriteerit
Sosiaalipalvelujen käytännön toteuttamisen tulee olla lainmukaista, turvallista sekä laadul-
taan sellaista, että lasten tarpeisiin voidaan vastata ja sijaishuollolle asetettuja tavoitteita 
saavuttaa. Sijaishuollon laatukriteerit perustuvat osittain perus- ja ihmisoikeussäännöksiin 
sekä lastensuojelutoimintaa koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Osa kriteereistä on 
siis tuon taustansa takia velvoittavia. Tämän lisäksi kriteereissä kulkee tutkimustietoon pe-
rustuvia suosituksia laadukkaan sijaishuollon järjestämisestä ja tuottamisesta. Kriteereiden 
alkuun on koottu katsaus keskeisiin lapsen oikeuksiin sijaishuollossa, ja itse kriteeristöön 
on merkitty alaviittauksina kohdat, jotka pohjautuvat muuhun sitovaan sääntelyyn. 

Kriteerien määrittelyssä keskiössä on pidetty lapsen näkökulmaa, eli mitä laadukas sijais-
huolto lapsen näkökulmasta on. Laatukriteerejä on kaikkiaan 12 ja ne on järjestetty pro-
sessimaisesti sijaishuoltomuodon ja -paikan valinnasta, lapsen tuloon sijaishuoltopaikkaan, 
lapsen arkeen sijaishuoltopaikassa, sieltä pois siirtymiseen ja sijaishuollon päättymiseen. 
Lisäksi on määritelty sijaishuollon suunnitelmallisuutta ja dokumentointia koskeva kriteeri. 

Toimijat on jaettu seuraavasti: lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, toimeksianto-
suhteinen perhehoitaja, perhehoitajan tuesta vastaava taho, ammatillisen perhekodin 
perhehoitajat, laitostyöntekijä ja omahoitaja/-ohjaaja, laitospalvelun tuottaja ja yksikön 
vastuuhenkilö, kunta/kuntayhtymä. Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut suhteessa lapseen 
määrittyvät häneen yksilönä. Tästä syystä kriteerit painottuvat yksilön hyvinvoinnin takaa-
miseen vaikka hän kasvaa ja elää lapsiryhmässä ja yhteisössä. Sijaishuollon laatukriteerit 
on esitelty liitteessä (liite 2).

S U O S I T U K S E T 

Eri toimijat sijaishuoltoa järjestäessään, hankkiessaan, tuottaessaan ja valvoessaan huomiovat 
kaikki sijaishuollon laatukriteerit. (T, J)
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7 Sijaishuollon valvonta
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa on laadittu sijaishuollon valvonnan mallin-
nus24, josta tiivistys on liitteenä 3. Mallinnus on lapsikeskeisen ja lapsenoikeusperustaisen 
sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan toimintamalli, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja 
yhdenmukaistaa nykyisiä toimintatapoja sekä eri ohjaus- ja valvontatoimijoiden rooleja ja 
vastuunjakoa. Mallissa erotetaan sijaishuoltopaikka- ja lapsikohtainen valvonta sekä huo-
mioidaan eri sijaishuoltomuotojen erityispiirteet. Mallin tavoitteena on vahvistaa keinoja 
sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeiden kuulluksi tulemiseksi omissa sijaishuoltoyhteisöis-
sään ja lapsiystävällisiä oikeusturvakeinoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnistää sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella 
vuonna 2019 tutkimus- ja kehittämishankkeen, jonka tehtävänä on tutkia sijoitettuna ole-
vien lasten kokemuksia ja kohtelua erityisesti siitä näkökulmasta, millaiset tekijät tukevat 
ja lisäävät lasten hyvinvointia. Toiseksi tehtävänä on tutkia epäkohtiin tarttumista helpot-
tavia ja vaikeuttavia seikkoja eri tasoilla. Kolmanneksi tehtävänä on vahvistaa ja kehittää 
keinoja tarttua epäkohtiin ja korjata niitä. Hanke tähtää muutokseen lasten ja nuorten 
kuulemisen tavoissa ja rakenteissa kaikilla tasoilla. Tutkimuksen tehtävänä on siis vaikuttaa 
käytäntöihin eli systemaattisesti vahvistaa ja kehittää lasten osallisuuden ja kuulemiseen 
toteutumista sosiaalityön käytännöissä (valvonta). Tuki ja ohjaus sisältyvät laadun vahvis-
tamiseen ja sen toteutumisen seurantaan (kontrollointiin) valvonnan myönteisenä ulottu-
vuutena. 

24  Hoikkala, Susanna; Kojo, Raija; Tervo, Jaana; Aaltonen, Teija (2017) Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli.

S U O S I T U K S E T

Sijaishuollon valvontaa kehitetään kunnissa/maakunnissa huomioiden tehty valvonnan malli 
ja soveltaen sitä omalle alueelle (T, J25)

25  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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8 Laatusuosituksen toteutumisen 
seuranta ja arviointi

Edellä kuvattujen laatusuositusten lisäksi suositellaan, että lastensuojelulain 12 § mukai-
sessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa kuvattaisiin kunnan käytössä olevat 
lastensuojelun laatukriteerit ja laadulliset tavoitteet, joilla lastensuojelua seurataan ja ke-
hitetään. Sähköinen hyvinvointikertomus ja lapsivaikutusten arviointi tuovat konkreettisia 
välineitä myös lastensuojelun laadun arviointiin kunnissa.

Valtakunnallista lastensuojelun laatusuosituksen toteutumisen seurantaa ja arviointia teh-
dään osana lastensuojelun yhteiskehittämisen prosessia ja Lastensuojelun käsikirjan päi-
vittämisen työtä. Suositusta tarkistetaan tarpeen mukaan.
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Keskeiset käsitteet

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan aikuisille suunnattua sosiaalityötä, jota tehdään muun 
muassa arkielämän hallinnan, köyhyyden/toimeentulo-ongelmien, päihde- ja mielenter-
veysongelmien, syrjäytymisen ja työttömyyden yksilöllisten seurausten vuoksi.

Asiakas

Lastensuojelun asiakas on lapsi/nuori sekä hänen vanhempansa/huoltajansa, joiden pal-
velun tarvetta selvitetään tai joille lastensuojelun palveluja tarjotaan. 

Avohuollon tukitoimet 

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä 
sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaa-
vien henkilöiden kasvatuskykyä ja –mahdollisuuksia (lastensuojelulaki 34 §).

Ihmisarvo

Ihmisarvo on ihmisoikeuksien perusta. Laatusuosituksessa ihmisarvolla tarkoitetaan sitä, 
että kullakin ihmisellä on arvo sinänsä.

Johto

Johdolla tarkoitetaan kunnan valtuustoa, lautakuntia ja virkamiesjohtoa.
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Laatu

Laadulla tarkoitetaan palvelujen kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin 
järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. Laadukas 
palvelu ylläpitää tai parantaa asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia.

Lapsi

Kun laatusuosituksessa puhutaan lapsesta, sillä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

Lapsen etu

Lapsen edun toteutumisessa tavoitellaan kaikkien YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
mukaisten oikeuksien toteutumista ja lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lapsen etua 
konkretisoi muun muassa lastensuojelulain 4 §, jota on kuvattu suosituksen luvussa 2.

Lastensuojelu

Lastensuojelulain mukaisesti lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, 
jota toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjes-
tämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen 
kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Lastensuojelulaitos

Lastensuojelulaissa (57 §) on määritelty lastensuojelulaitoksilla tarkoitettavan lastenkoteja, 
koulukoteja ja muita näihin rinnastettavia lastensuojelulaitoksia 
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Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojelutarpeen selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai mui-
den lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta (lastensuoje-
lulaki 27 §). Selvitys tehdään kunkin tapauksen olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa.

Läheisverkosto

Läheisverkostolla tarkoitetaan kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat mukana – tai joilla olisi mah-
dollisuus olla mukana, tukemassa lasta sekä hänen hoitoaan ja kasvatusta.

Nuori

Nuorella tarkoitetaan laatusuosituksessa 18–24-vuotiasta henkilöä.

Palvelut

Laatusuosituksessa palveluilla tarkoitetaan niitä palveluita, joita lastensuojelusta voidaan 
asiakkaalle tarjota.

Perusoikeudet

Perustuslaissa (731/1999) on määritetty perusoikeudet, joiden toteutumisen julkisen val-
lan on turvattava kansalaisille. Perusoikeuksiin kuuluvat:

• yhdenvertaisuus,

• oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskematto-
muuteen,

• rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

• liikkumisvapaus

• yksityiselämän suoja

• uskonnon ja omantunnon vapaus
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• sananvapaus ja julkisuus

• kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

• vaali- ja osallistumisoikeudet

• omaisuuden suoja

• sivistykselliset oikeudet

• oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

• oikeus työhön ja elinkeinovapaus

• oikeus sosiaaliturvaan

• vastuu ympäristöstä

• oikeusturva

Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä 
perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona (perhehoitolaki 263/2015 3 §). Am-
matillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan yksityisistä sosiaalipalveluista anne-
tun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa (perhehoitolaki 
263/2015).

Salassapito

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla viranomaisten 
asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei niitä ole lailla säädetty salassa pidettäviksi. Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) määrittää, että lastensuoje-
luun kertyvä, sosiaalihuollon asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskeva tieto on sa-
lassa pidettävää. Salassapito sisältää asiakirjasalaisuuden, vaitiolovelvollisuuden ja hyväk-
sikäyttökiellon.

Sijaishuolto

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan lastensuojelulain (49 §) mukaan huostaan otetun, kii-
reellisesti sijoitetun tai lain 83 § viitaten väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoi-
don ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.
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Liitteet
1. Arviointikehys
2. Sijaishuollon laatukriteerit
3. Tiivistelmä sijaishuollon valvonnan mallista
4. Kooste laatusuosituksista
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Laatusuositus liite 1 Eettisten periaatteiden arviointikehys
Eettinen yleisperiaate Lastensuojelua toteutettaessa huomioitava Esimerkki, miten voisi arvioida 

omassa työssä
Oma arvioni, mitä peri-
aate tarkoittaa työssäni/
työyhteisössäni?

Toimijat kunnioittavat 
asiakkaidensa ihmis
arvoa ja perusoikeuksia

Lastensuojelussa korostetaan
erityisesti asiakkaiden ihmisarvois
ta kohtelua ja yksityisyyden suojaa. 
Lastensuojelun arjessa tämä näkyy esimer
kiksi asiakkaiden yhdenvertaisena, syrji
mättömänä ja kunnioittavana kohteluna. 
Toiminnassa noudetaan lapsen oikeuksien 
sopimusta.

 En vastaa puhelimeen toisen asi
akkaan läsnä ollessa.
 Säilytän asiakkaiden asioita kos
kevat asiakirjat huolellisesti niin, 
etteivät sivulliset niitä vahingos
sakaan näe.
 Olen tutustunut lapsen oikeuk
sien sopimukseen.

Lastensuojelun lähtö
kohtana on lapsen etu

OIKEUDENMUKAISUUS 

Hyvän hallinnon vaatimukset, kuten vaih
toehtojen selvittäminen, perusteiden esit
täminen ja asiakkaita arvostava kohtelu 
korostuvat asiakastyön jokaisessa vaihees
sa. Oikeudenmukaisuus lastensuojelun laa
tusuosituksessa tarkoittaa kaikkien lapsen 
oikeuksien sopimuksessa turvattujen oi
keuksien mahdollisimman täysimääräistä 
toteutumista.

 Perustelen lasta koskevia rat
kaisuja ja konkretisoin päätök
sissä, miten ne ovat lapsen edun 
mukaisia.
 Huolehdin siitä, että asiakkaa
ni olevan lapsen oikeus osallistua 
häntä itseään koskevaan päätök
sentekoon toteutuu.

AVOIMUUS JA LUOTETTAVUUS

Lapsen oikeuksien sopimus korostaa van
hempien/huoltajien kasvatusvastuun kun
nioittamista. Tämä edellyttää myös las
tensuojelussa avointa ja luotettavaa tietoa 
lapsen ikätason mukaisesta kehityksestä 
sekä niistä tuen ja palvelujen muodoista, 
joiden kautta lapsen ja perheen on mah
dollista saada tarvitsemaansa tukea.

 Otan huomioon asiakkaanani 
olevan lapsen iän ja kehitystason 
kertoessani hänelle siitä, mitä las
tensuojelu on ja millaista tukea on 
mahdollista antaa.
 Kerron perheelle asiassa olevista 
vaihtoehdoista ja annan tietoa, mi
ten asiassa voidaan edetä.

TURVALLISUUS

Lastensuojelussa turvallisuus
huomioidaan niin olosuhteissa, ihmissuh
teissa kuin vuorovaikutuksessa. Tärkeintä 
on huomioida jokaisessa tilanteessa lapsen 
kokema turvallisuudentunne ja
edistää sitä. Turvallisuutta pitää tarkas
tella myös lapsen perheen ja työntekijän 
näkökulmasta.

 Selvitän, miten turvalliseksi
lapsi tuntee olonsa ja kuinka hä
nen turvallisuudentunnettaan voisi 
edistää. Muistan myös sijaishuollon 
osalta varmistaa, että lapsi kokee 
olonsa turvalliseksi.
 Kannustan lasta kertomaan
omat näkemyksensä.

SUHTEELLISUUSPERIAATE

Viranomaisen käyttämien toimien tulee ol
la oikein mitoitettuja suhteessa asiakkaan 
auttamisen päämääriin ja tavoitteisiin. 
Periaatteena on toteuttaa tehtävä mahdol
lisimman vähäisellä puuttumisella kuiten
kin niin, että tarvittava vaikutus saadaan 
aikaan (lievimmän riittävän puuttumisen 
periaate).

 Päättäessäni toimista, joita las
tensuojeluasiassa tarvitaan, har
kitsen sitä, mikä toimenpide on 
sellainen, joka antaa tarvittavan 
vaikutuksen, mutta mahdollisim
man vähän puuttuu perheen itse
näisyyteen ja yksityisyyteen.
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Eettinen yleisperiaate Lastensuojelua toteutettaessa huomioitava Esimerkki, miten voisi arvioida 
omassa työssä

Oma arvioni, mitä peri-
aate tarkoittaa työssäni/
työyhteisössäni?

Vuorovaikutus Hyvään vuorovaikutukseen sisältyy tois
ten kunnioittaminen. Asiakkaiden hyvässä 
kohtaamisessa arvostus, inhimillisyys ja 
empatia korostuvat. Lastensuojelun am
mattilaisena tulee
omata erityistä vahvuutta ja osaamista 
vuorovaikutukseen ja ristiriitatilanteiden 
rakentavaan käsittelyyn asiakkaan  niin 
lapsen kuin aikuisenkin  kanssa.

 Kysyn toisilta työntekijöiltä
ja asiakkailta palautetta omista 
vuorovaikutustaidoistani
 Pyrin lisäämään vuorovaikutus
taitojani ja haastavien ristiriitati
lanteiden ratkaisun taitojani
 Jos vuorovaikutus asiakkaan
kanssa on vaikeaa, jaksan yrittää 
uudelleen

Ammattihenkilöstön 
työn laatu

Lasten ja nuorten palveluissa toimivi
en ammattilaisten on tiedostettava sekä 
oma vastuunsa lasten kasvatuksesta, että 
velvollisuutensa tukea vanhemmuutta. 
Työntekijän on myös laajasti miellettävä 
vastuunsa tekemästään työstä niin lapsel
le, nuorelle, perheelle, omalle organisaa
tiolle kuin yhteiskunnallekin. Johdon on 
tiedostettava vastuunsa laadukkaan työn 
mahdollistajana ja työntekijän tukena. 

 Osallistun työnantajan minulle 
tarjoamiin täydennyskoulutuksiin 
ja olen aktiivinen myös muutoin 
päivittämään osaamistani
 Seuraan, mitä uutta tutkimusta 
alueeltani valmistuu ja pyrin hyö
dyntämään tuloksia työssäni
 Kerron esimiehelleni, mikäli koen, 
että minulla ei ole mahdollista 
tehdä riittävän laadukasta työtä 
ja haen ratkaisua tilanteen paran
tamiseksi.

Vastuulliset päätökset ja 
toimintakulttuuri

Asiakaskohtaisessa työskentelyssä on
nistuminen edellyttää ympäröivän or
ganisaation, lähi ja ylemmän johdon 
sekä poliittisten päätöksentekijöiden 
johdonmukaista tukea.
Päätöksenteon, kehittämistyön ja palve
lujen järjestämisen tulee perustua lasten, 
nuorten ja perheiden tarpeisiin. Myös teh
tyjen ratkaisujen vaikutuksia pitää kuvata 
ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden nä
kökulmasta. Palveluista vastaavien organi
saatioiden ja myös yksittäisten työnteki
jöiden on huolehdittava palveluista tiedot
tamisesta lapsille, nuorille ja vanhemmille 
ymmärrettävästi sekä heidän kokemuksen 
ja palautteen keräämisestä kehitystyön 
tueksi.

 Yksittäisen asiakkaan asiassa teh
tävissä päätöksissä
perustelut ovat tärkeitä, joten kiin
nitän niihin erityistä huomiota
 Olen mukana keskustelemassa 
siitä, miten työjakoa tehdään
 Vien viestiä päätöksentekijöille, 
jos lastensuojelun laatu alueellani 
on huono ja teen ehdotuksia, miten 
sitä voisi parantaa 
 Esitän kunnassani, että meilläkin 
otetaan käyttöön lapsivaikutusten 
arvioinnin työkalu päätöksenteos
sa ja tehdään sähköinen hyvinvoin
tikertomus, jos sitä ei jo tehdä.
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Liite 2 Sijaishuollon laatukriteerit

TAUSTAA
Sijaishuoltotoiminnan tulee olla lainmukaista, turvallista sekä laadultaan sellaista, että 
lasten tarpeisiin voidaan vastata ja sijaishuollolle asetettuja tavoitteita saavuttaa. Käsillä 
olevan sijaishuollon laatukriteerien pohjana toimivat perus- ja ihmisoikeussäännökset 
sekä lastensuojelutoimintaa ohjaava kansallinen lainsäädäntö.  Näiden lisäksi kriteereissä 
kulkee tutkimustietoon perustuvia suosituksia laadukkaan sijaishuollon järjestämisestä ja 
tuottamisesta. Lapsen oikeudet muodostavat keskeisen pohjan laadukkaalle sijaishuol-
lolle. Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991 osaksi kansal-
lista lainsäädäntöä (SopS 59 ja 60/1991). Sopimuksessa on neljä keskeistä yleisperiaatetta, 
joille kaikki muut sopimuksen takaamat oikeudet perustuvat. Yleisperiaatteet ovat: lapsen 
etu (3 artikla 1 kohta), lapsen oikeus saada näkemykset huomioon otetuiksi (12 artikla), 
syrjinnän kielto (2 artikla) ja lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6 
artikla). YK on antanut erilliset sijaishuoltoa koskevat ohjeet vuonna 2010 (YK:n sijaishuol-
lon ohjeet 2010), joiden keskeinen sisältö on huomioitu laatukriteerien kansallisessa mää-
rittelytyössä. 

LAPSEN OIKEUDET SIJAISHUOLLOSSA
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanoton, kiireellisen sijoituksen tai hallinto-
tuomioistuimen antaman määräyksen perusteella järjestettyä lapsen hoitoa ja kasva-
tusta kodin ulkopuolella26. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona 
tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla27. Lapsi voidaan sijoittaa sijaishuoltoon 
väliaikaisesti myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi.28 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa siitä, että lapsen sijaishuolto järjestetään 
lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasa-
painoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaan.   

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa 
ja hyvää kohtelua ilman syrjintää29. Tämä on huomioitava myös sijaishuoltoa toteuttaessa 
(esim. sijaishuoltopaikan valinnassa ja sijaishuollon aikana), riippumatta sijaishuollon 
muodosta tai  palvelun tarjoajasta. Myös sijaishuollon tuottajan tulee kunnioittaa lapsen 
ihmis- ja perusoikeuksia ja noudattaa kansallista lainsäädäntöä. 

26  Lastensuojelulaki (417/2007), LSL, 49 § 1 mom.

27  LSL 49 § 2 mom.

28  Tämä on mahdollista silloin, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen 
tai kun se on lapsen edun kannalta muusta syystä perusteltua; LSL 49 § 3 mom.

29  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 4 §.
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YK:n sijaishuollon ohjeiden mukaan erityisesti sijoitetuille lapsille tulee varmistaa:

• Turvallisuus ja suojelu kaikelta kaltoinkohtelulta ja hyväksikäytöltä 
sekä vapaudenriistolta

• Yhteydenpito läheisiin ihmisiin lapsen edun mukaisesti

• Terveellinen ja ravitseva ruoka, huomioiden uskonnollinen vakau-
mus

• Terveyden edistäminen ja terveydenhuollon palvelut

• Koulutus

• Oikeus kehittyä leikin ja vapaa-ajan toimintojen avulla, huomioiden 
lapset joilla on erityisiä tarpeita

• Lapsen yhteys toisiin paikallisen yhteisön lapsiin ja muihin jäseniin

• Uskonnollisten ja hengellisten tarpeiden ja muun vakaumuksen tyy-
dyttäminen

• Oikeus yksityisyyteen

• Hoitajien myönteinen, turvallinen ja huolehtiva suhde lapseen

• Riittävä valvonta

• Iän ja kehitystason mukainen valvonta ja kasvatus

• Oikeus nimettyyn luottohenkilöön, johon lapsi voi olla vapaasti yh-
teydessä

• Oikeusturvakeinot

• Muistot elämän varrelta, esim. elämäntarinakirja.

Lapsen etu
YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on Suomessa saatettu voimaan lailla vuonna 1991. 
Sen mukaan kaikki lapset (alle 18-vuotiaat) ovat itsenäisiä yksilöitä, joilla on omat ihmis-
oikeudet. Kaikissa toimissa on lapsen etu asetettava ensisijaiseksi30. Lapsen edun ensisijai-
suus velvoittaa kaikkia lapsen kanssa työskenteleviä. Lapsen etu on arvioitava yksilökohtai-
sesti kyseessä olevan lapsen erityistilanteen ja lapsen erityispiirteiden mukaisesti. Arvi-
ointiin vaikuttavat esimerkiksi lapsen ikä ja kehitystaso: mitä kehittyneempi lapsi on, sitä 
enemmän on asetettava painoa hänen omille näkemyksilleen. 

30  LOS 3 (1) artikla.
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Lapsen etu on määritelty lainsäädännössämme mm. sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelu-
laissa31. Lastensuojelua toteutettaessa lapsen etua on punnittava niiden valossa:

• Lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä tarpeellisten tieto-
jen ja taitojen karttuminen

• Lapselle läheisten ja jatkuvien ihmissuhteiden pysyvyys

• Mahdollisuus saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitysta-
son mukaista valvontaa ja huolenpitoa

• Taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus

• Turvallinen kasvuympäristö

• Ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus

• Itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen

• Lapsen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omissa asioissaan

• Lapsen oikeus kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan kun-
nioittamiseen.

 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin: esim. lap-
siin, joilla on erityistarpeita sairauden tai vamman vuoksi, vähemmistöryhmiin kuuluvat, 
turvapaikanhakijat ja hyväksikäytön tai väkivallan uhriksi joutuneet lapset32. 

Lapsen oikeus huolenpitoon ja suojeluun
Kaikilla lapsilla on oikeus saada hyvinvoinnilleen välttämätön suojelu ja huolenpito33. 
Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittami-
selta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta. 
Ensisijaisesti tulee tukea sitä, että lapsi saa riittävän huolenpidon ja suojelun biologisessa 
perheessään. Mikäli tämä ei ole lapsen edun mukaista tai riittävää, tulee taata sijaishuol-
to.34 

Lapsenhuoltolain mukaan lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään 
ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä anta-
maan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivo-
muksia vastaava koulutus. Lapsella, myös sijaishuollossa olevalla lapsella, on oikeus saada 
osakseen myös ymmärtämystä ja hellyyttä.  Lapsen alistaminen, ruumiillinen kurittaminen 

31  LSL 4 § ja sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 5 §.

32  YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi

ensisijaisesti huomioon (3 artikla, 1 kohta); CRC/C/GC/14.

33  LOS 3(2) artikla.

34  LOS 19 artikla ja 20 artikla, LSL 2 § 3 momentti.
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ja muu loukkaava kohtelu on kielletty.35 On myös huomioitava, että LOS kieltää lapsen 
kohtelun tai rankaisun mm. epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla36.

Sijaishuollossa olevalle lapselle tulee olla tarjolla hänen tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut ja muu tuki, joka edistää hänen kuntoutumistaan. Sijaishuollon 
aikana lapsella on oikeus tarvitsemiinsa terveydenhuollon palveluihin. Hänellä on myös oi-
keus perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen samoin kuin muillakin lapsilla.37 Toipumisen 
ja sopeutumisen on tapahduttava ympäristössä, joka edistää lapsen terveyttä, itsekunnioi-
tusta ja ihmisarvoa.38

Lapsen osallisuus
Lapsen ja hänen läheistensä osallisuus sijaishuoltoa suunniteltaessa ja sen aikana on tur-
vattava. Lapsen tulee siis saada ikänsä, kehitystasonsa ja toimintakykynsä mukaisesti ja 
tarvittavin tukitoimin (esimerkiksi tuetun päätöksenteon avulla) olla mukana tekemässä 
elämäänsä liittyviä suunnitelmia ja päätöksiä niin, että hänen tahtonsa ja etunsa otetaan 
huomioon.

On lapsen perusoikeus, että jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee muodos-
tamaan omat näkemyksensä, hän saa vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa häntä 
koskevissa asioissa. Lisäksi näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason 
mukaisesti. Lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa 
oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa. Perustuslakimme mukaan lapsia on kohdeltava 
tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitys-
tään vastaavasti.39 

Sijaishuollossa olevan lapsen oikeus osallistua velvoittaa mm. sosiaalityöntekijöitä kun-
nassa, lastensuojelulaitosten henkilökuntaa ja perhehoitajaa. Oikeus ilmaista mielipi-
teensä vapaasti tarkoittaa sitä, että lapsi voi halutessaan myös olla osallistumatta ja ilmai-
sematta näkemyksiään. Häntä ei saa painostaa eikä hänen mielipiteisiinsä saa pyrkiä vai-
kuttamaan. Vapaan mielipiteen ilmaisu edellyttää, että kuulemistilanne on turvallinen ja 
että lasta kohdellaan kunnioittavasti. Mielipiteen selvittämisessä ei saa luonnollisestikaan 
vahingoittaa lasta. Vasta vahvin osallisuuden muoto on oikeus tehdä päätös itsenäisesti.40 

35  Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983; LHL), 1 § 2-3 momentti. LSL 4 a §. Laki lapsen huollosta 
ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta (190/2019) tulee voimaan 1.12.2019.

36  LOS 37 (1) artikla.

37  LSL 15 §, terveydenhuoltolaki (1326/2010) 69 § 1 momentti, LSL 52 a §.

38  LOS 39 artikla ja YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 13 (2011): Lapsen oikeus olla joutumatta 
minkäänlaisen väkivallan kohteeksi.

39  LOS 12 artikla, perustuslaki 6 § 3 momentti.

40  YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi. 22–25 artikla. 
CRC/C/GC/12
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Lapsille on taattava oikeus osallistua yksilöinä omassa asiassaan ja ryhmänä41. Esimerkiksi 
on suositeltavaa, että laitoksissa olisi osallisuutta tukevat rakenteet, lapset saisivat osal-
listua omavalvontasuunnitelmien laatimiseen ja tarkistamiseen ja että olisi tarjolla ver-
taisryhmiä, joita voitaisiin käyttää myös sijaishuoltopaikkojen valvonnassa. Kuntien tulisi 
kuulla lapsia ja nuoria lastensuojelupalvelujen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa.42 

Lastensuojelulaitoksissa on laadittava hyvää kohtelua koskeva suunnitelma vuoden 2020 
alusta lähtien. Lapsilla on oikeus halutessaan osallistua sen laatimiseen. Siihen on kirjat-
tava mm. se, miten lapsia on kuultu suunnitelman laatimisessa ja arvioinnissa. Se tulee 
käydä läpi kaikkien lasten kanssa. (Lastensuojelulaki 61 b § 3 momentti.)

Lapsen oikeus tietoon ja lapsen mielipiteen selvittäminen
Aina kun lastensuojelun tarvetta arvioidaan, tehdään lasta tai nuorta koskeva päätös tai 
toteutetaan lastensuojelua, on lapselle ja nuorelle annettava tietoa omassa asiassaan. 
Hänelle on annettava mahdollisuus esittää siinä mielipiteensä. Sijaishuollossa olevalla 
lapsella on oikeus tavata kahden kesken sosiaalityöntekijäänsä tai muuta lastensuojelun 
työntekijää ja keskustella asioistaan tämän kanssa.43

Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin ja toivomuk-
siin hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti44. Oikeus osallistua on siis lapsen ja nuoren 
oikeus iästä riippumatta. Lapsen iän myötä hänen omille mielipiteilleen tulee antaa aina 
enemmän painoa.

Lapsen mielipide tulee kuitenkin selvittää hienovaraisesti ja siten, ettei siitä aiheudu tar-
peettomasti haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten ihmisten väli-
sille suhteille. Lapsen mielipiteen selvittäminen on siis lähtökohta, josta voidaan kuitenkin 
poiketa, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se on muutoin 
ilmeisen tarpeetonta.45

Lapsella on siis lähtökohtaisesti oikeus saada tietoa asiassaan, mutta mielipiteen selvit-
tämisen ja kuulemisen yhteydessä lapselle ei saa antaa sellaisia tietoja, jotka vaarantavat 

41  YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi. 10 artikla. CRC/C/
GC/12

42  Hoikkala, ym. Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli. THL työpapereita 19/2017, s. 31–33. 

43  LSL 5 § ja 53 §.

44  LSL 5 § ja 20 § 1 momentti.

45  LSL 20 § 1 ja 3 mom; tarkemmin Lastensuojelun käsikirjassa https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/ty-
oprosessi/huostaanotto/huostaanoton-valmistelu/lapsen-mielipiteen-selvittaminen ja https://thl.fi/fi/web/lasten-
suojelun-kasikirja/tyoprosessi/lasten-osallisuus 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/huostaanotto/huostaanoton-valmistelu/lapsen-mielipiteen-selvittaminen
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/huostaanotto/huostaanoton-valmistelu/lapsen-mielipiteen-selvittaminen
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lasten-osallisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lasten-osallisuus
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hänen kehitystään tai ovat vastoin lapsen muuta erittäin tärkeää yksityistä etua46.  Lapsella 
on myös oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tie-
doista julkisuuslain 12 §:n nojalla, jollei ole saman lain 11 §:n mukaista rajoitusperustetta 
(esim. lapsen edun vaarantuminen voi olla perusteena olla luovuttamatta tietoa lapselle 
itselleen)47.  

Sosiaalityöntekijän tulee antaa lapselle tietoa lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden lapsen 
omasta ja perheen tilanteesta ja siitä, miksi hänet on huostaan otettu ja sijoitettu48. Annet-
tavan tiedon tulee sisältää mm. se, miten yhteydenpito lapsen ja hänen läheistensä välillä 
järjestetään sekä perheen jälleenyhdistämisen edellytykset ja mahdollisuudet. Selvitys on 
annettava siten, että lapsi ymmärtää selvityksen sisällön ja merkityksen, eikä hänen luotta-
mustaan ja kiintymystään omiin vanhempiinsa horjuteta.

Hallintolain mukainen kuuleminen
Lastensuojelussa jo kaksitoista vuotta täyttänyt voi käyttää puhevaltaa omassa asiassaan 
huoltajansa tai muun laillisen edustajansa rinnalla lastensuojeluasiassa49. Hän voi vaatia 
palveluja ja vastustaa häntä koskevia päätöksiä. Hänellä on oikeus tutustua itseään koske-
viin asiapapereihin ja häntä on kuultava todisteellisesti hallintolain 34 §:n mukaisesti, kun 
päätöksiä tehdään50. Hänelle on myös annettava tieto tehdyistä päätöksistä ja valitusmah-
dollisuuksista.

Sijaishuollossakin on siis kaiken ikäisten lasten mielipide selvitettävä. Kaksitoista vuotta 
täyttänyttä lasta tulee kuulla hallintolain mukaisesti mm. tehtäessä seuraavia päätöksiä 
sijaishuoltoon liittyen:

• Päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta

• Päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta

• Päätös huostassapidon lopettamisesta

• Yhteydenpidon rajoittaminen

• Liikkumisvapauden rajoittaminen

• Eristäminen

• Erityinen huolenpito.

46  LSL 20 § 4 momentti.

47  https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lasten-
suojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/tietojen-antaminen#Asianosaisen%20ja%20muun%20asiaan%20osalli-
sen%20oikeus%20saada%20tietoa%20asiakirjasta; Tekstin on tuottanut VT Mirjam Araneva.

48  LSL 53 §.

49  LSL 20 § 2 momentti.

50  Tarkemmin: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkimi-
nen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/hallintolain-34-n-mukaisesta-kuulemisesta. Tekstin on tuotta-
nut VT Mirjam Araneva. 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/hallintolain-34-n-mukaisesta-kuulemisesta
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/tiedon-hankkiminen-lastensuojelun-tarpeisiin-ja-sen-luovuttaminen/hallintolain-34-n-mukaisesta-kuulemisesta
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Kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on myös itsenäinen muutoksenhakuoikeus hallin-
totuomioistuimeen mm. edellä mainituista päätöksistä51.

Lapsen oikeus läheisiin ihmissuhteisiin ja jatkuvuuteen
Yksi tärkeimmistä sijaishuollossa olevan lapsen oikeuksista on oikeus pitää yhteyttä van-
hempiinsa ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin52. Kyseessä on lapsen oikeus ja sitä 
voidaan rajoittaa vain lain tarkoittamissa tilanteissa ja silloin kun se on lapsen edun mu-
kaista53. 

Sijaishuollossa olevan lapsen yhteyttä biologiseen perheeseensä sekä muihin lapselle 
läheisiin ihmisiin, kuten ystäviin, naapureihin ja aikaisempiin hoitajiin, tulisi kannus-
taa ja edistää, mikäli se on lapsen suojelun ja edun mukaista. Jos lapsella ei ole yhteyttä 
perheenjäseniinsä, hänen tulisi saada tietoa heidän tilanteestaan. (YK:n sijaishuollon 
ohjeet 81 kohta)

Lapsen oikeuteen pitää yhteyttä läheisiinsä liittyy velvoite arvioida säännöllisesti perheen 
jälleenyhdistämisen mahdollisuutta. Lastensuojelulain mukaan lapsen sijaishuollon asia-
kassuunnitelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa on huomioitava lapsen edun mukaisella 
tavalla tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Tätä tukee myös velvollisuus laatia vanhem-
muuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta.54 

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän sekä si-
jaishuoltopaikan tulee sijoituksen aikana tehdä yhteistyötä lapsen vanhempien ja huolta-
jien kanssa. Erityisesti tämä koskee tilanteita, kun tehdään lasta koskevia päätöksiä, vaikka 
päätösvalta asiassa olisikin sosiaalihuollon vastaavalla toimielimellä.55

Toisaalta lapsella on oikeus olosuhteiden ja ihmissuhteiden pysyvyyteen sekä jatkuvuu-
teen, mitkä tukevat hänen hyvinvointiaan. Toistuvat kasvuympäristön muutokset vaaran-
tavat lapsen kehitystä ja kykyä muodostaa kiintymyssuhteita. Myös sijaishuoltopaikoissa 
tulee turvata jatkuva kiintymyssuhde tiettyyn hoitajaan.56

51  LSL 15 luku. Lisätietoa: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/paatok-
set-sosiaalitoimessa-ja-hakemusmenettely. Eduskunta on hyväksynyt 19.2.2019 lain oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa ("hallintoprosessilaki", 808/2019), jolla kumotaan hallintolainkäyttölaki (586/1996). Hallintoprosessilain voi-
maantulon (1.1.2020) myötä valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen muuttuu 
luvanvaraiseksi.

52  Esim. LSL 4 § 3 mom ja 50 § ja LOS 9 (3) artikla.

53  LSL 62 §.

54  LSL 4 § 3 momentti ja 30 § 2 momentti (1.1.20 alk. 4 momentti), YK:n sijaishuollon ohjeet IV kappale.

55  LSL 52§; HE lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 252/2006 vp.

56  YK:n sijaishuollon ohjeet 60 artikla ja 87 artikla.

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/paatokset-sosiaalitoimessa-ja-hakemusmenettely
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/toimijat-tyon-tuki-hallinto/hallinto/paatokset-sosiaalitoimessa-ja-hakemusmenettely
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Huostassapito tulee lopettaa jo ennen lapsen täysi-ikäistymistä, jos lain mukaista huostas-
sapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole. Huostassapitoa ei kuitenkaan saa lopettaa, jos 
lopettaminen on selvästi vastoin lapsen etua. Arvioinnissa on huomioitava muiden lapsen 
edun arviointiin vaikuttavien tekijöiden lisäksi mm. sijaishuollon kestoaika sekä lapsen ja 
sijaishuoltoa antavan välillä vallitsevan kiintymyssuhteen laatu.57

Mikäli perheen jälleenyhdistämiseen päädytään, tulisi se tehdä harkiten ja suunnitelmal-
lisesti. Suositeltavaa ja yleensä lapsen edun mukaista on, että lapsen muutto tehdään as-
teittain. On tärkeää huomioida lapsen ikä, kehitystaso ja ne syyt, jotka aikanaan ovat johta-
neen huostaanottoon.58

Oikeus sijoituksen jälkeiseen jälkihuoltoon
Lapsella on oikeus jälkihuoltoon sijoituksen jälkeen. Oikeus koskee myös tilannetta avo-
huollon sijoituksen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta 
ja kohdistunut lapseen yksin. Sijaishuolto päättyy viimeistään täysi-ikäistymiseen, jolloin 
jälkihuolto-oikeus päättyy viimeistään nuoren täytettyä 25 vuotta. Sosiaalityöntekijällä on 
velvollisuus tarvittaessa laatia yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, johon kirjataan jälki-
huollon päättymisen jälkeen nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet.59  Jälkihuol-
lon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta ja helpottaa 
nuoren itsenäistymistä. Käytettävissä ovat mitkä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
muut tarvittavat palvelut, joita on järjestettävissä yksilöllisen tarpeen perusteella.  Jälki-
huoltovelvoitteeseen kuuluu myös lapsen tai nuoren vanhempien tai muiden kasvatuk-
sesta vastaavien henkilöiden tukeminen erityisesti sijaishuollon jälkeisessä kotiuttamisti-
lanteessa. Tukeminen voi olla esimerkiksi vanhemmille järjestettäviä avohuollon palveluja 
tai taloudellista tukea.60 Nuorelle, hänen vanhemmilleen sekä hänen huolenpidostaan ja 
kasvatuksestaan vastaaville henkilöille tarjottava tuki kirjataan jälkihuollon asiakassuunni-
telmaan61.

Jälkihuollossa olevalle nuorelle tulee viivytyksettä järjestää riittävä taloudellinen tuki sekä 
korjata asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Nämä 
on taattava, kun riittämätön toimeentulo, puutteelliset asumisolot tai asunnon puuttumi-
nen ovat olennaisena esteenä lapsen tai nuoren kuntoutumiselle.62

57  LSL 47 § 1 ja 3 momentti.

58  YK:n sijaishuollon ohjeet, 52 kohta.

59  LSL 75 § ja 76 §. 

60  HE lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 252/2006 vp.

61  LSL 30 § 3 momentti.

62  LSL 76 a §.
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Viranomaisilla ja sijaishuoltopalvelun tarjoajilla tulisi olla selkeät toimintaperiaatteet, mi-
ten lasta tai nuorta tuetaan sijoituksen jälkeen. Lisäksi nuorelle tulisi nimetä mahdollisuuk-
sien mukaan erityinen vastuuhenkilö, joka tukee nuorta itsenäisessä elämässä.63 Aina kun 
lapsi on sijaishuollossa, tulee kasvatuksessa huomioida lapsen valmiudet myöhemmin 
itsenäiseen elämään64. 

Valvonta ja oikeusturva
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasten huolenpidosta vastaavien laitosten ja 
viranomaisten tulee noudattaa niitä määräyksiä, jotka koskevat erityisesti turvallisuutta, 
terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa. 
Valtiovallan tehtävänä on taata, että määräyksien noudattamista ja lapsen muiden oikeuk-
sien noudattamista valvotaan. Lapsen oikeuksien takaaminen sijaishuollossa edellyttää 
mm. lainsäädännön tarkastelua sekä yksittäisen laitoksen toiminnan valvontaa.65

YK:n sijaishuollon ohjeissa suositellaan, että sijaishuoltopalvelujen tarjoajista pidetään 
rekisteriä yksityiskohtaisine tietoineen palveluntarjoajan toiminnasta ja taloudellisista sei-
koista. Tämä parantaa edellytyksiä valvoa sijaishuoltopaikkoja. 

Sijoitetun lapsen oikeus on, että hänen hoitoaan, huolenpitoaan ja muita sijoitukseen liit-
tyviä olosuhteita valvotaan säännöllisesti omavalvonnan lisäksi ulkopuolelta.  ”Hoidolla” 
tarkoitetaan kaikkea lapsen kokemukseen vaikuttavaa toimintaa sijaishuoltopaikassa. Val-
vontaan kuuluu lasten kuuleminen66. Valvovan, toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on 
mm. kuulla lapsia toiminnassaan ja sille tulee taata pääsy sijaishuoltopaikkoihin67. 

Lapsen sijoittaneen kunnan tehtävänä on valvoa, että sijoitus toteutuu lain mukaisesti 
ja että lapsi saa sijoituksen aikana tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet sijoituskunnassa. 
Aluehallintovirastojen tulee seurata lastensuojelulaitosten toimintaa saadessaan tietoonsa 
epäilyn epäkohdasta tai oma-aloitteisin tarkastuskäynnein.68 Aluehallintoviraston edusta-
jan tulee valvonnassa varata lapselle tilaisuus luottamukselliseen keskusteluun.

63  YK:n sijaishuollon ohjeet VII (E) kappale.

64  Vrt. LHL 1 § 3 momentti, LSL 4 § 2 momentti 5. kohta.

65  LOS 3 (3) artikla, Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja 2011.

66  LOS 25 artikla; Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja 2011.

67  YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12 (2009) Lapsen oikeus tulla kuulluksi. 97 artikla. CRC/C/
GC/12.

68  LSL 79 a § ja 80 §.
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Oikeusturvan takaaminen lapselle
Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on koko sijaishuollon ajan velvollisuus var-
mistua siitä, että sijaishuoltopaikka vastaa lapsen etua. Sijoittajakunnan ja erityisesti vas-
tuusosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa, että lapsen sijaishuolto toteutuu lastensuo-
jelulain mukaisesti ja lapsi saa sijoituksen aikana ne tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, 
jotka sijoituskunnan on järjestettävä69. 

Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on keskeinen rooli lapsen sijaishuollon 
aikaisen hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta. Tässä on sijaishuollon asiakassuunni-
telma tärkeä väline. Hänen tai muun lastensuojelun työntekijän on tavattava lapsi asiakas-
suunnitelmaan kirjattavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.70 Vastuusosiaalityöntekijän 
tulee myös avustaa lasta tai nuorta puhevallan käytössä, ohjata hänet tarvittaessa oikeus-
avun piiriin ja haettava lain edellyttämissä tilanteissa edunvalvojan sijaista71. Kunta vastaa 
siitä, että sosiaalityöntekijän laatukriteerien mukainen työ mahdollistuu riittävän resur-
soinnin ja osaaminen varmistamisen avulla. Kunta myös vastaa omasta palvelutuotannos-
taan sekä perhehoidossa että laitoshoidossa sekä käyttämiensä palveluntuottajien tarjoa-
masta palveluista.

Lapselle tulee määrätä edunvalvojan sijainen, jos lapsen huoltaja ei voi toimia puolueet-
tomasti tai muuten lapsen edun ajamiseksi ja jos edunvalvoja on tarpeen asian selvittämi-
seksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Edunvalvojan sijaisen tehtävänä on käyttää 
huoltajan puolesta lapsen puhevaltaa niissä hallintotuomioistuimen tai sosiaalitoimen 
päätöksissä, jotka hänelle on määrätty lastensuojeluprosessiin.72

Lapsen oikeusturva tulee ymmärtää laajasti lähtien siitä, että hänelle on annettava tietoa 
omista oikeuksistaan, jotta hän voi tunnistaa, milloin niitä on loukattu73. On hyvä muistaa, 
ettei varsinkaan kaltoinkohdeltu ja laiminlyöty lapsi tyypillisesti tunne oikeuksiaan. Hän 
on saattanut kasvaa olosuhteissa, joissa on omaksunut roolia sivuuttamisesta ja tarpei-
densa laiminlyönnistä. Lapsi ei välttämättä tiedä, ettei häntä olisi saanut kohdella huonosti 
tai ymmärrä, mitä huono kohtelu on. Siksi kuulemisessa tulee ammattilaisen olla tietoinen 
myös siitä, mikä on lapsen kokemus elämästä. 

69  Lastensuojelulaki 79.1 §.

70  LSL 29 § 1 momentti; LSL 30 § 1 ja 3 momentti.

71  LSL 24 § 1 momentti.

72  Yleiskommentti 12, 36–37 art., YK:n sijaishuollon ohjeet, CRC 12 artikla, LSL 22 §. 

73  Vrt. lastensuojelulaki 5 §, perustuslaki 6 §.
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Lapsella tulee olla tieto tahoista, joihin voi olla yhteydessä kun hänen oikeuksiaan on lou-
kattu74. Käytettävien oikeusturvakeinojen tulisi olla lapselle helposti saavutettavia, jotta 
tosiasiassa hän voi saada oikeudenloukkauksensa ulkopuolisen ja riippumaton tahon tut-
kittavaksi. 

Lapselle on viipymättä annettava tietoa lastensuojelun mukaisten päätösten ja toimen-
piteiden sisällöstä ja perusteista. Tähän liittyen hänelle on annettava tieto käytettävissä 
olevista muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoista. Tiedot on annettava lapselle ymmärret-
tävällä ja saavutettavalla tavalla. Lapsen iän lisäksi on huomioitava erilaiset kommunikaa-
tiomenetelmät. Lastensuojelulaitoksen tulee sisällyttää hyvää kohtelua koskevaan suun-
nitelmaan se, kuinka lapsille kerrotaan muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuuksista.75 
Suositeltavaa on, että 

• annetaan kirjallista materiaalia yhteystietoineen. Erityisen tärkeää 
on, että lapsella on koko ajan tiedossaan asioistaan vastaavan 
 sosiaalityöntekijän nimi ja yhteystiedot ja että hän saa mahdollisim-
man pian yhteyden työntekijään.

• kerrotaan sosiaaliasiamiehen toiminnasta ja yhteystiedot

• kehitetään lapsille ymmärrettävällä kielellä tietoa Internetiin

• perustetaan tukipuhelimia, joista saa neuvoja

• kantelua, valitusta, muistutusta tai muuta yhteydenottoa tehdessä 
lapsi kohdataan kunnioittavasti ja kerrotaan asian etenemisestä

• lapsia koskevat asiat käsitellään ripeästi.

Oikeusturvakeinot
Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa asiakkaita, 
avustaa muistutuksen tai kantelun tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia 
muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden 
oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallituk-
selle.76 

Sosiaalihuollossa saamaansa kohteluun tai sosiaalihuollon laatuun tyytymätön voi tehdä 
muistutuksen kyseiseen toimintayksikköön77. Myös lapsen huoltaja, edunvalvoja tai muu-
kin lapselle läheinen henkilö voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vas-
tuuhenkilölle (esim. laitoksen johtaja) tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

74  Vrt. yleiskommentti 12, art. 46-47., vrt. myös YK:n lapsen oikeuksien komitean suositukset Suomelle, 14 ja 33 (d) 
–kohta.

75  LSL 32 a § 1 mom ja LSL  61 b § 2 mom. 7. kohta.

76  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/ 2000) 24 §.

77  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 23 §.
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Jokainen voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon, jos ajattelee viranomaisen, siihen pal-
velusuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan menetelleen lainvastai-
sesti tai jättäneen velvollisuuden täyttämättä. Valvira tutkii kantelut, kun kyseessä ovat 
periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat, usean aluehallintoviraston toimialuetta tai 
koko maata koskevat asiat sekä asiat, joita aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään. 
Valvira ja aluehallintovirastot eivät valvo toimeksiantosuhteessa toimivia perhehoitajia, 
sen sijaan ne valvovat muiden sijaishuoltopaikkojen ohella mm. lapsen asioista vastaavien 
sosiaalityöntekijöiden toimintaa esimerkiksi suhteessa sijaisperheeseen sijoitettuun lap-
seen.

Ylimpiä laillisuusvalvojia Suomessa ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston 
oikeuskansleri. Heidän tulee valvoa, että viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön 
työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvolli-
suutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan he valvovat perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteu-
tumista.

Jokainen voi tehdä kantelun oikeusasiamiehelle, jos katsoo edellä mainitun valvottavan 
tahon menetelleen tehtävässään lain vastaisesti tai jättäneen täyttämättä velvollisuutensa. 
Valvonta-asia voidaan ottaa käsittelyyn myös oikeusasiamiehen omasta aloitteesta. Edus-
kunnan oikeusasiamies voi tehdä myös tarkastuksia valvontansa piiriin kuuluvissa asioissa. 
Kohteena voivat olla esimerkiksi lastensuojelulaitos tai kunnan lastensuojelu.

Myös oikeuskansleri voi käsitellä hänelle osoitettuja kanteluita ja suorittaa tarkastuksia toi-
mivaltaansa kuuluvissa asioissa, kuten viranomaisissa ja laitoksissa. Toimeksiantosuhteinen 
perhehoito ei kuulu suoraan kummankaan valvonnan piiriin, mutta lastensuojeluviran-
omaisen toimintaan kohdistuvan valvonnan kautta valvonta voi kohdistua myös perhehoi-
toon.

LAATUKRITEEREISTÄ JA NIISSÄ KÄYTETYISTÄ KÄSITTEISTÄ
Edellä esitetyt lapsen oikeudet sijaishuollossa ovat velvoittavia ja kulkevat läpi kriteeristön. 
Kriteeristössä viitataan näiden lisäksi muuhun lainsäädäntöön. Muilta osin kriteeristö on 
laatusuositus.  

Laatukriteerit on laadittu osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa vuoden 2018 
aikana THL:n koordinoimana läheisessä yhteistyössä LSKL:n ja maakuntien LAPE-hankkei-
den sijaishuollon asiantuntijoiden kanssa.  Yhteistyöhön on osallistunut laajasti julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin asiantuntijoita, palveluntuottajia sekä kokemusasiantun-
tijoita.  
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Laatukriteerien luonnostelussa on hyödynnetty aikaisemmin laadittuja kansallisia ja 
kansainvälisiä laatusuosituksia, -kriteerejä ja -standardeja sekä lasten ja nuorten itsensä 
laatimia suosituksia (mm. Hyvä perhehoito -työryhmä. Perhehoitolain toimeenpanon 
tuki. (STM, 2017); Lasten laatusuositukset perhehoitoon. Tavallista arkea ja kilttejä aikuisia 
(Pesäpuu & Espoon kaupunki 2016); Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasva-
tus, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012–2014 (Valvira); ”Suojele unelmia, vaali toivoa”. 
Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi (Vario ym. 2012);  
Lastensuojelun Keskusliiton julkaisemat Laituri -kriteerit (Lastensuojelun Keskusliitto 2004) 
ja sijaishuollon laatuselvitys (Hoikkala & Lavikainen 2015); Suomen Kuntaliiton laatujul-
kaisut (esim. LapsiARVI -kriteerit, Holma 2009); Quality4Children laatustandardit (2007) ja 
Mikä jälki jää? -jälkihuolto-opas (Pukkio & Hipp 2016).

Kriteeristön läpäisevinä periaatteina toimivat kansallisen lastensuojelun laatusuosituksen 
periaatteet. Kriteerien määrittelyssä keskiössä on pidetty lapsen näkökulmaa, eli mitä laa-
dukas sijaishuolto lapsen näkökulmasta on. Samalla on hahmotettu sijaishuollon toteut-
tamisesta vastuussa olevien toimijoiden tehtäviä suhteessa lapseen ja kriteerien täyttymi-
seen. Kriteereitä on järjestetty prosessimaisesti sijaishuoltomuodon ja -paikan valinnasta, 
lapsen tuloon sijaishuoltopaikkaan, lapsen arkeen sijaishuoltopaikassa sieltä pois siirtymi-
seen ja sijaishuollon päättymiseen. Lisäksi on määritelty sijaishuollon suunnitelmallisuutta 
ja dokumentointia koskeva kriteeri. Toimijat on jaettu seuraavasti: lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä, toimeksiantosuhteinen perhehoitaja, perhehoitajan tuesta vastaava 
taho, ammatillisen perhekodin perhehoitajat, laitostyöntekijä ja omahoitaja/-ohjaaja, lai-
tospalvelun tuottaja ja yksikön vastuuhenkilö, kunta/kuntayhtymä.

Perhehoidon palveluntuotannon kenttä on moninainen ja toimijat on kriteereissä jaettu 
sijaishuollossa olevan lapsen hyvinvoinnin takaamisen näkökulmasta. Ammatillisen perhe-
kodin perhehoitajat on erotettu niistä ammatillisista perhekodeista, jotka toimivat alue-
hallintoviraston myöntämällä laitosluvalla. Laitosluvalla toimivat lukeutuvat tässä kriteeris-
tössä laitoksiksi. Perhehoidon tuesta vastaava taho voi olla toimeksiantosuhteisen perhe-
hoidon palveluntuottaja sekä perhehoitolain mukainen perhehoitajan vastuutyöntekijä78  
kuten kunnan työntekijä (esim. sosiaaliohjaaja) tai lapsen asioista vastaava sosiaalityön-
tekijä. Juridinen vastuu lapsen hyvinvoinnista, sijoituksesta sekä perhehoitajien hyväksy-
misestä säilyy kuitenkin aina lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä sekä kunnalla, 
joka solmii toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa. Toimeksiantosuhteisen perhe-
hoitajan koko perheeseen viitattaessa on käytetty käsitettä sijaisperhe ja ammatillisen per-
hekodin osalta perhekotia. Lapsen vanhempiin ja läheisiin viitattaessa on käytetty lasten-
suojelulaissa käytössä olevia käsitteitä lapsen vanhempi ja läheiset. 

78  Perhehoitolaki (263/2015) 15 §
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Eri toimijoiden vastuut suhteessa lapseen määrittyvät häneen yksilönä. Tästä syystä kritee-
rit painottuvat yksilön hyvinvoinnin takaamiseen vaikka hän kasvaa ja elää lapsiryhmässä 
ja yhteisössä. Kriteereissä ei olla pystytty erikseen huomioimaan kaikkia erityisryhmiä eikä 
erityiskysymyksiä vaan kriteerit luovat yleisen perustan, jolle sijaishuollon laatua lähde-
tään rakentamaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti. 
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Sijaishuolto muodon 
ja -paikan valinta

PERHEHOITO LAITOSHOITO
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Perhehoitaja

(toimeksianto suhteinen 
perhehoito)

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhe kodin 
perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja oma-
hoitaja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja  
ja yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 1

Lapsi saa 
sijaishuoltopaikan, 
joka on hänen 
etunsa mukainen 
ja vastaa hänen 
yksilöllisiin 
tarpeisiinsa.

Lapsen sisarukset 
sijoitetaan samaan 
paikkaan, ellei se 
ole lasten edun 
vastaista.

Tekee perusteellisen arvioinnin lapsen 
tilanteesta, tarpeista ja sijoituksen 
mahdollisesta kestosta. Huolehtii lapsen 
terveydentilan tutkimisesta.

Kartoittaa lapsen läheisverkoston 
viimeistään tässä vaiheessa1.

Valmistelee työparin kanssa sijaishuoltoa 
koskevan päätöksen tai hakemuksen 
lapsen edun ensisijaisuutta noudattaen. 
Huomio perhehoidon ensisijaisuuden 
sijaishuoltomuotona.2

 Sosiaalityöntekijä vastaa 
sijaishuoltopaikan valinnan prosessista. 
Hän voi konsultoida muita lapsen 
kanssa työskenteleviä tahoja ja 
asiakasohjausryhmiä.24

Kiinnittää paikkavalinnassa erityistä 
huomiota huostaanoton perusteisiin 
ja sijaishuollon tavoitteisiin sekä 
lapsen kielelliseen, kulttuuriseen ja 
uskonnolliseen taustaan sekä vammaisten 
lasten tarpeisiin. 

Huolehtii lapsen, hänen vanhempiensa 
ja muiden asianosaisten osallisuudesta 
koko prosessiin ajan. Tarjoaa erityisesti 
lapselle iän ja kehitystason mukaisesti 
riittävästi tietoa ja rohkaisee ilmaisemaan 
oman näkemyksensä sekä huomioi lapsen 
mielipiteen.

Huomioi lapsen ja hänen läheistensä 
ihmissuhteiden ylläpitämisen 
mahdollisuudet sekä kodin ja 
sijoituspaikan fyysisen etäisyyden.

Tarjoaa palveluntuottajalle tarvittavat 
tiedot, jotta siellä voidaan arvioida 
mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin 
ja sijoituksen tavoitteisiin.3 Mahdollistaa 
aktiivisen  ja osallistavan vuoropuhelun eri 
asianosaisten kanssa. 

Arvioi perheen jälleenyhdistämiseen 
tähtäävien järjestelyjen toteuttamista 
ja seurantaa. Varmistaa vanhempien 
asiakassuunnitelmien laatimisen ja heidän 
oman tuen järjestymisen. 

Huolehtii siitä, että toisen kunnan alueelle 
sijoitettavasta lapsesta ilmoitetaan 
sijoituskuntaan. (LSL 78 §)

Arvioi huolellisesti 
mahdollisuuksiaan 
vastata sijoitettavan 
lapsen tarpeisiin sekä 
turvata lapsen edun ja 
tavoitteiden mukainen 
sijaishuolto.

Tarjoaa paikkaa vain 
lapselle/ nuorelle, 
jonka tarpeisiin 
pystyy osaamisellaan 
vastaamaan.

Huomioi arvioissaan 
muiden perheen 
lasten edun ja tarpeet 
sekä tiedossa olevat 
henkilösuhteet sekä 
perheessä että lapsen 
lähipiirissä.

Varmistaa, että muut 
perhekodin jäsenet 
hyväksyvät sijoitettavan 
lapsen ja että lapsi saa 
muihin jäseniin nähden 
tasavertaisen aseman.5

Osallistuu sijoitetun 
lapsen perheen 
jälleenyhdistämis
työskentelyyn.

Vastaa siitä että 
perhehoitaja saa 
riittävän ja laadukkaan 
valmennuksen 
tehtäväänsä ennen 
sijoitusta.

Arvioi yhdessä 
(sovitulla tavalla) 
sosiaalityöntekijän 
kanssa sijaisperheen 
mahdollisuuksia 
vastata lapsen/ 
nuoren tarpeisiin ja 
sijoituksen tavoitteiden 
toteutumiseen. 

Arvioi 
mahdollisuuksiaan 
toimia sijaisperheen 
tukena sijoituksen 
aikana.

Varmistaa että 
sosiaalityöntekijä 
saa sijoituspäätöksen 
tueksi riittävästi tietoa 
perhehoitajasta ja 
huolehtii muista kunnan 
kanssa sopimuksella 
sovituista tehtävistä 
lapsen edun mukaisesti.

Osallistuu sijoitetun  
lapsen perheen 
jälleenyhdistämis
työskentelyyn.

Osallistuu sijoitetun 
lapsen perheen jälleen
yhdistämistyöskentelyn 
arviointiin (edellytykset, 
tarvittavat resurssit 
ja tuki).

Arvioi huolellisesti 
mahdollisuuksiaan 
vastata lapsen tarpeisiin 
sekä turvata lapsen edun 
ja tavoitteiden mukainen 
sijaishuolto.

Tarjoaa paikkaa vain 
lapselle/ nuorelle, 
jonka tarpeisiin 
pystyy osaamisellaan 
vastaamaan.

Huomioi arvioissaan 
muiden perhekodin 
lasten edun ja tarpeet 
sekä tiedossa olevat 
henkilösuhteet sekä 
perheessä että lapsen 
lähipiirissä.

Varmistaa, että muut 
perhekodin jäsenet 
hyväksyvät sijoitettavan 
lapsen ja että lapsi saa 
muihin jäseniin nähden 
tasavertaisen aseman.5

Osallistuu sijoitetun 
lapsen perheen jälleen
yhdistämistyöskentelyn 
arviointiin (edellytykset, 
tarvittavat resurssit ja 
tuki).

Osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan 
sijaishuoltopaikan 
sopivuuden arviointiin. 

Osallistuu 
mahdollisuuksien 
mukaan muiden 
yksikössä sijoitettuina 
olevien lasten edun ja 
tarpeiden arviointiin sekä 
arviointiin sijoitettavan 
lapsen edusta ja 
tarpeiden toteutumisesta  
lapsiryhmässä.

Osallistuu sijoitetun 
lapsen perheen 
jälleenyhdistä mis
työskentelyn arviointiin.

Arvioi huolellisesti 
mahdollisuuksiaan 
vastata lapsen tarpeisiin 
ja turvata lapsen edun ja 
tavoitteiden mukainen 
sijaishuolto.

Tarjoaa paikkaa vain 
lapselle/ nuorelle, jonka 
tarpeisiin pystytään 
yksikössä käytettävissä 
olevalla osaamisella ja 
resursseilla vastaamaan.

Varmistaa, että 
lastensuojelulaitoksessa 
nimetään lapselle 
omahoitaja(t)/ ohjaaja(t).

Yksikön vastuuhenkilö 
vastaa yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa 
muiden yksikössä 
sijoitettuina olevien 
lasten edun ja tarpeiden 
arvioinnista sekä arvioi 
sijoitettavan lapsen edun 
ja tarpeiden toteutumista 
lapsiryhmässä. 

Huomioi tiedossa olevat 
henkilösuhteet sekä 
yksikössä että lapsen 
lähipiirissä. 

Osallistuu sijoitetun 
lapsen perheen jälleen
yhdistämistyöskentelyn 
arviointiin (edellytykset, 
tarvittavat resurssit ja 
tuki).

Vastaa siitä että jokaisen lapsen sijaishuoltomuodon 
ja paikan valinta perustuu lastensuojelulakiin ja 
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteisiin 
sekä YK:n sijaishuollon ohjeisiin. 

Vastaa siitä, että tarjolla on riittävä määrä lasten 
erilaisiin tarpeisiin vastaavia sijaishuoltopaikkoja ja 
että ne ovat joustavasti käytössä. Varmistaa myös 
riittävästi paikkoja eritystarpeisiin vastaamiseksi, 
kuten esim. vammaisille lapsille.

Vastaa siitä, että hankintakäytännöt tukevat lapsen 
yksilöllisiä tarpeita vastaavan paikan valintaa ja 
varmistaa laadukkaan palvelun. 

Ottaa käyttöön kehitteillä olevan valtakunnallisen 
lastensuojeluyksiköiden rekisterin sen valmistuessa. 

Varmistaa perhehoitajien rekrytoinnin, 
valmennuksen ja tuen laadun ja riittävyyden. 
Kehittää ja tarjoaa valmennusta myös ammatillisille 
perhekodeille.

Huolehtii perhe ja laitoshoidon prosessien 
yhteensovittamisesta ja eri sijaishuoltomuotojen 
joustavasta käyttämisestä. 

Organisoi paikkavalinnan siten, että lapsen ja 
perheen osallisuus päätöksenteossa tulee huomioon 
otetuksi.

Varmistaa avo ja sijaishuollon sosiaalityön 
saumattoman yhteistyön ja varmistaa 
toimintaedellytykset huolelliselle sijoituksen 
valmistelulle. Varmistaa että asiakasohjaus 
tukee sosiaalityön prosessia ja asiakasohjauksen 
osaaminen on sosiaalityöntekijöiden käytettävissä.

Varmistaa, että sijaishuollon sosiaalityössä on 
riittävästi osaamista ja että työ on resursoitu 
mahdollistamaan lapsilähtöisiä ja osallistavia 
prosesseja. Huolehtii sosiaalityön riittävistä 
tukirakenteista.

Varmistaa, että yhteistyö lasten sijoituskuntien 
kanssa on toimivaa.

Varmistaa, että tarvittavat sopimukset lapsen 
ja vanhempien terveyden ja sairaanhoidon sekä 
opetuksen ja koulutuksen toteuttamiseksi laaditaan 
sekä varmistaa yhteistyön toimivuuden vanhempien 
ja lasten tarvitsemien palvelujen ja tuen osalta.

Seuraa sijoitusten toteutumista ja kerää 
seurantatietoa systemaattisesti sekä edistää 
vaikuttavuuden parantamista ja ryhtyy toimiin 
havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. 
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Lapsen tulo sijais-
huoltopaikkaan

Lapsen asioista vastaava

sosiaalityöntekijä

Perhehoitaja

(toimeksiantosuhteinen 
perhehoito)

Perhehoitajan tuesta vas-
taava taho

Ammatillisen perhe kodin 
perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja oma-
hoitaja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 2

Lapsi tai nuori 
kokee muuton 
sijaishuolto-
paikkaan 
turvallisena ja 
ennakoitavana 
sekä kokee itsensä 
tervetulleeksi. 

 Huolehtii saumattomasta ja 
suunnitelmallisesta tietojenvaihdosta ja 
yhteistyöstä sijaishuoltopaikan kanssa 
lapsen muuton valmistelussa, sen aikana 
ja jälkeen.3 

Valmistelee lapsen hyvin sijoitukseen 
ja huolehtii lapsen muuton 
suunnitelmallisuudesta ja turvallisuudesta. 
Edistää lapsen varautumista muuttoon 
konkreettisesti (esim. vierailu, kirje, 
valokuva, videopuhelu). Lapsi saa tutustua 
paikkaan jo ennen paikanvalintaa tai 
muuttoa.22 

Varmistaa, että lapsi tietää mihin hän on 
menossa, myös kriisiytyneissä tilanteissa. 
Sosiaalityöntekijä tai muu tuttu aikuinen 
on läsnä lapsen muutossa.

Työskentelee tiiviisti lapsen 
vanhempien ja muiden läheisten kanssa 
sijoitusprosessin aikana.

Huolehtii siitä, että lapsella on 
mahdollisuus ottaa mukaan itselleen 
tärkeitä tavaroita ja varmistaa, että 
lapsi saa henkilökohtaisen tilan 
sijaishuoltopaikassa.

Osallistuu 
saumattomaan ja 
suunnitelmalliseen 
yhteistyöhön sijais
perheen sosiaalityön
tekijän/ koordinaattorin 
välillä lapsen muuttoon 
liittyen.

Valmistautuu lapsen/ 
nuoren tuloon (yhdessä 
kaikkien perhekodin 
jäsenten kanssa).

Luo turvalliset puitteet 
lapsen saapumiselle ja 
tukee asettumisessa

Luo lapselle mahdolli
suuden kiinnittyä 
sijais perheeseen ja 
ylläpitää suhteita muihin 
läheisiin. Huomioi lapsen 
vanhemmat ja läheiset 
sosiaalityöntekijän 
kanssa sovitulla tavalla.

Tarjoaa jokaiselle lapselle 
oman huoneen.

Varmistaa, että lapsi 
saa sisustaa henkilö
kohtaisen tilan 
toivomallaan tavalla 
ja tuoda mukanaan 
itselleen tärkeitä 
tavaroita.

Osallistuu sijaisperheen 
ja sosiaalityöntekijän 
väliseen yhteistyöhön 
ja mahdollistaa sen 
saumattomuuden ja 
suunnitelmallisuuden.

Laatii kirjallisen 
toiminta ohjeen 
tutustumis ja muutto
vaiheeseen ja huolehtii 
sen soveltamisesta lapsi 
ja tilannekohtaisesti. 

Tukee turvallisten 
puitteiden luomista 
lapsen saapumis ja 
asettumisvaiheessa. 

Varmistaa, että jokaisella 
lapsella on oma huone.

Tukee perhehoitajia 
ottamaan huomioon sen, 
että lapsi saa sisustaa 
henkilökohtaisen tilan 
toivomallaan tavalla 
ja tuoda mukanaan 
itselleen tärkeitä 
tavaroita.

Osallistuu 
saumattomaan ja 
suunnitelmalliseen 
yhteistyöhön perhekodin 
ja sosiaalityöntekijän/ 
koordinaattorin kanssa 
lapsen muuttoon liittyen.

Laatii kirjallisen 
toimintaohjeen 
tutustumis ja muutto
vaiheeseen ja huolehtii 
sen soveltamisesta lapsi 
ja tilannekohtaisesti. 

Valmistautuu lapsen/ 
nuoren tuloon (yhdessä 
kaikkien perhekodin 
jäsenten kanssa).

Luo turvalliset puitteet 
lapsen saapumiselle ja 
tukee asettumisessa.

Luo lapselle mahdolli
suuden kiinnittyä 
perhe kotiin ja ylläpitää 
suhteita muihin 
läheisiin. Huomioi lapsen 
vanhemmat ja läheiset 
sosiaalityöntekijän 
kanssa sovitulla tavalla.

Tarjoaa jokaiselle lapselle 
oman huoneen.

Varmistaa, että lapsi 
saa sisustaa henkilö
kohtaisen tilan 
toivomallaan tavalla ja 
tuoda mukana itselleen 
tärkeitä tavaroita.

Valmistautuu lapsen/ 
nuoren tuloon.

Tuntee yksikössä 
yhteisesti laaditun 
lapsen tutustumis 
ja muuttovaihetta 
koskevan toimintaohjeen 
ja toteuttaa sitä 
yksilöllisesti suhteessa 
kunkin lapsen tarpeisiin 
ja tilanteeseen.

Luo turvalliset puitteet 
lapsen saapumiselle. 

Tutustuu lapseen ja 
tutustuttaa lapsen 
sijaishuoltopaikkaan ja 
sen käytäntöihin sekä 
muihin lapsiin.

Huomioi lapsen 
yksilöllisyyden ja 
tukee lasta hänen 
persoonallisuutensa ja 
tarpeensa huomioiden 
esimerkiksi huoneen 
sisustamisessa.

Osallistuu 
saumattomaan ja 
suunnitelmalliseen 
yhteistyöhön 
sosiaalityöntekijän/ 
koordinaattorin kanssa. 

Laatii kirjallisen 
toimintaohjeen 
tutustumis ja 
muuttovaiheeseen 
ja huolehtii sen 
soveltamisesta lapsi ja 
tilannekohtaisesti.

Huolehtii, että lapsen 
saapumiselle on 
turvalliset puitteet 
ja tukee lasta 
asettumisessa.

Huolehtii omahoitajan
(/jien) työvuorot niin, 
että hänellä (/heillä) on 
mahdollisuus ottaa lapsi 
vastaan ja olla lapsen 
tukena tulovaiheessa.

Tarjoaa jokaiselle lapselle 
oman huoneen.

Varmistaa, että 
lapsi saa sisustaa 
henkilökohtaisen tilan 
toivomallaan tavalla 
ja tuoda mukanaan 
itselleen tärkeitä 
tavaroita.

Mahdollistaa sosiaalityöntekijöiden ja sijais
huoltopaikkojen yhteistyön saumattomuuden ja 
eri osapuolten suunnitelmallisen tietojenvaihdon 
niitä koskevan sääntelyn puitteissa. 

Huolehtii, että kaikilla palveluntuottajilla ja 
kunnalla on kirjallisesti määritelty toimintaohje 
tutustumis ja muuttovaiheisiin niitä koskevan 
sääntelyn puitteissa.

Edellyttää palveluntuottajilta ja kaikilta 
sijaishuoltopaikoilta, että jokaiselle lapselle on 
saatavilla oma huone ja lapsella on mahdollisuus 
sisustaa henkilökohtainen tila toivomallaan 
tavalla.
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Lapsen arki 
sijaishuolto paikassa

Lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä

Toimeksiantosuhteinen 
 perhehoitaja 

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
 perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja oma-
hoitaja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
 yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 3 
Sijaishuoltopaikka on 
lapselle turvallinen 
kasvuympäristö.
Lapsi kokee olonsa 
turvalliseksi sijais-
huoltopaikassa.

Tapaa säännöllisesti lapsen kahden 
kesken ja hyödyntää erilaisia lapsen 
kokemusten kuulemisen tapoja.
Arvioi lapsen kokemuksen 
pohjalta lapsen kokemusta 
turvallisuudestaan.
Vahvistaa lapsen uskoa kokemuk
sista kertomisen tärkeyteen.
Huolehtii lapsen koskemattomuuden 
ja yksityisyyden suojan toteu tu
misesta yhteistyössä palvelun
tuottajan tai perhehoitajan kanssa.
Varmistaa, että lapsi ei tule 
kiusatuksi, hyväksikäytetyksi tai 
leimatuksi sijaishuolto paikassa ja 
sen ulkopuolella.4  
Tekee yhteistyötä sijaishuoltopaikan 
ja muiden asianosaisten kanssa 
luvattomissa poissaolotilanteissa 
ja mahdollistaa lainmukaiset ja 
turvalliset toimintatavat. 23

Työskentelee lapsen biologisten 
vanhempien ja muiden läheisten 
kanssa tilanteissa, joissa he tukevat 
tai mahdollistavat lapsen luvattomat 
poissaolot. 

Varmistaa ja huolehtii siitä, 
että lapsi on turvassa ja 
kokee olevansa turvassa.
Varmistaa, että lapsi 
ei tule kiusatuksi, 
hyväksikäytetyksi tai 
leimatuksi sijaishuolto
paikassa ja sen ulkopuolella 
vertais ja aikuissuhteissa4.
Vahvistaa lapsen uskoa 
kokemuksista kertomisen 
tärkeyteen. 
Huolehtii lapsen 
koskemattomuuden ja 
yksityisyyden suojan 
toteutumisesta.
Toimii siten, että lapsella on 
turvalliset rajat. 
Ilmoittaa välittömästi 
lapsen asioista vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle (tai 
päivystykseen), mikäli lapsi 
poistuu luvatta perheestä 
tai jää sinne palaamatta 
sovitulta menolta tai 
muusta yllättävästä 
tilanteesta.
Etsii ja noutaa tarvittaessa 
palaamatta jääneen 
lapsen. Huolehtii, että 
lapsi on tervetullut 
takaisin. Käsittelee asian 
lapsen kanssa. Osallistuu 
tarvittaessa asian 
selvittelyyn sosiaali
työntekijän ja muiden 
asianosaisten kanssa

Tarjoaa perhe hoitajille 
heidän tarvitsemansa 
tuen ja palvelut kunnan 
kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
Tukee perhehoitajia niin, 
että he pystyvät luomaan 
lapselle turvallisen 
kasvuympäristön. 
Huolehtii siitä, että 
perhehoitajilla on 
valmiudet havaita ja 
puuttua mahdollisiin 
kiusaamis ja 
hyväksikäyttö tilanteisiin.
Tukee perhehoitajia niin, 
että heillä on valmiudet 
käsitellä lasten kokemuksia 
ja sensitiivisiä aiheita 
yhdessä lapsen kanssa. 
Tukee perhehoitajia niin, 
että heillä on valmiuksia 
toimia myös mahdollisissa 
ristiriitatilanteissa lapsen 
koske mattomuutta 
ja yksityisyyttä 
kunnioittavalla tavalla. 
Tukee perhehoitajia 
yllättävissä tilanteissa 
toimimisessa.

Varmistaa ja huolehtii siitä, 
että lapsi on turvassa ja 
kokee olevansa turvassa.
Varmistaa, että lapsi 
ei tule kiusatuksi, 
hyväksikäytetyksi 
tai leimatuksi 
sijaishuoltopaikassa ja sen 
ulkopuolella vertais ja 
aikuissuhteissa.4 
Vahvistaa lapsen uskoa 
kokemuksista kertomisen 
tärkeyteen.
Huolehtii lapsen 
koskemattomuuden ja 
yksityisyyden suojan 
toteutumisesta.
Toimii siten, että lapsella on 
turvalliset rajat. 
Ilmoittaa välittömästi 
lapsen asioista vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle (tai 
päivystykseen), mikäli 
lapsi poistuu luvatta 
perhekodista tai jää sinne 
palaamatta sovitulta 
menolta tai muusta 
yllättävästä tilanteesta.
Etsii ja noutaa tarvittaessa 
palaamatta jääneen 
lapsen. Huolehtii, että 
lapsi on tervetullut 
takaisin. Käsittelee 
asian lapsen kanssa. 
Osallistuu tarvittaessa 
asian selvittelyyn 
sosiaalityöntekijän ja 
muiden asianosaisten 
kanssa.

Varmistaa ja huolehtii siitä, 
että lapsi on turvassa ja 
kokee olevansa turvassa.
Varmistaa, että lapsi 
ei tule kiusatuksi, 
hyväksikäytetyksi 
tai leimatuksi 
sijaishuoltopaikassa ja sen 
ulkopuolella vertais ja 
aikuissuhteissa.4 
Vahvistaa lapsen uskoa 
kokemuksista kertomisen 
tärkeyteen.
Huolehtii lapsen koske
mattomuuden ja 
yksityisyyden suojan 
toteutumisesta.
Toimii siten, että lapsella on 
turvalliset rajat. 
Ilmoittaa välittömästi 
lapsen asioista vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle (tai 
päivystys), mikäli lapsi 
poistuu luvatta laitoksesta 
tai jää sinne palaamatta 
sovitulta menolta tai 
muusta yllättävästä 
tilanteesta.
Etsii ja noutaa tarvittaessa 
palaamatta jääneen 
lapsen. Huolehtii, että 
lapsi on tervetullut 
takaisin. Käsittelee 
asian lapsen kanssa. 
Osallistuu tarvittaessa 
asian selvittelyyn 
sosiaalityöntekijän ja 
muiden asianosaisten 
kanssa.

Huolehtii henkilökunnan 
riittävästä ammattitaidosta 
vastata sijoitettuina olevien 
lasten tarpeisiin. 
Huolehtii työntekijöiden 
taustan selvittämisestä.
Huolehtii työntekijöiden 
pysyvyydestä, työnohjauksesta 
ja tukee täydennyskoulutusta. 
Vastaa siitä, että toimipaikan 
kulttuuri ja toimintakäytännöt 
ovat lainmukaiset ja ne kun
nioit tavat lapsen oikeuksia.
Vastaa siitä, että sijais
huoltopaikassa on kirjallinen 
turvallisuussuunnitelma ja 
huo lehtii henkilökunnan 
perehdytyksestä ja toiminta
valmiudesta.
Varmistaa lasta suojelevan ja 
huolehtivan sekä kannustavan 
ja osallistavan elinympäristön. 
Varmistaa ja huolehtii 
lapsen koskemattomuuden 
ja yksityisyyden suojan 
toteutumisesta yksikössä.
Huolehtii, että lapsen 
luvattomasta poistumisesta 
tai palaamatta jäämisestä 
sovitulta menolta tai muusta 
yllättävästä tilanteesta 
ilmoi tetaan välittömästi 
lapsen asioista vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle (tai 
päivystykseen).
Laatii kirjalliset toimintaohjeet 
mahdollisten luvattomien 
poissaolojen varalta.
Etsii ja noutaa tarvittaessa 
viipymättä palaamatta 
jääneen lapsen tai järjestää 
muutoin lapsen turvallisen 
paluun takaisin. Huolehtii, 
että lapsi on tervetullut 
takaisin sijaishuoltopaikkaan. 
Varmistaa, että asia käsitel
lään lapsen kanssa sekä 
sosiaalityöntekijän ja muiden 
asianosaisten kanssa.

Huolehtii työntekijöiden 
ja perhehoitajien taustan 
selvittämisestä ja käyttämiensä 
sijaishuoltopaikkojen 
turvallisuudesta.
Huolehtii riittävästä tuesta 
ja palvelujen järjestymisestä 
lapselle sekä sijaishuoltopaikalle.
Varmistaa, että sosiaali
työntekijöiden resurssit ovat 
riittävät suhteessa työn 
velvoitteisiin. 
Vastaa käyttämiensä sijais
huoltopalvelujen ohjauksesta ja 
valvonnasta kunnan vastuulle 
määriteltyjen tehtävien 
mukaisesti.
Toimii ennakoivasti niin, 
että lasten tarpeettomia 
sijoituspaikan muutoksia 
voidaan välttää. 
Huolehtii, että las ten  
luvattomissa poissaolo
tilanteissa tai muissa yllättävissä 
tilanteissa kaikkien osapuolten 
vastuut ja velvollisuudet ovat 
selvät.
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Lapsen arki 
sijaishuolto paikassa

Lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä

Toimeksiantosuhteinen 
 perhehoitaja 

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
 perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja oma-
hoitaja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
 yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 4
Sijaishuoltopaikassa 
lapsi saa tukea 
kasvuunsa ja 
kehitykseensä ja 
sijaishuoltopaikassa 
on lasta arvostava ja 
kannustava ilmapiiri.  

Huolehtii, että sijaishuoltopaikka 
antaa lapsen yksilöllisyyttä, 
turvallisuudentunnetta, 
yksityisyyttä ja osallisuutta 
kunnioittaen lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain 
(361/1983) 1 §:n mukaiset kasvu ja 
kehitysedellytykset lapselle.
Varmistaa lasten kokemuksia 
kartoittamalla, että 
sijaishuoltopaikassa on lämmin, 
arvostava ja lasta kannustava ja 
hänestä välittävä ilmapiiri.
Seuraa että perhehoidossa 
oleva lapsi tuntee olevansa osa 
sijaisperhettä tai perhekotia.
Vastaa siitä, että lapsi saa omaa 
itseään, huostaanoton syitä ja 
elämäntilannettaan koskevat tiedot.  

Huolehtii ja vastaa 
lapsen perushoidosta ja 
huolenpidosta (riittävä 
ravinto, erityisruokavalion 
huomiointi, riittävä lepo, 
terveydenhoito).
Kohtelee lasta siten, 
että lapsi saa osakseen 
ymmärtämystä, turvaa ja 
hellyyttä.4 
Vastaa ja huolehtii siitä, 
että perheen aikuisilla on 
riittävästi yksilöllistä aikaa 
lapselle. Vastaa ja huolehtii 
siitä, että sijoitettujen 
lasten määrä on lain 
mukainen. 
Luo lapseen suhteen, joka 
perustuu lapsen ja hänen 
biologisen perheensä 
arvostamiseen.
Toimii niin, että lapsen 
kielellistä, uskonnollista 
ja kulttuurista taustaa 
kunnioitetaan ja 
huomioidaan arjessa.
Vastaa siitä että lapsen 
asema perheessä on 
tasavertainen suhteessa 
muihin perheenjäseniin.
Elää perheelämää ja arkea 
yhdessä ja luo siten suhteen 
oppien tuntemaan lapsen. 
Varmistaa että lapsi myös 
pääsee osaksi sijaisperheen 
lähipiiriä.
 

Huolehtii siitä, että 
yksittäisen sijaisperheen 
toiminta kokonaisuus on 
toimiva ja mahdollistaa 
sijoitetuille lapsille heidän 
tarvitsemansa tuen ja 
yksilöllisen ajan.
Huolehtii siitä, että 
koko sijaisperhe saa 
tarvitsemaansa tukea 
ja myös sijaisperheen 
sisarussuhteita tuetaan.
Tukee sijaisperhettä niin, 
että sijaisvanhemmilla on 
valmiuksia luoda lapseen 
ja hänen biologiseen 
perheeseensä kunnioittava 
ja luottamuksellinen suhde.  
Varmistaa perhehoitajalle 
hänen tarvitsemansa 
moniammatillisen 
tuen, koulutuksen ja 
työnohjauksen, jotta 
hän pystyy tukemaan 
lapsen kasvua ja kehitystä 
ja vastaamaan tämän 
yksilöllisiin tarpeisiin.

Huolehtii lapsen 
perushoidosta ja 
huolenpidosta (riittävä 
ravinto, erityisruokavalion 
huomiointi, riittävä lepo, 
terveydenhoito). 
Kohtelee lasta siten, 
että lapsi saa osakseen 
ymmärtämystä, turvaa ja 
hellyyttä.4

Vastaa ja huolehtii siitä, 
että sijoitettujen lasten 
määrä on lain mukainen. 
Luo lapseen suhteen joka 
perustuu lapsen ja hänen 
biologisen perheensä 
kunnioittamiseen.
Toimii niin, että lapsen 
ja vanhemman kielellistä, 
uskonnollista ja kulttuurista 
taustaa kunnioitetaan ja 
huomioidaan arjessa.
Toimii niin, että lapsella on 
hyvä olla sijaishuoltopaikan 
lapsiryhmässä ja tukee 
lasten välisiä suhteita. 
Vastaa siitä että lapsen 
asema perheessä on 
tasavertainen suhteessa 
muihin perheenjäseniin.
Elää perheelämää ja arkea 
yhdessä ja luo siten suhteen 
oppien tuntemaan lapsen. 
Vahvistaa lapsen 
positiivista minäkuvaa, 
toimijuutta ja sosiaalisia 
taitoja sekä vahvistaa 
lapsen tunnetta siitä että 
hän tulee hyväksytyksi 
omana itsenään. 

Huolehtii ja vastaa 
lapsen perushoidosta ja 
huolenpidosta (riittävä 
ravinto, erityisruokavalion 
huomiointi, riittävä lepo, 
terveydenhoito).
Kohtelee lasta siten, 
että lapsi saa osakseen 
ymmärtämystä, turvaa ja 
hellyyttä.4 
Luo lapseen suhteen joka 
perustuu lapsen ja hänen 
biologisen perheensä 
kunnioittamiseen.
Toimii niin, että lapsen 
kielellistä, uskonnollista 
ja kulttuurista taustaa 
kunnioitetaan ja 
huomioidaan arjessa.
Toimii niin, että lapsella on 
hyvä olla sijaishuoltopaikan 
lapsiryhmässä ja tukee 
lasten välisiä suhteita.
Luo suhteen lapseen ja 
elää arkea lapsen kanssa 
siten että oppii tuntemaan 
lapsen.
Vahvistaa lapsen 
positiivista minäkuvaa, 
toimijuutta ja sosiaalisia 
taitoja sekä vahvistaa 
lapsen tunnetta siitä, että 
hän tulee hyväksytyksi 
omana itsenään.  
Tukee lapsen sukupuoli
identiteetin rakentumista.

Vastaa ja huolehtii siitä, että 
henkilökunnan mitoitus ja 
ammatillinen osaaminen 
vastaavat sijoitettujen lasten 
tarpeisiin.7 
Vastaa ja huolehtii siitä, että 
sijoitettujen lasten määrä on 
lain mukainen. 
Vastaa henkilökunnan hyvin
voinnista sekä amma tillisesta 
kehittymisestä ja seuraa 
henkilökunnan pysyvyyttä. 
Vastaa siitä, että lapsen 
ja vanhemman kielellistä, 
uskonnollista ja kulttuurista 
taustaa kunnioitetaan ja että 
niiden huomioimiseen on 
osaamista.
Vastaa siitä, että lapsella on 
hyvä olla sijaishuoltopaikan 
lapsiryhmässä ja tukee lasten 
välisiä suhteita.
Vastaa siitä, että lapsi saa 
sijaishuoltopaikassa hänelle 
luvatut palvelut.
Vastaa siitä, että 
sijaishuoltopaikan 
työntekijät kohtelevat lasta 
oikeudenmukaisesti ja 
kunnioittavat lapsen oikeuksia 
sekä toimivat työssään tukien 
lapsen yksilöllisiä tarpeita ja 
kehitystä.

Varmistaa, että sijaishuollon 
työntekijöillä on mahdollisuus 
ammatilliseen kehittymiseen ja 
jatkokoulutukseen, ja että heillä 
on johdon tuki. 
Huolehtii käyttämiensä 
sijais huoltopalvelujen 
riittävästä resursoinnista 
(minimimitoituksen lisäksi 
tarvittaessa lisäresurssia).  
Vastaa siitä että 
yksittäisten sijaisperheiden 
toimintakokonaisuudet ovat 
toimiva ja mahdollistavat lapsille 
heidän tarvitsemansa. 
Vastaa ja huolehtii siitä, että 
sijoitettujen lasten määrä on 
sijoituspaikoissa lain mukainen.
Huolehtii, että sijaishuoltopaikat 
antavat lapsen yksilöllisyyttä, 
turvallisuudentunnetta, 
yksityisyyttä ja osallisuutta 
kunnioittaen lapsen huollosta 
ja tapaamisoikeudesta annetun 
lain (361/1983) 1 §:n mukaiset 
kasvu ja kehitysedellytykset.
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Kriteeri 4 jatkuu Varmistaa, että lapsella on omaan 
elämäänsä liittyviä muistoja 
tallennettuna (esim. valokuvat, 
oman elämän dokumentointi). 

Vahvistaa lapsen 
positiivista minäkuvaa, 
toimijuutta ja sosiaalisia 
taitoja sekä vahvistaa 
lapsen tunnetta siitä että 
hän tulee hyväksytyksi 
omana itsenään.
Tukee lapsen sukupuoli
identiteetin rakentumista.
Tukee lapsen kehitystä 
tukemalla ikätason 
mukaista vastuun 
ottamista ja elämän 
taitojen opettelua sekä 
auttaa lasta ratkaisemaan 
ongelmatilanteita.
Tukee lapsen kuntoutumista 
ja identiteetin 
rakentumista ja työstää 
lapsen elämäntarinaa 
yhdessä lapsen kanssa.
Hakeutuu aktiivisesti 
mukaan perhehoitajille 
järjestettävään 
valmennukseen ja 
tarvitsemaansa jatko
koulutukseen. 

Tukee lapsen sukupuoli
identiteetin rakentumista
Tukee lapsen kehitystä 
tukemalla ikätason 
mukaista vastuun 
ottamista ja elämän 
taitojen opettelua sekä 
auttaa lasta ratkaisemaan 
ongelmatilanteita.
Tukee lapsen kuntoutumista 
ja identiteetin 
rakentumista ja työstää 
lapsen elämäntarinaa 
yhdessä lapsen kanssa. 
Vastaa ja huolehtii 
oman ammatillisen 
osaamisen ylläpidosta ja 
kehittämisestä.

Tukee lapsen kehitystä 
tukemalla ikätason 
mukaista vastuun 
ottamista ja elämän 
taitojen opettelua sekä 
auttaa lasta ratkaisemaan 
ongelmatilanteita.
Tukee lapsen kuntoutumista 
ja identiteetin 
rakentumista ja työstää 
lapsen elämäntarinaa 
yhdessä lapsen kanssa.
Tukee lapsen 
kuntoutumista yhdessä ja 
johdonmukaisesti muiden 
tahojen kanssa.
Vastaa ja huolehtii 
oman ammatillisen 
osaamisen ylläpidosta ja 
kehittämisestä.

Vastaa siitä että lasta 
kohdellaan siten, että hän 
saa osakseen ymmärtämystä, 
turvaa ja hellyyttä.4

Varmistaa moniammatillisen 
tuen laitokselle ja sen 
työntekijöille.

Huolehtii siitä, että sijais
huollossa olevat lapset saavat 
tarpeitaan vastaavat ja sovitut 
palvelut sijaishuoltopaikassa.
Huolehtii siitä, että sijais
huollossa olevien lasten 
palveluketjut ovat sujuvia.
Varmistaa hankinnoissa laitosten 
työntekijöiden riittävän 
mitoituksen, osaamisen ja 
pysyvyyden. 
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Kriteeri 5
Lapsella on 
mahdollisuus 
osallistua 
omaa elämäänsä,
sijaishuoltopaikan 
arkea sekä
omaa asiakkuuttaan 
koskevaan 
päätöksentekoon.

Tukee lapsen osallisuutta 
päätöksenteossa ja seuraa, että 
lapsen osallisuus toteutuu myös 
lapsen sijaishuoltopaikassa.
Antaa lapselle hänen ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaisesti tietoa 
omassa lastensuojeluasiassaan.
Kertoo lapselle hänen ikänsä ja 
kehitystasonsa mukaisella tavalla, 
miksi hänet on otettu huostaan ja 
kertoo mitä suunnitelmia lapsen 
osalta on jatkossa.8

Huolehtii siitä, että lapsi tietää omat 
oikeutensa ja oikeusturvakeinot.9

Antaa lapselle mahdollisuuden 
esittää vapaasti mielipiteensä 
ja toivomuksensa kaikissa häntä 
koskevissa lastensuojeluasioissa 
sekä ottaa lapsen mielipiteet ja 
toivomukset huomioon ennen 
päätösten tekemistä. 
Perustelee lapselle tehdyt ratkaisut 
ja toimenpiteet.
Keskustelee lapsen kanssa miten 
osallisuus konkreettisesti toteutuu 
ja edistää asiaa tarvittaessa 
sijaishuoltopaikassa.
Käyttää lapsen mielipiteen 
selvittämisessä tarvittaessa 
muitakin kuin kielellisiä keinoja 
(esim. leikki, piirtäminen, 
kehonkielen havainnointi, jne.).
Kiinnittää erityistä huomiota 
osallisuuden varmistamisessa lapsiin, 
joilla on erityisiä tarpeita esim. aisti 
tai kehitysvamman vuoksi.

Varmistaa ja huolehtii, 
että sijaisperheen 
toimintakulttuuri tukee 
lapsen osallisuutta. 
Mahdollistaa, että lapsi voi 
osallistua perheen arkeen 
ja sen suunnitteluun ja 
päätöksentekoon samalla 
tavalla kuin perheen muut 
lapset.
Selvittää lapsen mielipiteet 
ja toivomukset ja ottaa ne 
mahdollisuuksien mukaan 
huomioon.
Perustelee lapselle tehdyt 
ratkaisut.
Antaa lapselle tietoa hänen 
ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti.
Tukee ja rohkaisee lasta 
ilmaisemaan itseään 
kahdenkeskisissä tilanteissa 
ja/tai ryhmätilanteissa.
Huomioi lapsen mahdolliset 
erityiset tarpeet 
kommunikointiin liittyen 
(mm. vaihtoehtoiset 
kommunikaatiovälineet).
Tukee lapsen osallisuutta 
ja mielipiteen ilmaisemista 
päätöksentekotilanteissa.
Vahvistaa lapsen kykyä 
ja keinoja vaikuttaa 
sijaisperheen arjen 
käytäntöihin.

Varmistaa ja huolehtii, 
että sijaisperheen 
toimintakulttuuri tukee 
lapsen osallisuutta.
Huolehtii, että lapsi 
voi ilmaista vapaasti 
mielipiteensä ja 
toivomuksensa ja että ne 
otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon.
Varmistaa perhehoitajalle 
tuen huomioida lapsen 
mahdolliset erityiset 
tarpeet kommunikointiin 
liittyen (mm. vaihto
ehtoiset kommunikaatio
välineet).

Varmistaa ja huolehtii, 
että perhekodin 
toimintakulttuuri tukee 
lapsen osallisuutta.
Mahdollistaa, että lapsi 
voi osallistua arkeen ja sen 
suunnitteluun.
Selvittää lapsen mielipiteet 
ja toivomukset ja ottaa ne 
mahdollisuuksien mukaan 
huomioon.
Perustelee lapselle tehdyt 
ratkaisut.
Antaa lapselle tietoa hänen 
ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti.
Tukee ja rohkaisee lasta 
ilmaisemaan itseään 
kahdenkeskisissä tilanteissa 
ja/tai ryhmätilanteissa.
Tukee lapsen osallisuutta 
ja mielipiteen ilmaisemista 
päätöksentekotilanteissa.
Huomioi lapsen mahdolliset 
erityiset tarpeet 
kommunikointiin liittyen 
(mm. vaihtoehtoiset 
kommunikaatiovälineet).
Vahvistaa lapsen kykyä 
ja keinoja vaikuttaa 
sijaishuoltopaikan arkeen. 
 

Mahdollistaa, että jokainen 
lapsi voi halutessaan 
osallistua laitoksen 
arjen suunnitteluun ja 
päätöksentekoon.
Selvittää lapsen mielipiteet 
ja toivomukset ja ottaa ne 
mahdollisuuksien mukaan 
huomioon.
Perustelee lapselle tehdyt 
ratkaisut.
Antaa lapselle tietoa hänen 
ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti.
Tukee lapsen osallisuutta ja 
näkemysten selvittämistä 
arjessa ja ottaa ne 
huomioon.
Tukee ja rohkaisee lasta 
ilmaisemaan itseään 
kahdenkeskisissä tilanteissa 
ja/tai ryhmätilanteissa.
Vahvistaa lapsen kykyä 
ja keinoja vaikuttaa 
sijais huoltopaikan arjen 
käytäntöihin.
Tukee lapsen osallisuutta 
ja mielipiteen ilmaisemista 
päätöksentekotilanteissa. 
Toimii niin, että lapselle 
välittyy kokemus siitä, että 
hänen näkemyksensä ja 
mielipiteensä huomioidaan 
ja niillä on merkitystä. 
Huomioi lapsen mahdolliset 
erityiset tarpeet 
kommunikointiin liittyen 
(mm. vaihtoehtoiset 
kommunikaatiovälineet).

Varmistaa ja huolehtii, että 
laitoksen toimintakulttuuri 
tukee lapsen osallisuutta 
ja että sen toteuttamiseksi 
on olemassa konkreettinen 
suunnitelma ja sen 
toteutumisen arviointiin 
sovitut käytännöt.16

Varmistaa, että yksikössä 
noudatetaan lapsen edun 
ensisijaisuutta ja lapsen 
osallisuutta niin, että 
lapsella on oikeus ilmaista 
näkemyksensä kaikissa häntä 
koskevissa asioissa. 
Huolehtii, että lapsen 
näkemykset tulevat kuulluiksi 
ja otetaan huomioon.
Vastaa siitä, että yksikössä 
työntekijät tukevat ja 
rohkaisevat lasta ilmaisemaan 
itseään kahdenkeskisissä 
tilanteissa ja/tai 
ryhmätilanteissa.
Huolehtii siitä, että 
yksikössä on osaamista 
ja välineitä huomioida 
lapsen mahdolliset erityiset 
tarpeet kommunikointiin 
liittyen (mm. vaihtoehtoiset 
kommunikaatiovälineet).
Huolehtii, että laitoksessa on 
lasten osallisuutta tukevia 
rakenteita, joissa lapset voivat 
vaikuttaa ryhmänä.
Mahdollistaa lasten 
osallistumisen omavalvonta
suunnitelman laatimiseen, 
arviointiin ja tarkistukseen.

Huolehtii ja varmistaa, että 
lapset voivat ilmaista vapaasti 
mielipiteensä ja toivomuksensa 
ja että ne otetaan mahdolli
suuksien mukaan huomioon. 
Varmistaa tämän sekä 
lapsen asioista vastaavia 
sosiaalityöntekijöiden että 
sijaishuollon palveluiden osalta.
Huolehtii siitä, että sosiaali
työntekijöiden toiminta
edellytykset on varmistettu 
mitoituksilla, jotka mahdollis
tavat säännölliset tapaamiset 
riittävässä määrin jotta lapsi 
tutustuu ja voi rakentaa 
luottamuksellista suhdetta 
työntekijöihin. 
Edellyttää hankinnassa 
sijaishuoltopaikoilta lapsen 
osallisuutta tukevaa toiminta
kulttuuria (kirjallinen kuvaus 
omavalvontasuunnitelmassa 
ja selvitys siitä, miten 
lasten osallisuusoikeuden 
toteutumisesta huolehditaan). 
Varmistaa että lapsikohtainen 
valvonta suoritetaan lapsi
keskeisesti ja huolella edistäen 
yhteistyötä sijaishuoltopaikan 
kanssa.  
Varmistaa, että laitos ja 
perhekohtaisessa valvonnassa 
kuullaan aina lapsia. 
Huolehtii, että sijaishuollossa 
olevilta lapsilta kerätään 
säännöllisesti palautetta 
palvelukokemuksistaan sekä 
sosiaalityöntekijän kanssa 
asioinnista että kohtelusta 
sijaishuoltopaikassa.
Varmistaa, että kunnassa 
on osallisuusrakenteet 
lasten ja nuorten kokemus
asiantuntijuuden 
hyödyntämiseksi.  
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Kriteeri 6
Lapsi kokee 
kuuluvansa lapsuuden 
ja nuoruuden 
yhteisöihin myös 
sijaishuoltopaikan 
ulkopuolella. 

Seuraa henkilökohtaisesti käymällä 
sijoituspaikassa sekä muulla 
säännöllisellä yhteydenpidolla 
lapseen ja sijaishuoltopaikan 
aikuisiin että lapsen koulunkäyntiä, 
harrastuksia ja kaverisuhteita sekä 
sosiaalista vuorovaikutusta tuetaan.
Arvioi yhdessä lapsen, huoltajien 
ja sijaishuoltopaikan kanssa 
lapsen kaveri ja ystäväsuhteiden 
vaikutuksen lapsen hyvinvointiin. 
Tukee ja mahdollistaa lapsen 
yhteydenpitoa hänelle tärkeisiin 
ystäviin ja kavereihin.
Etsii koulunkäynnin vaihtoehtoja 
ensisijaisesti tavallisista kouluista 
lasten toiveita kuullen ja tarpeet 
huomioiden.
Vastaa siitä että lapsen oikeus 
harrastaa jotakin itselleen tärkeää 
asiaa mahdollistuu ja toteutuu. 
Varmistaa lapselle hänelle kuuluvat 
käyttövarat sekä sen, että lapsi itse 
saa päättää mihin hän ne käyttää.10 

Tukee ja huolehtii siitä, 
että lapsen koulun
käynti, harrastukset 
ja kaverisuhteet sekä 
sosiaalinen vuorovaikutus 
kuuluvat lapsen arkeen 
ja että ne tukevat hänen 
yksilöllistä kehitystään. 
Toimii aktiivisesti lapsen 
tukena edellä mainituissa 
asioissa edistäen näiden 
toteutumista lapsen omat 
toiveet huomioon ottaen. 
Mahdollistaa ja tukee 
lapsen yhteydenpidon 
hyvinvointia tukeviin 
ystäviin ja kave reihin ja 
arvioi niiden vaikutusta 
lapseen.
Rohkaisee lasta koulun
käynnin tavoitteiden 
asettamisessa sekä niiden 
tavoittelussa. Tekee 
aktiivisesti yhteistyötä 
lapsen asioissa koulun ja 
vanhempien kanssa.19

Tukee lapsen pitkä
jänteisyyttä koulunkäynnin 
ja harrastusten suhteen.
Tarkastelee ja keskus
telee lapsen kanssa ihmis
suhteiden merkityksestä ja 
tukee häntä tunnistamaan 
ja arvioimaan niitä oman 
hyvinvoinnin kannalta. 
Maksaa lapselle käyttö
varat10 samojen peri
aatteiden mukaisesti kuin 
muille perheen lapsille, 
yli 15vuotiaiden osalta 
vähintään minimimäärän 
mukaisesti.  

Varmistaa että perhe
hoitajalla on valmiudet 
toimia lapsen tukena 
myös sijaishuoltopaikan 
ulkopuolella.
Tukee perhehoitajia siten 
että lapsi pääsee osalliseksi 
harrastus toiminnassa, 
ystävä piirissä ja koulussa.
Varmistaa että perhe
hoitajalla on taloudelliset 
resurssit toteuttaa lapsen 
harrastusta.
Varmistaa, että perhe
hoitajalla on riittävää 
osaamista lapsen koulun
käynnin tukemiseen.

Tukee ja huolehtii 
siitä, että lapsen 
koulunkäynti, harrastukset 
ja kaverisuhteet sekä 
sosiaalinen vuorovaikutus 
kuuluvat lapsen arkeen 
ja että ne tukevat hänen 
yksilöllistä kehitystään. 
Toimii aktiivisesti lapsen 
tukena ja tekee yhteistyötä 
edellä mainituissa 
asioissa ja edistää näiden 
toteutumista lapsen omat 
toiveet huomioon ottaen.
Mahdollistaa ja tukee 
lapsen yhteydenpidon 
hyvinvointia tukeviin 
ystäviin ja kavereihin ja 
arvioi niiden vaikutusta 
lapseen.
Rohkaisee lasta 
koulunkäynnin tavoitteiden 
asettamisessa sekä niiden 
tavoittelussa.  
Tekee aktiivisesti 
yhteistyötä lapsen asioissa 
koulun ja vanhempien 
kanssa.19

Tukee lapsen 
pitkäjänteisyyttä 
koulunkäynnin ja 
harrastusten suhteen.
Tarkastelee ja 
keskustelee lapsen 
kanssa ihmissuhteiden 
merkityksestä ja tukee 
häntä tunnistamaan ja 
arvioimaan niitä oman 
hyvinvoinnin kannalta. 
Maksaa lapselle 
käyttövarat10 samojen 
periaatteiden mukaisesti 
kuin muille perheen lapsille, 
yli 15vuotiaiden osalta 
vähintään minimimäärän 
mukaisesti.  

Tukee lapsen koulunkäyntiä, 
harrastuksia ja kaveri
suhteita sekä sosiaalista 
vuorovaikutusta myös 
sijaishuoltopaikan 
ulkopuolella.
Rohkaisee lasta koulun
käynnin tavoitteiden 
asettamisessa sekä niiden 
tavoittelussa. 
Tukee lapsen 
pitkäjänteisyyttä 
koulunkäynnin ja 
harrastusten suhteen.
Tarkastelee ja 
keskustelee lapsen 
kanssa ihmissuhteiden 
merkityksestä ja tukee 
häntä tunnistamaan ja 
arvioimaan niitä oman 
hyvinvoinnin kannalta. 
Tekee aktiivisesti 
yhteistyötä lapsen asioissa 
koulun ja vanhempien 
kanssa.19

Vastaa ja huolehtii, että 
henkilökunta tukee ja huolehtii 
siitä, että lapsen koulunkäynti, 
harrastukset ja kaverisuhteet 
sekä sosiaalinen vuorovaikutus 
kuuluvat lapsen normaaliin 
arkeen ja tukevat hänen 
yksilöllistä kehitystään.
Varmistaa, että yksikön 
resurssit ovat riittävät, jotta 
lapsella on mahdollisuus 
harrastaa itselleen tärkeitä 
asioita ja että työntekijät 
tukevat lapsen harrastuksen 
toteuttamista. 
Mahdollistaa ja tukee lapsen 
yhteydenpidon hyvinvointia 
tukeviin ystäviin ja kavereihin.
Varmistaa, että yksikössä on 
riittävää osaamista lapsen 
koulunkäynnin tukemiseen.
Varmistaa että lapselle 
maksetaan hänelle kuuluvat 
käyttövarat.10

Vastaa siitä että 
lapselle ja nuorelle on 
hankintakäytännöissä ja 
sijaishuoltopaikan valinnassa 
varmistettu sijaishuoltopaikka, 
jossa koulunkäyntiä, harras
tuksia ja lapsen kaverisuhteiden 
ylläpitämistä toteutetaan lapsen 
edun mukaisesti ja yksilölliset 
tarpeet huomioiden.
Varmistaa että sijoitetuilla 
lapsilla on mahdollisuus 
koulunkäyntiin samoilla ehdoilla 
kuin muilla lapsilla.
Huolehtii lapsen oikeudesta 
harrastukseen varmistamalla 
tämän hankinnassa tai 
toimeksiantosuhteisen 
perhehoitajan kulukorvauksessa. 
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Kriteeri 7
Lapsen yhteydenpitoa 
läheisiin ihmisiin 
tuetaan. Lapsi kokee 
että hänen läheisiään 
arvostetaan ja 
kunnioitetaan.

Puhuu lapsen perheestä ja läheisistä 
kunnioittavasti ja arvostavasti.
Edesauttaa sijaishuoltopaikan 
ja läheisten yhteydenpitoa ja 
keskinäistä kunnioitusta.
Varmistaa että lapselle läheiset 
ihmiset otetaan mukaan työsken
telyyn lapsen asiassa asiantuntijoina.
Arvioi yhdessä lapsen kanssa 
ihmissuhteiden vaikutuksen hänen 
hyvinvointiinsa. 
Huolehtii, että yhteydenpito
käytännöistä ja tapaamisista 
lapselle läheisten henkilöiden 
kanssa sovitaan lapsen toiveita 
ja etua kunnioittaen yhteistyössä 
sijaishuoltopaikan kanssa. Seuraa, 
että yhteydenpito toteutuu sovitun 
mukaisesti.
Huolehtii yhteydenpidon  turval
lisuudesta ja lapsen edun toteutu
misesta.
Toteuttaa yhteydenpidon 
rajoittamisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.
Selvittää säännöllisen perhetyön 
sekä muiden vanhempien tarvitse
mien palveluiden tarpeen. Järjestää 
ja seuraa toteutumista. 
Varmistaa lapsen vanhempien 
ja mui den läheisten oman tuen 
riittävyyden. 
Määrittelee yhteistyössä lapsen, 
hänen huoltajiensa ja sijaishuolto
paikan kanssa roolit, oikeudet ja 
vastuut lapsen asioita koskien 
noudattaen voimassaolevaa 
lainsäädäntöä.
Tukee vanhempia ymmärtämään 
lapsen tilanteen sekä tukemaan 
lapsen sijoitusta. 
Seuraa ja arvioi lapsen yhteyden
pidon vaikutusta lapsen hyvin
vointiin kuullen lasta ja huomioi 
lapsen toiveet. Vastaa tapaamisten 
sopivan määrän arvioinnista tarvit
taessa monitoimijaisesti ja lain 
säännöksiä noudattaen. Vastaa 
siitä, että lapsi saa rauhassa asettua 
sijaishuoltopaikkaan. 

Puhuu lapsen perheestä ja 
läheisistä kunnioittavasti ja 
arvostavasti.
Tukee ja mahdollistaa 
lapsen ja hänelle tärkeiden 
läheisten yhteydenpidon.
Arvioi yhdessä lapsen 
kanssa ihmissuhteiden 
vaikutuksen hänen 
hyvinvointiinsa. 
Huolehtii yhteydenpidon 
turvallisuudesta ja lapsen 
edun toteutumisesta 
tapaamisissa yhteistyössä 
sosiaalityöntekijän kanssa. 
Pitää asiakas
suunnitelmassa sovitulla 
tavalla yhteyttä lapsen 
biologiseen perheeseen 
kertoen lapsen kuulumisista, 
arjen sujumisesta, koulun
käynnistä jne.
Käynnit vanhempien luo 
tai muualle suunnitellaan 
yhdessä sosiaalityöntekijän 
kanssa.
Tekee yhteistyötä 
huoltajien kanssa ja 
tukee lapsen läheisten 
osallisuutta lapsen arjessa.
Huolehtii siitä, että 
sosiaalityöntekijän 
tekemä yhteydenpidon 
rajoittaminen toteutetaan 
lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. 
Varmistaa että lapsella on 
mahdollisuus palata, jos 
tapaamiset tai kotilomat 
eivät suju suunnitelmien 
mukaan.
Sitoutuu suunnitelmalliseen 
yhteistyöhön perheen ja 
lapsen läheisverkoston 
kanssa.

Puhuu lapsen perheestä ja 
läheisistä kunnioittavasti ja 
arvostavasti.
Varmistaa että perhe
hoitajalla on osaamista ja 
kykyä työskennellä lapselle 
tärkeiden läheisten kanssa 
ja tukee heitä siinä. 
Edesauttaa perhehoitajan 
ja lapsen läheisten 
yhteydenpitoa ja 
keskinäistä kunnioitusta.
Tukee yhteistyössä 
lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa 
vanhempia ja lapsen muita 
läheisiä ymmärtämään 
lapsen tilanteen ja 
tukemaan häntä.

Puhuu lapsen perheestä ja 
läheisistä kunnioittavasti ja 
arvostavasti.
Pitää asiakas
suunnitelmassa sovitulla 
tavalla yhteyttä lapsen 
biologiseen perheeseen 
kertoen lapsen kuulumisista, 
arjen sujumisesta, koulun
käynnistä jne.
Arvioi yhdessä lapsen 
kanssa ihmissuhteiden 
vaikutuksen hänen 
hyvinvointiinsa. 
Käynnit vanhempien luo 
tai muualle suunnitellaan 
yhdessä sosiaalityöntekijän 
kanssa.
Huolehtii yhteydenpidon 
turvallisuudesta ja lapsen 
edun toteutumisesta.
Varmistaa että lapsella on 
mahdollisuus palata, jos 
tapaamiset tai kotilomat 
eivät suju suunnitelmien 
mukaan.
Sitoutuu suunnitelmalliseen 
yhteistyöhön perheen ja 
lapsen lähiverkoston kanssa.
Huolehtii siitä, että 
sosiaali työntekijän 
tekemä yhteyden
pidon rajoittaminen 
toteutetaan lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. 

Puhuu lapsen perheestä ja 
läheisistä kunnioittavasti ja 
arvostavasti.
Pitää asiakas
suunnitelmassa sovitulla 
tavalla yhteyttä lapsen 
biologiseen perheeseen 
kertoen lapsen kuulumisista, 
arjen sujumisesta, 
koulunkäynnistä jne.
Arvioi yhdessä lapsen 
kanssa ihmissuhteiden 
vaikutuksen hänen 
hyvinvointiinsa. 
Käynnit vanhempien luo 
tai muualle suunnitellaan 
yhdessä sosiaalityöntekijän 
kanssa.
Huolehtii yhteydenpidon 
turvallisuudesta ja lapsen 
edun toteutumisesta.
Sitoutuu suunnitelmalliseen 
yhteistyöhön perheen ja 
lapsen lähiverkoston kanssa.

Huolehtii siitä että lapselle 
läheiset ihmiset otetaan 
mukaan lapsen tilanteen 
asiantuntijoina.
Vastaa siitä, että työntekijöillä 
on osaamista työskennellä 
lapselle tärkeiden läheisten 
kanssa.
Tukee ja mahdollistaa lapsen 
ja hänelle tärkeiden läheisten 
yhteydenpidon.
Huolehtii yhteydenpidon 
turvallisuudesta ja lapsen edun 
toteutumisesta.
Tukee perhettä ymmärtämään 
lapsen tilanteen ja rohkaisee 
perhettä auttamaan lasta.
Sitoutuu suunnitelmalliseen 
yhteistyöhön perheen ja 
lapsen lähiverkoston kanssa 
ja varmistaa että säännöllinen 
perhetyö toteutuu 
suunnitelman mukaisesti.
Varmistaa että lapsella on 
mahdollisuus palata, jos 
tapaamiset tai kotilomat eivät 
suju suunnitelmien mukaan.
Sijaishuoltopaikan tilaratkaisut 
tukevat lasten ja perheiden 
tapaamismahdollisuutta 
joustavasti. 
Tekee yhteistyötä lapsen 
vanhempien ja muiden 
läheisten kanssa ja tukee 
lapsen läheisten osallisuutta 
sijaishuoltopaikan arjessa.
Huolehtii siitä, että laitoksessa 
tai sosiaalitoimessa päätetty 
yhteydenpidon rajoittaminen 
toteutetaan lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. 

Vastaa siitä, että sosiaali
työntekijöillä on osaamista ja 
aikaa työskennellä sijoitetun 
lapsen vanhempien ja muiden 
läheisten kanssa sekä edistää 
kaikkien osapuolten yhteistyötä.
Huolehtii sijaishuoltopaikkojen 
hankinnassa, että paikat 
konkreettisesti pystyvät 
osaamisellaan ja esim. 
tilaratkaisuilla tukemaan lapsen 
ja läheisten yhteydenpitoa.
Varmistaa hankittavien 
palveluiden sisällön  ja laadun  
suhteessa lapsen läheisten 
kanssa työskentelyyn niin 
laitosten, ammatillisten 
perhekotien kuin perhehoidon 
yksityisten palveluntuottajien 
osalta. 
Varmistaa lapsen vanhempien 
ja muiden läheisten oman tuen 
riittävyyden ja sen organisoinnin. 
Varmistaa, että vanhempien 
asiakassuunnitelma laaditaan ja 
että sen toteutumista seurataan.
Varmistaa, että kunnassa on 
riittävästi tukea ja vertais
toimintaa tarjolla lapsen 
vanhemmille ja muille läheisille 
sekä mahdollistaa heidän 
kokemusasiantuntijatoiminnan 
lastensuojelun kehittämisessä. 
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Lapsen arki 
sijaishuolto paikassa

Lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä

Toimeksiantosuhteinen 
 perhehoitaja 

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
 perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja oma-
hoitaja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
 yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 8
Lapsi tietää 
oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoista 
ja sijaishuolto-
paikassa kunnioi-
tetaan lapsen 
itsemääräämis-
oikeutta.

Kirjaa lapsen asiakassuunnitelmaan, 
miten ja kuinka usein lapsi tavataan 
henkilökohtaisesti.11

Tapaa lasta säännöllisesti ja varaa 
mahdollisuuden kahdenkeskiseen 
keskusteluun. Vaihtoehtoisesti huo
lehtii, että toinen lastensuojelun 
työntekijä tapaa lasta riittävän usein 
henkilökohtaisesti (vähintään kaksi 
tuntia kuukaudessa).
Huolehtii siitä että lapsi tietää miten 
oma sosiaalityöntekijä tavoitetaan. 
Huolehtii, että lapsella on tieto 
uudesta sosiaalityöntekijästä, jos 
työntekijä vaihtuu.
Antaa tietoa lapselle hänen 
oikeuksistaan ja oikeusturva
keinoistaan eri keinoin (esim. 
suullisesti ja antamalla esite).9

Varmistaa, että lapsi tietää mihin voi 
olla yhteydessä kun epäilee, että on 
saanut huonoa kohtelua tai hänen 
oikeuksiaan on loukattu.15

Kertoo lapselle hänen ikänsä 
huo mioi den siitä, minkä
laisia toimi valtuuksia ja velvol
lisuuksia viranomaisella tai 
sijaishuoltopaikalla on.
Kertoo lapselle, minkälaista hyvä 
kohtelu sijaishuoltopaikassa on. 
Varmistaa, mm. keskustelemalla 
lapsen kanssa että lapsen 
itsemääräämis oikeuden 
toteutumista kunnioitetaan 
sijaishuoltopaikassa. 
Seuraa rajoitustoimenpiteiden 
toteuttamista ja vastaa siitä, että ne 
ovat lain mukaisia (mm. saamiensa 
kirjausten12 ja lapsen kanssa 
käytävien keskustelujen avulla).
Avustaa lasta tai nuorta puhevallan 
käytössä ja huolehtii siitä, että lapsi 
saa tarvittaessa edunvalvojan.
Ohjaa tarvittaessa lapsen tai nuoren 
oikeusavun piiriin.13

Tukee lasta yhteyden
pidossa sosiaalityöntekijään 
tai muuhun lastensuojelun 
työntekijään.
Huolehtii, että lapsella on 
tieto siitä, kuinka hän voi 
saada yhteyden omaan 
sosiaalityöntekijäänsä.
Tarjoaa lapselle tietoa 
hänen oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan.
Huolehtii siitä, että lapsella 
on tieto kehen hän voi ottaa 
yhteyttä ja millä tavalla eri 
tilanteissa.15 
Huolehtii siitä että lapsi 
ymmärtää sijaisperheen 
säännöt ja tavoitteet 
sekä omat oikeutensa ja 
velvollisuutensa yhteisössä.
Tuntee kasvatuksen ja 
rajoitustoimenpiteiden 
välisen eron.
Kertoo lapselle hänen 
iästään riippumatta siitä, 
minkälaisia toimivaltuuksia 
ja velvollisuuksia 
viran  omaisella tai 
sijaishuoltopaikalla on.

Varmistaa, että perhe
hoitajilla on tieto lasten 
oikeuksista ja oikeusturva
keinoista.
Varmistaa, että kaikille 
lapsille annetaan 
tieto omasta sosiaali
työntekijästä ja siitä, miten 
tämän tavoittaa.
Varmistaa, että lasta 
tuetaan yhteyden  pidossa 
sosiaali työntekijään ja 
muihin tarvittaviin tahoihin.
Varmistaa, että lapsi on 
saanut tietoa sijais perheen 
säännöistä ja tavoitteista 
sekä omista oikeuksistaan 
ja oikeusturva keinoistaan.
Varmistaa, että 
perhehoitajat tuntevat 
kasvatuksen ja rajoitus
toimenpiteiden välisen eron.

Tukee lasta yhteyden
pidossa sosiaalityöntekijään 
tai muuhun lastensuojelun 
työntekijään.
Huolehtii, että lapsella on 
tieto siitä, kuinka hän voi 
saada yhteyden omaan 
sosiaalityöntekijäänsä.
Tarjoaa lapselle tietoa 
hänen oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan.
Huolehtii siitä, että lapsella 
on tieto kehen hän voi ottaa 
yhteyttä ja millä tavalla eri 
tilanteissa.15 
Huolehtii siitä että lapsi 
ymmärtää perhekodin 
säännöt ja tavoitteet 
sekä omat oikeu tensa ja 
velvollisuutensa yhteisössä.
Tuntee kasvatuksen ja 
rajoitus toimenpiteiden 
välisen eron.
Kertoo lapselle hänen 
iästään riippumatta siitä, 
minkälaisia toimivaltuuksia 
ja velvollisuuksia 
viranomaisella tai 
sijaishuoltopaikalla on.

Huolehtii siitä että lapsi 
ymmärtää hoitoyhteisön 
säännöt ja tavoitteet 
sekä omat oikeutensa ja 
velvollisuutensa yhteisössä.
Tukee lasta yhteyden
pidossa sosiaalityöntekijään 
tai muuhun lastensuojelun 
työntekijään.
Huolehtii, että lapsella on 
tieto siitä, kuinka hän voi 
saada yhteyden omaan 
sosiaalityöntekijäänsä.
Tarjoaa lapselle tietoa 
hänen oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan.9

Huolehtii siitä, että lapsella 
on tieto kehen hän voi ottaa 
yhteyttä ja millä tavalla eri 
tilanteissa. 
Kertoo lapselle hänen 
iästään riippumatta siitä, 
minkälaisia toimivaltuuksia 
ja velvollisuuksia viran
omaisella tai sijais
huoltopaikalla on.
Tuntee kasvatuksen ja 
rajoitustoimenpiteiden 
välisen eron. Tuntee 
rajoitus toimenpiteiden 
käytön yleiset 
edellytykset ja kunkin 
rajoitus  toimenpiteen 
toteuttamisen edellytykset.
Toteuttaa rajoitus
toimenpiteitä vain 
tarvittaessa ja lain 
mukaisesti. Kirjaa käytetyt 
rajoitustoimenpiteet lain 
edellyttämällä tavalla.12

Käy lapsen kanssa 
läpi käytetyt rajoitus
toimenpiteet ja niiden 
perusteet heti, kun se on 
mahdollista.14

Varmistaa, että työntekijöillä 
on tieto lasten oikeuksista ja 
oikeusturvakeinoista.
Varmistaa, että kaikille 
lapsille annetaan tieto omasta 
sosiaalityöntekijästä ja siitä, 
miten tämän tavoittaa.
Varmistaa, että lasta 
tuetaan yhteydenpidossa 
sosiaalityöntekijään ja muihin 
tarvittaviin tahoihin.
Varmistaa, että lapset ovat 
saaneet tietoa laitoksen 
säännöistä ja tavoitteista 
sekä omista oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan. Esim. 
siten, että laitoksen seinällä on 
aina tarvittavat yhteystiedot 
ja varmistetaan että lapsella 
on yhteydenottokeinot 
sosiaaliasiamieheen tai 
valvoviin viranomaisiin.15

Huolehtii, että lapsella 
on mahdollisuus käyttää 
oikeusturvakeinoja.
Vastaa, että henkilökunta 
tietää rajoitustoimenpiteiden 
käytön yleiset edellytykset ja 
kunkin rajoitustoimenpiteen 
toteuttamisen edellytykset.
Vastaa, että henkilökunta 
tietää kasvatuksen ja rajoitus
toimenpiteiden välisen eron.
Vastaa, että rajoitus toimen
piteitä toteutetaan vain 
tarvittaessa ja lain mukaisesti.
Vastaa siitä, että käytetyt  
rajoitustoimenpiteet 
kirjataan.12

Vastaa siitä, että omavalvonta
suunnitelma sisältää yleisen 
hyvää kohtelua koskevan 
suunnitelman16.
Huolehtii siitä että lapsilla 
on mahdollisuus osallistua 
omavalvontasuunnitelman 
tekoon ja siitä että suunni
telma on ajantasainen ja 
avoimesti saatavilla.

Huolehtii sosiaalityöntekijöiden 
saatavuudesta ja hallituista ja 
suunnitelmallisesti hoidetuista 
sosiaalityöntekijävaihdoksista 
sekä niistä tiedottamisesta myös 
asiakkaille. 
Vastaa siitä, että lapsella on 
säännöllinen yhteys omaan 
sosiaalityöntekijään.
Kunnalla on toimintapa, jonka 
avulla se systemaattisesti 
varmistaa, että sijoitetut 
lapset saavat tiedon omista 
oikeuksistaan ja yhteyden
ottokanavista epäkohtiin 
liittyvissä asioissa. 
Huolehtii, että sosiaali
asiamiehestä tiedotetaan 
myös lapsille ja nuorille heille 
ymmärrettävillä tavoilla ja 
keinoilla. 
Huolehtii, että sosiaali
asiamiehen palvelut ovat myös 
tosiasiassa lasten ja nuorten 
saavutettavissa.15 
Varmistaa, että sosiaali
asiamiehet tiedottavat 
palveluistaan myös lasten
suojelun asiakkaana oleville 
lapsille. Esim. varmistetaan, 
että tiedottaminen tapahtuu 
lapsiystävällisellä tavalla ja 
lapsille sopivilla keinoilla.
Yhteydenpito ja yhteyden
ottokanavissa hyödynnetään 
lapsille ja nuorille luonte
via tapoja kuten digi
taalisia sovelluksia ja 
yhteydenottokynnystä 
madalletaan.
Varmistaa, että palvelun
tuottajien omavalvonta
suunnitelmat sisältävät yleisen 
hyvää kohtelua koskevan 
suunnitelman16.
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sijaishuolto paikassa

Lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä

Toimeksiantosuhteinen 
 perhehoitaja 

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
 perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja oma-
hoitaja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
 yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 8
Lapsi tietää 
oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoista 
ja sijaishuolto-
paikassa kunnioi-
tetaan lapsen 
itsemääräämis-
oikeutta.

Kirjaa lapsen asiakassuunnitelmaan, 
miten ja kuinka usein lapsi tavataan 
henkilökohtaisesti.11

Tapaa lasta säännöllisesti ja varaa 
mahdollisuuden kahdenkeskiseen 
keskusteluun. Vaihtoehtoisesti huo
lehtii, että toinen lastensuojelun 
työntekijä tapaa lasta riittävän usein 
henkilökohtaisesti (vähintään kaksi 
tuntia kuukaudessa).
Huolehtii siitä että lapsi tietää miten 
oma sosiaalityöntekijä tavoitetaan. 
Huolehtii, että lapsella on tieto 
uudesta sosiaalityöntekijästä, jos 
työntekijä vaihtuu.
Antaa tietoa lapselle hänen 
oikeuksistaan ja oikeusturva
keinoistaan eri keinoin (esim. 
suullisesti ja antamalla esite).9

Varmistaa, että lapsi tietää mihin voi 
olla yhteydessä kun epäilee, että on 
saanut huonoa kohtelua tai hänen 
oikeuksiaan on loukattu.15

Kertoo lapselle hänen ikänsä 
huo mioi den siitä, minkä
laisia toimi valtuuksia ja velvol
lisuuksia viranomaisella tai 
sijaishuoltopaikalla on.
Kertoo lapselle, minkälaista hyvä 
kohtelu sijaishuoltopaikassa on. 
Varmistaa, mm. keskustelemalla 
lapsen kanssa että lapsen 
itsemääräämis oikeuden 
toteutumista kunnioitetaan 
sijaishuoltopaikassa. 
Seuraa rajoitustoimenpiteiden 
toteuttamista ja vastaa siitä, että ne 
ovat lain mukaisia (mm. saamiensa 
kirjausten12 ja lapsen kanssa 
käytävien keskustelujen avulla).
Avustaa lasta tai nuorta puhevallan 
käytössä ja huolehtii siitä, että lapsi 
saa tarvittaessa edunvalvojan.
Ohjaa tarvittaessa lapsen tai nuoren 
oikeusavun piiriin.13

Tukee lasta yhteyden
pidossa sosiaalityöntekijään 
tai muuhun lastensuojelun 
työntekijään.
Huolehtii, että lapsella on 
tieto siitä, kuinka hän voi 
saada yhteyden omaan 
sosiaalityöntekijäänsä.
Tarjoaa lapselle tietoa 
hänen oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan.
Huolehtii siitä, että lapsella 
on tieto kehen hän voi ottaa 
yhteyttä ja millä tavalla eri 
tilanteissa.15 
Huolehtii siitä että lapsi 
ymmärtää sijaisperheen 
säännöt ja tavoitteet 
sekä omat oikeutensa ja 
velvollisuutensa yhteisössä.
Tuntee kasvatuksen ja 
rajoitustoimenpiteiden 
välisen eron.
Kertoo lapselle hänen 
iästään riippumatta siitä, 
minkälaisia toimivaltuuksia 
ja velvollisuuksia 
viran  omaisella tai 
sijaishuoltopaikalla on.

Varmistaa, että perhe
hoitajilla on tieto lasten 
oikeuksista ja oikeusturva
keinoista.
Varmistaa, että kaikille 
lapsille annetaan 
tieto omasta sosiaali
työntekijästä ja siitä, miten 
tämän tavoittaa.
Varmistaa, että lasta 
tuetaan yhteyden  pidossa 
sosiaali työntekijään ja 
muihin tarvittaviin tahoihin.
Varmistaa, että lapsi on 
saanut tietoa sijais perheen 
säännöistä ja tavoitteista 
sekä omista oikeuksistaan 
ja oikeusturva keinoistaan.
Varmistaa, että 
perhehoitajat tuntevat 
kasvatuksen ja rajoitus
toimenpiteiden välisen eron.

Tukee lasta yhteyden
pidossa sosiaalityöntekijään 
tai muuhun lastensuojelun 
työntekijään.
Huolehtii, että lapsella on 
tieto siitä, kuinka hän voi 
saada yhteyden omaan 
sosiaalityöntekijäänsä.
Tarjoaa lapselle tietoa 
hänen oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan.
Huolehtii siitä, että lapsella 
on tieto kehen hän voi ottaa 
yhteyttä ja millä tavalla eri 
tilanteissa.15 
Huolehtii siitä että lapsi 
ymmärtää perhekodin 
säännöt ja tavoitteet 
sekä omat oikeu tensa ja 
velvollisuutensa yhteisössä.
Tuntee kasvatuksen ja 
rajoitus toimenpiteiden 
välisen eron.
Kertoo lapselle hänen 
iästään riippumatta siitä, 
minkälaisia toimivaltuuksia 
ja velvollisuuksia 
viranomaisella tai 
sijaishuoltopaikalla on.

Huolehtii siitä että lapsi 
ymmärtää hoitoyhteisön 
säännöt ja tavoitteet 
sekä omat oikeutensa ja 
velvollisuutensa yhteisössä.
Tukee lasta yhteyden
pidossa sosiaalityöntekijään 
tai muuhun lastensuojelun 
työntekijään.
Huolehtii, että lapsella on 
tieto siitä, kuinka hän voi 
saada yhteyden omaan 
sosiaalityöntekijäänsä.
Tarjoaa lapselle tietoa 
hänen oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan.9

Huolehtii siitä, että lapsella 
on tieto kehen hän voi ottaa 
yhteyttä ja millä tavalla eri 
tilanteissa. 
Kertoo lapselle hänen 
iästään riippumatta siitä, 
minkälaisia toimivaltuuksia 
ja velvollisuuksia viran
omaisella tai sijais
huoltopaikalla on.
Tuntee kasvatuksen ja 
rajoitustoimenpiteiden 
välisen eron. Tuntee 
rajoitus toimenpiteiden 
käytön yleiset 
edellytykset ja kunkin 
rajoitus  toimenpiteen 
toteuttamisen edellytykset.
Toteuttaa rajoitus
toimenpiteitä vain 
tarvittaessa ja lain 
mukaisesti. Kirjaa käytetyt 
rajoitustoimenpiteet lain 
edellyttämällä tavalla.12

Käy lapsen kanssa 
läpi käytetyt rajoitus
toimenpiteet ja niiden 
perusteet heti, kun se on 
mahdollista.14

Varmistaa, että työntekijöillä 
on tieto lasten oikeuksista ja 
oikeusturvakeinoista.
Varmistaa, että kaikille 
lapsille annetaan tieto omasta 
sosiaalityöntekijästä ja siitä, 
miten tämän tavoittaa.
Varmistaa, että lasta 
tuetaan yhteydenpidossa 
sosiaalityöntekijään ja muihin 
tarvittaviin tahoihin.
Varmistaa, että lapset ovat 
saaneet tietoa laitoksen 
säännöistä ja tavoitteista 
sekä omista oikeuksistaan ja 
oikeusturvakeinoistaan. Esim. 
siten, että laitoksen seinällä on 
aina tarvittavat yhteystiedot 
ja varmistetaan että lapsella 
on yhteydenottokeinot 
sosiaaliasiamieheen tai 
valvoviin viranomaisiin.15

Huolehtii, että lapsella 
on mahdollisuus käyttää 
oikeusturvakeinoja.
Vastaa, että henkilökunta 
tietää rajoitustoimenpiteiden 
käytön yleiset edellytykset ja 
kunkin rajoitustoimenpiteen 
toteuttamisen edellytykset.
Vastaa, että henkilökunta 
tietää kasvatuksen ja rajoitus
toimenpiteiden välisen eron.
Vastaa, että rajoitus toimen
piteitä toteutetaan vain 
tarvittaessa ja lain mukaisesti.
Vastaa siitä, että käytetyt  
rajoitustoimenpiteet 
kirjataan.12

Vastaa siitä, että omavalvonta
suunnitelma sisältää yleisen 
hyvää kohtelua koskevan 
suunnitelman16.
Huolehtii siitä että lapsilla 
on mahdollisuus osallistua 
omavalvontasuunnitelman 
tekoon ja siitä että suunni
telma on ajantasainen ja 
avoimesti saatavilla.

Huolehtii sosiaalityöntekijöiden 
saatavuudesta ja hallituista ja 
suunnitelmallisesti hoidetuista 
sosiaalityöntekijävaihdoksista 
sekä niistä tiedottamisesta myös 
asiakkaille. 
Vastaa siitä, että lapsella on 
säännöllinen yhteys omaan 
sosiaalityöntekijään.
Kunnalla on toimintapa, jonka 
avulla se systemaattisesti 
varmistaa, että sijoitetut 
lapset saavat tiedon omista 
oikeuksistaan ja yhteyden
ottokanavista epäkohtiin 
liittyvissä asioissa. 
Huolehtii, että sosiaali
asiamiehestä tiedotetaan 
myös lapsille ja nuorille heille 
ymmärrettävillä tavoilla ja 
keinoilla. 
Huolehtii, että sosiaali
asiamiehen palvelut ovat myös 
tosiasiassa lasten ja nuorten 
saavutettavissa.15 
Varmistaa, että sosiaali
asiamiehet tiedottavat 
palveluistaan myös lasten
suojelun asiakkaana oleville 
lapsille. Esim. varmistetaan, 
että tiedottaminen tapahtuu 
lapsiystävällisellä tavalla ja 
lapsille sopivilla keinoilla.
Yhteydenpito ja yhteyden
ottokanavissa hyödynnetään 
lapsille ja nuorille luonte
via tapoja kuten digi
taalisia sovelluksia ja 
yhteydenottokynnystä 
madalletaan.
Varmistaa, että palvelun
tuottajien omavalvonta
suunnitelmat sisältävät yleisen 
hyvää kohtelua koskevan 
suunnitelman16.

Lapsen arki 
sijaishuolto paikassa

Lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä

Toimeksiantosuhteinen 
 perhehoitaja 

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
 perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja oma-
hoitaja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
 yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 9
Lapsi saa hänelle 
kuuluvan 
varhaiskasvatuksen, 
opetuksen, 
terveydenhuollon 
sekä muut perus- 
ja erityistason 
palvelut.17 

Järjestää  lapselle hänelle kuuluvan 
kuntoutuksen ja muut palvelut, 
erityistarpeet huomioiden. 
Varmistaa, että lapsi saa itselleen 
kuuluvat palvelut jo heti sijais
huoltopaikkaan tullessa. Vastaa siitä 
että lapselle kuuluvat tuet haetaan. 
Huolehtii lapsen koulunkäynnin/ 
varhaiskasvatuksen sujumisesta 
yhteistyössä sivistystoimen kanssa. 
Huolehtii siitä, että lapsen 
erityistarpeet ovat tiedossa 
sijaishuoltopaikassa ja muissa 
palveluissa ja että  ne huomioidaan 
lapsen ympärillä olevassa 
ammattilaisverkostossa huomioiden 
salassapitoa ja tiedon luovuttamista 
koskevat säännökset.
Seuraa ja vastaa siitä että 
lapsen asiakas  suunnitelma 
sekä sitä täydentävä hoito ja 
kasvatussuunnitelma ovat ajan 
tasalla ja että niitä toteutetaan.18

Huolehtii, että toisen kunnan 
alueelle sijoitettu lapsi saa 
tarvitsemansa palvelut sijainti
kunnassaan.6

Hakee yhteistyössä 
lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa 
lapselle kuuluvat tuet ja 
palvelut.
Huolehtii lapsen 
varhais kasvatuksen, 
koulunkäynnin ja 
perusterveydenhuollon 
palveluiden toteutumisesta. 
Tekee aktiivisesti 
yhteistyötä edellä 
mainittujen tahojen kanssa.
Huolehtii lapsen 
tarvitseman kuntoutuksen 
toteutumisesta ja osallistuu 
tarpeen mukaan lapsen 
kuntoutukseen.
Vastaanottaa lapsen 
tarpeen niin vaatiessa 
tukea ja apua myös 
itselleen sekä hakee sitä 
myös itse aktiivisesti.

Keskustelee perhehoitajan 
kanssa palvelujen 
sujuvuudesta sekä niiden 
järjestä misestä. Kuulee 
myös lasta tapaamisilla 
sijaisperheessä ja tekee 
tiivistä yhteis työtä lapsen 
asioista vastaavan sosiaali
työntekijän kanssa tilanteen 
arvioinnissa. 
Varmistaa että perhehoitaja 
ja sijaisperhe saavat 
tarvitse mansa tuen myös 
itselleen. 

Hakee yhteistyössä lapsen 
asioista vastaavan sosiaali
työntekijän kanssa lapselle 
kuuluvat tuet ja palvelut.
Huolehtii lapsen varhais 
kasvatuksen, koulun
käynnin ja perus
terveydenhuollon 
palveluiden toteutumisesta. 
Tekee aktiivisesti yhteis
työtä edellä mainittujen 
tahojen kanssa
Huolehtii lapsen 
tarvitseman kuntoutuksen 
toteutumisesta osallistuu 
tarpeen mukaan lapsen 
kuntoutukseen
Perhekoti vastaanottaa 
lapsen tarpeen niin 
vaatiessa tukea ja apua 
myös itselleen sekä hakee 
sitä myös itse aktiivisesti.

Huolehtii lapsen 
varhais kasvatuksen, 
koulunkäynnin ja perus
terveydenhuollon 
palveluiden toteutumisesta.
Huolehtii lapsen 
tarvitseman kuntoutuksen 
järjestämisestä laitoksessa 
tai sen toteutumisesta 
muissa palveluissa. 
Osallistuu tarpeen mukaan 
lapsen kuntoutukseen.

Varmistaa yksikön ja sijainti
kunnan palveluiden ja 
yhteistyön toimivuuden.
Hakee yhteistyössä 
lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa 
lapselle kuuluvat tuet ja 
palvelut.
Huolehtii lapsen tarvitseman 
kuntoutuksen järjestämisestä 
ja osallistuu tarpeen mukaan 
lapsen kuntoutukseen.
Varmistaa, että laitoksen 
moniammatillinen yhteistyö 
on sujuvaa myös laitoksen 
yhteistyötahojen kanssa.
Laitokseen vastaanotetaan 
lapsen tarpeen niin vaatiessa 
tukea ja apua (esim. erikois
sairaanhoidosta) sekä haetaan 
sitä myös itse aktiivisesti.

Vastaa kuntatasolla 
siitä, että sivistystoimen, 
varhaiskasvatuksen, terveyden
huollon ja lastensuojelun sekä 
muiden sosiaalipalveluiden 
yhteistyö toimii saumattomasti. 
Ennakoi sijoitettujen lasten 
tarpeita ja varmistaa 
palvelupolkujen sujuvuutta.
Huolehtii siitä, että sijoitetuille 
lapsille on tarjolla ja heille 
varmistetaan yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti heille 
kuuluvat varhaiskasvatuksen, 
opetuksen, terveydenhoidon 
ja muut sosiaali ja 
terveydenhuollon palvelut. 
Vastaa siitä, että erityistason 
palveluprosessit on sovitettu 
yhteen ja että hoito tuodaan 
mahdollisimman lähelle 
lapsen arkiympäristöä siten 
että lapsen hoitotarve ei 
aiheuta ylimääräisiä muuttoja 
lapselle. Huolehtii siitä että 
erityistason palvelut tuodaan 
sijaishuoltopaikkaan, mikäli se 
on lapsen edun mukaista. 
Vastaa siitä että sijoitetun lapsen 
erityisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin 
vastataan.
Vastaa siitä, että myös laitos, 
ammatillinen perhekoti tai 
perhehoitaja saa tarvitsemansa 
tuen sekä palvelut ja että koko 
perhettä tai sijoitetun lapsen 
yhteisöä tuetaan erityistason 
osaamisella. 
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Sijaishuoltopaikasta 
pois  siirtyminen 
ja sijaishuollon 
 päättyminen

Lapsen asioista vastaava sosiaalityön-
tekijä

Perhehoitaja
(toimeksiantosuhteinen 
 perhehoito)

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja omahoi-
taja/ ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 10
Lapsi tuntee, että 
sijaishuol topaikasta 
muuttaminen 
on turvallista ja 
ennakoitavaa 

-  jälleenyhdistämis-
tilanteessa, 

-  jälkihuoltoon 
itsenäistymis-
vaiheessa siirtyessä 
ja

-  toiseen sijaishuolto-
paikkaan siirtyessä.

Käynnistää ajoissa suunnitellun 
siirtymän/sijaishuollon 
päättämisprosessin valmistelun 
yhteistyössä kaikkien osapuolten 
kanssa ja huolehtii tulevan siirtymän 
turvallisuudesta ja yksilöllisyydestä 
sekä tukee lapsen/nuoren osallisuutta 
sen valmistelussa ja toteuttamisessa.
Työskentelee yhdessä vanhempien, 
lapsen ja sijaishuoltopaikan kanssa 
jälleenyhdistämistilanteessa. Laatii 
tarvittaessa jälkihuoltosuunnitelman 
ja huolehtii sen toteutumisesta.
Laatii itsenäistyvän nuoren 
jälkihuoltosuunnitelman sekä huolehtii 
sen noudattamisesta ja  jälkihuollon 
työntekijöihin tutustumisesta  hyvissä 
ajoin (viimeistään puoli vuotta) ennen 
sijoituksen päättymistä.
Kartoittaa itsenäistyvän nuoren lähi 
ja tukiverkostot ennen jälkihuoltoon 
siirtymistä. Sopii ja neuvottelee 
vastuut ja lähi ja tukiverkostojen 
konkreettisen sitoutumisen periaatteet. 
Varmistaa, että nuorella on vähintään 
yksi aikuinen tukenaan.
Huolehtii suunnitelmallisesta 
työskentelystä jälkihuoltoon 
siirtymisessä ja itsenäistymisvaroista. 
 Huolehtii, että äkillisesti tapahtuvissa 
ja suunnittelemattomissa siirtymissä/
sijaishuollon päättymisessä 
tilanteeseen johtaneet syyt käsitellään 
lapsen ja muiden asianosaisten kanssa.
Käynnistää ja huolehtii mahdollisen 
uuden sijaishuoltopaikan valinnasta 
lapsen tarpeita ja edun ensisijaisuutta 
noudattaen (kriteerin 1 periaatteiden 
mukaisesti).

Tukee lapsen 
suunnitelmallista 
siirtymistä seuraavaan 
elämänvaiheeseen.
Sitoutuu hoitamaan lasta 
siihen asti, kunnes lapsi 
muuttaa muualle.
Osallistuu suunnitelman 
mukaiseen jälleen
yhdistämistyöskentelyyn.
Toimii turvallisesti ja lasta 
tukien silloinkin, kun kyse 
on äkillisestä ja suunnitte
lemattomasta sijaishuolto
paikan muutoksesta.
Huolehtii, että lapsi tietää 
mahdollisuuksistaan 
pitää yhteyttä sijais
huoltopaikkaan 
sijoituksen jälkeenkin. 
Ellei yhteydenpito ole 
mahdollista, auttaa 
korvaavien suhteiden 
löytämisessä.

Tukee perhehoitajia 
siirtymä vaiheisiin 
liittyvässä työskentelyssä 
ja huolehtii, että lapsen 
edun ensi sijaisuus 
ja tarpeet tulevat 
huomioiduiksi kaikissa 
tilanteissa. 
Osallistuu perhe hoitajien 
ja sosiaali työntekijän 
väliseen yhteis työhön 
siirtymä tilanteissa.
Tukee perhehoitajia 
suunnitelman mukaisessa 
jälleen yhdistämis
työskentelyssä/
yhteistyössä lapsen 
läheisten kanssa.

Tukee lapsen 
suunnitelmallista 
siirtymistä seuraavaan 
elämän vaiheeseen. 
Sitoutuu hoitamaan lasta 
siihen asti, kunnes lapsi 
muuttaa muualle.
Osallistuu suunnitelman 
mukaiseen jälleen
yhdistämis työskentelyyn.
Toimii turvallisesti ja lasta 
tukien silloinkin, kun kyse 
on äkillisestä ja suunnitte
lemattomasta sijaishuolto
paikan muutoksesta.
Huolehtii, että lapsi tietää 
mahdolli suuksistaan 
pitää yhteyttä sijais
huoltopaikkaan sijoituksen 
jälkeenkin. Ellei yhteyden
pito ole mahdollista, auttaa 
korvaavien suhteiden 
löytämisessä.

Tukee lapsen 
suunnitelmallista 
siirtymistä seuraavaan 
elämän vaiheeseen.
Hoitaa lasta siihen asti, 
kunnes lapsi muuttaa 
muualle.
Toteuttaa perhetyötä 
suunnitelman mukaisesti 
jälleen yhdistämis
tilanteessa.
Toimii turvallisesti ja 
lasta tukien silloinkin, 
kun kyse on äkillisestä ja 
suunnitte lemattomasta 
sijaishuoltopaikan 
muutoksesta.
Huolehtii, että lapsi tietää 
mahdollisuuksistaan 
pitää yhteyttä sijais
huoltopaikkaan sijoituksen 
jälkeenkin. Ellei yhteyden
pito ole mahdollista, auttaa 
korvaavien suhteiden ja 
tahojen löytämisessä.

Tukee lapsen 
suunnitelmallista 
siirtymistä seuraavaan 
elämän vaiheeseen.
Sitoutuu hoitamaan lasta 
siihen asti, kunnes lapsi 
muuttaa muualle.
Mahdollistaa suunnitelman 
mukaisen perhe työn 
toteuttamisen jälleen
yhdistämistilanteessa.
Toimii turvallisesti ja 
lasta tukien silloinkin, 
kun kyse on äkillisestä ja 
suunnittelemattomasta 
sijais huoltopaikan 
muutoksesta.
Huolehtii, että lapsi tietää 
mahdolli suuksistaan 
pitää yhteyttä sijais
huoltopaikkaan sijoituksen 
jälkeenkin. 
Ellei yhteyden pito ole 
mahdollista, auttaa 
korvaavien suhteiden ja 
tahojen löytämisessä.

Määrittelee sekä suunniteltuja 
ja ennakoituja että 
suunnittelemattomia ja 
äkillisesti tapahtuvia siirtymiä 
tai sijaishuoltopaikkojen 
muutoksia koskien.
Mahdollistaa nuoren sijoituksen 
jatkumisen täysiikäistymisen 
jälkeenkin, jos se on nuoren 
edun mukaista.
Varmistaa jatkumot, 
päällekkäiset prosessit ja 
limittäisen työskentelyn 
mahdollisuuden siten, että 
lapsen siirtymissä toimitaan 
saattaen vaihtaen.
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Sijaishuoltopaikasta 
pois  siirtyminen 
ja sijaishuollon 
 päättyminen

Lapsen asioista vastaava sosiaalityön-
tekijä

Perhehoitaja
(toimeksiantosuhteinen 
 perhehoito)

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja omahoi-
taja/ ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 11
Itsenäistyvä nuori 
saa tarvitsemansa 
tuen ja palvelut 
jälkihuollossa.

Varmistaa, että nuorella on paikka, 
missä asua.
Tukee nuoren itsenäistymistaitoja.
Tukee ja avustaa nuorta ura
suunnittelussa, koulutuksen tai 
työpaikan hankkimisessa tai muun 
mielekkään tekemisen järjestymisessä 
sekä (koulu tai työelämän) arki
päivässä selviämisessä.
Toteuttaa jälkihuoltosuunnitelmaa, 
arvioi sen toteutumista joustavasti ja 
huolehtii sen tarkastamisesta riittävän 
usein.
Varmistaa, että jälkihuollossa oleva 
nuori saa tarvitsemansa palvelut. 

Tukee nuoren itsenäistymis
taitoja.
Tukee ja avustaa nuorta 
urasuunnittelussa, 
koulutuksen tai työpaikan 
hankkimisessa tai muun 
mielekkään tekemisen 
järjestymisessä sekä  (koulu 
tai työelämän) arkipäivässä 
selviämisessä.
Toteuttaa 
jälkihuoltosuunnitelmaa 
yhteistyössä lapsen 
asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa.

Tukee perhehoitajia 
nuoren itsenäistymis
taitojen harjaannut
tamisessa, nuoren 
urasuunnittelun, 
koulutuksen, työpaikan 
tai muun mielekkään 
tekemisen löytymisessä ja 
arkipäivässä selviämisen 
taitojen opettelussa. Tukee 
perhehoitajia nuoren 
jälki huoltosuunnitelman 
toteuttamisessa.

Tukee nuoren itsenäistymis
taitoja.
Tukee ja avustaa nuorta 
urasuunnittelussa, koulu
tuksen tai työpaikan
hankkimisessa tai muun 
mielekkään tekemisen 
järjestymisessä sekä (koulu 
tai työelämän) arkipäivässä 
selviämisessä.
Toteuttaa jälkihuolto
suunnitelmaa yhteistyössä 
lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa.

Tukee nuoren itsenäistymis
taitoja.
Tukee ja avustaa nuorta 
urasuunnittelussa, koulu
tuksen tai työpaikan 
hankkimisessa tai muun 
mielekkään tekemisen 
järjestymisessä sekä  (koulu 
tai työelämän) arkipäivässä 
selviämisessä.
Toteuttaa jälkihuolto
suunnitelmaa yhteistyössä 
lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa.

Tukee nuoren itsenäistymis
taitoja.
Tukee ja avustaa nuorta 
urasuunnittelussa, koulu
tuksen tai työpaikan 
hankkimisessa tai muun 
mielekkään tekemisen 
järjestymisessä sekä  (koulu 
tai työelämän) arkipäivässä 
selviämisessä.
Toteuttaa jälkihuolto
suunnitelmaa yhteistyössä 
lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän kanssa.

Määrittelee itsenäistyvien 
nuorten jälkihuoltoa 
koskevat toimintaperiaatteet 
ja mahdollistaa nuorten 
yksilöllisten tarpeiden mukaisen 
jälkihuoltoon siirtymisen. 
Huomioi jälkihuoltojatkumon 
hankintakäytännöissä 
ja mahdollistaa nuoren 
hyvinvointia tukevien 
tukipalvelujen hankinnan. 
Varmistaa jälkihuollon 
palveluiden riittävyyden ja 
saatavuuden kunnassa.

Sijaishuollon 
 s uunnitelmallisuus ja 
 dokumentointi

Lapsen asioista vastaava sosiaalityön-
tekijä

Perhehoitaja
(toimeksiantosuhteinen 
perhe hoito)

Perhehoitajan tuesta 
 vastaava taho

Ammatillisen perhekodin 
perhehoitaja

Laitostyöntekijä ja omahoi-
taja/ -ohjaaja

Laitospalvelun tuottaja ja 
yksikön vastuuhenkilö

Kunta/ kuntayhtymä

Kriteeri 12
Lapsi kokee, että 
hänen sijoitus, 
sen seuranta ja 
dokumentointi on 
suunnitelmallista ja 
häntä varten. 

Seuraa asiakassuunnitelman 
ja sitä täydentävän hoito ja 
kasvatussuunnitelman toteutumista 
jatkuvasti lapsen ja perheen osalli
suutta kunnioittaen ja sijais
huoltopaikkaa kuullen ja huolehtii 
näiden suunnitelmien säännöllisestä 
päivittämisestä.20 
Mahdollistaa lapsen osallistumisen 
sijoituksen suunnitteluun, edistymisen 
seurantaan ja lasta koskevien asioiden 
dokumentointiin lapsen ikä ja 
kehitystaso huomioiden.
Huolehtii lapsen asioiden 
asianmukaisesta dokumentoinnista ja 
asiakirjojen säilyttämisestä.21 

Noudattaa sosiaali
työntekijän lapselle 
laatimaa asiakas
suunnitelmaa. Osallistuu 
sen säännölliseen 
tarkistukseen vähintään 
vuosittain ja aina lapsen 
tuen tarpeen muuttuessa. 
Raportoi lapsen tilanteesta 
hänen asioistaan vastaa
valle sosiaali työntekijälle. 
Mahdollistaa lapsen 
osallistumisen raportointiin 
lapsen ikä ja kehitystaso 
huomioiden.
Dokumentoi lapsen 
asioita yhdessä lapsen 
kanssa ja kirjaa havaintoja 
säännöllisesti.21

Käsittelee asiakastietoja 
asianmukaisesti.21 

Tukee perhehoitajia lapsen 
asiakassuunnitelman 
toteuttamisessa ja 
säännönmukaisessa 
tarkistamisessa, 
osallisuutta tukevan 
dokumentoinnin toteut
tamisessa, säännöllisessä 
raportoinnissa ja asiakas
tietojen asianmukaisessa 
käsittelyssä. 

Noudattaa sosiaali
työntekijän lapselle 
laatimaa asiakas
suunnitelmaa. Osallistuu 
sen säännölliseen tar
kistukseen vähintään 
vuosittain ja aina lapsen 
tuen tarpeen muuttuessa. 
Raportoi lapsen tilanteesta 
hänen asioistaan 
vastaavalle sosiaali
työntekijälle. Mahdollistaa 
lapsen osallistumisen 
raportointiin lapsen ikä ja 
kehitystaso huomioiden.
Dokumentoi lapsen asioita 
yhdessä lapsen kanssa 
ja kirjaavat havaintoja 
säännöllisesti.21

Käsittelee asiakastietoja 
asianmukaisesti.21

Noudattaa sosiaali
työntekijän lapselle 
laatimaa asiakas
suunnitelmaa ja sitä 
täydentävää hoito ja 
kasvatussuunnitelmaa.
Huolehtii lapsen asioiden 
raportoinnista ja 
käsittelee asiakastietoja 
asianmukaisesti.
Mahdollistaa lapsen 
osallistumisen raportointiin 
lapsen ikä ja kehitystaso 
huomioiden.
Dokumentoi lapsen 
asioita yhdessä lapsen 
kanssa ja kirjaa havaintoja 
säännöllisesti.21

Noudattaa sosiaali
työntekijän lapselle 
laatimaa asiakas
suunnitelmaa ja sitä 
täydentävää hoito ja 
kasvatussuunnitelmaa. 
Huolehtii, että ne 
tarkistetaan säännöllisesti 
(vähintään vuosittain) ja 
aina lapsen tuen tarpeen 
muuttuessa.
Huolehtii, että lapsen 
tilanteesta raportoidaan 
kuukausittain kirjallisesti 
ja yhdessä lapsen kanssa 
lapsen asioista vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle.
Varmistaa asiakastietojen 
asianmukaisen käsittelyn. 
Edistää lapsen osallisuutta 
dokumentoinnissa. 

Huolehtii lasten asiakas
suunnitelmien asian
mukaisuudesta ja asiakastietojen 
asianmukaisesta käsittelystä.
Seuraa sijoitusten etenemistä 
ja sijaishuollon muutoksia sekä 
arvioi niitä kokonaisuutena. 
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Taulukon viitteet
1 LSL 32 § 1 mom.
2 LSL 41 § 1 momentti ja 50 §.
3 Julkisuuslaki 26 § 3 momentti.
4 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983, 1 § 3 momentti: ”Lasta tulee kasvattaa siten, 

että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti 
eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja 
aikuisuuteen tulee tukea ja edistää."

5 Perhehoitolaki 5 §. 
6 LSL 16 b §.
7 LSL 60 §.
8 LSL 53 § 1 momentti.
9 LSL 32 a §.
10 LSL 55 §.
11 LSL 29 § 1 momentti ja 53 § 2 momentti.
12 LSL 74 §.
13 LSL 24 § 1 momentti.
14 LSL 74 a §.
15 YK:n sijaishuollon ohjeiden kohta 99: ”Lapsella tulisi olla pääsy tunnettuun, tehokkaaseen ja 

puolueettomaan järjestelmään, jonka avulla he voivat valittaa tai ilmoittaa kohteluaan tai olosuhteitaan 
sijoitus paikassa koskevista huolenaiheistaan”. Huom. myös LSL 32 a § ja 74 a §.

16 LSL 61 b §.
17 LSL 15 §, 52 a §, terveydenhuoltolaki (1326/2010) 69 § 1 momentti.
18 LSL 30 §.
19 LSL 52 a § 2 ja 3 momentti.
20 LSL 30 § 5 momentti ja LSL 30 a §.
21 LSL 33 §, LSL 74 §, laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) ja tietosuojalaki 1050/2018.
22 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 16 § ja 17 § 1 mom 1–2 kohta.
23 LSL 69 a §.
24 LSL 41 §, 43 §, 50 §.
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LIITE 3 Keskeisiä esityksiä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan 
mallista

Mallin on laatinut: Susanna Hoikkala, Raija Kojo, Jaana Tervo & Teija Aaltonen. Se on jul-
kaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpaperina 19/2017. Helsinki 2017. ISBN 978-
952-302-854-8 (painettu), ISBN 978-952-302-855-5 (verkkojulkaisu).

Raportissa esitetään lapsikeskeinen ja lapsenoikeusperustainen sijaishuollon ohjauksen ja 
valvonnan toimintamalli. Lisäksi esitetään keinoja sijoitettujen lasten ja nuorten oikeustur-
van toteutumisen varmistamiseksi sekä heidän omia oikeuksiaan koskevan tietoisuuden 
vahvistamiseksi. Mallin tarkoituksena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa nykyisiä toimintata-
poja sekä eri ohjaus- ja valvontatoimijoiden rooleja ja vastuunjakoa. 

Malli on laadittu vuonna 2016 ja se on tarkoitettu lähtökohdaksi jatkokeskustelulle ja edel-
leen kehitettäväksi yhdessä kuntien toimijoiden, kehittäjien, ammattilaisten, tutkijoiden ja 
kokemusasiantuntijoiden kanssa. Raportissa korostetaan sitä, että jatkotyöskentelyssä on 
tärkeää tarkentaa ja etsiä ratkaisuja myös siihen, miten raporteissa kuvattu kunkin teeman 
’malli’ on sovitettavissa uudistuviin palvelurakenteisiin ja yhteen muiden LAPE-ohjelmassa 
kehitettyjen mallien kanssa.

Innovaatioina mallinnusryhmä esittää kansallisen sijaishuoltopaikkarekisterin perustamis-
ta,i nykyisten päällekkäisyyksien purkamista, valvonnan dokumentaation yhtenäistämistä, 
vertaisarviointimenettelyjen kehittämistä sekä ohjaus- ja valvontatoiminnan tietopohjan 
ja osaamisen vahvistamista. Ehdotuksen perustana raportissa ovat mallinnusryhmässä 
työskennelleiden ammattilaisten ja myös tutkimustietoon perustuvat näkemykset. Ra-
portti sisältää kuvausta mm. eri valvontatahojen roolista. Alla on kuvattuna muutama esi-
merkki siitä, mitä raportti sisältää.

Mallinnusryhmä ehdotti mm., että:

• Hyvinvointia koskeva tieto kartoitetaan vuorovaikutteisesti ja lapsi-
ystävällisesti sosiaalityöntekijän ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 
turvin. Kirjaamisessa hyödynnetään lapsiystävällisen ja avoimen do-
kumentoinnin menetelmiä.

i Kansallista sijaishuoltopaikkojen rekisteri on kehitteillä ja sen perustamisesta on tehty esiselvitys Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelman puitteissa.
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• Seurataan systemaattisesti lapsen oikeuksien noudattamista (sijoit-
tajakunnan velvollisuuksia) sijaishuollossa (esim. asiakassuunnitel-
man ajantasaisuus, läheisten tapaaminen)

• Yksiköstä kertyvää tietoa on koottava yhteen, jota voidaan käyttää 
lapsikohtaisen sijaishuollon toteutumisen seurannan tukena.

• Tiedon seuranta on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin takaamiseksi 
ja rakenteellisen väkivallan/ kaltoinkohtelun/turvattomuuden vä-
hentämiseksi. Samassa yhteydessä tulee kiinnittää huomioita lapsen 
oikeuteen pysyviin olosuhteisiin ja ihmissuhteisiin.

Mallinnusryhmä kiinnitti erityistä huomiota lapsen kuulemisen ja osallisuuden vahvistami-
sen teemaan ja on tehnyt tästä yksityiskohtaisemman kolmiportaisen jaottelun (yksilötaso, 
ryhmätaso ja yhteiskunnallinen taso). Toimintamallin käyttöönoton myötä:

• Aikaansaadaan systemaattisemmat lasten näkemysten ja kokemus-
ten selvittämisen käytännöt sijaishuoltopaikoissa.

• Yksittäiselle lapselle ja lapsille ryhmänä avautuu mahdollisuus saada 
parempaa sijaishuoltoa ja osallistua nykyistä systemaattisemmin 
oman sijaishuollon kasvuympäristönsä toiminnan arviointiin ja ke-
hittämiseen sekä mahdollisten epäkohtien esiintuomiseen.

• Lasten ja heidän perheidensä osallisuus vahvistuu ja heillä on pa-
remmat edellytykset ymmärtää omaa tilannettaan, vaikuttaa siihen 
sekä arvioida sijaishuollon onnistumista.

• Lapsi tietää enemmän oikeusturvastaan ja hänellä on nykyistä pa-
remmin tiedossa yhteydenottotahot ja -keinot.

• Lapset saavat turvallisemman, läpinäkyvämmän, oikeudenmukai-
semman ja tavoitteellisemman sijaishuollon, jolloin lasten saaman 
palvelun ja tavoitteiden toteutumisen seuranta tapahtuu sekä yk-
silö- että sijaishuoltoyksikkökohtaisesti. Palvelu on valtakunnallisesti 
tasa-arvoisempaa.

• Lapsen osallisuuden tukemisessa huomioidaan lapsen osallistumi-
sen takaamiseksi luodut eettiset periaatteet.

• Erilaisten yhteydenottokeinojen kehittäminen jatkuu.



77

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:8 LASTENSUOJELUN LAATUSUOSITUS

Kuvio 3. Malli yksikkökohtaiseen valvontaan (pl. perhehoito).

Lupa, tai ilmoitus 
valvontaviranomaiselle

• valtakunnallisesti yhtenäiset 
lomakkeet ja niihin 
kerättävät tiedot

• valtakunnallisesti 
yhdenmukaiset standardit

• tarkastuskäynnillä 
valvontaviranomaisen 
mukana sijaintikunnan 
edustaja

Toiminnan aikana 
suunnitelmallisesti ohjaus 
ja valvontakäynnit, ml. 
sopimusohjaus

Reaktiivinen valvonta

• suunnitelmalliset käynnit 
työparina (valtakunnallinen 
toimija sekä sijoittaja tai 
sijaintikunnan edustaja). 
Hyödynnetään vertaisarvio
intia ja sovitaan lasten 
haastattelusta

• vahva yhteistyö ja 
tiedonvaihto lapsen asioista 
vastaavan sosiaalityönteki
jän kanssa

• epäily epäkohdasta 
yksikössä: toimitaan 
työparina (valtakunnallinen 
toimija sekä sijoittaja tai 
sijaintikunnan edustaja). 
Hyödynnetään vertaisarvio
intia ja sovitaan lasten 
haastattelusta

• vahva yhteistyö ja 
tiedonvaihto lapsen asioista 
vastaavan sosiaalityönteki
jän kanssa

Kuvio 4. Lapsikeskeinen valvonta.

LAPSI LAPSI

Sijoittajakunta Sijoittaja
kunta 

Tiedonvaihto, 
suunnitelmallisuus ja 
kansallinen rekisteri (myös 
toimeksiantosuhteinen 
perhehoito)

Sovitaan yhteistyöstä; esim. 
työpari: valvontaviranomainen 
& kunnan edustaja

Tiedonvaihto, 
suunnitelmallisuus ja 
kansallinen rekisteri (myös 
toimeksiantosuhteinen 
perhehoito)

Lapsen asioista 
vastaava 
sosiaali

työntekijä

Lapsen asioista 
vastaava 
sosiaali

työntekijäAVI

AVI

Eduskunnan 
oikeusasiamies

Eduskunnan 
oikeusasiamies

Sijoituskunta Sijoituskunta 

Kaikkien toimiessa erikseen lasta voi haastatella 
viisi eri valvojaa yksikkö ja lapsikohtaisessa 
suunnitelmallisessa ja reaktiivisessa valvonnassa 
(ei toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa)

Jatkossa yhteys valtakunnallisen ja kunnallisen 
toimijan välille suunnitelmallisessa ja 
reaktiivisessa valvonnassa
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Liite 4 – Yhteenveto suosituksista

SUOSITUKSET / OSALLISUUS
Lastensuojelussa toimitaan niin, että työntekijän ja lastensuojelun asiakkaana olevan lap-

sen/nuoren sekä lapsen perheen ja muiden läheisten sekä muiden asiaan osallisten/lapselle 

tärkeiden ihmisten välillä on mahdollisuus jatkuvaan ja luottamukselliseen vuorovaikutuk-

seen. Suositellaan lastensuojelun sosiaalityön organisointia systeemisen tiimityöskentelyn 

periaatteiden mukaisesti aina kun se on asiakastyön järjestämisen näkökulmasta mahdol-

lista. (T,J1)

Läheisverkoston jäsenet ja heidän mahdollisuutensa antaa sosiaalista tukea määritellään yk-

silöllisesti lapsen/nuoren ja perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. (T)

Lastensuojelun työntekijä, perhe, läheiset ja muut lapsen asiassa mukana olevat viranomai-

set neuvottelevat yhdessä muiden viranomaisten mahdollisuuksista tukea lapsen edun to-

teutumista ja auttaa vanhempia kasvatusvastuun toteutumisessa. (T)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä huolehtii, että lapsen läheiset ovat osallisena lapsen tilan-

teessa kaikissa sijaishuollon vaiheissa. (T)

Johto huolehtii, että lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan kehittämään palveluja. Kun 

kunnassa laaditaan lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa osallistumisen vahvistamiseksi 

ja lastensuojelupalveluiden parantamiseksi suunnitelma, joka on osa lasten ja nuorten hy-

vinvointisuunnitelmaa, tulee asiasta näkyvämpi myös asiakkaille. (J)

1  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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SUOSITUKSET / LASTENSUOJELU OSANA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN 
PALVELU JÄRJESTELMÄÄ
Lastensuojelu antaa ilmoituksen tehneelle viranomaistaholle tiedon lastensuojeluilmoi-
tuksen vastaanottamisesta sekä ilmoittaa asiaa hoitavan toimiston tai työntekijän nimen ja 
yhteystiedon. (T, J)

Lastensuojeluilmoituksen tehnyt ammattilainen on tarvittavassa määrin mukana lapsen 
asian selvittämisessä ja tuen tarjoamisessa. Muut viranomaiset ovat mukana silloin, kun se 
on tarpeen. (T)

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä koordinoi lastensuojeluasiaan liittyvää viran-
omaisyhteistyötä ja huolehtii, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoit-
teet lasten ja perheiden yksilöllisissä tilanteissa. (T)

Kun lapselle ja huoltajalle ilmoitetaan lastensuojelun työskentelyn aloittamisesta, kerro-
taan samalla, mitä lastensuojelun työskenteleminen tarkoittaa käytännössä ja annetaan 
esimerkiksi infopaketti lastensuojelusta painettuna oppaana asiakkaille ja tiedot palve-
luista kunnan nettisivuilla. Myös sosiaaliasiamiehen palveluista ja asiakkaan oikeusturva-
keinoista tulee kertoa asiakkaalle. (T, J)

Ensimmäisessä tapaamisessa - ja tarvittaessa jatkossakin – lastensuojelun työskentelyn pe-
riaatteet käydään asiakkaiden kanssa yhdessä läpi (mukaan lukien avoimen dokumentaa-
tion mahdollisuus). (T)

Johto tukee työntekijöiden kykyä ja mahdollisuuksia lapsilähtöiseen ja ihmissuhdeperus-
teiseen työhön vastaamalla muun muassa resursoinnista, työn painotuksista ja osaamisen 
vahvistamisesta. Johto myös huolehtii, ettei asiakkaan ja työntekijän välinen luottamuksel-
lisuus asiakassuhteessa katkea tarpeettomasti, esimerkiksi organisaatiomuutoksissa. (J)

Asiakkaalle tarjottava tuki on asiakkaan tarpeisiin räätälöityä ja tarpeen mukaan intensii-
vistä. (T, J)

Työskentelytavat ovat monipuolisia ja käytettävät menetelmät luotettavia. Kotikäynnit - 
tarvittaessa ennalta ilmoittamattomat - kuuluvat työhön. (T, J)

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä tukee lastensuojelutyötä sen eri prosesseissa. (J)
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SUOSITUKSET / LASTENSUOJELUN AMMATTILAISET JA TYÖYHTEISÖT
Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen, myös mah-

dollisiin työhön liittyviin tutkimus- ja kehittämisverkoihin. (T, J2)

Lastensuojelutyössä tarvittavan osaaminen määritellään selkeästi ja osaamista tuetaan 

suunnitelmallisesti varsinkin niiden työntekijöiden osalta jotka vasta aloittavat työuraansa 

lastensuojelussa. (J)

Työntekijöiden välistä tehtävänjakoa kehitetään edelleen, mm. lähihoitajien, sosiaaliohjaa-

jien ja sosiaalityöntekijöiden välillä. (T, J)

Lastensuojelutyön organisoinnissa lähtökohtana on, että lastensuojelun sosiaalityönte-
kijää kohden on enintään 25 asiakasta. Työntekijäkohtaiseen asiakasmäärään vaikuttavat 
kuitenkin myös alueelliset, sisällölliset, asiakkaan palvelutarpeisiin liittyvät tekijät ja muut 
käytettävissä olevat resurssit sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuvat resurssitarpeet, 
kuten jälkihuolto-oikeuden laajennus 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Yksittäisen sosiaali-
työntekijän työtilanteeseen saadaan joustoa organisoimalla työ tiimityöksi. (J)

Työtä kehitettäessä minimoidaan asiakkaille koituvat haittavaikutukset työntekijöiden vaih-

tuvuudesta. Tämä voidaan tehdä mm. varmistamalla, että yksi sama työntekijä kulkee asiak-

kaan rinnalla lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. (J)

Työntekijän täydennyskoulutuksessa sekä työtä kehitettäessä rinnalla kulkevaa ohjausta ja 

opettamista korostetaan yksittäisten koulutusten sijaan. (J)

Työnohjaus järjestetään asiakastyötä tekeville. (J)

Lastensuojelun työntekijöille annetaan mahdollisuus kehittyä lastensuojelutyön mentoriksi 

ja toimia mentorina kollegoille omassa tai muussa työyhteisössä (T, J)

Työntekijät ja työyhteisöt arvioivat omaa toimintaansa ja hyödyntävät tutkittua tietoa. (T, J)

Palveluista kerätään asiakaspalautetta systemaattisesti. (J)

Dokumentointiin kiinnitetään huomiota. Työntekijöiden osaamista dokumentoinnissa vah-

vistetaan ja sovitaan paikallisista menettelyistä. (T, J)

Tieto lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta ja päättymisestä on ajantasaisesti kirjattava 

lapsen asiakirjoihin ja niistä on annettava tieto asiakkaalle joko suullisesti tai kirjallisesti. (T)

2  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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SUOSITUKSET / ARVIOINTI ASIAKKUUDEN AIKANA
Asiakkaan tilanteen arviointi on kiinteä osa lastensuojelun asiakasprosessia sen eri vaiheissa 

ja sitä tehdään virkavastuulla. (J3)

Lapsi/nuori ja hänen vanhempansa kohdataan arvioinnissa selvittäen heidän valmiuttaan 

ottaa vastaan tukea, jotta sitä osataan antaa oikealla tavalla. (T)

Arvioinnissa selvitetään lapsen/nuoren kokonaistilanne siten, että asianosaiset ymmärtävät, 

miksi arviointia tehdään, mitä arvioidaan ja miten arviointi toteutetaan. (T, J)

SUOSITUKSET / SIJAISHUOLLON LAATUKRITEERIT
Eri toimijat sijaishuoltoa järjestäessään, hankkiessaan, tuottaessaan ja valvoessaan huomi-
oivat kaikki sijaishuollon laatukriteerit.

SUOSITUKSET / SIJAISHUOLLON VALVONTA
Sijaishuollon valvontaa kehitetään kunnissa huomioiden tehty valvonnan malli ja sovel-
taen sitä omalle alueelle (T, J)

3  Suosituksessa on viitattu suluissa tahoon, jota suositus erityisesti koskee. 

T = työntekijä, J = johto
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Laadukkaassa lastensuojelussa huomioidaan kauttaaltaan eettiset periaatteet. 
Lapselle tämän tulisi näkyä muun muassa siten, että hänen oikeutensa ja etun-
sa ovat työssä ensisijaisesti huomioitavia, mutta myös hänen läheisensä saavat 
yhdenvertaista, syrjimätöntä ja kunnioittavaa kohtelua. Työntekijät käyvät 
avoimesti läpi ne tuen ja palvelujen muodot, joiden kautta lapsen ja perheen 
on mahdollista saada tukea. Lapsi saa kokea, että jokaisessa tilanteessa huo-
mioidaan hänen turvallisuudentunteensa ja sitä edistetään. Työntekijät ovat 
ammattilaisia, jotka kohdatessaan lapsia ja perheitä toimivat inhimillisesti ja 
empaattisesti. 

Lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen pitää voida luottaa siihen, että hän 
tulee kuulluksi omana itsenään. Hänen tulisi saada riittävästi aikaa omilta 
työntekijöiltään ja voida vaikuttaa niin aikaan, paikkaan kuin siihen tapaan-
kin, jolla hänen elämänsä asioita käsitellään. Lapsella tulee olla myös muutoin 
mahdollisuus vaikuttaa lastensuojelun toimintaan: esimerkiksi systemaattisen 
palautejärjestelmän kautta ja halutessaan osallistua laajempaan palvelujen 
kehittämiseen. 

Lastensuojelutehtävä toteutuu parhaiten lasten, nuorten ja heidän läheistensä 
sekä työntekijöiden keskinäiseen luottamukseen perustuvana yhteistyönä. 
Tämän taakse tarvitaan vastuullisia päätöksiä ja toimintakulttuuria. Tarvitaan 
myös valvontaa. Johdolla on vastuu muun muassa siitä, että työntekijöiden 
työolosuhteet ovat sellaiset, että he pystyvät tekemään työnsä laadukkaasti. 
Käsissäsi oleva lastensuojelun laatusuositus kertoo näistä kaikista lisää.
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