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Utvecklingsprogrammet för 
barnskyddet 2004–2007
Utvecklingsprogrammet för barnskyddet genomförs i 
samarbete med regionala och lokala aktörer inom barn-
skyddet samt aktörer på riksnivå. För utvecklingspro-
grammet har utsetts en samordningsgrupp som styr ut-
vecklingsarbetet på riksnivå. På Internet kan man följa 
med hur programmet framskrider och utnyttja infor-
mationen där. 



Utvecklingsprogrammet för 
barnskyddet 2004–2007

Utvecklingsprogrammet för  
barnskyddet för med sig målmedveten-
het, planmässighet och långsiktighet i

 • styrningen av barnskyddspolitiken
 • ledningen inom barnskyddet
 • klientarbetet inom barnskyddet

Programmet ger en översikt över  
situationen inom barnskyddet och 
utreder utvecklingsbehoven.
Utredningsarbetet har omfattat:

 • barn- och barnskyddspolitiken
 • initialbedömning och öppenvård
 • omhändertagande
 • vård utom hemmet och eftervård
 • regional service och servicekedjor
 • totalrevidering av barnskyddslagen

Genomförandeplan
En genomförandeplan för utvecklandet av 
barnskyddet för åren 2006–2007 har gjorts 
upp på basis av utredningarna. Som ett resul-
tat av det riksomfattande utvecklingsarbetet 
utarbetas före utgången av år 2007:

Nationella riktlinjer för barnskyddet
I barnskyddets nationella riktlinjer bestäms de centrala 
principerna, målen och uppgifterna för barnskyddet. 
Dessutom dras riktlinjer upp för hur barnskyddet skall 
utvecklas under de närmaste åren. 

De nationella riktlinjerna för barnskyddet främ-
jar utvecklandet av barnskyddets innehåll och kvalitet. 
Dokumentet är avsett som stöd för genomförandet av 
barnskyddslagen och beslutsfattandet inom barnskyd-
det. Det styr planeringen av tjänster och stärker barn- 
och barnskyddspolitiken både nationellt och lokalt. 

Handbok för barnskyddet
En handbok för barnskyddet utarbetas. Handboken är 
avsedd för personalen inom barnskyddet och den kom-
mer att finnas på webbtjänsten Socialporten, som upp-
rätthålls av Forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården Stakes och som är avsedd för yr-
kesutbildade personer inom det sociala området. Hand-
boken publiceras hösten 2007 på finska på adressen 
www.sosiaaliportti.fi/lastensuojelu. 

Handboken för barnskyddet fungerar som ett ar-
betsverktyg för personer som arbetar med barnskydd. 
Avsikten är att handboken skall vara aktuell, lätt att 
använda och att informationen är tillförlitlig. På webb-
platsen finns information om barnskyddslagen och hur 

den tillämpas samt arbetsprocessens olika faser inom 
barnskyddet. Där finns också de blanketter som be-
hövs i arbetet. 

Nytt slags kunnande
Öppenvården är ett särskilt insatsområde då det gäl-
ler att utveckla kunnandet hos personalen inom barn-
skyddet. Målet är att stärka planmässigheten och ett 
utvärderande arbetssätt. I och med revideringen av 
barnskyddslagen integreras en utredning av barn-
skyddsbehovet som en ny arbetsfas i barnskyddsarbe-
tet. Arbetet för att utveckla utredningsfasen fortgår och 
personalen utbildas för att stärka bedömningens och 
barncentreringens betydelse inom öppenvården. Sär-
skilda utvecklingsområden är familjearbetet och öp-
penvården för unga. 

Fungerande uppgifts- och service-
strukturer inom barnskyddet
Rekommendationer om uppgiftsstrukturen för och ar-
betsfördelningen mellan olika yrkesgrupper inom barn-
skyddet utarbetas. Dessutom främjas utvecklingen av 
regionala servicestrukturer och regionalt samarbete för 
att ordna barnskyddstjänster. 

Totalrevidering av 
barnskyddslagen
Regeringens proposition med förslag till ny barnskydds-
lag överlämnades till riksdagen i oktober 2006. Mål-
sättningen är att den nya lagen skall träda i kraft vid 
ingången av år 2008. 


