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Lastensuojelun kehittämis-
ohjelma 2004–2007

Lastensuojelun kehittämisohjelmaa toteutetaan yhteis-
työssä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten las-
tensuojelun toimijoiden kanssa. Kehittämisohjelmalla 
on koordinaatioryhmä, joka ohjaa valtakunnallista ke-
hittämistyötä. Verkkosivuilla voi seurata ohjelman ete-
nemistä ja hyödyntää sinne kertyvää tietoa.



Lastensuojelun kehittämis-
ohjelma 2004–2007

Lastensuojelun kehittämisohjelma tuo 
tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta 
ja pitkäjänteisyyttä
 
 • lastensuojelupolitiikan ohjaukseen 
 • lastensuojelun palvelujen johtamiseen
 • lastensuojelun asiakastyöhön 

Lastensuojelun kehittämisohjelmassa 
on koottu katsaus lastensuojelun tilaan 
ja selvitetty kehittämisen tarpeita. 
Selvitystyö on edennyt seuraavissa osioissa:

 • lapsi- ja lastensuojelupolitiikka
 • alkuarviointi ja avohuolto
 • huostaanotto
 • sijaishuolto ja jälkihuolto
 • alueelliset palvelut ja palveluketjut
 • lastensuojelulain kokonaisuudistus

Toteuttamissuunnitelma
Selvitysten perusteella on tehty toteuttamis-
suunnitelma vuosille 2006–2007 lastensuojelun 
kehittämiseksi. Valtakunnallisen kehittämis-
työn tuloksena syntyy vuoden 2007 lop- 
puun mennessä:

Lastensuojelun kansalliset linjaukset
Lastensuojelun kansallisissa linjauksissa määritellään las-
tensuojelun keskeiset periaatteet, tavoitteet ja tehtävät. 
Lisäksi linjataan lastensuojelun kehittämisen painopis-
teet seuraaville vuosille.  

Lastensuojelun kansalliset linjaukset edistävät las-
tensuojelun sisällön ja laadun kehittämistä. Asiakirja on 
tarkoitettu lastensuojelulain toteuttamisen ja lastensuo-
jelun päätöksenteon tueksi. Se ohjaa palvelujen suun-
nittelua ja vahvistaa lapsi- ja lastensuojelupolitiikkaa se-
kä kansallisesti että paikallisesti.

Lastensuojelun käsikirja
Lastensuojelun ammattilaisten käyttöön valmistellaan 
Lastensuojelun käsikirja. Käsikirja toteutetaan verk-
koon, osaksi Stakesin sosiaalityön ammattilaisten verk-
kopalvelua, Sosiaaliporttia. Käsikirja julkaistaan syksyllä 
2007 osoitteessa www.sosiaaliportti.fi/lastensuojelu. 

Lastensuojelun käsikirja toimii lastensuojelutyötä 
tekevien työkaluna. Käsikirjan lähtökohtina ovat ajan-
kohtaisuus, helppokäyttöisyys sekä tiedon luotettavuus. 
Verkkosivuilta löytyy tietoa lastensuojelulaista ja sen 
soveltamisesta sekä lastensuojelun työprosessin eri vai-
heista. Myös työssä tarvittavat lomakkeet löytyvät si-
vuilta. 

Uudenlaista osaamista
Lastensuojelun ammattilaisten osaamisen kehittämi-
sessä erityisenä painoalueena on avohuolto. Tavoitteena 
on vahvistaa suunnitelmallisuutta ja arvioivaa työotetta  
lastensuojelussa. 

Lastensuojelulain uudistuksen myötä lastensuoje-
lutarpeen selvitys tulee uutena työvaiheena osaksi las-
tensuojelutyötä. Lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen 
sisällöllistä kehittämistyötä jatketaan ja henkilöstöä 
koulutetaan arvioinnin ja lapsilähtöisyyden vahvistami-
seksi lastensuojelun avohuollossa. Kehittämisen erityis-
alueina on perhetyö ja nuorten avohuolto. 

Toimivammat tehtävä- ja palvelu-
rakenteet lastensuojeluun 
Lastensuojelutyötä tekevien eri ammattiryhmien tehtä-
värakenteesta ja työnjaosta laaditaan suositukset. Lisäksi 
edistetään alueellisten palvelurakenteiden kehittymistä 
sekä alueellista yhteistyötä lastensuojelun palvelujen 
järjestämiseksi. 

Lastensuojelulain 
kokonaisuudistus

Hallituksen esitys uudeksi lastensuojelulaiksi annetaan 
eduskunnalle lokakuussa 2006. Tavoitteena on, että uu-
si laki astuu voimaan vuoden 2008 alussa.


