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Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus toteutti lastensuojelun tilaa koskevan selvitystyön kesäkuusta 2019 alkaen keskisuomalaisten kuntien lastensuojelupalveluista vastaaville työntekijöille suunnatulla internetkyselyllä
tai puhelinhaastatteluilla. Kyselyn 14 vastaajaa edustavat yhteensä 98% koko
Keski-Suomen väestöpohjasta.
Kyselyssä (liite 1) kartoitettiin lastensuojelun tilaa viiden teeman jäsennyksellä: 1. lastensuojelutyöntekijöiden rekrytointitilanne ja työntekijäkohtainen
asiakasmäärä, 2. sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toteutuminen ja
asiakkaan ohjautuminen, 3. Keski-Suomen alueellisen lastensuojelutyön järjestäminen ja kuntien välinen yhteistyö, 4. työhyvinvointi ja osaaminen sekä
5. lastensuojelupalvelujen hankinta ja valvonta.
Raportti on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa esitellään kuntakyselyn tulokset ja nostetaan esiin merkittävimpiä huomioita sekä koulutus- ja kehittämistarpeita. Toisessa osassa esitetään tulosten pohjalta suositukset KeskiSuomen lastensuojelun kehittämiseksi.
Kuntakyselyn selkeimpänä viestinä esiin nousee kuntapohjaista laajemman
järjestämisen tarve lastensuojelupalveluissa. Laajempaa järjestämistä kaivataan erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa sekä lastensuojelupalveluiden
hankinta- ja valvontatyössä.
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne koetaan vaikeana.
Viidesosa maakunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakansseista on
tällä hetkellä täyttämättä ja vain reilu puolet (64 %) työntekijöistä täyttää
lailliset sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot.
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Lastensuojelupalvelujen hankinta- ja valvontakysymykset herättävät epäselvyyttä, eikä ostopalvelujen valvontatyön toteuttamisessa ole käytössä strukturoituja malleja monessakaan kunnassa.
Tulosten perusteella sosiaalihuoltolain täytäntöönpanossa on KeskiSuomessa merkittäviä puutteita. Kaikki vastanneet kunnat mahdollistavat
kuntalaisilleen esimerkiksi sosiaalityön palveluja, ohjausta ja neuvontaa sekä
perhetyötä, mutta muun muassa kotihoidon, mielenterveys- sekä asumispalveluiden toteutumisessa on suuria vaihteluita.
Lastensuojelun työntekijäkohtaiset asiakasmäärät vaihtelevat kolmesta asiakkaasta kuuteenkymmeneen. Asiakasmäärän säilyminen kohtuullisella tasolla on erittäin merkittävä seikka niin lastensuojelutyön laadun kuin työntekijöiden jaksamisenkin kannalta. Työuupumuksen uhka on sosiaalityössä
vahvasti läsnä ja siihen on suhtauduttava tarvittavalla vakavuudella.
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen keskeiset suositukset kunnille
kyselyn perusteella ovat:
1) Sosiaalihuoltolain toimeenpanon vahvistaminen
2) Kuntapohjaa laajempi lastensuojelutyön organisointi
3) Lastensuojelun valvontaosaamisen vahvistaminen ja resurssointi.
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JOHDANTO
Suomalainen lastensuojelu on viime aikoina kokenut monia muutoksia.
Mediassa on uutisoitu ”lastensuojelun kriisistä”, joka on syntynyt monen
tekijän summana. Muun muassa työntekijäpula on vaivannut alaa ja mahdollinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on herättänyt monenlaisia
kysymyksiä tulevasta. Nämä haasteet ovat vaikuttaneet lastensuojelun ammattilaisten työskentelyyn myös Keski-Suomessa, minkä takia tilanteen
ajankohtainen selvittäminen on koettu tärkeäksi.
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus aloitti selvitystyön kesäkuussa
2019 lähestymällä jokaista keskisuomalaista kuntaa tai sosiaalipalveluita järjestävää organisaatiota (yhteensä 23 kuntaa/17 järjestäjäorganisaatiota) internetkyselyllä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa lastensuojelupalveluiden
tilaa koko maakunnan alueella ja kannustaa kaikkia kuntia mukaan lastensuojelupalveluiden kehittämistyöhön. Kyselyn kautta kyettiin antamaan ääni
myös pienemmille kunnille, jotka usein jäävät suurempiensa varjoon. Kysely
osoitettiin ennen kaikkea kuntien lastensuojelupalveluista vastaaville työntekijöille, kuten johtaville sosiaalityöntekijöille ja perusturvajohtajille. Muutamat vastaajista osallistuivat internetlomakkeen sijasta puhelinhaastattelulla.
Kyselyn 14 vastaajaa edustavat yhteensä kahtakymmentä kuntaa, joten koko
Keski-Suomen väestöpohjasta (276 031 as.) vastaukset kattavat noin
269 300 asukasta.
Kyselyssä (liite 1) kartoitettiin lastensuojelun tilaa viiden teeman jäsennyksellä, jolla selvitettiin 1. lastensuojelutyöntekijöiden rekrytointitilannetta ja
työntekijäkohtaista asiakasmäärää, 2. sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen
toteutumista ja asiakkaan ohjautumista, 3. Keski-Suomen alueellisen lastensuojelutyön järjestämistä ja kuntien välistä yhteistyötä, 4. työhyvinvointia ja
osaamista sekä 5. lastensuojelupalvelujen hankintaa ja valvontaa. Kyselyllä
pyrittiin nostamaan myös esiin lastensuojelun työkentällä ilmeneviä koulutustarpeita. Kaiken kaikkiaan lomake sisälsi 64 kysymystä.
Raportti on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa esitellään kuntakyselyn tulokset ja nostetaan esiin merkittävimpiä huomioita sekä koulutus- ja kehittämistarpeita. Tulokset käydään läpi teemoittain kyselyn rakennetta mukaillen ja tärkeimpiä havaintoja korostaen. Kysely tavoitti lähestulkoon kaikki
keskisuomalaiset kunnat, joten tulokset ovat kattavat ja niiden pohjalta on
mahdollista tehdä yhteenvetoa suurimmista epäkohdista sekä toki myös
niistä seikoista, jotka Keski-Suomessa ovat lastensuojelupalveluiden osalta
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jo mallillaan. Toisessa osassa esitetään tulosten pohjalta suositukset KeskiSuomen lastensuojelun kehittämiseksi. Raportin osa 1 on laadittu osana Jyväskylän yliopiston sosiaalityön maisteriopintojen käytäntöjaksoa, kirjoittajana Emilia Tuominen. Raportin osa 2 sisältää kyselyn pohjalta tehdyt suositukset. Osan 2 sisällöstä vastaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja
sen ovat laatineet Matleena Ullner, Marja Heikkilä, Eija Hiekka ja Sivi Talvensola.
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OSA 1 KUNTAKYSELYN TULOKSET
Emilia Tuominen

1

LASTENSUOJELUN TYÖNTEKIJÖIDEN
REKRYTOINTITILANNE JA
ASIAKASMÄÄRÄ

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain pätevyysmääritelmät täyttävien sosiaalityöntekijöiden löytäminen on ollut kiven alla monissa suomalaisissa kunnissa. Yhä useammat sosiaalityöntekijäksi valmistuvat hakeutuvat työmarkkinoilla muihin kuin sosiaalityön asiantuntijatehtäviin, mikä aiheuttaa työntekijävajausta muun muassa lastensuojelun toimintakentällä. Asiaa ei helpota
se, että lastensuojelussa työskenteleminen koetaan yleisesti haastavaksi ja
henkisesti raskaaksi, eikä sen julkisuuskuvakaan suoranaisesti houkuttele
uusia työntekijöitä alalle.
Lastensuojelutyön antoisuus jää kovin usein unholaan, kun pinnalle nousevat suurimmaksi osaksi työssä koetut epäkohdat. Sosiaalityön ja lastensuojelun mainetta on viime aikoina pyritty kiillottamaan etenkin sosiaalisessa mediassa ja työssä havaittuihin epäkohtiin on alettu tarttua moninaisin keinoin.

1.1

Rekrytointitilanne

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken selvityksen (2019) mukaan sosiaalityöntekijän koulutuksen omaavia henkilöitä on selvästi enemmän kuin kunnissa vakansseja eli tilastollisesti tarkasteltuna työntekijöitä on
riittävästi kuntien tarpeisiin nähden. Keski-Suomessa rekrytointitilanne
näyttäytyy Posken raportin perusteella haastavuudeltaan keskivertoisena.
Sosiaalityön toimintakentällä työntekijöiden vaihtuvuus on yleisesti ottaen
suurta, mikä osaltaan lisää haastetta rekrytointimielessä: rekrytointiprosesseja voi joutua läpikäymään tiuhaan tahtiin. Kunnan sosiaalihuollon johdon
vastuulla on pitää huolta siitä, että julkista valtaa (esim. palvelu- ja asiakasmaksupäätösten laatiminen, hallintopäätösten valmistelutyö) työssään käyttävät henkilöt ovat virkasuhteessa kuntaan eikä kunnan ole näiltä osin mahdollista järjestää sosiaalityön palveluja yksityisen tuottajan kautta (Aluehallintovirasto; 6.6.2014/1773, KHO:2014:98). Huolelliselle rekrytointityölle
on näin ollen annettava oma aikansa.
Keski-Suomen kyselyn tulosten mukaan sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne koetaan vaikeana. Vain 79 % vastaajista ilmoitti, että kaikki kunnan
6

lastensuojelun sosiaalityöntekijän virat ovat löytäneet tekijänsä (kuva 1).
Näin ollen noin viidesosa (21 %) maakunnan vakansseista on tällä hetkellä
täyttämättä. Kaiken kaikkiaan Keski-Suomen kahdestakymmenessä kyselyyn
vastanneessa kunnassa on yhteensä 72 lastensuojelun sosiaalityöntekijän
vakanssia.

[]

[]

Vakanssit täytettynä

Vakansseja täyttämättä

Kuva 1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakanssien täyttöaste
Keski-Suomessa (% vastanneista)

Kysyttäessä vapaina olleiden vakanssien täyttymättä jäämisestä, selkeimmäksi perusteeksi osoittautui kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuminen (67 %). Tämä havainto tukee valtakunnallista ilmiötä sosiaalityöntekijöiden hakeutumisesta muihin työmarkkinoilla tarjolla oleviin työtehtäviin. Huomiota herätti myös kelpoisuusehdot täyttävien työntekijöiden lukumäärä suhteessa epäpäteviin työntekijöihin, mitä on havainnollistettu kuvassa 2.
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19 %

18 %
64 %

Kelpoisuusehdot täyttävä

Kelpoisuusehdot täyttämätön

Sijaistamisehdot täyttävä opiskelija

Kuva 2. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden laillinen kelpoisuus (%
työntekijöistä)

Kuvion perusteella noin kaksi kolmesta kunnissa työskentelevistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on lailliset kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä
(n=54, 64 %). Kelpoisuusehtoja täyttämättömiä työntekijöitä löytyy yllättävänkin runsaasti (n=15, 18 %) kuin myös sosiaalityöntekijän sijaistamisehdot täyttäviä opiskelijoita (n=16, 19 %).
Lastensuojelun viranomaistyön kokemusta on kuntien työntekijöillä hyvin
vaihtelevasti (kuva 3). Suurimmalla osalla työntekijöistä työkokemusta on
karttunut viidestä viiteentoista vuotta (n= 28, 39 %), mutta myös juuri työuransa aloittaneita, alle kaksi vuotta työkokemusta omaavia on lukuisia
(n=20, 28 %). Työn tukirakenteiden näkökulmasta paras tilanne on, mikäli
työyhteisössä on sekä työuransa alussa olevia että runsaasti kokemusta
omaavia työntekijöitä.
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Työntekijöiden lukumäärä

30

28

25
20

20
18

15
10
6

5
0
Työkokemuksen määrä vuosina
0-2

2-5

5 -15

yli 15

Kuva 3. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työkokemus lastensuojelun viranomaistyöstä (työntekijöiden lukumäärä)

Yleisimpiä rekrytoinnin edistämiseksi ja työntekijöiden sitouttamiseksi kunnissa suoritettuja toimenpiteitä ovat palkkauksen (86 %) ja työnkuvien (64
%) tarkistaminen. Myös rekrytointilisät tai sitouttamisrahat ovat olleet käytössä puolessa keskisuomalaisista kunnista (50 %). Lisäksi rekrytointiin ja
sitouttamiseen on panostettu muun muassa tarjoamalla etätyömahdollisuutta ja joustavia työaikoja sekä perusteellista perehdytystä.

1.2 Asiakastyön eriyttäminen ja asiakasmäärä
Asiakastyötä on keskisuomalaisissa kunnissa eriytetty vaihtelevin tavoin.
Tyypillisimmäksi tavaksi kyselyn perusteella nousi yhdennetty sosiaalityö
(36 %), joka on yleinen toimintamalli eritoten pienemmän asukasluvun
kunnissa. Toiseksi yleisin tapa on ollut eriyttää asiakkuuksia lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti (29 %). Erilaiset asiakastyön eriyttämisen mallit vastausprosentteineen on koottu taulukkoon 1.
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Taulukko 1. Asiakastyön eriyttäminen kunnissa
Kunnassa tehdään yhdennettyä sosiaalityötä
Sekä lastensuojelulain että sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia
Lastensuojelulain mukaisia asiakkuuksia sekä palveluntarpeen
arviointeja, joihin liittyy lastensuojeluntarpeen selvittäminen
Jokin muu
Asiakkaista lastensuojeluprosessin kaikista vaiheista (avo-,
sijais- ja jälkihuolto)
Asiakkaita vain lastensuojeluprosessin yhdestä vaiheesta (avo-,
sijais- tai jälkihuolto)

36 %
29 %
14 %
14 %
7%
0%

Kyselyn tulosten mukaan työntekijäkohtaiset asiakasmäärät vaihtelevat
kolmen ja kuudenkymmenen (3–60) asiakkaan välillä (kuva 4). Asiakasmäärän keskiarvoksi kaikkien vastaajien kesken muotoutui noin 30 asiakasta.
Tyypillisesti (36 %) työntekijäkohtainen asiakasmäärä oli vastausten perusteella 30‒39 asiakkaan välillä, mutta neljänkymmenenkin asiakkaan rajapyykin ylittäviä oli 21 prosenttia vastanneista kunnista. Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan selvityksen mukaan työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ylärajana tulee olla 25 asiakasta ja vastaavasti alarajana viisi (5) asiakasta, sillä tämän minimimäärän pysyvä alittuminen on jo riski työntekijän kokemuksen
ja osaamisen riittävälle kertymiselle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019).
6
5

Vastaajien lukumäärä

5
4
3

3

3

3

2
1
0
Asiakkaiden määrä lastensuojelun työntekijää kohden
0-15

16-29

30-39

yli 40

Kuva 4. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä
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Yhteensä 69 % vastaajista näki palkkauksen tarkistamisen edelleen tarpeellisena toimenpiteenä rekrytointia ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sitouttamista ajatellen. Myös asiakasmitoituksiin halutaan kiinnittää jatkossa
erityistä huomiota (62 %). Työnkuvien tarkastaminen, työehtojen muuttaminen sekä sijaispoolin perustaminen nousivat tarpeellisina toimenpiteinä
kolmasosassa vastauksista. Rekrytointilisät, sitouttamisrahat tai muu palkitseminen saivat muutamia mainintoja. Ulkopuolisen osaamisen käyttämiselle
rekrytoinnissa ei nähty lainkaan tarvetta.

1.3 Kehittämisen osa-alueita
Inhimillisen työntekijäkohtaisen asiakasmäärän mahdollistaminen koetaan
yhdeksi tärkeimmistä kehittämisen osa-alueista sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa. Asiakasmitoituksiin liittyy useita mainintoja saaneet tehtäväkuvan ja työn sisältöjen muokkaaminen vaikuttavaksi ja mielekkääksi. Omaa
työtä tulee voida kehittää ja urallaan edetä. Lisäksi kuntien edustajat korostavat kilpailukykyisen ja työn vaativuutta vastaavan palkkauksen merkitystä.
Myös yhteistyö paikallisen yliopiston kanssa ja sijaispoolin rakentaminen
tuotiin esiin kehittämisen kohteina, mikä edelleen heijastelee pätevien työntekijöiden saavuttamisen haastavuutta. Rekrytointiin liittyvän koulutuksen
järjestäminen ei vastaajien keskuudessa ilmennyt ajankohtaisena tarpeena.

2

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN
PALVELUJEN TOTEUTUMINEN JA
ASIAKKAAN OHJAUTUMINEN

Sosiaalihuoltolain ensisijaisena tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta, vähentää eriarvoisuutta sekä taata kaikille tarpeenmukaiset ja korkealaatuiset sosiaalipalvelut. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan
on järjestettävä sosiaalipalveluja monenlaisiin tarpeisiin, kuten tueksi asumisen ja taloudellisen tilanteen pulmiin, äkillisiin kriisitilanteisiin, lapsen tasapainoiseen kehitykseen sekä päihteiden ongelmakäyttöön. Jokaisella kuntalaisella on lain perusteella oikeus saada akuutissa tilanteessa henkilökohtaisen tarpeensa pohjalta sosiaalipalveluja, sillä tavoin, ettei hänen oikeutensa
välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon pääse vaarantumaan. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014: 1, 11‒12 §.)

2.1

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen saatavuus

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole Keski-Suomen kunnissa kaikilta osin kuntalaisten tarvitsemassa laajuudessa saatavissa. Viidesosa kyse-
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lyyn vastanneista lastensuojelun johtavista viranhaltijoiden arvioi, että
omassa kunnassa palveluja ei ole saatavilla kuntalaisten tarvetta vastaavasti.
Kaikissa kunnissa ei siis pystytä noudattamaan sosiaalihuoltolain mukaisten
palvelujen järjestämisvelvoitetta, mikä asettaa asukkaat eriarvoiseen asemaan maakunnassa.
Kaikki vastanneet kunnat järjestävät sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina
sosiaalityötä, ohjausta ja neuvontaa, tukihenkilöpalveluja eri ikäisille, tukiperheitä, perhetyötä, kotipalvelua sekä lapsen ja vanhemman tapaamisten
valvontaa. Suurin osa mahdollistaa kuntalaisilleen myös päihdepalveluja (93
%), kotihoitoa (86 %) ja sosiaalista kuntoutusta (86 %). Sen sijaan mittavampia puutteita löytyy mielenterveyspalvelujen (79 %) ja asumis- ja laitospalvelujen tarjonnasta (71 %). Myös tukihenkilöiden/tukiperheiden löytäminen ja valvottujen vaihtojen sekä tapaamisten järjestäminen koetaan ajoittain pulmallisena.
Tärkeimpänä osa-alueena sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittämisessä vastausten perusteella nousee palveluihin resursointi yleisesti sekä palvelutarpeen tunnistaminen peruspalveluissa (taulukko 2). Jälkimmäinen voi
tarkoittaa esimerkiksi, että neuvoloissa tai varhaiskasvatuksessa tunnistettaisiin ennaltaehkäisevän tuen tarpeet riittävän varhain ja kuntalaisia osattaisiin
ohjata oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen piiriin. Kolmanneksi tärkeimmäksi
kehittämisalueeksi arvioitiin kuntalaisten tarpeiden mukaisten palvelujen
tuottaminen. Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen sekä hyvinvoinnin
edistäminen koettiin myös tärkeinä osa-alueina.
Taulukko 2. Tärkeimmät osa-alueet sosiaalihuoltolain mukaisten
palvelujen kehittämisessä
Resursointi yleisesti
64 %
Palvelutarpeen tunnistaminen väestövastuullisissa peruspalveluissa
64 %
Kuntalaisten tarpeiden mukaisten palveluiden tuottaminen
57 %
Hyvinvoinnin edistäminen
50 %
Asiakas- ja palveluohjaus
50 %
Asiakasosallisuus
29 %
Rakenteellinen sosiaalityö
14 %
Muu
14 %
Tiedontuotantotyö
0%
Asiakasosallisuutta, rakenteellista sosiaalityötä ja kohdassa muu mainittuja
nuorten mielenterveyspalveluja ei koettu yhtä tärkeinä kehittämiskohteina.
Yllättävin lienee kuitenkin tiedontuotantotyö, jota kukaan ei kokenut tär-
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keänä osa-alueena sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittämisessä,
vaikka sillä on tietojohtamisen ja palvelujen kehittämisen kannalta aivan
keskeinen merkitys.

2.2 Asiakkaan ohjautuminen
Kyselyssä kartoitettiin lastensuojelun johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä
työssä kertyneen kokemuksen pohjalta, olisiko kunnassa vielä siirrettävissä
palvelujen painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin. Tältä osin
ainoastaan yksi vastanneista arvioi, että sosiaalihuoltolain ja varhaisen tuen
palvelut on omassa kunnassa järjestetty kuntalaisten tarpeen mukaisella tavalla ja asiakkaat ohjautuvat oikeisiin palveluihin eikä painopisteen siirrolle
ole tarvetta. Vähän yli puolet (57 %) vastaajista taas arvioi, että palveluissa
olisi jonkin verran mahdollista siirtää painopistettä korjaavista ennaltaehkäisevään suuntaan, vaikka sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita on kunnassa
sopivasti saatavilla ja merkittävä osa asiakkaista ohjautuu oikeiden palvelujen piiriin. Reilu kolmannes vastaajista arvioi, että palvelujen painopiste olisi
siirrettävissä korjaavista palveluista ennaltaehkäisevien palvelujen suuntaan,
mikäli sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja olisi kunnassa runsaammin saatavilla ja palveluohjaus toimisi nykyistä paremmin.
Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten asiakkuuksien määrittely on
vastaajista 70 prosentin mielestä selkeää. Vastanneista 70 prosenttia ilmoittaa, että kunnassa pystytään vastaamaan erityisen tuen tarpeessa olevien
henkilöiden palveluntarpeeseen sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla. Loput 30 prosenttia arvioivat voivansa vastata tähän osittain. Puutetta on tukiperheistä, matalan kynnyksen päihdetyön palveluista sekä sosiaalisesta
kuntoutuksesta. Psykiatrisessa tuessa ja terapiapalveluissa on koettu saatavuusongelmia. Eroauttamisen palveluissa olisi laajentamisen tarvetta. Valvottujen vaihtoja ja tapaamisia on hankala järjestää virka-ajan ulkopuolella.
Kyselyyn vastanneista 69 % arvioi, että omassa kunnassa on lastensuojelun
asiakkaina lapsia, joiden asiakkuus tai tarjotut lastensuojelun tukitoimet johtuvat esimerkiksi erikoissairaanhoidon tai muun erityispalvelun tarpeesta
(kuva 5). Näin vastanneista 78 prosenttia ilmoitti, että tällaisten asiakkaiden
todellinen palveluntarve olisi ennen kaikkea lasten- tai nuorisopsykiatrialla
ja 11 prosenttia vammaispalveluissa tai kummassakin edellä mainitussa.
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Kuva 5. Onko kunnassasi lastensuojelun asiakkaana lapsia, joiden
asiakkuus tai lastensuojelun tukitoimet johtuvat erikoissairaanhoidon
tai muun erityispalvelun tarpeesta? (% vastanneista)

Kahden vuoden takaisen Kuntaliiton toteuttaman lastensuojelun kuntakyselyn (2017) tulosten mukaan lasten mielenterveyspalvelujen saatavuus on
ollut vuosi vuodelta selvällä heikentymisen tiellä koko Suomessa. Kyseiset
tulokset nostavat esiin esimerkiksi sen seikan, että vakavat puutokset mielenterveydellisen hoidon saamisessa saattavat johtaa päätökseen lapsen sijoittamisesta kodin ulkopuolelle.

2.3 Kehittämisen osa-alueita
Tarve lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyön tehostamiselle nousee näkyvästi esiin valtakunnallisenkin tason vertailussa. Asiakkaan vääränlainen ohjautuminen palvelujärjestelmässä (33 %) on kyselyn mukaan yleisin syy siihen, että lapsi on lastensuojelun tukitoimien piirissä, vaikkei niitä välttämättä tarvitsisikaan. Huomattavana syynä pidetään myös osasto- ja laitospaikkojen vähäisyyttä tarpeeseen nähden (22 %). Muutamissa kunnissa tilanne
on seurausta näistä molemmista vaihtoehdoista tai psykiatristen palveluiden
vaikeasta saatavuudesta yleisesti. Vastaajat kaipasivat koulutusta sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain sisällöstä ja niiden soveltamisesta käytäntöön.
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3

KESKI-SUOMEN ALUEELLISEN
LASTENSUOJELUTYÖN JÄRJESTÄMINEN
JA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että lastensuojelupalveluiden kuntapohjaa
laajempi järjestäminen olisi tarpeellista Tarkoituksenmukainen järjestämisen
tapa olisi 57 prosentin mukaan koko maakunnan alueen yhteinen järjestäminen, 5‒8 kunnan yhteistyöaluetta sen sijaan kannatti 22 prosenttia vastaajista (kuvio 6). Tärkeimmiksi alueellista järjestämistä puoltaviksi syiksi nousivat työntekijäresurssin jakautuminen (86 %) ja erityisosaamisen saaminen
kaikkien kuntien käyttöön entistä tasaisemmin (86 %). Myös maakunnan
yhteisten palvelujen vahvistaminen (64 %) ja muiden resurssien jakautuminen (50 %) koettiin tärkeinä perusteina maakunnalliselle järjestämiselle.

Kuva 6. Lastensuojelupalveluiden tarkoituksenmukainen järjestämisen tapa
Alueellisesti organisoitu lastensuojelutyö on kyselyn tulosten mukaan tarpeellista erityisesti sijaishuollossa ja muussa vaativassa lastensuojelutyössä.
Laajempi yhteistyö olisi avuksi myös valvontaan ja hankintaan liittyvissä
tehtävissä sekä työntekijöiden paremmassa liikkuvuudessa. Lastensuojelun
erityisosaamisen osalta tärkeiksi koetaan konsultaatiorakenteet (85 %) sekä
moniammatillisen ja monitieteisen arvioinnin turvaaminen (77 %). Myös
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työparityön mahdollistumiselle annetaan vastaajien keskuudessa paljon arvoa (69 %).
Muutamissa kunnissa (21 %) on tähän mennessä käyty neuvotteluja kuntayhteistyöstä lastensuojelupalvelujen järjestämiseksi. Alueellisen muutoksen
aloittamisessa vastaajat painottavat yhteistä kehittämisen tahtotilaa. Kuntien
luottamushenkilöiden sekä johtavien viranhaltijoiden toivotaan ottavan vastuuta asian edistämisestä. Lisäksi vastaajat painottivat lastensuojeluasioiden
yhteisen koordinoinnin tarpeellisuutta. Myös kuntien sosiaali- ja terveysalan
johdon odotetaan olevan tiiviissä yhteistyössä niin oman henkilöstönsä kuin
toistensakin kanssa, jotta asioista päästäisiin yhteisymmärrykseen.
Muutoksen kannalta tärkeäksi koetaan myös kehittämiseen ja yhteistyön
koordinointiin osoitetun resurssin varmistaminen, sillä perustyöntekijöiden
aika ei riitä keskittymään muutoksen eteenpäin viemiseen. Kaiken kaikkiaan
kuntapohjaa laajemman lastensuojelun järjestämisen toivotaan kehittävän
yhdenvertaisten palveluiden saatavuutta koko Keski-Suomen alueella, työntekijäresurssin parempaa jakautumista ja moniammatillisen työskentelyn
tiivistymistä. Toimivat ja kaikkien saatavilla olevat peruspalvelut ovat olennainen tavoite lastensuojelupalvelujen kehittämisessä. Lisäksi yhteisten palvelujen odotetaan takaavan lastensuojelun erityisosaamisen saamisen aina
tarpeen vaatiessa. Näin lastensuojelupalvelut pystyttäisiin toteuttamaan laadukkaasti lain edellyttämällä tavalla kaikkialla Keski-Suomessa.

4

TYÖHYVINVOINTI JA OSAAMINEN

Työhyvinvoinnin kysymykset ovat olleet viime vuosina yhä suuremmassa
roolissa työolosuhteista käytävässä julkisessa keskustelussa. Työterveyslaitoksen laatiman määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa ”työn olevan
mielekästä ja sopivaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä” (Virolainen 2012, 11: Työterveyslaitos). Tutkimuksissa on havaittu, että sosiaalityöntekijöillä on verrattain suuri
riski mielenterveyden häiriöistä aiheutuvaan työkyvyttömyyteen: mielenterveydelliset haasteet ovat sosiaalityöntekijöiden sairauspoissaolojen takana
huomattavasti useammin kuin muissa ammattiryhmissä.
Suurimmiksi sosiaalityöntekijöiden työuupumuksen aiheuttajiksi ovat osoittautuneet työn yleinen vaativuus, aikapaine, kohtuuton työmäärä ja työyhteisön sisällä koetut sosiaaliset haasteet (Työterveyslaitos 2016, 3). Lisäksi
lakien tulkinta ja niissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat heikentävästi työssäjaksamiseen (Kuntaliitto 2017). Työterveyslaitoksen organisoiman Kunta10-tutkimuksen (2016, 25) mukaan lastensuojelutyötä tekevien sosiaali16

työntekijöiden keskuudessa ilmenee runsaammin työuupumusta ja sekundaaritraumaattista kuormitusta verrattuna muilla sosiaalityön osa-alueilla
työskenteleviin. Koska lastensuojelu on kuormittavaa työtä jokaisella hyvinvoinnin osa-alueella tarkasteltuna, on tärkeää, että olosuhteet ovat työpaikalla kunnossa, ja työntekijöiden jaksamiseen kiinnitetään asianmukaista
huomiota. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden eettistä kuormittumista
selvitetään Maija Mänttäri-Van der Kuipin Jyväskylän yliopistolle tekeillä
olevassa tutkimuksessa.

4.1

Työhyvinvoinnin apuvälineet

Kuntakyselyn perusteella tyypillisimmät keinot lastensuojelun työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen seuraamiseen ovat työntekijän ja
esimiehen säännöllinen keskusteluyhteys (86 %) sekä kehityskeskustelut (79
%). Seurantaa tehdään myös yhteistyössä työterveyden kanssa (50 %). Vastaajien mukaan kunnissa on pyritty vaikuttamaan työntekijöiden pysyvyyteen ja edistämään työntekijöiden jaksamista monilla toimenpiteillä, kuten
työnohjaukseen ja perehdyttämiseen panostamisella, etätyön mahdollistamisella sekä lisäämällä esimiehen läsnäoloa työntekijöiden arjessa.
Esimiehen tiiviimpi mukanaolo arkityön tohinassa mahdollistaa jatkuvan
palautteen antamisen ja tätä kautta myös työntekijöiden jaksamisen havainnoinnin lähietäisyydeltä. Säännöllinen keskusteluyhteys esimiehen kanssa
vaikuttaakin olevan keskeisin sosiaalityöntekijän työtä tukeva rakenne (93
%), jonka lisäksi vertaistuki (79 %) ja ryhmätyönohjaus (71 %) ovat suhteellisen ahkerassa käytössä kuntatasolla (kuvio 7).
Työntekijöiden jaksamista tukee kouluttautuminen ja oman osaamisen kehittäminen. Vastaajista 93 prosenttia ilmoitti, että täydennyskoulutusmahdollisuudet toteutuvat kunnassa: työntekijöille annetaan mahdollisuus kouluttautua oman tarpeen mukaisesti ja työnantaja antaa kouluttautumiselle
tukensa. Esimerkiksi Lapset puheeksi -koulutus on ollut ajankohtainen monen useammassa kunnassa vuonna 2019. Tuloksia analysoidessa on huomioitava, että tämän kyselyn puitteissa ei tiedusteltu työntekijöiden näkökulmaa. Esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien toteutuminen ja esimiehen läsnäolo arjen työssä ovat teemoja, jotka vaatisivat tarkastelua useammastakin
perspektiivistä.

17

Kuva 7. Sosiaalityöntekijöiden työssä käytettävät tuen rakenteet
Kunnissa on vastausten perusteella monia hyviä käytäntöjä, joilla on pystytty vaikuttamaan sosiaalityöntekijöiden työoloihin. Näitä ovat mm. työnjaon
kehittäminen sosiaalitoimen sisällä ja muiden sektoreiden kesken; työnohjaus; oman työn kehittäminen; työn sisältöihin ja työoloihin vaikuttaminen;
etätyömahdollisuus; tiimityö- ja työparikäytännöt; hyvä ergonomia, työturvallisuus ja työskentelytilat; vastavalmistuneiden tuki; konsultointimahdollisuudet.

4.2 Lastensuojelun moniammatillinen konsultaatio
Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän konsultaatiota oli viimeisen vuoden aikana käyttänyt yhteensä 38 prosenttia vastaajista, joista
suurin osa oli tyytyväinen ryhmän työskentelyyn ja sen tuottamaan lausuntoon. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän toiminta koetaan pääosin hyödylliseksi, mutta sen käytännön toteutukseen toivotaan vielä lisää virtaviivaisuutta.
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Pääasiallinen syy, että moniammatillista asiantuntijaryhmää ei olla käytetty
on, että sille ei ole ilmennyt tarvetta. Useissa kunnissa onkin omia moniammatillisia käytänteitä, kuten monitoimijaisia tiimejä ja moniammatillisia
työryhmiä, jonka lisäksi kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa. Sujuva yhteistyö eri tahojen kanssa mahdollistaa konsultaation aina
tarpeen vaatiessa ja on siten tärkeä voimavara sosiaalityöntekijöiden ja muiden lastensuojelun työntekijöiden työskentelyssä.

4.3 Kehittämisen osa-alueita
Työhyvinvoinnin ja osaamisen näkökulmista tärkeimpinä kehittämisen osaalueina näyttäytyvät kohtuullinen asiakasmäärä ja sen myötä sopiva työmäärä, säännöllinen työnohjaus, tiivis esimiehen tuki, mahdollisuus täydennyskoulutuksiin sekä joustavat ja ergonomiset työolot. Tärkeää on myös henkilöstömäärän pysyminen riittävänä asiakasmäärään nähden, jotta yksittäisen
työntekijän työmäärä pysyisi hallinnassa. Vertaistuen merkitystä ei myöskään voi liiaksi korostaa, sillä omien ajatusten ja kokemusten jakaminen on
yksi tehokkaimmista keinoista työssä jaksamisen edistämisessä.

5

LASTENSUOJELUPALVELUJEN
HANKINTA JA VALVONTA

Lastensuojelulain (13.4.2007/417) 24 §:n mukaan lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän on pidettävä huolta siitä, että lapsi saa tarvitsemansa tuen
oman etunsa mukaisesti. Lisäksi lapsen sijoittaneen kunnan vastuulla on
valvoa, että lapsen sijoitus perhehoitoon tai laitoshuoltoon toteutuu lastensuojelulakia noudattavalla tavalla (lastensuojelulaki, 79 §). Kunnan rooli lastensuojelupalveluiden laadun tarkkailussa on siis varsin merkittävä.

5.1

Valvontatyön nykytila

Lastensuojelun sijaishuollon hankintaosaamiseen ja valvontaan liittyen kunnissa on tehty kehittämistyötä vaihtelevasti. Muutamissa kunnissa sijaishuollon valvontaa on pyritty viime aikoina tehostamaan, valvontakäynteihin on
panostettu ja osa työntekijöistä on käynyt Aluehallintoviraston järjestämän
koulutuksen valvontaan liittyen.
Kaiken kaikkiaan työpanos sijaishuollon valvontaan on vastausten perusteella vähäistä tai siihen ei osoiteta erityistä työpanosta. Suurimmaksi osaksi
valvonta tapahtuu muun työn ohessa, eikä sitä varten ole rakennettu selkeää
toimintamallia. Jopa 58 % vastaajista kokee, että nykyinen työpanos valvonnan suhteen ei ole kunnassa riittävällä tasolla.
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Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen valvonta tapahtuu asiakaskohtaisesti asiakkaiden kokemusten ja heidän antamansa palautteen pohjalta sekä
työntekijöiden omien vierailujen kautta. Valvontaa tehdään myös ennen
palvelun ostoa, sillä palvelun laatu pyritään selvittämään perinpohjaisesti
ennen ostopäätöstä. Vastaajista 62 prosenttia näkee, että avohuollon ostopalvelujen valvontaan osoitettu resurssi ei ole tällä hetkellä riittävä.
Avohuollon ostopalvelujen vaikuttavuuden seuraaminen tapahtuu kunnissa
lähinnä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan omaa tyytyväisyyttä palvelun laatuun kuunnellaan ja mahdollisia epäkohtia havaitaan asiakastyöskentelyn yhteydessä. Ostopalvelujen kirjallinen raportointi on tärkeässä roolissa
vaikuttavuuden tarkastelussa. Monissa kunnissa on korostettu sosiaalityöntekijöiden asemaa valvontatehtävissä ja valvontaa yritetään tehdä mahdollisimman tiiviisti muun työn rinnalla. Hankintaan ja valvontaan keskittyviä
koulutuksia kunnissa ei ole itse järjestetty, mutta muutamissa kunnissa yksittäisiä henkilöitä on koulutettu tarpeen mukaan.

5.2 Kehittämisen osa-alueita
Kehittämisen osa-alueiksi lastensuojelun hankinnassa ja valvonnassa nousivat aiheeseen liittyvän koulutuksen tarve ja yhteinen maakunnan laajuinen
panostus valvontatyöhön. Etenkin pienemmissä kunnissa koetaan, ettei valvontaan ole annettavissa asianmukaisia resursseja. Esimerkiksi yhden sosiaalityöntekijän kunnissa valvontatyön mahduttaminen arkityöhön on hyvin
haasteellinen tehtävä. Hankinnan ja valvonnan kysymykset koetaan jokseenkin epäselvinä, eikä strukturoituja malleja valvontatyöhön ole juurikaan
käytössä.
Teema herättää paljon kysymyksiä käytännön tasolla, muun muassa sijoituslaitoksiin tehtävien valvontakäyntien sisältö on monille epäselvää. Tulosten
perusteella sekä lastensuojelupalveluiden hankinnasta että valvonnasta kaivattaisiin lisää konkreettista tietoa niin sosiaalityöntekijöille kuin esimiehillekin.

6

KYSELYSTÄ NOUSSEITA
KOULUTUSTARPEITA JA
KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

Kuntakyselyn pohjalta suurimmiksi koulutuksen tarpeiksi ilmenivät lastensuojelun ostopalveluiden hankintaan ja valvontaan liittyvät kysymykset sekä
lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain tulkinta käytännön työssä. Lastensuo-
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jelutyön yleisen tason osaamiseen kaivataan vielä vahvuutta ja varmuutta.
Oman asiantuntijuuden jatkuva kehittäminen kuuluukin olennaisesti sosiaalityöntekijän toimenkuvaan, sillä ala on ainaisessa kehitysliikkeessä ja vaatii
muokkautuvuutta myös työntekijöiltään.
Kehittämisen tarvetta olisi selvästi myös asiakkaiden ohjautumisessa oikeisiin palveluihin, sillä tulosten mukaan eritoten nuorisopsykiatrian saatavuudessa/saavutettavuudessa esiintyy huomattavia pulmia. Näin ollen lastensuojelupalvelujen piiriin joutuu nuoria, joiden tarkoituksenmukaisempi asiakkuuden tarve olisi ennemmin psykiatrian puolella. Uusista käytännön työvälineistä lastensuojelun systeemisen toimintamallin toteutus on ottanut
tuulta alleen Keski-Suomen kunnissa ja työskentelyn sen parissa toivotaan
jatkuvan tulevaisuudessakin.
Kyselyyn vastanneet jakavat yksimielisen käsityksen siitä, että lastensuojelutyössä tulee tapahtua edistystä kuntien välisessä yhteistyössä. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että lastensuojelussa kaivataan kuntapohjaa laajempaa
järjestämisratkaisua, joka mahdollistaisi muun muassa työntekijöiden joustavamman liikkuvuuden, ostopalveluiden tehokkaamman ja järjestäytyneemmän valvonnan sekä asiakkaiden yhdenvertaisen aseman koko KeskiSuomessa. Se myös helpottaisi lastensuojelun erityisosaamisen saatavuutta
pienempiinkin kuntiin ja sujuvoittaisi sijaishuollon järjestämistä.
Vastaajat halusivat herätellä päättäjiä tutustumaan lastensuojelun nykyhaasteisiin vielä syvemmin ja sitä kautta huomaamaan tiiviimmän maakunnallisen yhteistyön tarpeellisuuden. Muutoksen aikaansaaminen vaatii vielä paljon työtä, mutta yhteistyön turvin sen saavuttaminen on mahdollista. Keskeisenä muutoksen moottorina nähdään yhteisesti jaettu tahtotila kehittää
entistä toimivampia ja laadukkaampia sosiaalipalveluja kansalaisten saataville.

7

YHTEENVETO

Kuntakyselyn tavoitteena oli hahmottaa keskisuomalaisen lastensuojelun
nykytilaa niin sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanteen, asiakasmäärien kuin
työhyvinvoinninkin kautta. Lisäksi tarkoituksena oli kiinnittää huomiota
lastensuojelupalvelujen kuntapohjaa laajemman järjestämisratkaisun herättämiin ajatuksiin sekä nostaa esille lastensuojelun hankintaan ja valvontaan
liittyviä kysymyksiä. Miltei kaikki Keski-Suomen alueen kunnat osallistuivat
kyselyyn, minkä ansiosta tuloksista saatiin suhteellisen kattavat ja luotettavat.
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Kuntakyselyn selkeimpänä viestinä esiin nousee kuntapohjaista laajemman
järjestämisen tarve lastensuojelupalveluissa. Täydet 100 prosenttia vastanneista seisoo sen ajatuksen takana, että koko Keski-Suomen kattavaa yhteistyötä lastensuojelun saralla tulee järjestelmällisesti tehostaa ja mielellään
mahdollisimman nopealla aikataululla. Kyselyn vastaajat toivovat päättäjiltä
johdonmukaisuutta ja yhteisesti jaettua tahtotilaa viedä asioita eteenpäin.
Yhteistä järjestämistä kaivataan erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa sekä
lastensuojelupalveluiden hankinta- ja valvontatyössä.
Kuntapohjaa laajemman järjestämisen ajatellaan helpottavan työntekijöiden
liikkuvuutta, mahdollistavan lastensuojelun erityisosaamisen kattavamman
saatavuuden ja vankistavan maakunnan yhteisten palvelujen laatua. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne koetaan vaikeana ja viidesosa maakunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakansseista on tällä
hetkellä täyttämättä. Keski-Suomessa sosiaalityöntekijän tehtävissä työskentelevistä yllättävänkin suuri osa on lain näkökulmasta epäpäteviä, sillä vain
reilu puolet (64 %) työntekijöistä täyttää lailliset sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot.
Lastensuojelupalvelujen hankinta- ja valvontakysymykset herättävät epäselvyyttä ruohonjuuritason työssä. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän valvontavastuu on osittain hämärän peitossa. Ostopalvelujen valvontatyön toteuttamisessa ei ole käytössä strukturoituja malleja monessakaan kunnassa, mikä
osaltaan vaikeuttaa siihen liittyvien tehtävien hahmottamista. Etenkään pienempien kuntien sosiaalityöntekijöiden aikaresurssit eivät myöskään riitä
tehokkaan valvontatyön harjoittamiseen, minkä vuoksi vahvempi alueellinen tuki olisi tarpeen. Lastensuojelupalvelujen hankintaan ja valvontaan
liittyen ilmeni kysyntää koulutukselle, jossa keskityttäisiin teeman peruskysymyksiin käytännön työtä ajatellen. Koulutusta kaivataan myös lastensuojelun kannalta olennaisten lakien soveltamisessa käytännön työssä kohdattaviin pulmatilanteisiin.
Tulosten perusteella sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut eivät toteudu sataprosenttisesti jokaisessa Keski-Suomen kunnassa. Kaikki vastanneet
kunnat mahdollistavat kuntalaisilleen esimerkiksi sosiaalityön palveluja, ohjausta ja neuvontaa sekä perhetyötä, mutta muun muassa kotihoito, mielenterveyspalvelut sekä asumispalvelut uupuvat muutamista kunnista. Erityisesti lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun yhteistyö on
kyselyn mukaan rikkonaista ja puutteellista, mikä on yksi tyypillisimmistä
syistä asiakkaiden vääränlaisessa ohjautumisessa palvelujärjestelmän sisällä.
Sosiaalipalvelujen osittainen toteutumattomuus tarkoittaa asiakkaiden asettamista eriarvoiseen asemaan maakunnan sisällä ja alleviivaa osaltaan kunta-
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pohjaa laajemman järjestämisratkaisun tulevaa roolia tämän ilmiön kaitsemisessa.
Lastensuojelun työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat Keski-Suomen alueella keskimäärin kohtuullisia. Kuntien välillä esiintyvä vaihtelu on tosin
huomattava, sillä asiakasmäärät liikkuvat kolmesta asiakkaasta kuuteenkymmeneen. Asiakasmäärän säilyminen kohtuullisella tasolla on erittäin
merkittävä seikka niin työnteon yleisen onnistuvuuden kuin työntekijöiden
jaksamisenkin kannalta. Työuupumuksen uhka on sosiaalityössä vahvasti
läsnä ja siihen on suhtauduttava tarvittavalla vakavuudella. Uupumuksen
välttämisessä tärkeänä keinona esiin nousee työntekijöiden tiivis keskusteluyhteys esimiehensä kanssa. Esimiehen läsnäolo arjen työssä on ensiarvoisen
tärkeää: se auttaa esimiestä pysymään kärryillä työntekijöidensä hyvinvoinnista, mikä mahdollistaa ripeän puuttumisen havaittuihin ongelmiin. Asianmukaiseen työympäristöön ja toimivaan työyhteisöön panostaminen tekevät muutoin haasteellisesta työstä hieman kevyempää ja auttavat jaksamaan raskaampinakin hetkinä.
Osana THL:n Lasto-ryhmän työskentelyä on vuoden 2019 aikana toteutettu
lastensuojelun työntekijöille suunnattu valtakunnallinen kysely, jonka tuloksia niiden valmistuttua on mielekästä verrata tämän kyselyn tuloksiin. Valtakunnallisesta kyselystä on mahdollista nostaa Keski-Suomea koskevat vastaukset erikseen tarkasteltaviksi.
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OSA 2 SUOSITUKSET LASTENSUOJELUN
KEHITTÄMISEKSI
Marja Heikkilä, Matleena Ullner, Eija Hiekka & Sivi Talvensola

1) Sosiaalihuoltolain toimeenpano1

§

Esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö sekä päihdepalvelut ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat kyselyn mukaan puutteellisia monissa kunnissa.
Sosiaali-huoltolain mukaisten palveluiden puutteet voivat johtaa asiakkaiden
ohjautumiseen lastensuojelun erityispalveluihin, mikäli laissa ensisijaisiksi
määriteltyjä palveluja ei ole saatavilla.

Kuva 8. Sosiaalihuoltolain toimeenpanon vaikutukset

1

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
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Ennaltaehkäisevien- ja peruspalveluiden puutteet johtavat asukkaiden eriarvoiseen asemaan Keski-Suomen kuntien välillä ja pahimmillaan aiheuttavat
inhimillisten tilanteiden kriisiytymistä ja kalliiden, viimesijaisten ja välttämättömien palveluiden tarpeen kasvua.
Keinot:
-Lasten ja perheiden palveluiden integroiminen osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja palveluiden välinen entistä
tiiviimpi yhteinen työ kuntalaisen tarpeiden mukaisesti
-Lapsiperheille suunnattujen sosiaalipalveluiden toimintamallien ja -nimikkeiden työstäminen yhtenäisiksi maakunnan alueella2 Tavoitteena on saavuttaa palveluiden aikaisempaa helpompi vertailtavuus ja yhdenvertaisuus eri
kuntien asukkaiden välillä
-Asiakkaiden ohjautuminen oikeisiin palveluihin sekä
kuntalaisten tarpeiden mukaiset peruspalvelut on turvattava, jolloin asiakkaiden siirtyminen viimesijaiseen palveluun vähenee. Asiakastyötä tekevien työntekijöiden määrä
on mitoitettava niin, että palveluiden painopiste on mahdollista asettua ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin.
➢ perhekeskustoiminnan monipuolisen kehittämisen jatkaminen
➢ lastensuojelun sosiaalityön osaamisen ja mitoituksen tarkentaminen lastensuojelun laatusuosituksia3 vastaaviksi
-Lastensuojelun asiakkaina voi tosiasiallisesti olla vain
lastensuojelun tarpeessa olevia lapsia ja muut tukitoimet
esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville lapsille ja perheille
on järjestettävä sosiaalihuoltolain tai muiden erityislakien
perusteella

file:///C:/Users/Matleena/Documents/Lastensuojelutyöryhmä/120220/Porrasteisuus%20lapsiperheiden
%20sosiaalipalveluissa.pdf
2

Lastensuojelun laatusuositus. STM 2019.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161862/STM_2019_8_J_Lastensuojelun_laa
tusuositus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3
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2) Kuntapohjaa laajempi lastensuojelun järjestäminen
Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että lastensuojelun vaativat
tehtävät on jatkossa järjestettävä kuntapohjaa laajemmin. Lastensuojelun
järjestämispohjan laajentamista toivottiin mahdollisimman nopeasti.

Kuva 9: Lastensuojelupalveluiden tarkoituksenmukainen järjestämisen tapa

Tavoitteena mainittiin erityisosaamista omaavan työvoiman aikaisempaa
ketterämpi liikkuminen kuntien välillä ja henkilöstöresurssin monipuolisemman hyödyntämisen mahdollisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että
lastensuojelun muuttuvissa tilanteissa virkavastuuseen perustuvaa konsultaatio- tai työparitukea voisi olla maakunnallisesti saatavissa kuntien käyttöön. Kuntien tarpeet voivat liittyä esimerkiksi henkilöstö- tai osaamisvajeeseen tai jääviystilanteisiin.
Kuntapohjaa laajemmalla järjestämisellä toivotaan helpotusta myös sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin ongelmiin. Keski-Suomen kunnissa on jatkuvasti auki lukuisia sosiaalityöntekijän virkoja ja sijaishakuja lastensuojelussa.
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Keinot:
-Tiekarttatyö4: Lastensuojelun kehittämiseksi tulee laatia
maakunnallinen tiekartta, jossa kunnat sitoutuvat yhteisesti asetettuihin kehittämistavoitteisiin ja niiden eteenpäin viemiseen ja lastensuojelun kehittämisedellytysten
vahvistamiseen. Työssä on huomioitava lokakuussa 2019
julkaistu Lastensuojelun laatusuositus5
-Lastensuojelun systeemisen toimintamallin juurruttaminen. Keski-Suomen kunnista 13 on sitoutunut lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönottamiseen. Toimintakulttuurin muutos vie aikaa ja vaatii pitkäjänteistä
työtä ja kuntien yhteistä koordinointia, henkilöä, joka kokoaa ja toimii eteenpäin vievänä voimana.
-Asiakasmäärien kohtuullistaminen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat keskiarvoisesti kohtuullisella tasolla, mutta kuntien välillä on suuria vaihteluita. Pienimmillään asiakasmäärä on 3, suurimmillaan 60
lastensuojelun asiakasta/ sosiaalityöntekijä.
Myös kuntien ratkaisuissa jakaa lastensuojeluprosessin eri
vaiheita on eroja. Lastensuojelun laadun varmistamiseksi
lastensuojeluasiakkaita olisi tärkeää olla riittävästi, jotta
erityiskysymyksissä vaadittava osaaminen säilyy ja kehittyy, mutta ei liikaa, jotta sosiaalityöntekijä pystyy realistisesti tekemään laadukasta yksilö- ja perhekohtaista työtä.
(Kananoja ja Ruuskanen 2019)

3) Valvonta: resurssit ja organisoiminen, lapsen asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän vastuu, kouluttaminen
Huomiota on kiinnitettävä resursseihin ja organisointiin, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuuseen ja riittävään kouluttamiseen

Kananoja & Ruuskanen (2019): Selvityshenkilön ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14.
4

Lastensuojelun laatusuositus. STM 2019.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161862/STM_2019_8_J_Lastensuojelun_laa
tusuositus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5
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Kyselyn mukaan työpanos lastensuojelun valvontaan on melko vähäistä ja
suurimmaksi osaksi valvonta tapahtuu muun työn ohessa. 58 % vastaajista
kokee, että nykyinen työpanos valvonnan suhteen ei ole kunnassa riittävällä
tasolla.
Avohuollon ostopalveluiden vaikuttavuuden seuraaminen tapahtuu kunnissa lähinnä yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä kilpailutusten ja sopimusvalvonnan keinoin. 62 % vastaajista arvioi, ettei avohuollon ostopalveluiden
valvontaan osoitettu resurssi ole riittävä. Avohuollon ostopalveluiden vaikuttavuuden seuraaminen tapahtuu kunnissa lähinnä yhteistyössä asiakkaan
kanssa.

Keinot:
-Sekä lastensuojelupalveluiden hankintaan että valvontaan
liittyen tulee lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille niin avo- kuin sijaishuollossa sekä heidän esimiehilleen mahdollistaa koulutusta ja lisää konkreettista tietoa
lainsäädännöstä, kunkin viranhaltijan vastuista ja velvoitteista sekä yleistä valvontaosaamisen vahvistamista.
-Tärkeää on yhteinen maakunnan laajuinen panostus
suunnitelmalliseen valvontatyöhön
*Palkittu käytäntö: nuorisokotien vertaisarviointi (Jyväskylän kaupunki ja Pesäpuu ry)

Lisäksi huomioitava:
-Huomiota on jatkossa kiinnitettävä edelleen sosiaalityöntekijöiden ja muiden alalla työskentelevien jaksamiseen ja hyvinvointiin
-Kyselyä on kehitettävä ja se on toistettava määräajoin
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