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Suojelu lapsen oikeutena

• Lapsen oikeus suojeluun on keskeinen lapsen oikeuksista

• Valtiolla on velvollisuus suojella lapsia ja järjestää turvallinen 
kasvuympäristö

• Lastensuojelulakia on uudistettu kolmesti: 1936, 1984 ja 2008

• Suomessa lapset ovat ohjautuneet viimeisijaisen tuen muodon – eli 
lastensuojelun sijaishuollon – asiakkaiksi lisääntyvissä määrin aina 
1990-luvulta alkaen

”Suomesta on vaikea löytää yhtään pahoinvointia kuvaavaa 
indikaattoria, joka olisi kohonnut yhtä johdonmukaisesti ja yhtä kauan 
talouslamoista ja nousukausista, globalisaatiosta ja digitalisaatiosta, 
tutkimuksesta ja kehittämistyöstä huolimatta.” Professori Heikki 
Hiilamo

http://www.lapsiasia.fi/
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http://www.lapsiasia.fi/
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http://www.lapsiasia.fi/
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Miksi lastensuojelun tarve kasvaa?

• Taustalla useita palvelujärjestelmätekijöitä, kuten 

peruspalvelujen rapautuminen niin lasten kuin aikuisten 

palveluissa sekä erityispalvelujen ruuhkat ja puute

• Useita ilmiötekijöitä, kuten mielenterveyden ja 

neurokirjon häiriöiden yleistyminen, päihdeongelmat, 

väkivalta, perheiden rikkonaisuus, lapsiperheköyhyys, 

elämänhallinnan vaikeudet ja kasvatustilanteiden 

vaativuus

• Useita yhteiskunnallisia tekijöitä, kuten polarisaation 

kärjistyminen,  syrjäytyminen, vaatimusten lisääntyminen, 

individualismi ja new public management.
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Lastensuojelu lapsen oikeuksien 
kipupisteenä

• Lapsiasiavaltuutettu on toistuvasti nostanut lastensuojelun kriisin keskiöön

• Eduskunnan oikeusasiamies on nostanut lastensuojelun kriisin yhdeksi 
kymmenestä Suomen keskeisimmästä perus- ja ihmisoikeusongelmasta

• Oikeuskansleri on niin ikään kiinnittänyt huomiota lastensuojelun ongelmiin

• Edellä mainitut ovat todenneet mm. seuraavia ongelmia:

• Liian vähäiset, vaihtuvat, yksinäiset ja vähän arvostetut työntekijät

• Päihde- ja terveyspalvelujen saatavuuden puute

• Valvonnan ongelmat ja ulkoistukset

• Sijoitettujen lasten jatkuvat siirrot ja sopivien sijaishuoltopaikkojen puute

• Sijoitetut lapset eivät tunne oikeuksiaan eivätkä pääse tapaamaan 
sosiaalityöntekijäänsä

• Rajoitustoimenpiteitä on sovellettu lainvastaisella tavalla.

http://www.lapsiasia.fi/
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Mikä neuvoksi?

• Lapsi-, perhe- ja nuorisopalvelujen kenttää tulee katsoa ja 

uudistaa kokonaisuutena

• Lastensuojelun suhde lukuisiin muihin palveluihin on 

lukuisista reformeista johtuen joka tapauksessa arvioitava

• Samalla lastensuojelun tehtävä ja paikka 

palvelujärjestelmässä tulee määritellä uudelleen

• Lastensuojelun päätöksentekojärjestelmä edellyttää 

kriittistä tarkastelua

• Uudistuksen tavoitteena tulee olla kansalaisten – erityisesti 

lasten – oikeusturvan parantaminen ja lastensuojelun 

ennakoitavuuden, avoimuuden ja vaikuttavuuden 

lisääminen.

http://www.lapsiasia.fi/
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Mitä uudistus edellyttää?
• Rohkeutta tehdä radikaaleja muutoksia 

lastensuojelun tehtävään, nykyiseen 

lastensuojelulakiin ja palvelujärjestelmään

• Lastensuojelun tietopohjan vahvistamista

• Kustannusten painottamista lasten, nuorten ja 

perheiden voimavaroja tukeviin toimiin, jolloin 

lastensuojelu voi keskittyä ydintehtäväänsä eli 

lasten ja nuorten viimesijaiseen suojeluun

• Parhaimmillaan luodaan lastensuojelun 

palvelujärjestelmä, joka ei enää loukkaa ihmisten 

perus- ja ihmisoikeuksia, vaan edistää lapsen 

oikeuksia, asemaa ja etua samalla, kun lasten 

perheet tulevat autetuiksi. 



Kiitos!
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Lähteet
• Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_8+2021.pdf

• Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (2022). Lapsiasiavaltuutetun 
toimiston julkaisuja 2022:1.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7

• Lastensuojelutilastot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

• Puumalainen, Mikko (2020). Laillisuusvalvontakäynnit kertoivat karusta arjesta: 
rakenteelliset ongelmat lastensuojelun uhkana. Valtioneuvoston oikeuskanslerin 
kertomus vuodelta 2019, s. 30–34. 
https://oikeuskansleri.fi/documents/1428954/98543495/oikeuskanslerin_kertomus_
2019.pdf/2ca8f42b-f9cd-daec-7ae5-
9d82d7e1d712/oikeuskanslerin_kertomus_2019.pdf?t=1637062177256

18.5.2022

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_8+2021.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-979-7
https://oikeuskansleri.fi/documents/1428954/98543495/oikeuskanslerin_kertomus_2019.pdf/2ca8f42b-f9cd-daec-7ae5-9d82d7e1d712/oikeuskanslerin_kertomus_2019.pdf?t=1637062177256
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Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sekä kodin ulkopuolelle sijoitettuna 
olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2020*, **.

Tilastoraportti 19/2021 22

* Henkilötunnuksia sisältävän sijoitettujen lasten ja nuorten rekisteritietojen lisäksi kerätään tilastotietoa myös 

lastensuojelun avohuollon asiakkaista. Osa lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevista lapsista ja nuorista sisältyy 

kodin ulkopuolelle sijoitettuihin. Kuviossa esittelyjä lukumääriä ei voi laskea yhteen.

** Avohuollon asiakkuuden määritelmä muuttui 1.4.2015 sosiaalihuoltolain myötä, siten että lastensuojelutarpeen 

selvittäminen ei enää avaa lastensuojelun asiakkuutta, vaan se avataan vain, jos siihen ilmenee tarve.
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Lastensuojelun ja sosiaalihuollon muiden lapsiperhepalveluiden 
nettokäyttökustannukset 2006-2020

18.5.2022 24

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon osalta sotkanet 
3797. Lasten ja perheiden sosiaalihuollon avopalveluiden 
osalta yhdistetty vuoteen 2014 asti kerättyjä tietoja 
palveluiden kustannuksista ja tuotoista ( sotkanet 3377, 
3378), vuodesta 2015  yhdistetty erikseen kerätyt tiedot 
lastensuojelun avopalveluista (3796) ja muista(3795).

Lähde: Lastensuojelu, THL. Kuntatalous, Tilastokeskus. 
Visualisointi: THL.
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Lastensuojelun kustannusten ja asiakasmäärien kehitys, 

indeksi 100=2015 

Lähde: Lastensuojelu, THL. Kuntatalous, Tilastokeskus. 
Visualisointi: THL.



Arvio lastensuojelun ja lapsiperhekustannusten jakaantumisesta vuonna 
2020
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Lähde: Lastensuojelu, THL. Kuntatalous, Tilastokeskus.  Lastensuojelu, Kuusikkokunnat.
Visualisointi: THL.


