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Lastensuojelun järjestäminen 
Manner-Suomessa 2017

Kunnat yhteensä, Manner-Suomi 295

Kunta järjestää palvelut itse 139 kuntaa

Yhteistoiminta-alueet yhteensä 41, kuntia 156

Kuntayhtymiä 22, kuntia 118

Vastuukuntamallin yt-alueita 19, kuntia 38

Lastensuojelun järjestäjätahoja yhteensä 180 

Kuntien 139
Kuntayhtymien 22
Vastuukuntien 19

Maakuntarajat
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Kuntaliiton lastensuojelun kuntakyselyt

1. lastensuojelun kuntakysely tehtiin 2012/2013, vastausprosentti 90,3

2. lastensuojelun kuntakysely tehtiin 10-12/2017

» vastausprosentti lastensuojelun järjestäjätahojen  (180) osalta 93

» Manner-Suomen 295 kunnasta 95 % (279 kpl) vastanneiden 
kuntien ja yhteistoiminta-alueiden piirissä

» vastaamatta jättäneissä (16 kuntaa) pieniä ja keskisuuria kuntia ja  
kaksi vastuukuntaa

» tulosten tarkastelussa on mahdollista vertailla nykyistä tilannetta 
viiden vuoden takaiseen lastensuojelun tilannekuvaan- missä 
edistytty, missä edelleen suuria haasteita, mitä pitäisi tehdä 
matkalla kohti sote-uudistusta?
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Kysymyskokonaisuudet
• Tietojen saaminen muilta 

viranomaisilta ja viranomaisten 
välinen yhteistyö, mukaan lukien 
lasten pahoinpitely- ja 
seksuaalirikosepäilyn selvittäminen

• Palveluiden ja taloudellisen tuen 
saatavuus 

• Lastensuojelutyön organisointi 
ja kuormittavuus
» selvitystyön kannalta keskeinen

• Lastensuojelun käytettävissä 
olevat voimavarat
» selvitystyön kannalta keskeinen

• Yksityisten palvelujen käyttö

• Lainsäädännön muutosten 
vaikutukset lastensuojelutyöhön

• Sote-uudistuksen valmistelu ja 
lastensuojelu 
» miten sote-uudistuksessa 

ollaan mukana, mitä riskejä ja 
mahdollisuuksia siinä nähdään

» selvitystyön tiekartta-osuuden 
kannalta keskeinen
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Kyselystä: Sote-uudistuksen valmistelu ja lastensuojelu 

• Kyselyaineiston tuloksista saadaan kattavasti tietoa esimerkiksi siitä, mitä tekijöitä 
on erityisesti otettava huomioon valmisteltaessa lastensuojelun siirtymistä 
kuntapohjaisesta maakunnalliseen lastensuojeluun.

10.1.2018
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Arvioikaa asteikolla 1=täysin eri mieltä-

5=täysin samaa mieltä 1
(täysin eri 

mieltä)

2 3 4 5
(täysin 

samaa 

mieltä)

EOS
Vastausten 

määrä

Tiedämme riittävästi lastensuojelun palvelujen 

valmistelusta maakunnassamme.

28 60 35 37 9 1 N = 170

16.5% 35.3% 20.6% 21.7% 5.3% 0.6%

Lastensuojeluun liittyvät erityiset kysymykset ja 

palvelutarpeet tulevat hyvin huomioiduiksi 

maakunnallisessa sote-valmistelussa.

16 32 46 37 4 35 N = 170

9.4% 18.8% 27 % 21.8% 2.4 % 20.6%

Emme ole huolissamme siitä, kuinka lastensuojelun 

palvelut järjestetään sote-uudistuksen jälkeen.

58 52 25 24 4 4 N = 167

34.7 % 31.1% 15 % 14.4 % 2.4% 2.4%
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Tuloksia kyselystä  julkistetaan pian
Ensimmäinen osa tuloksista julkistetaan tammikuun 
lopulla 2018, loput helmikuussa 2018. 

Kuntaliitto järjestää aamukahvitilaisuuden toimittajille 
kyselyn tuloksista tammikuun lopulla: 

» lastensuojelun käytettävissä olevat voimavarat ja 
resurssit

» yksityisten palvelujen käyttö lastensuojeluissa

» työn organisointi ja  kuormitustekijät 

» sote-uudistuksen riskit ja mahdollisuudet

» viranomaisten välinen tiedonvaihto ja yhteistyö
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