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ALOITE LAPSILAHTOISEN LASTENSUOJELUTYON KEHITTAMISEKSI

Lastensuojelutydn puutteet ovat aiheuttaneet viime aikoina suurta huolta ja johtaneet jopa
kuolemantapauksiin. Etelii-Suomen aluehallintovirasto on vuoden 2012 huhtikuussa miiiiriinnlt, etta
Helsingissii ryhdy'tii?in Iainmukaisten miiiiriiaikojen toteuttamiseen lastensuojeluilmoitusten
kiisittelyaikojen ja lastensuojelutarpeen selvitysten osalta. T2ime edellyttanee, ettii HelsingissZi
lastensuojeluty<intekijiiresurssit tuplataan suositusten mukaiselle tasolle (30 lasta/ ty<intekija).
Ongelmana on tydntekijdiden suuri vaihtuvuus, mihin tydntekijiivaje osaltaan vaikuttaa. Kun
tydntek!at eivat siksi ehdi paneutua kunnolla avohuollon tukitoimiin, riski huostaanottoihin kasvaa.
Painopisteen siirtiiminen ehkZiiseviiiin lastensuojelutyrihcin on jo r.uodessa sii2istiinyt esimerkiksi
lmatral la lastensuoj elukustannuksia.

Riiftavdt lastensuojelutytin avohuollon resurssit mahdollistavat myds lastensuojelun ty<ikulttuurin
kehitHmisen lapsiliihtdiseen suuntaan. Lapsiliihtciisyyttii merkitsee mm. huomion kiinnittiiminen
lapsen ja huoltajan kiintymyssuhteen laatuun. Suomessa kiintymyssuhteet ovat keskimiiaraista
valttelevampia, mikii vZilittynee mycis huostaanottopainotteisessa lastensuojelutycissii. (Lasten
liihettiiminen pois kotoa ns. turvaan sotalapsiksi on samaa emotionaalista juurta). Erottaminen
kiintymyssuhteista on traumaattista, ja lastensuojelulydssa olisikin sy)'ta kehittaa keinoja sen

mahdollisimman varhaiseen arvioimiseen, eliiiikci lapsi vaarallisten kiintymyssuhteiden armoilla.
Varhain perheisiin huostaanotettujen lasten selviltymisennuste on muita huostaanotettuja parempi.
Lastensuojeluty6n kehiftamisessa tulee kiiyttiiii kokemusasiantuntijoiden osaamistaja
sijaisperheiden tukitoimia on parannettava.

Lastensuojelulaki edellyttiiii asiakkuussuunnitelmien tekemista, ja suunnitelmissa on syyH ottaa
huomioon my<is muun tuen tarve, onhan toimeentulo-, mielenterveys- ja p2iihdeongelmat
huostaanottoriski. Kotiapua on oltava riifiavasti tarjolla niin lastensuojeluperheille kuin my<is

elamZintilanteesta johtuvan kriisin takia viiliaikaista kotiapua tarvitseville perheille. Erityisesti on
panostettava yksinhuoltajien arjen helpottamiseen. Asiakkuussuunnitelmia tehteessa tulee
vakiinnuttaa liiheisneuvonpito tyokiiyt?intdnii. Liiheisneuvonpidossa voi kartoittaa lapsen lZihipiirin
tukiresurssit ja se helpottanee myds lastensuojeluilmoituksia kiusaamistarkoituksessa tekevren
tunnistamista. Myds lain mukainen lapsen tahdon kuuleminen sekii huostaanoton kohdanneiden
vanhempien tukeminen tulee sisiiltyii asiakkuussuunnitelmaan. Tar,rittaessa lapselle on miiiir2ittiivii
edunvalvoja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edelly?imme. etta valtuustokaudella 2013-2016 lastensuojelutydn
resurssit tuplataan lastensuojelulain edellltamalle tasolle ja lastensuojelutydsle kehitetii?in
lapsiliihttiistii mm. edellii mainituin toimenpitein. Samalla on kehitettiiv2i keinoja lapsen ja huoltajan
tai huoltajien kiintymyssuhteen laadun arvioimiseen.
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