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§ 151
Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om 
kartläggning av utvecklingsbehov inom barnskyddet

HEL 2014-014307 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur information inom 
den sociala rapporteringen regelbundet kan ställas till de 
politiska beslutsfattarnas förfogande både i de olika nämnderna 
och på stadsstyrelsens och fullmäktiges nivå. (Anna Vuorjoki)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten 
Petra Malin under diskussionen hade föreslagit följande 
hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur information inom 
den sociala rapporteringen regelbundet kan ställas till de 
politiska beslutsfattarnas förfogande både i de olika nämnderna 
och på stadsstyrelsens och fullmäktiges nivå. 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först 
stadsstyrelsens förslag enhälligt.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande 
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Anna 
Vuorjokis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig 
klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur information 
inom den sociala rapporteringen regelbundet kan ställas till de politiska 
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beslutsfattarnas förfogande både i de olika nämnderna och på 
stadsstyrelsens och fullmäktiges nivå.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Tuuli 
Kousa, Meeri Kuikka, Timo Laaninen, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Timo 
Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Päivi 
Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna 
Vuorjoki

Nej-röster: 14
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri 
Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Ulla-Marja Urho

Blanka: 17
Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, 
Kauko Koskinen, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Tuomas Nurmela, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia 
Pakarinen, Marcus Rantala, Lea Saukkonen, Osmo Soininvaara, Ville 
Ylikahri

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Otto Lehtipuu

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Anna Vuorjokis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 
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Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det utförs en kartläggning och därtill hörande slutsatser om 
utvecklingsbehoven inom barnskyddet som en del av uppdateringen av 
välfärdsplanen för barn och unga.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att den egna verksamheten inom barnskyddet 
utvecklas kontinuerligt och att utvecklingen sker inom barnskyddets 
egna utvecklings- och ledningsstrukturer med de anställda och 
tillsammans med andra partner. Utveckling av den centraliserade 
kundstyrningen och krisarbetet som tas hem har gjorts i samverkan 
med de anställda. Den information som samlats in inom det här 
utvecklingsarbetet utnyttjas som en del av utarbetandet av 
välfärdsplanen för barn och unga.

Inom barnskyddet har familjevården utvecklats kraftigt och inom 
familjevården finns många olika vårdformer, både som traditionell 
fosterfamiljverksamhet och som professionell familjevård. Antalet 
placeringar i närståendenätverk och organiseringen av boende för barn 
i närståendenätverk har ökats.

På det finska kompetenscentret inom det sociala området i 
huvudstadsregionen (SOCCA) bedrivs forskning om barnskyddet. Den 
löpande verksamheten består av praktisk undervisnings-, forsknings- 
och utvecklingsverksamhet i kundarbetet inom socialarbetet (Praksis-
verksamhet).

Stadsstyrelsen anser att det i motionen föreslagna utvecklingsarbetet 
är värt att understödja. Social- och hälsovårdsverket inleder år 2015 en 
systematisk utveckling av den sociala rapporteringen som genererar 
information från kundarbetet i olika delar av staden och gagnar 
ledningen och utvecklingen av verksamheten. Barnskyddet deltar aktivt 
i att påbörja och utveckla den sociala rapporteringen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.05.2015 § 503

HEL 2014-014307 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

04.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.03.2015 § 89

HEL 2014-014307 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
sisältöisen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Lastensuojelun resurssit

Lastensuojelun sosiaalityössä keskeisiä tekijöitä työssä jaksamiseen 
ovat resurssien ohella hallittava työkokonaisuus, yhteisesti sovitut 
toimintakäytännöt, lähiesimiehen ja työyhteisön tuki. Näihin asioihin 
kiinnitetään lastensuojelussa koko ajan huomiota ja esimerkiksi 
työnohjauksen ja koulutuksen määrärahat ovat pysyneet entisellään 
tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Viimeisimmän Kuusikko-raportin 2013 mukaan Helsingin 
vastuusosiaalityöntekijällä oli muihin Kuusikko-kuntiin verrattuna 
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vähiten avohuollon asiakkaita (0−17-vuotiaat) vuoden aikana, 58 
asiakasta. Kuusikon keskiarvo oli 75 asiakasta vuoden aikana. 
Espoossa luku oli 89 ja Vantaalla 93.

Sijaishuoltoon sijoittaminen

Helsingin lastensuojelussa on ollut keskitetty asiakasohjaus 
sijaishuollon laitoshoitoon vuodesta 2009. Sosiaalityöntekijä kirjaa 
paikkavaraukseen mahdollisimman tarkasti sijoitettavan lapsen tarpeet, 
jotta keskitetty asiakasohjaus voi näiden tietojen pohjalta etsiä lapselle 
hänen tarpeita vastaavan sijaishuoltopaikan joko omista lastenkodeista 
tai kilpailutetuista ostopalvelulaitoksista. 

Vuoden 2015 alusta lukien keskitetty asiakasohjaus etsii myös 
perhehoitoa tarvitsevalle lapselle tämän tarpeita vastaavan 
sijoituspaikan. Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto 
lastensuojelulain mukaan ja perhe- ja laitoshoidon yhdistetty 
asiakasohjaus kykenee entistä paremmin tarkastelemaan koko 
sijaishuollon palveluvalikkoa kunkin lapsen tarpeiden pohjalta. 

Lastensuojelussa on erilaisia perhekuntoutuksen palveluja ja 
lastensuojelussa toimii keskitetty asiakasohjausryhmä näihin 
palveluihin. Sosiaalityöntekijä voi henkilökohtaisesti tulla 
perhekuntoutustyöryhmään esittelemään asiakasperheensä tilanteen ja 
tarpeet ja hän saa ryhmän asiantuntijajäseniltä arvion ja ohjauksen 
perhettä parhaiten tukevaan palveluun.

Laitospaikkojen vähentäminen

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategisena tavoitteena on 
palvelurakenteen keventäminen ja lastensuojelun tuen tarjoaminen 
lasten ja perheiden omassa toimintaympäristössä. Lastensuojelussa on 
vahvistettu lasten ja nuorten kotiin vietävää kriisityötä sijoitusten 
ehkäisemiseksi. Kotiin vietävän kriisityön avulla kiireelliset sijoitukset 
vähenivät vuonna 2014 edellisvuodesta 27,2 %:lla ja huostaanotot 
vajaalla 15 %:lla. Kaikkiaan hoitovuorokaudet laitoshoidossa vähenivät 
yli 40 000 vuorokaudella, joka vastaa 111 kokovuotista paikkaa. 
Laitostoiminnassa arviointijaksot ovat lyhentyneet ja loppuvuodesta 
pystyttiin vähentämään merkittävästi arviointijaksojen ostamista 
ostopalvelulaitoksista. Omissa lastenkodeissa oli laskennallisesti 10 
paikkaa ja myös vastaanottotoiminnassa 10 paikkaa kokovuotisesti 
tyhjänä vuonna 2014.

Lastensuojelussa perhehoitoa on voimakkaasti kehitetty ja perhehoidon 
sisällä on useita hoitomuotoja, sekä perinteisenä sijaisperhetoimintana 
että ammatillisena perhehoitona. Läheisverkostosijoituksia sekä lapsen 
asumisen järjestämistä läheisverkostossa on lisätty.
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Lastensuojelutoiminnan kehittäminen

Lastensuojelussa kehitetään koko ajan omaa toimintaa ja kehittäminen 
tapahtuu lastensuojelun omissa kehittämis- ja johtamisrakenteissa 
työntekijöiden kanssa sekä yhdessä muiden kumppaneiden kanssa. 
Keskitetyn asiakasohjauksen ja kotiin vietävän kriisityön kehittämistä 
on tehty yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Tässä kehittämistyössä 
kerättyä tietoa hyödynnetään osana lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman laatimista.

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa (Socca) 
tehdään lastensuojeluun liittyvää tutkimusta. Jatkuvana toimintana on 
käytännön opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta sosiaalityön 
asiakastyössä (Praksis-toiminta). 

Vuonna 2015 sosiaali- ja terveysvirastossa aloitetaan systemaattinen 
sosiaalisen raportoinnin kehittäminen, jonka kautta saadaan toiminnan 
johtamiseen ja kehittämiseen asiakastyöstä nousevaa tietoa kaupungin 
eri alueilta. Lastensuojelu on aktiivisesti mukana sosiaalisen 
raportoinnin käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että aloitteessa esitetty 
lastensuojelun ongelmien ja kehittämistarpeiden kartoitus on 
kannatettava. Lautakunta suosittelee, että aloitteen mukaisesti tehdään 
kartoitus, jossa kuullaan mahdollisimman laajasti lastensuojelun 
työntekijöitä ja asiakkaita, ja kartoituksen tulokset otetaan huomioon 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Viemällä lastensuojelun palveluja asiakkaiden omaan 
toimintaympäristöön ja vahvistamalla kotiin annettavaa tukea 
ennaltaehkäistään lasten ja nuorten tilanteiden kriisiytymistä, tuetaan 
perheitä ja lapsia sekä turvataan lasten ja nuorten hyvinvointi ja 
turvallinen hoito.

Lasten ja nuorten hoito ja kasvun tukeminen kodinomaisessa 
ympäristössä lisää lasten hyvinvointia ja terveyttä. Kodin ulkopuolista 
sijoitusta tarvittaessa etenkin pienille lapsille tarkoituksenmukainen ja 
hyvinvointia edistävä sijaishuolto toteutuu ensisijaisesti aina 
kodinomaisessa ympäristössä.

Lastensuojelun palvelujen jatkuvalla kehittämisellä voidaan edistää 
lasten terveyttä ja hyvinvointia."

Käsittely

10.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 11 jälkeen uusi kappale:
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että aloitteessa esitetty 
lastensuojelun ongelmien ja kehittämistarpeiden kartoitus on 
kannatettava. Lautakunta suosittelee, että aloitteen mukaisesti tehdään 
kartoitus, jossa kuullaan mahdollisimman laajasti lastensuojelun 
työntekijöitä ja asiakkaita, ja kartoituksen tulokset otetaan huomioon 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä.

Kannattajat: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 11 jälkeen uusi kappale:
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että aloitteessa esitetty 
lastensuojelun ongelmien ja kehittämistarpeiden kartoitus on 
kannatettava. Lautakunta suosittelee, että aloitteen mukaisesti tehdään 
kartoitus, jossa kuullaan mahdollisimman laajasti lastensuojelun 
työntekijöitä ja asiakkaita, ja kartoituksen tulokset otetaan huomioon 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä.

Jaa-äänet: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro

Ei-äänet: 7
Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko 
Malinen, Leena Riittinen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Markku Vuorinen

Poissa: 2
Rene Hursti, Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi äänin 7 - 2 (2 tyhjää, 2 poissa) 
jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Sisko Lounatvuori, lastensuojelun johtaja, puhelin: 310 43439

sisko.lounatvuori(a)hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi


