
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: 

Lastensuojelulakia esitetään uudistettavan! So-
siaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän uu-
distamaan lastensuojelulainsäädäntöä siten, että 
lastensuojelun sijaishuollon sisältö ja rakenteet 
vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tar-
vitsevien lasten tarpeisiin. Työryhmän raportti 
(STM / 2020:28) julkaistiin 4.9.2020 ja sen uudis-
tusehdotusten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 
2022.

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistus-
työryhmän esitysten tavoitteena on muun muas-
sa helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 
työn kuormittavuutta sekä tehostaa lastensuoje-
lun avohuollon ja sijaishuollon laadukkaita palve-
luja. Lisäksi ehdotusten tavoitteena on esimerkiksi 
vahvistaa sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oi-
keutta tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluihin sekä samalla vähentää lasten erityisen 
huolenpidon jaksojen tarvetta puuttumalla lapsen 
ongelmiin mahdollisimman varhain. 

Luonnos lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa kos-
kevaksi lainsäädännöksi nyt lausuntokierroksella, 
jonka myötä kaikilla tahoilla on osaltaan tilaisuus 
päästä vaikuttamaan mahdollisiin lastensuojelu-
lain uudistuksiin. Lausunnon antamisen määräaika 
on 12.2.2021.

Koulutuspäivän tarkoituksena on käydä kokonais-
valtaisesti läpi lastensuojelun vaativan sijaishuol-
lon työryhmän lastensuojelulakia koskevat uudis-
tusehdotukset. Koulutuksen tavoitteena on antaa 
lastensuojelulakia koskevista esityksistä sellainen 
selkeä kokonaiskuva, jonka tukemana jokainen 
koulutukseen osallistuja pystyisi luomaan oman 
käsityksensä uudistusten tarpeellisuudesta. Koulu-
tuksella mahdollistetaan näin jokaisen lastensuo-
jelun ammattilaisen perehtyminen mahdollisiin 
lastensuojelulain muutoksiin hyvissä ajoin. Lisäksi 
koulutuksella tuetaan myös työtä mahdollisen lau-
sunnon antamisessa. 
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Tule oppimaan ja kuulemaan uutta. Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Verkostoidutaan muiden alan ammattilaisten kanssa!

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistustyöryhmän ehdotukset



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00        Johdatus lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistustyöryhmän loppuraporttiin
         Yhteenveto lastensuojelulain uudistusehdotuksista
 Lastensuojelun järjestämistä koskevat uudistusesitykset
 Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakasmäärät
 Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon erityiset velvollisuudet
 Lapsen sosiaalihuollon asian vireille tulo ja lastensuojeluilmoitus 
 Lastensuojelulain mukaisten palvelujen selvittäminen
 Lapsen tapaaminen ja neuvottelut
 Lapsen asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma

10.00       Tauko

10.15        Lapsen läheisverkoston kartoittaminen
 Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet 
 Lapsen kiireellinen sijoitus ja lapsen huostaanotto
 Lapsen sijaishuollon järjestäminen ja vaativa sijaishuolto

11.15         Lounastauko

12.15        Lapsen sijaishuoltopaikan valinta
 Lapsen sijaishuollon aikaiset tukitoimet
 Lastensuojelulaitoksia koskevat uudistusesitykset
 Lapsen erityisen huolenpidon jakso

13.00       Tauko

13.15        Lastensuojelulain rajoituksia koskevat uudistusesitykset
 Lastensuojelun jälkihuolto
 Lapsen sijaishuollon valvonta
 Lastensuojelun muutoksenhakua koskevat säännökset

14.00        Koulutuspäivä päättyy

Ohjelman aikataulu on aiheiden ajankohtien osalta suuntaa-antava.

Tule oppimaan ja kuulemaan uutta.  

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi. Käytä mahdollisuus vahvistaa  
käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.  


