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Työntäyteinen juhlavuosi
Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden tilaisuudet ja 
tapahtumat kokosivat yhteen lasten suojelun asiantuntijoita ja keskusliitolle tärkeitä sidosryhmiä 
niin alueellisilla kuin valtakunnallisillakin foorumeilla. Keskusliiton juhlavuoden kunniaksi jul-
kaistiin historiakirja ”Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin, Lastensuojelun yhteistoiminnan historia.” 
Muita keskeisiä juhlavuoden tapahtumia olivat valtakunnallisten lastensuojelupäivien yhteydessä 
järjestetty iltajuhla, keskusliiton perustajajäsenten kokoontuminen, ”Erilaisuus mahdollisuutena” 
–seminaarikiertue sekä osallistuminen Suomen Kansallisteatterin kiertue-esitykseen.

Lastensuojelun näkökulmasta kulunut toimintavuosi oli murheellinen. Keskustelua herättivät 
perhesurmat ja lastensuojelussa asiakkaana olleen pienen tytön kuolemaan johtaneet tapahtumat. 
Keskiössä olivat myös lasten suojelun toimintamahdollisuudet vastaavanlaisissa tilanteissa sekä 
palvelujärjestelmän kyvyttömyys vastata kaikkiin tuen ja avun tarpeisiin. Nämä tapahtumat käyn-
nistivät lukuisia selvitystöitä joiden tavoitteena on uudistaa, eheyttää ja vahvistaa lasten suojelua 
sekä arvioida laajasti lastensuojelun toimintaedellytyksiä. 

Tasavallan presidentti käynnisti ”Ihan tavallisia asioita” -hankkeen nuorten syrjäytymisen eh-
käisemiseksi. Nuorten syrjäytymistä ja sen ehkäisyä käsiteltiin toimintavuoden aikana monissa eri 
yhteyksissä. Keskusliitto kokosi myös tietoja jäsenyhteisöjensä tekemästä ehkäisevästä toiminnasta, 
jonka avulla syrjäytymisen kierre katkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten 
syrjäytymisen teemaa käsiteltiin lokakuussa uuden yhteistyökumppanin Hanasaaren kulttuuri-
keskuksen kanssa järjestetyssä koulutuksessa.

Keskusliiton järjestämät koulutuspäivät kokosivat toimintavuoden aikana yhteen runsaan jou-
kon lasten suojelun asiantuntijoita ja ammattilaisia. Uusia koulutuksellisia avauksia käynnistettiin 
vuoden aikana eri jäsenyhteisöjen kanssa perinteisten koulutustilaisuuksien rinnalle. 

Tietopalvelun resursseja vahvistettiin ja tietopalvelun kehittämistyö konkretisoitui. Tärkeää 
kehittämistyötä tehtiin RAY:n rahoittamassa Emma & Elias -ohjelman koordinaatiohankkeessa, 
joka toi keskusliitolle vahvaa kentän tuntemusta. 

Keskusliitto vahvisti asemaansa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. 
Sillä oli kotimaassa selkeä asema lausunnonantajana (20 kpl) ja yhteistyön edistäjänä (kokouksia 
talossa pidettiin 256). Kansainvälisesti keskusliitolla on hallituspaikka Eurochildissa ja varapresi-
denttiys IFCW:ssä (International Forum for Child Welfare). Lähialueyhteistyö ja kumppanuus oli 
aktiivista Karjalassa, Virossa ja Pohjoismaissa samoin avustaminen Suomen ja Venäjän välisessä 
lastensuojelukeskustelussa. 

Lastensuojelun Keskusliiton 
puolesta kiitokset kaikille 
yhteistyöstä!

Toiminnanjohtaja Seppo Sauro ja 
ohjelmajohtaja Hanna Heinonen
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Hyvät lapsen suojelijat
Lastensuojelussa tarvitaan perustyötä ruohon juurel-
la, ja suuria linjoja, isänmaan ja ihmiskunnan asial-
la olemista. Kukaan ei voi tehdä molempia täydellä 
painolla, mutta jokainen voi tehdä jotakin. Lisäksi ei 
ole niinkään selvää eikä välttämätöntä, että pientä, 
yksilöä koskevaa tai voimavarojen tarpeeltaan vähäis-
tä lapsen suojelua tehdään pienissä puitteissa. Sitä 
paitsi se työ voi olla lapselle koko maailma. Vastak-
kainenkaan johtopäätös ei ole oikea. Suuri ja mahtava 
ei välttämättä ole lainkaan vaikuttavaa ja tuloksia 
tuottavaa.

Vuoden 2012 lastensuojelukeskustelu koski ehkä 
eniten kahta näkökulmaa: lastensuojelun kasvavaa 
tarvetta ja erityisesti huostaanottojen ja sijoitusten 
kasvamista sekä yleistä ja yhteistä välittämistä. Pa-
himmillaan vastakkain olivat täysin talouspainottei-
nen kustannusten kauhistelu ja vanhempien syyl-
listäminen. Parhaimmillaan vastakkain oli pohdinta 
vaikuttavista keinoista, joissa inhimillisyyskin on vah-
vana ulottuvuutena mukana ja pyrkimys huomauttaa 
yhteisen vastuun voimasta.

Ehkä lastensuojelu tarvitsee tuota kaikkea, mie-
luummin kuitenkin eteenpäin katsovaa positiivista, 
ongelmia ratkovaa ajattelua. Mitä yhteiskunnassamme 
on tapahtumassa vai olemmeko vain havahtuneet las-
ten aseman heikkouteen? Millä keinoin käännämme 
kehityksen ja millä aikavälillä se on mahdollista? Jos 
tilanne on todella pahentunut, ei käännekään voi olla 
vuoden ja kahden asia, vaan lähempänä sukupolven 
vaihtumista. Ja vaikka kyse olisi vain havahtumises-
ta, vaatii korjausliike silti aikansa. Onhan kyse koko 
yhteiskunnan toimintatapojen muutoksesta.

Julkinen talous on jatkuvassa kriisissä – jotenkin 
kuitenkin selviämme. Romahdus tulee aina vasta 
kahden vuoden kuluttua, mutta nyt on varauduttava. 
Oli niin tai näin, taas varaudutaan. Leikkauslistoja ei 
ole laadittu tai ainakaan näytetty tätä kirjoitettaessa. 
Kun kunnat säästävät, kohdistuvat toimet väistämättä 
myös opetukseen ja sosiaali- ja terveystoimeen, koska 
ne ovat kolmeneljännestä kuntien kuluista. Samal-
la ne ovat melkoinen yhteiskunnallinen investointi. 
Opetus luo uutta osaamista, jota yhteiskunta tarvitsee, 
ja sosiaali- ja terveystoimi korjaa työ-, opiskelu- ja 

elämiskuntoon vaurioita kärsineet.
Säästäminen on välttämätöntä silloin, kun sillä 

varmistetaan yhteiskunnan rattaiden pyöriminen. 
Silloin, jos säästämisellä tuhotaan pitkän aikavälin 
kehittymismahdollisuuksia tai ehkäistään ehkäise-
mästä vaurioita, säästäminen toimii itseään vastaan. 
Vielä on muistettava investoimalla säästäminen. Si-
joittamalla tänään keveämpään toimintaan voimme 
saada mittavasti vähäisemmät korjauskulut aikanaan. 
Talossa täytyy pitää kivijalka ja vesikatto kunnossa.

Mitä tällä puheella säästöistä on tekemistä alun 
ruohonjuuri- ja maailmanparannuskeskustelun kans-
sa? Maailman ja lapsen kivijalka ja vesikatto voivat 
vaikuttaa kovin eri asialta, mutta ovatko ne. Lapsen 
pitäminen sylissä voi avata maailmoja ja Lähi-idän 
kriisin ratkaiseminen loisi varmasti edellytykset pa-
rempaan lapsen ja lasten maailmaan, ei pelkästään 
vain tuolla alueella, vaan maailmanlaajuisestikin. Ar-
vokasta työtä molemmat.

Loppujen lopuksi vain teot merkitsevät.

Puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi
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Lastensuojelun Keskusliiton hallitus
Toimikausi Varsinaiset jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet
2010 - 12 Puheenjohtaja 

  Professori Pentti Arajärvi
2011 - 13 Johtaja Kim Berglund   Toiminnanjohtaja Raili Bäck-Kiianmaa
  Perhekuntoutuskeskus Lauste   Pesäpuu 

2012 – 14 Johtava sosiaalityöntekijä   Sosiaalipalvelupäällikkö Mari Ahlström
  Satu Ellonen     Kauniaisten kaupunki

  Kotkan kaupunki    

2010 - 12 Toimitusjohtaja Ritva Karinsalo  Palvelupäällikkö Anne Kaatra 
  Ensi- ja turvakotien liitto   Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto

2011 - 13 Toiminnanjohtaja Kai Laitinen  Hallituksen jäsen Anna Lena Karlsson-Finne  

  Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ  Finlands Svenska Socialförbund 

2011 - 13 Kehityspäällikkö Markku Lehtinen  Perhesosiaalityön johtaja Minna Tynkkynen
  Turun kaupunki    Järvenpään kauupunki   

2010 - 12 Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Toiminnanjohtaja Jari Ketola
  Pelastakaa Lapset    SOS - Lapsikylä

2010 - 12 Johtaja Tina Mäkelä   Toimitusjohtaja Reijo Moilanen
  Suomen Uusperheellisten liitto  Nuorten Ystävät/Nuorten Ystävät –palvelut

2012 – 14 Puheenjohtaja Tero Ristimäki  Lastensuojelun asiantuntija Päivi Petrelius
  Sosiaalialan korkeakoulutettujen   Espoon kaupunki

  ammattijärjestö Talentia

2012 - 14 Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta  Toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen 

  Janakkalan kunta     Perhehoitoliitto

2012 - 14 Toiminnanjohtaja Pia Sundell   Lastenkodin johtaja Pertti Kukkonen
  Barnavårdsföreningen i Finland  Auta Lasta   

2010 - 12 Perhepalvelujohtaja Pia Sutinen  Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi
  Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto  Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/ 

       Sosiaalijohto

2011 - 13 Innovaatio- ja talousjoht.  Kari Vuorinen Toiminnanjohtaja Eija Heimo  
  Ehkäisevä päihdetyö EHYT   Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajat:

Erikoistutkija Tarja Heino ja varalla johtaja Manu Kitinoja, Limingan koulutuskeskus   
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Talous
Keskusliiton talous on ollut edelleen vakaalla pohjalla. Lasten päivän säätiön (Linnanmäki) 
avustus, Lapsen Maailma -lehden tulos yhdessä koulutuspäivien kanssa muodostavat 
tulojen perustan. RAY:n yleisavustus sekä avustukset Emma & Elias -ohjelmaan ovat olleet 
ennakoidut. Keskusliitto on pystynyt hoitamaan myös poikkeukselliset kulut kuten kiinteistön 
peruskorjaukseen ja  menneeseen juhlavuoteen liittyvät asiat normaalin taloudenhoidon 
mukaisesti. Toiminnan rationalisointi on myös auttanut talouden hallinnassa.

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Poistot

Henkilöstökulut

Muut kulut

Tuotot Kulut

Kulut
Henkilöstökulut 
Poistot  
Muut kulut 

Tuotot
Lasten Päivän Säätiö 
Jäsenmaksut  
Koulutuspäivät  
Julkaisujen myynti  
Muut avustukset  
Muut tuotot   
Lapsen Maailma  
RAY-avustukset, projektit 
RAY, yleisavustus  
  

1 400 000
15 600

298 517
21 391
24 692
12 918

1 430 173
376 535
169 000

3 748 826

1 536 322
28 104

2 210 190
3 774 616
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Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin 
– lastensuojelun yhteistoiminnan 
historia 

Juhlavuosi käynnistyi 16.2. lastensuojelun yhteistyötä 
esittelevän Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin – lasten-
suojelun yhteistoiminnan historia –kirjan julkista-
mistilaisuudella. Historiakirja tarkastelee suomalaisen 
lastensuojelun kenttää osana suomalaista yhteiskuntaa 
ja sen kehitystä. 

Lastensuojelu ei ole Suomessa aina ollut pelkästään 
pyyteetöntä työtä lasten hyväksi. Siitä tuli erityisesti 
20-luvulla poliittisten kaunojen ja vastakkainasette-
lujen tanner. 

– Sisäpoliittinen tilanne ja maan ensimmäiset pre-
sidentin vaalit heijastuivat mielenkiintoisella tavalla 
järjestömaailmaan ja sitä kautta lastensuojeluun. Man-
nerheimin roolista järjestökentässä paljastuu kirjassa 
myös uusia, aikaisemmin tuntemattomia puolia, kertoo 
kirjan kirjoittanut FT Marko Paavilainen. 

Ståhlbergilaisten ja mannerheimiläisten 
kaksintaistelua
Tukiessaan vallitsevan yhteiskunnan säilymistä las-
tensuojelutyö sai 1920-luvulla jopa vallankumouksen 
ennaltaehkäisijän roolin. Vuonna 1919 valitun presi-
dentti K. J. Ståhlbergin puolisosta Ester Ståhlbergistä 
tuli nopeasti Suomen lastensuojelun kansallinen keu-
lahahmo. 

Ståhlbergin ja Mannerheimin keskinäinen epäluulo 
johti kahden kilpailevan lastensuojelun keskusorga-
nisaation syntymiseen. Mannerheimiläisten ja ståhl-
bergilaisten köydenveto ja kielteinen julkisuus toimi 
kumpaakin ryhmittymää vastaan. 

– Sisäpoliittinen tilanne ja maan ensimmäiset pre-
sidentin vaalit heijastuivat mielenkiintoisella tavalla 
järjestömaailmaan ja sitä kautta lastensuojeluun. Man-
nerheimin roolista järjestökentässä paljastuu kirjassa 
myös uusia, aikaisemmin tuntemattomia puolia, kertoo 
Marko Paavilainen. 

Lastensuojelun Keskusliitto 75-vuotta
Vuotta 2012 sävytti vahvasti Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden 
teemaksi valikoitui yhteistyö ja ilo. Teemalla haluttiin nostaa esiin yhteistyön tärkeyttä sekä 
lapsuuden ja lastensuojelun positiivisia puolia ja iloa. Yhteistyö lapsen edun puolesta on ollut 
koko seitsemänkymmenenviiden vuoden ajan Lastensuojelun Keskusliiton toiminnan yksi 
tärkeimmistä punaisista langoista.
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Järkisyitä lastensuojelun jakautumiselle oli vaikea 
ymmärtää. Kansalaissodan jäljiltä maassa oli jopa  
20 000 orpolasta. Molemmat ryhmittymät pelkäsivät, 
että punaorvoista ja huonosti hoidetuista lapsista vart-
tuisi uusi kapinasukupolvi.

Kahvinhimosta varoja lastensuojelutyölle
Lastensuojelujärjestöt saivat varoja hyödyntämällä 
sodan jälkeistä aineellista pulaa ja kahvinhimoa. Las-
tensuojelun Keskusliiton johdolla järjestettiin vuonna 
1945 Lasten Päivän arpajaiset, jonka palkintona oli 
ruotsalaisten lahjoittamaa aitoa kahvia.

– Arpajaiset oli valtava menestys. Arpoja jonotet-
tiin tuntitolkulla, vastaavia jonoja ei ollut milloinkaan 
nähty Helsingissä, kertoo Paavilainen.

Lasten Päivä vuonna 1945 tuotti lastensuojelutyö-
hön varoja yhteensä nykyrahassa 2,7 miljoona euroa. 
Lasten Päivää järjestäneet järjestöt perustivat myöhem-
min Lasten Päivän Säätiön, joka ylläpitää edelleen Lin-
nanmäen huvipuistoa Helsingissä ja rahoittaa lasten-
suojelua, myös Lastensuojelun Keskusliiton toimintaa.

Lapsen oikeuksia ja paukkupyssyjä 
1960-luvulla lapsen oikeudet alkoivat muodostua las-
tensuojelun lähtökohdaksi. Keskustelu sosiaalihuol-
losta kietoutui pitkälti nuorisoradikaalien perustaman 
Marraskuun liikkeen esille tuomien termien pakkoaut-
taminen, vapaudenriisto ja vähemmistöt ympärille.

– Lasten jopa katsottiin tarvitsevan suojelua lasten-
suojeluviranomaisten mielivaltaa vastaan.

1970-luvulla puolestaan otettiin askeleita taakse-
päin kohti perinteistä lastensuojelunäkemystä, ja ko-
rostettiin lapsen etua sekä suojelua lasta uhkaavilta 
tekijöiltä. Suojelussa mentiin jopa niin pitkälle, että 
Lastensuojelun Keskusliitto vaikutti ratkaisevasti sii-
hen, että rock-yhtye Sex Pistolsia ei päästetty esiin-
tymään Suomeen. 

Keskusliiton aloitteellisuudella syntyi myös sopi-
mus, jolla lelukauppiaat vetivät sotalelut pois lelu-
tarjonnasta. 90-lukua hallitsi keskustelu lamasta ja 
julkisten leikkausten vaikutuksista lapsiin.

2000-luvun Suomi on vauras yhteiskunta, mutta se 
ei ole vähentänyt lastensuojelun tarvetta. Kodin ulko-
puolelle sijoitettujen lasten määrä kasvaa jatkuvasti. 

75-vuotisen historiansa aikana Lastensuojelun Kes-
kusliitto on välittänyt maailmalta Suomeen lastensuo-
jelutietämystä ja -osaamista, toiminut yhteiskunnal-
lisena vaikuttajana ja koonnut lastensuojelun kentän 
saman pöydän ääreen.

Marko Paavilainen: Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin - 

Lastensuojelun yhteistoiminnan historia. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, 2012.

Kuvat kirjasta.
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Kiertueseminaari  
”Erilaisuus mahdollisuutena”

Lasten, lapsiperheiden ja alueiden erilaisuus muodos-
tuu parhaimmillaan mahdollisuudeksi ja tulevaisuu-
den voimavaraksi. Jäsenyhteisöiltä tulleiden toiveiden 
mukaisesti järjestimme alueellisten seminaarien sarjan 
seitsemällä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Semi-
naarikiertueen teemana oli Erilaisuus mahdollisuutena. 

Tavoitteena oli nostaa esille ajankohtaisia lapsiin tai 
lapsiperheiden arkeen liittyviä näkökulmia sekä kes-
kustella miten lapsille ja lapsiperheille rakennetaan 
hyvää tulevaisuutta ja millaisia mahdollisuuksia siihen 
tarvitaan. Halusimme myös esitellä millaisia mahdol-
lisuuksia ja toimivia käytäntöjä eri puolella Suomea 
on jo käytössä. 

Kiertue nosti esille maahanmuuttajataustaisten las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin ja kotoutumisen haas-
teita. Seminaaripuheenvuoroissa pohdittiin muun 
muassa stigmaa sosiaalityössä ja toisaalta moninais-
ten perheiden tuomia mahdollisuuksia työhön. Lisäk-
si käsittelyssä oli myös ehkäisevän työn haasteet ja 

mahdollisuudet.  Yhtenä teemana oli myös se, miten 
naisvaltaisessa lastensuojelussa poikien tarpeet eivät 
aina tule kuulluksi ja nähdyksi. 

Seminaaripaikkakunnat olivat Turku, Seinäjoki,  
Jyväskylä, Nokia, Kotka, Kemi ja Iisalmi. 

Kansallisteatterin 
Kiertuenäyttämön  
Vastaanotto-projekti

Juhlavuoteen otettiin varaslähtö jo vuotta aiemmin 
olemalla mukana Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön 
Vastaanotto-projektissa. Projekti jatkui vuonna 2012 
kun Paperisilta-esitys vieraili kaikissa Suomen vas-
taanottokeskuksissa sekä alle 18-vuotiaiden turvapai-
kanhakijoiden ryhmäkodeissa.

Paperisilta on liikettä, laulua, musiikkia ja teatteria 
yhdistelevä kiertue-esitys. Esityksen tarkoituksena on 
tuoda ilon, kauneuden ja keskittymisen kokemuksia 
keskelle vastaanottokeskusten arkea.

THEATREPAPERISILTAPAPERISILTAPAPERISILTA
PAPERBRIDGEPAPERBRIDGEPAPERBRIDGE

Projekti on toteutettu yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin ja 
Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

kesto 
YKSI TUNTI

duration 
ONE HOUR
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Muistoja 75-vuotisjuhlasta, Finlandia-talo 
3.10.2012

Juhlan avausmusiikkia esitti sopraano Johanna Rusanen.

Entinen toiminnanjohtaja Kalle Justander,  toiminnanjohtaja 
Seppo Sauro, puheenjohtaja Pentti Arajärvi ja entinen toimin-
nanjohtaja Mauri Upanne.

Katsaus lastensuojelun ja Lastensuojelun Keskusliiton  
historiaan, historian tutkija Marko Paavilainen.

Kohtaamisia ja puheensorinaa iltajuhlassa.
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Tämän vuoksi Lastensuojelun Keskusliitto halusi 
nostaa keskusteluun sen mitä ehkäisevä lastensuo-
jelu on sekä antaa sille konkreettisia sisältöjä, jotta 
päästään ajoissa ja oikein keinoin liikkeelle lapsen ja 
perheen tukemisessa.

Kesäpäivien seminaariaiheita:
•	 Mielen	hyvinvoinnin	lautasmalli

•	 Peruskoulun	erityisopetus	ja	ehkäisevä	työ

•	 Lapset	ja	nuoret	netin	aalloilla	ja	karikoissa

•	 Emma	&	Elias	-	pidetään	huolta	lapsista

Kolmansille lasten suojelun kesäpäiville osallistui 216 
henkilöä. Kesäpäivät Iisalmessa järjestettiin yhteistyös-
sä Savonia ammattikorkeakoulun ja Ylä-Savon SOTEn 
kanssa. Kesäpäivillä käsitellään yleensä alueellisesta 
näkökulmasta alan keskeisiä teemoja ja tavoitteena 
on tarjota erityisesti käytännön asiakastyötä tekeville 
mahdollisuus vahvistaa omaa osaamista, vaihtaa tie-
toja ja verkostoitua.

Koulutuspäivät

Alkoholin vaurioittamat 
– Äidin raskaudenaikainen alkoholin  
käyttö ja sen vaikutukset lapsen elämään 
8.3.2012, SES-auditorio, Helsinki
Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yhteiskun-
nallinen tabu, josta puhuminen herättää hyvin voi-
makkaita tunteita. Lapsen näkökulma unohtuu usein 
keskustelussa. Raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä 
voi tulla lapselle pysyvät vauriot. Tähän ongelmaan 
paneuduttiin naisten päivänä pidetyssä tilaisuudessa, 
johon osallistui 60 asiantuntijaa.

Lasten suojelun kesäpäivät 
12.-13.6. 2012, Savonia-ammattikorkeakoulu, 
Iisalmi
Ajoissa liikkeelle – Reseptejä ehkäisevään työhön  
-teemalla pidetyillä lasten suojelun kesäpäivillä etsit-
tiin perusteluja ehkäisevän työn tärkeydelle ja merkit-
tävyydelle.  Huolimatta siitä, että tiedämme ehkäise-
vän työn olevan sekä kustannustehokasta että lapsen 
ja perheen kannalta usein paras ja oikea ratkaisu, työn 
tekemistä, kehittämistä ja siihen resursointia on edel-
leen vaikeaa perustella. 

Keskusliiton järjestämät koulutustilaisuudet tavoittivat yhteensä lähes 2000 lasten suojelun 
asiantuntijaa. Tärkeiden teemojen lisäksi koulutuspäivät toimivat saadun palautteen 
perusteella myös tärkeänä verkostoitumis- ja kokoontumispaikkana alan asiantuntijoille. 
Erityisen hyvänä asiana voi pitää lasten ja nuorten osallisuuden vahvistumista keskusliiton 
koulutustilaisuuksissa.

Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä, 
20.2.2012, Pikkuparlamentti, Helsinki
Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä, Lastensuojelun 
Keskusliitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 
ry nostivat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhdeksi 
lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisen tarkastelu-
kulmaksi.

Teemapäivän seminaariin osallistui 114 asiantunti-
jaa ja seminaarissa nostettiin muun muassa esiin hal-
litusohjelmaan sisältyvän nuorten yhteiskuntatakuun 
toteutuminen.
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Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 
2.-4.10.2012, Finlandia-talo, Helsinki
Lastensuojelupäivien teemaksi valikoitui tulevaisuuden 
tarinat. Tämä siksi, että Lastensuojelun Keskusliitto 
katsoo, että ammentaen sekä historiasta että nykyi-
syydestä on mahdollista ennakoida tulevaisuuden 
muutoksia. Tulevaisuudelle on mahdollista rakentaa 
vaihtoehtoisia tarinoita. Tarinoita, joissa lasten ja 
perheiden arki ei rakennu talouden tai järjestelmän 
määrittäminä vaan lapsen ja perheen tarpeiden kautta.

Nuorten foorumi 
Lastensuojelupäivien yhteydessä järjestettiin 
15–21-vuotiaille lastensuojelun asiakkaana oleville 
nuorille oma tapahtuma, Nuorten foorumi.  Foorumin 
teemana olivat lastensuojelun tabut, todellisuus ja tu-
levaisuus. Foorumissa nuoret vaihtoivat ajatuksia ja 
kokemuksia lastensuojeluasiakkuudesta sekä pohtivat, 
miten asioita voisi kehittää. Tapahtuman järjestivät 
yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliitto, Helsingin 
kaupungin Nuoret Kehittäjät, Pesäpuu ry:n Selviytyjät-
tiimi ja Pääkaupunkiseudun Sosiaalialan Osaamiskes-
kus SOCCA. Tilaisuuteen osallistui 23 nuorta. Foorumi 
sai arvovaltaisen vieraan presidentti Sauli Niinistön 
vierailtua tapahtumassa.

Pohjoismaiset lastensuojelupäivät 
12.-14.9.2012, Tukholma
Pohjoismaisten lastensuojelupäivien pääjärjestäjänä 
oli vuonna 2012 Allmänna Barnhuset ja Suomen vas-
tuutahona toimi Lastensuojelun Keskusliitto. Tämän-
kertaisten päivien teemana oli ”Goda livsvillkor för 
alla barn – barnavården som kompenserande kraft / 
Lastensuojelu hyviä elinolosuhteita vahvistamassa.” 
Konferenssin ohjelma koostui kunkin maan pääpuhu-
jien luennoista sekä lukuisista työpajoista. Färsaaret 
olivat ensi kertaa mukana. Suomesta päiville osallistui 
73 asiantuntijaa.

Lastensuojelupäivien seminaariaiheita:
•	 Työn	ja	perheen	yhteensovittaminen

•	 Lapsi	kaupunkikulttuurissa

•	 Isät	kuulluksi,	näkyviksi	ja	osallistuvaksi

•	 Nuoret,	yhteiskuntatakuu	ja	syrjäytyminen

•	 Lapset	-	tulevaisuuden	tärkein	investointi

•	 Kansainvälistyvä	lastensuojelu

•	 Yhteiskunnallinen	markkinointi

Mielenkiintoisten luentopuheenvuorojen lisäksi las-
tensuojelupäivillä julkaistiin selvitys lastensuojelun 
palvelupolkujen kustannuksista. Yhteistyössä THL:n 
kanssa tehdyssä selvityksessä tarkastellaan millä ta-
voin kustannukset vaihtelevat riippuen palvelumuo-
doista mitä lapselle tai hänen perheelleen tarjotaan.

Valtakunnallisille lastensuojelupäiville osallistui yh-
teensä 1068 henkilöä. Päivät toteutettiin yhteistyössä 
Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa. Päi-
vien iltajuhlassa juhlistettiin 75–vuotiasta Lastensuo-
jelun Keskusliittoa.
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Papilio-seminaari 
9.11.2012, Kiasma, Helsinki
Marraskuussa järjestettiin varhaiskasvatuksen asian-
tuntijoille päiväkoti-ikäisten lasten kommunikaatio-
taitojen kehittämiseen ja tunteiden tunnistamiseen 
kehitettyä Papilio-ohjelmaa esittelevä seminaari. Ti-
laisuuteen osallistui noin 40 alan ammattilaista.  

Turvallinen lapsuus ja nuoruus  
– voisiko paremmin olla? 
15.10.2012, Hanasaarenkulttuurikeskus, Espoo
Turvallinen lapsuus ja nuoruus – voisiko paremmin 
olla? -seminaarissa käsiteltiin aiheeseen liittyviä haas-
teita sekä suomalaisesta että ruotsalaisesta näkökul-
masta. Seminaari kokosi 200 kuulijaa keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista.

Ruotsin kuningatar Silvia ja Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö avasivat tämän lasten ja nuorten hy-
vinvointia käsittelevän seminaarin Hanasaaren ruot-
salais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa. Seminaa-
rin järjestivät Hanasaaren kulttuurikeskus, Ruotsin ja 
Suomen lapsiasiavaltuutetut, Lastensuojelun Keskus-
liitto ja Ruotsin suurlähetystö.
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Vuonna 2012 valmistui useampi julkaisu. Yhteis-
työssä THL:n kanssa tehtiin selvitys lastensuojelun 
kustannusten muodostumisesta. Loppuvuodesta val-
mistui adoption keskeisiä kysymyksiä lapsen oikeuk-
sien ja etiikan näkökulmista käsittelevä kirja ”Adoptio 
– lapsen etu?” Kirja julkaistaan vuoden 2013 maalis-
kuussa. ”Oikeusturvakeinot lapsi- ja perhekohtaisessa 
lastensuojelussa” -materiaali on tarkoitettu apuväli-
neeksi kaikille, jotka työssään tai muuten kohtaavat 
lapsen oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä.

Jäsenyhteisöjen aloitteesta käynnistettiin sijaishuol-
topaikastaan luvatta poistuneiden lasten ja nuorten 
tilannetta ja syitä sekä olemassa olevia toimintakäy-
täntöjä kartoittava selvitys. Tulosten analyysi valmis-
tuu vuoden 2013 maaliskuussa.

Sijaishuollon osalta koottiin tietoa kansainvälisistä 
laatustandardeista myöhemmin toteutettavaa vertai-
lua varten. Kansainvälisten sijaishuollon järjestöjen 
FICE:n, IFCO:n ja kansainvälisen SOS-lapsikyläyhdis-
tyksen yhteistyössä laatimien Quality4Children -sijais-
huollon standardien käännös tarkistettiin ja uudistet-
tiin. Suomenkielinen versio sijoitetaan standardien 
alkuperäiseen formaattiin ja toimitetaan Q4C -hank-
keen kotisivulle vuoden 2013 alussa. Lisäksi jatket-
tiin YK:n marraskuussa 2009 pidetyn yleiskokouksen 
myönteisesti vastaanottamien sijaishuollon ohjeiden 
(Guidelines for the Alternative Care) suomenkielisen 
käännöksen tarkistusta. Työ valmistuu vuoden 2013 
alkupuolella.

Lastensuojelun neuvottelukunta
Lastensuojelun neuvottelukunta on valtakunnallinen 
asiantuntija- ja yhteistyöelin, jonka toimiala kattaa 
lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun avohuollosta 
jälkihuoltoon. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi laajasti 
lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tilaa ja kehi-
tystä: mm. lastensuojelulain toteutumista, palvelujen 
saatavuutta ja laatua, lastensuojelun tarpeeseen vai-
kuttavia tekijöitä, asiakkaiden asemaa ja oikeusturvaa 
sekä palvelujen valvontaa. Tarvittaessa neuvottelukun-
ta tekee näitä koskevia esityksiä ja aloitteita.

Neuvottelukunnan tapaamisissa käsiteltiin ajan-
kohtaisia asioita: kuntien lastensuojelun tilanne ja 
tulevaisuus, valtion koulukodit ja koulukotitutkimus, 
taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa, tupakka 
lastensuojelussa, lastenpsykiatrian tilanne, päihdeper-
heiden lapset ja lastensuojelu, Venäjän lapsipoliittinen 
toimintastrategia vuosille 2012–2017, kotoutuminen ja 
lastensuojelu, valtiontalouden tarkastusviraston las-
tensuojelun toimintakertomus, lapsi- ja perhesurmien 
taustat sekä venäläis-suomalaiset lapsikiistat.

Neuvottelukunta koostuu keskusliiton jäsenjärjestö-
jen ja -kuntien sekä keskeisten sidosryhmien nimeä-
mistä asiantuntijoista. Vuonna 2012 neuvottelukun-
taan kuului puheenjohtaja ja 32 jäsentä. Keskusliiton 
asiantuntijat toimivat neuvottelukunnan sihteereinä. 

Lastensuojelu
Lastensuojelun toimialalla keskustelutti erityisesti lastensuojelun tila sekä meneillään  
olevat lastensuojelun tilaa selvittävät valtakunnalliset ja alueelliset toimet. 

Soccan koordinoima helsinkiläinen kokemusasiantuntijanuorten kehittäjäryhmä oli yksi oikeusministeriön  
demokratiapalkinnon saajista. Ryhmä pohti kokemuksiaan lastensuojelusta ja osallistui sen kehittämiseen.  
Keskusliitto oli mukana toiminnassa.
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Ehkäisevän työn toimialan alkuvuosi käynnistyi Suo-
jele-Tue-Toimi –materiaalin levittämisellä. Lastensuo-
jelusta varhaiskasvatuksen asiantuntijoille kertova 
materiaali toimitettiin kaikkiin Suomen päiväkoteihin.  
Lisäksi aineistoa käytiin esittelemässä erilaisissa tilai-
suuksissa ja tapahtumissa. 

Koulun oppilashuollon nykytila oli esillä koko 
vuoden. Ehkäisevän työn neuvottelukunta valmisteli 
keväällä yhdessä Suomen psykologiliiton ja Suomen 
koulukuraattoreiden kanssa kannanoton opetusminis-
teri Jukka Gustafssonille. Kannanotto poiki audienssin 
ministerin luokse. Syksyllä teemaa pidettiin yllä koulu-
kuraattori- ja oppilashuoltotyön esittelyllä sekä syven-
tymällä Friends-ohjelmaan. Loppuvuodesta aloitettiin 
lausunnon valmistelu hallituksen esitykselle uudeksi 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi.

Keskusliitto teetti Taloustutkimuksella kyselyn josta 
kävi ilmi, että suomalaisten asenteissa kuritusväkival-
taa kohtaan on tapahtunut suuri muutos. Ruumiillista 
kuritusta ei enää pidetä hyväksyttävänä. Ongelmallista 
on kuitenkin, että lievää väkivaltaa kuten tukistamista 
ja luunappien antamista ei aina mielletä väkivallaksi.
Kyselyyn vastasi 1026 15–79-vuotiasta suomalaista. 
Kyselyä on rahoittanut oikeusministeriön Rikoksen-
torjuntaneuvosto.

Ehkäisevä työ
Ehkäisevän työn toimialalla keskustelutti erityisesti lastensuojelun tila sekä meneillään  
olevat lastensuojelun tilaa selvittävät valtakunnalliset ja alueelliset toimet. 

Ehkäisevän työn neuvottelukunta
Ehkäisevän työn neuvottelukunnan kokousten läpi-
leikkaavina teemoina olivat pääministeri Jyrki Katai-
sen hallituksen ohjelma, YK:n Lapsen oikeuksien so-
pimus, lapsen oikeuksien komitean Suomen neljänteen 
määräaikaisraporttiin antamat suositukset ja lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Neuvottelukunta 
kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 

Ehkäisevän työn neuvottelukunnan kokouksen tee-
moja olivat lasten ja nuorten vapaa-aika, lapsi kulut-
tajana, varhaiskasvatus, kuritusväkivalta, oppilas- ja 
opiskelijahuolto sekä yhteistutkiminen sosiaalityön 
muotona.

Toimintavuonna jatkettiin myös lastensuojelu.info -sivuston tunnetuksi  
tekemistä muun muassa suomalais-venäläisen lastensuojeludialogin yhteydessä. 
Samalla suunniteltiin sivuston kehittämistä paremmin kävijän kulttuuritaustan 
huomioivaksi.

Keskusliitto toteutti yhteistyössä Kasvunportti Oy:n 
kanssa kyselyn otsikolla Tunnelmia kentältä: Varhais-
kasvatuslakia koskeva kysely 2012. Siinä selvitettiin 
selvitettiin päivähoidon arjen ammattilaisilta heidän 
mielipidettään varhaiskasvatuslain kehittämisestä. 

Lastensuojelun Keskusliitto on varhaiskasvatuksen 
maailmanjärjestön OMEPin (Organisation Mondiale 
pour l’Education Préscolaire) jäsen. Suomen OMEP toi-
mikunta kokoontui kolme kertaa. Kokouksissa keskus-
teltiin OMEPin tunnetuksi tekemisestä Suomessa sekä 
kansainvälisten verkostojen vahvistamisesta. Lisäksi 
tietoa OMEPista lisättiin keskusliiton verkkosivuille.
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Yksi toimintavuoden keskeisestä toimista oli ”Ei omai-
nen eikä viranomainen - selvitys ilman huoltajaa Suo-
meen tulleiden lasten edustajajärjestelmästä”  valmis-
tuminen. 

Liittyen selvityksen kehittämisehdotuksiin, keskus-
liitto jätti vastuuviranomaisille kannanoton, jossa se 
vaati edustajien osaamisen, riippumattomuuden sekä 
toimintamahdollisuuksien takaamista. Kannanotossa 
esitettiin myös lasten vastaanoton järjestämistä niin, 
että lapset saavat varmasti kaikki tarvitsemansa pal-
velut. Lisäksi keskusliitto esitti, että arvioitaisiin per-
heenyhdistämisen vaikeutumisen vaikutuksia edusta-
jajärjestelmään; olisiko aihetta harkita lapsen huollon 
järjestämistä pysyvämmin, jos on ilmeistä, etteivät he 
saa maahan huoltajiaan. 

Toimintavuoden aikana annettiin lukuisia lausunto-
ja. Lausunnot annettiin muun muassa lapsen oikeuksi-
en sopimuksen uudesta valitusmenettelyä koskevasta 
lisäpöytäkirjasta, oikeusministeriön kansalaisyhteis-
kuntalinjauksesta, raha-automaattiavustuslain muut-
tamisesta sekä ulkomaalaislakiin kaavailluista per-
heenyhdistämistä kiristävistä muutoksista ja lasten 
säilöönoton kieltämisestä. 

Keskusliitto oli kuultavana hallituksen perheenyh-
distämissäännösten kiristämistä pohtivassa työryhmäs-
sä. Asiaan liittyen tavattiin sisäministeri Päivi Räsä-
nen yhdessä muutaman järjestön kanssa. Keskusliitto 
oli lisäksi kuultavana lasten säilöönoton kieltämistä 
kaavailevassa työryhmässä sekä Maahanmuutto 2010 
-strategian valmisteluun liittyvissä pyöreän pöydän 
keskusteluissa sekä ulkoasiainministeriössä liittyen 
Suomen YK:n ihmisoikeustarkasteluun.

Keskusliitto osallistui koko vuoden ajan aktiivises-
ti oikeusministeriön asettamaan, eri ihmisoikeustoi-
mijoista koostuvaan ihmisoikeuspaneeliin. Ihmisoi- 
keuspaneelin tehtävänä on valtioneuvoston kansalli-

sen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeen-
panon seuranta ja edistäminen. 

Euroopan neuvoston ja EU:n lapsityöhön vaikut-
tamisen osalta keskusliitto teki tiivistä yhteistyötä 
lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa. Keskusliiton 
työntekijä toimi lapsiasianeuvottelukunnan sekä neu-
vottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kan-
sainvälisten asioiden jaoston sihteerinä. 

Keskusliitto koordinoi vuoden 2012 ajan Monikult-
tuurinen Lapsen Etu -järjestöverkostoa, joka muun 
muassa nosti esiin huolen maahanmuuttajalasten 
katoamisista kouluista ja viranomaisten toiminnasta 
näissä tapauksissa. Aluehallintovirastoille lähetettiin 
kirje, jossa virastojen toivottiin muistuttavan koulu-
viranomaisia koulun ja kodin välisen sekä toisaalta 
viranomaisten välisen yhteistyön merkityksestä, jos 
lapsi ei ilmesty kouluun, riippumatta lapsen tai nuoren 
etnisestä taustasta. 

Lapsen oikeudet ja kansainvälinen 
lastensuojelu -neuvottelukunta

Toimialan asioita käsiteltiin Lapsen oikeudet ja kan-
sainvälinen lasten suojelu –neuvottelukunnan ta-
paamisissa. Kokouksia pidettiin vuoden aikana neljä 
kertaa. 

Kokousten aiheina muun muassa:
•	 ihmisoikeusopetuksen tila Suomessa ja kansallinen 

perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma
•	 lapsiköyhyys kansallisessa ja kansainvälisessä  

kontekstissa
•	 vammaisten lasten ja viittomakielisten lasten oikeudet
•	 lasten ja nuorten osallisuus sekä lapsen oikeuksien  

sopimuksen uusi lisäpöytäkirja valitusmenettelystä

Lapsen oikeudet, lapsipolitiikka  
ja kansainvälinen lastensuojelu
Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten edustajajärjestelmään otettiin vahvasti kantaa.
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Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo 
Sauro  valittiin IFCW (International Forum for Child 
Welfare) varapresidentiksi. Järjestö on aikoinaan pe-
rustettu Suomessa lastensuojelujärjestöjen toimin-
nanjohtajien verkostoksi ja sen 25-vuotisjuhlakokous 
pidetään Suomessa 2014. Vuoden 2012 WorldForum 
pidettiin Italian Napolissa. 

Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen valittiin kesäkuus-
sa 2012 Eurochildin hallituksen jäseneksi. Eurochildin 
toimintaan osallistuttiin myös erilaisissa teemaver-
kostoissa. Eurochildin kautta esiin nostettuja teemoja 
olivat toimintavuoden aikana lapsiköyhyys, laitosval-
taisuuden purkaminen, perheiden tukeminen, lasten 
osallisuuden vahvistaminen sekä lapsen oikeuksiin 
liittyvät kysymykset. Keskusliiton edustajat osallis-
tuivat hallitustyöskentelyn lisäksi Eurochildin yleis-
kokoukseen sekä Eurochildin kesäkuussa Tallinnassa 
järjestämiin sijaishuollon työryhmän kokoukseen ja 
työpajaan.

Ilman huoltajaa tulleiden lasten asioita käsiteltiin 
eurooppalaisella tasolla SCEP-verkoston jäsenenä. 
Separated Children in Europe Programme kokoontui 
kaksi kertaa. Maahanmuuttajalasten ja erityisesti ilman 
huoltajaansa kulkevien lasten asema oli vahvasti esillä 
myös Lapsen oikeuksien komitean Genevessä järjes-
tämässä vuosittaisessa tilaisuudessa Day of General 
Discussion, johon myös keskusliitto osallistui.  

Keskusliiton edustajat osallistuivat syyskuussa Sofi-
assa järjestettyihin FICE:n liittoneuvoston kokoukseen 
sekä IFCO:n konferenssiin.

Lastensuojelun Keskusliiton henkilökunta ja osa 
hallituksen jäsenistä vieraili Tallinnassa marraskuus-
sa tutustumassa sisarjärjestön Eesti Lastekaitse liiton 
toimintaan. Vierailulla tapasimme myös Viron lapsi-
asiavaltuutetun, Tallinnan kaupungin edustajia sekä 
yliopiston edustajia. Riigikogussa sosiaali- ja terveys-
valiokunnan puheenjohtaja ja kaksi valiokunnan jä-
sentä ottivat vierailijat vastaan.

Kansainvälinen yhteistyö
Karjalayhteistyö
Vuonna 2012 jatkettiin vuoden 2010 syksyllä käynnis-
tettyä lähialueyhteistyöhanketta ”Menestyksen avai-
met” – ennalta ehkäisevän lastensuojelun kehittämisen 
tukeminen Karjalan tasavallassa. 

Hankkeen kehittämistyötä suuntaavaksi elementik-
si muodostui suomalaisen mallin mukainen lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmakonsep-
tia modifioitiin Venäjän federaation ja Karjalan tasa-
vallan lapsen edun toimintastrategioiden (2012-2017) 
toteuttamisen välineeksi paikallistasolla.

Konseptin saamaa vastaanottoa ja jalansijaa kuvas-
taa se, että paikallistason lasten hyvinvointisuunnitel-
man laatimisen tukeminen kirjattiin Karjalan tasaval-
lan toimintastrategiaan.

Hankkeen pilottialueena oli Petroskoin kaupunki, 
mutta sen tilaisuuksiin osallistuivat myös Aunuksen, 
Karhumäen, Pitkärannan, Prionezhkin, Prääsän ja Se-
gezhan piirien edustajat.

Kertomusvuonna järjestettiin viisi seminaaria ja lu-
kuisia työkokouksia, joissa keskeistä oli hyvinvointi-
suunnitelman laadintaan perehtyminen sekä lasten ja 
lapsiperheiden aseman käsittely. Seminaareihin osal-
listui keskimäärin 30 osanottajaa.

Hanke toimi vuoden ensimmäisen neljänneksen 
ulkoasiainministeriön edelliseltä vuodelta siirtyneen 
hankeavustuksen turvin ja loppuvuoden Lastensuoje-
lun Keskusliiton omarahoituksen varassa.

Keskusliiton lähialueyhteistyhankkeen ”Menestyksen 

avaimet” tapahtumiin kuului myös koskenlasku 

Shuja-joella Karjalassa jälkihuoltonuorten ja heidän 

tukihenkilöidensä kanssa.
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Emma & Elias -ohjelman avulla halutaan löytää, vah-
vistaa ja monipuolistaa yleishyödyllisille järjestöille 
soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä 
terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) 
ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden paran-
tamiseen. 

Ohjelman koordinaatio toteutetaan RAY:n ja Las-
tensuojelun Keskusliiton yhteistyönä. Lastensuojelun 
Keskusliitto on saanut RAY:n avustusta koordinaation 
toteuttamiseen. 

Toiminta vuonna 2012
Lastensuojelun Keskusliiton tehtävänä on tukea oh-
jelmaan valittavien projektien toimintaa ja lasten ja 
lapsiperheiden hyvinvointia edistävien käytäntöjen 
juurruttamista sekä edistää lapsinäkökulman huomi-
oon ottamista laajemmin.  Lisäksi keskusliitto yllä-
pitää projektitoimijoiden keskinäistä verkostoa, tukee 
projektien välistä viestintää ja toteuttaa asiakastason 
vaikutuksiin liittyvää tutkimusta.

Emma & Elias  
-avustusohjelman koordinointi

Vuoden 2012 aikana kaikkia 13 ohjelman hanket-
ta on tavattu vähintään kaksi kertaa sitouttamisen ja 
konsultoinnin merkeissä. Hankkeita on tuettu mm. ke-
hittämisprosessin arvioinnissa ja RAY:n tuloksellisuus- 
ja vaikuttavuusseurannan haltuunotossa. Koordinaa-
tio järjesti kolme verkostotapaamista vuoden aikana, 
joiden teemat olivat: ohjelman sisältö ja projektien 
keskinäinen tutustuminen, projektien toiminta ja ar-
viointi sekä ohjelman arviointi. Koordinaatiohanke on 
järjestänyt kaksi seminaaria yhteistyössä hankkeiden 
kanssa sekä yhden kehittämistoiminnan käytäntötut-
kimuksen suunnittelutapaamisen ja koonnut tietoa 
tutkimusintresseistä ja -tarpeista. 

Syksyn aikana järjestettiin eri puolella Suomea yh-
deksän verkostotapaamista Emma & Elias -ohjelman, 
Kaste-ohjelman ja kuntatoimijoiden kanssa. Koordi-
naatiohanke on tuottanut markkinointimateriaalia, 
perustanut www.emmaelias.fi -sivut sekä esitellyt oh-
jelmaa kuudessa tapahtumassa ohjelman tunnettuuden 
lisäämiseksi.  

Hanketta toteuttaa kolmen hengen tiimi: ohjelma-
päällikkö, ohjelmakoordinaattori ja viestintäkoordi-
naattori. Tutkijan hakuprosessi käynnistettiin loppu-
vuonna 2012.

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Emma & Elias -avustusohjelman (2012-2017) 
päämääränä on edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. 



Lastensuojelun Keskusliitto  |  Vuosikatsaus 2012  |  17/27

projektia 
mukana 
Emmassa & 
Eliaksessa 
vuonna 2012

Marttaliitto ry  
– Marthaförbundet r.f. 
Lapsiperheiden arjen  
tukeminen	–	Vi	&	vår	baby

HelsinkiMissio ry
Pelastakaa Sukupolvi  

Walter ry
Urbaanit lapset ja nuoret  

Folkhälsan syd 
Tillbaka till framtiden

Pesäpuu ry 
Sisukas-hanke  
(Sijoitettu lapsi koulussa) 

Miessakit ry 
Isyyden Tueksi 

Suomen Vanhempainliitto ry
Kodin ja Koulun Päivä

Suomen Kasvatus- ja  
perheneuvontaliitto ry
Huostaanoton jälkeisen 

vanhemmuuden tukemi-

seen (Voikukkia)

Leijonaemot ry
Vertaistukitoiminnan 
edistämiseen vammaisten 
lasten vanhempien välillä

Pelastakaa Lapset ry 
PePPi-hanke. Vapaaehtoiset 

voimavarat sijaisperheiden 

tukemiseen. Mukana myös 

Pesäpuu ja Perhehoitoliitto

Barnavårdsföreningen  
i Finland r.f.
För ADHD-infocentrets 

verksamhet / ADHD-

keskuksen perheiden 

tukemiseen suunnatut  

toimintamuodot

Väestöliitto ry 
Perheaikaa.fi

Pienperheyhdistys ry
Pikkukaveria ei jätetä

Mikä Emma & Elias?
Emma & Elias -ohjelma kokoaa yhteen eri järjestöjen 
projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä 
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelmaan otetaan 
mukaan noin 10 projektia vuosittain vuoteen 2015 asti. 
Yhteensä projekteja tulee olemaan noin 40.
www.emmaelias.fi
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Viestintä

projektia mukana 
Emmassa & Eliaksessa 
vuonna 2012

Eniten julkisuutta saivat omat selvitykset lastensuo-
jelun kustannuksista ja kuritusväkivallan kehittymi-
sestä. Seuraavaksi eniten mainintoja saatiin Suomen 
ja Venäjän välisistä lapsikiistoista ja perhesurmista 
sekä 8-vuotiaan tytön kuolemaan ja lastensuojelun 
epäkohtiin liittyvistä uutisista, joihin Lastensuojelun 
Keskusliitto otti kantaa.

Lastensuojelun Keskusliitto mainittiin vuonna 2012 
maakunnallisissa ja valtakunnallisissa printtimedioissa 
sekä uutisoitiin radion ja TV:n uutislähetyksissä yh-
teensä 200 kertaa. (Paikallismediat, verkkomediat ja 
sosiaalinen media eivät kuulu mediaseurantaan.)

Vuoden aikana Keskusliitto järjesti viisi omaa tie-
dotustilaisuutta ja lähetti 24 lehdistötiedotetta, joista 
20 ylitti uutiskynnyksen. Tiedotteita lähetettiin 28 pro-
senttia edellisvuotta enemmän. 

Tiedotustilaisuudet vuonna 2012
•	 Suojele, tue, toimi -materiaalin julkistaminen 
•	 Kuritusväkivaltaselvityksen julkistaminen
•	 Yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten edustajär-

jestelmäselvityksen julkistaminen
•	 Lastensuojelun kustannuksia selvittäneen selvi-

tyksen julkistaminen Valtakunnallisilla lastensuo-
jelupäivillä

•	 Lastensuojelun käytäntöjä eri näkökulmista esit-
televä toimittajien aamukahvitilaisuus 

Vuonna 2012 aloitti toimintansa myös tiedotustoimi-
kunta, joka kokoontui kolme kertaa ja järjesti yhden 
toimittajatapaamisen. 

Lastensuojelun Keskusliiton uutiskirjeet 
vuonna 2012 

Jäsentiedote, lähetetty 32 kpl 

Postia kentältä, lähetetty 41 kpl, tilaajia 1670

Uutisia maailmalta, lähetetty 3 kpl, tilaajia 814 

Kirjaston uutiskirje, lähetetty 3 kpl, tilaajia 607

Vuoden aikana laadittiin
 
 40 blogi-
kirjoitusta

Lastensuojelun Keskusliiton
Facebook-sivulla on 

1014 tykkääjää 

Postia kentältä  
uutiskirjeen tilaajamäärä  
kasvoi vuodessa  
 

40 %

Lastensuojelun Keskusliiton viestintää sävytti juhlavuosi sekä monet ajankohtaiset  
tapahtumat ja uutisoinnit.
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Kirjasto ja tietopalvelu koki monia muutoksia toimin-
tavuoden aikana. Vuoden lopulla tehtiin päätös toisen 
tietoasiantuntijan rekrytoinnista.

Tilastointia terävöitettiin erityisesti tilastointiryh-
mien osalta. Laina- ja lainaajatilastojen ohella alettiin 
seurata seurata myös tietopyyntöihin käytettyä aikaa. 
Tietopyyntöjä esittivät eniten keskusliiton omat asi-
antuntijat. Tietopyynnöillä haettiin tietoa, selvitysten 
ja tutkimusten, seminaaripuheenvuorojen sekä Lapsen 
Maailma -lehden artikkelien pohjaksi. Tietopyyntöjen 
aiheet vaihtelivat, ainoastaan erityislasten asema ja 
huoltajuusriidat esiintyivät aiheissa useammin. Tie-
topyyntöjen jakautuminen eri tilastointiryhmille on 
esitetty kuvassa.

Jatkossa mahdollisuutta esittää tietopyyntöjä tul-
laan markkinoimaan vahvemmin kohdistaen viesti 
erityisesti jäsenyhteisöille.

Kokoelmatyö ja hankintamäärät säilyivät lähes en-
nallaan. Painettu kokoelma kuitenkin pieneni, sillä

suunnitelmien mukaisesti kokoelmaa karsittiin: Yh-
teensä vuonna 2012 kirjaston painetusta kokoelmasta
poistettiin 3631 nidettä, kun vuonna 2011 poistettiin 
46 ja 2010 26 nidettä. Jatkossa osa kirjaston painetusta 
kokoelmasta korvataan mahdollisesti E-kirjoilla. 

Tavoitteiden mukaan tietopalvelu lisäsi vuonna 
2012 yhteistyötä keskusliiton muiden viestintäpalve-
luiden kanssa. Tietopalvelu otti vuoden aikana vas-
tuulleen Postia kentältä -uutiskirjeen toimittamisen 
ja jatkokehittämisen. Lisäksi tietopalvelu oli mukana 
sähköisen median seurantaan tarkoitetun työkalun 
käyttöönotossa. Jatkossa yhteistyötä viestintäpalve-
luiden kanssa tiivistetään entisestään.

Kirjasto kokosi Lapsen Maailma -lehden vuosit-
taisen sisällysluettelon sekä luetteloi ja asiasanoitti 
lehden artikkelit kirjaston tietokantaan, joka on myös 
netin kautta kaikkien halukkaiden käytettävissä. Li-
säksi kirjaston kotisivuilla otettiin käyttöön erillinen 
vain Lapsen Maailma -lehden artikkeleihin kohdentuva 
haku.

Kirjasto ja tietopalvelu
Kirjasto ja tietopalvelu käy läpi muutosvaihetta. Kokoelmaa uudelleen järjestettiin ja samalla 
pohdittiin mihin suuntaan lastensuojelun erikoiskirjastoa kannatta kehittää. Muutoksen 
keskellä tietopalvelu vastasi kaikille lastensuojelusta tietoa tarvitseville. Tulevaisuudessa 
tietopalvelua suunnataan erityisesti jäsenyhteisöjen käyttöön.

Tietopyynnöt tunteina sekä niiden jakautuminen  
eri kohderyhmille vuonna 2012
(tilastointi aloitettu heinäkuun lopulla)

Yhteensä
Oma asiantuntija

Jäsenjärjestö
Oppilaitos/
opettaja

Lapsen 
Maailma Opiskelija

Media

19 / h

9,25 / h

3,5 / h

3 / h

2,75 / h

0,5 / h 0,25 / h
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Julkaisut

Miten lastensuojelun  
kustannukset kertyvät? 
Kirjoittanut: Hanna Heinonen, 
Tiia Hipp ja Antti Väisänen. 
Selvitys tarkastelee millä tavoin kus-
tannukset vaihtelevat riippuen lapselle 
tai hänen perheelleen tarjotuista pal-
velumuodoista. Selvitys on toteutettu 
yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen kanssa.

Lasten erityishuolto ja  
-opetus Suomessa
Toimittanut: Markku Jahnukainen.
Alan perusteoksen 13. uudistettu painos.  
Käsikirja kaikille, jotka työskentelevät 
erityisiä tarpeita omaavien lasten kas-
vatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen 
parissa.

Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin  
– Lastensuojelun yhteistoiminnan 
historia
Kirjoittanut: Marko Paavilainen
Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotis-
juhlan kunniaksi tuotettu historia-
kirja piirtää värikkään kokonaiskuvan 
Suomen lastensuojelun kentästä.

Ei omainen eikä viranomainen
Kirjoittanut: Outi Lepola
Selvitys ilman huoltajaa Suomeen 
tulleiden lasten edustajajärjestelmästä.

Toimintavuoden aikana valmistui useita lastensuojelun ajankohtaisia aiheita käsitteleviä 
julkaisuja.

Kuritusväkivaltaa koskevat  
asenteet ja lapsiin kohdistuvan
väkivallan kehitystrendejä 
Suomessa
Koonnut: Heikki Sariola
Kysely jatkaa Lastensuojelun Keskus-
liiton tekemää lapsiin kohdistuvan 
kuritusväkivallan ja siihen liittyvien 
asenteiden kehitystä seuraavaa 
tutkimusta.
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Lapsen Maailma on erikoisaikakauslehti, joka käsittelee lasten ja nuorten kasvatusta 
sekä laajasti lasten suojelun kysymyksiä. Lehti on suunnattu lapsiperheille, lasten kanssa 
työskenteleville ja näistä asioista päättäville.

Lapsen Maailma  
- keskusliiton jukaisema lehti

Vuoden 2012 teemat olivat

•	 Aloitetaan alusta
•	 Kaverille kanssa
•	 Tehdään historiaa
•	 Kevät keikkuen tulevi
•	 Lemmen pauloissa
•	 Maailma on avara
•	 Oppia ikä kaikki
•	 Ekompi elämä
•	 Kaiken se kestää? – Lastensuojelun Keskusliiton 

75-vuotisjuhlanumero
•	 Tekemisen meininkiä
•	 Elä ihmeessä!

Tärkeitä aihepiirejä olivat mm. 

Uutena juttutyyppinä lanseerattiin loppuvuodesta 
Valopää-sarja. Siinä esitellään ihmisiä, jotka ovat oi-
valtaneet jotain uutta. Sarjassa ehdittiin tavata opet-
taja Pilvi Luukkonen ja tietokonepeliprofessori Perttu 
Hämäläinen

Runoussoppi-sarja alkoi syyskuussa. Taitelija An-
niina Mikama riimittelee ja kuvittaa palstaa, josta on 
jo tullut lapsiperheiden keräilykohde.

Yhteistyötä

Keväällä Lapsen Maailma osallistui Kultti ry:n jul-
kaiseman Iso Numero -lehden toimittamiseen. Siinä 
julkaistiin uusintana Lapsen maailmassa (2/2012) jul-
kaistu Vesa Turusen kirjoittama ja Kirsi Tuuran ku-
vaama Jäi multa pyykkipussi Berliiniin... -juttu, jossa 
haasteltiin teatteriohjaaja Mikko Roihaa.

Ison Numeron tuotto menee sitä myyneille, ja jake-
lua koordinoi Vailla vakinaista asuntoa ry.

Kestotilausten osuus kaikista tilauksista on 79 %.
Irtonumeromyynnissä lehti jatkoi yhteistyötään 

Helsingin Akateemisen Kirjakaupan ja Stockmannin 
kanssa.

Lapsen Maailma osallistui edelleen KMT Lukija -tut-
kimukseen (Kansallinen Mediatutkimus). Lehden kuu-
kausittaiseksi lukijamääräksi mitattiin 64 000 (vuonna 
2011 63 000). Yleisesti suomalaisten aikakauslehtien 
lukijamäärä laski 1,6 % vuonna 2012.

Lapsen Maailman tulos oli jälleen hyvä. 
Lehden levikki nousi yli 3 % ja oli  
21 101 (LT 2012).

Lehti osallistui nron 11/2011 kannellaan Aikakausmedian 

Vuoden kaunein kansi -kisaan, jonka tulos ratkeaa 

keväällä 2013. Marraskuun kannessa poseerasi 5-vuotias 

Banucicek. 

Juhlanumero oli näyttävästi esillä Helsingin 

Akateemisessa kirjakaupassa lokakuussa.
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Henkilöstö
Keskusliiton palveluksessa oli vuonna 2012 keskimää-
rin 24 henkilöä, edellisvuonna 28. 

Raha-automaattiyhdistyksen projektien päättymisen 
vuoksi loppui kuusi määräaikaista työsuhdetta. 

Arviointi
Henkilöstön kanssa on käynnistetty toiminnan syste-
maattinen arviointi. Toiminnalle asetettuja tavoitteita 
arvioidaan kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi vaikuttamis-
työn arvioinnille luotiin pohjaa käynnistämällä kuu-
kausittainen vaikuttamistyön seuranta.

Työterveys
Lastensuojelun Keskusliitto panostaa henkilöstön työ-
hyvinvointiin. Työterveydenhuolto on järjestetty Eiran 
Sairaalan kanssa solmitulla työterveydenhuoltosopi-
muksella.

Lakisääteisen ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän 
toiminnan lisäksi työterveydenhuoltoa on laajennettu. 
Työterveydenhuollon toimintasuunnitelmaa on päi-
vitetty varhaisen tuen mallilla. Sairauspoissaolojen 
seurantajärjestelmä on laadittu yhdessä työterveyden-
huollon kanssa. Engonomiset työolosuhteet tarkiste-
taan vuosittain sekä uusien henkilöiden aloittaessa.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja 
turvallinen työ ja työympäristö, hyvin toimiva työ-
yhteisö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien 
ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen työuran eri vaiheissa. Työkykyä ylläpi-
tävän toiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen 

tapahtuu yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan 
kanssa.

Työterveydenhuollon kustannukset olivat 33 252 
euroa, edellisvuonna 46 345 euroa. Ehkäisevään 
terveydenhuoltoon ja henkilökunnan virkistykseen 
käytettiin 9 540 euroa, edellisvuonna 13 936 euroa. 
Sairauspäiviä kertyi toimintavuonna yhteensä 311 (sai-
rauspoissaoloprosentti 3,3), edellisvuonna 325 (sairaus- 
poissaoloprosentti 3,2).

Henkilökunnan koulutus
Henkilökunnan koulutuksesta on laadittu ohjeistus. 
Kurssimaksuihin käytettiin tilikaudella 10 207 euroa, 
edellisvuonna 8 957 euroa. 

Työsuojelu
Paloturvallisuuskoulutus järjestettiin syksyllä koko 
henkilöstölle ja ensiapukoulutusta järjestetään syste-
maattisesti vuosittain. Tällä hetkellä jokaisessa kerrok-
sessa on ensiaputaidot hallitseva työntekijä.

Työsuojelun organisoinnin päälinjat on kirjattu työ-
suojelun toimintasuunnitelmaan, jossa työsuojelun ta-
voitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja 
tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. 

Muuta
Taloushallintoa kehitetään edelleen sähköiseen, pape-
rittomaan ja luontoystävälliseen suuntaan. 

Lastensuojelun Keskusliitto työnantajana kuuluu 
Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliittoon (Elinkei-
noelämän keskusliitto). 
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Yhdistykset
Adoptioperheet ry
A-klinikkasäätiö
Ammatillisten Perhekotien Liitto APKL ry
Aseman Lapset ry
Auta Lasta ry
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Barnhemsföreningen Sparvboet r.f.
Ebeneser-säätiö
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry  

(hyväksytty jäseneksi 25.1.2012) 
Elatusvelvollisten liitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Etappi-ryhmä ry
Filha ry
Finlands Svenska Socialförbund rf
Folkhälsans förbund rf  

(hyväksytty jäseneksi 21.8.2012)
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.
Förbundet Hem och Skola i Finland r.f.
Haukkalan Lastenpsykiatrisen Hoitolaitoksen 

Kannatusyhdistys ry
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Helsingin NMKY ry
HelsinkiMissio
Interpedia ry
Invalidiliitto ry
Jukola ry
(Kalevan Nuorten Liitto, erosi 31.12.2012)
Kalliolan Kannatusyhdistys ry
Kansallinen Lastenliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto
Kirkkopalvelut ry
KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry
Kotirauhasäätiö
Koulutus Elämään -säätiö
Kuuloliitto ry
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Kuurojen Liitto ry
(KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry, erosi 31.12.2012)
Lasten Kesä ry
(Lasten Lomayhdistys, erosi 31.12.2012)
Leirikesä ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Nuorten Keskus ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto NKK ry
Nuorten Palvelu ry
Nuorten Tukikodit ry
Nuorten Ystävät ry
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Paasikiven Nuorisokylän Säätiö
Parasta Lapsille ry
Parikanniemisäätiö
Pelastakaa Lapset ry
Perhehoitoliitto ry
Perhekuntoutuskeskus Lauste
Pesäpuu ry
Plan Suomi Säätiö
PTK - poikien ja tyttöjen keskus
Romano Missio ry
Samfundet Folkhälsan
Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer ry
Sippolan koulukodin kannatusyhdistys ry
SOS-Lapsikylä ry
Sosiaali, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto 

STEKA ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentia 
Sosiaalijohto - Socialledning ry
Sosiaalipedagogit Talentia ry
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto – SDPL ry
Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry
Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto
Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö
Suomen lasten ja nuorten säätiö
Suomen Lasten Parlamentin säätiö

Jäsenyhteisöt
Toimintakauden aikana keskusliittoon liittyi kaksi uutta yhdistystä ja 
yksi uusi kunta sekä erosi kolme yhdistystä, yksi toiminnan loppumisen 
takia, yksi toiseen järjestöön sulautumisen takia ja kolmas muusta syystä. 
Toimintavuoden 2012 päättyessä jäsenenä oli 37 kuntaa tai kuntayhtymää ja 
94 rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä.
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Suomen Lasten Parlamentti yhdistys
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
Suomen Lastenpsykiatriayhdistys 
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen NMKY:n Liitto ry
Suomen NOBAB - NOBAB i Finland ry
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö
Suomen Setlementtiliitto
Suomen UNICEF
Suomen Uusperheellisten Liitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry

Sylva ry 
Toivontupa ry
Turun Lastenhuoltotyöntekijät ry
Turun NMKY ry
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Vesaisten Keskusliitto
Väestöliitto ry
WAU ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Yhteiset Lapsemme ry
Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten yhdistys 

LUJA ry

Kunnat ja kuntayhtymät
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Espoon kaupunki
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
Lappeenrannan kaupunki
Hattulan kunta
Hausjärven kunta
Helsingin kaupunki
Hyvinkään kaupunki
Hämeenlinnan kaupunki
Imatran kaupunki
Janakkalan kunta
Joensuun kaupunki
Juvan kunta
Jyväskylän kaupunki
Kemin kaupunki
Keravan kaupunki
Kirkkonummen kunta
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupunki

Kuopion kaupunki
Lahden kaupunki
Lempäälän kunta
Mikkelin kaupunki
Mäntyharjun kunta
Nokian kaupunki
Oulun kaupunki
Paraisten kaupunki
Porin kaupunki (hyväksytty jäseneksi 21.11.2012)
Porvoon kaupunki
Pyhtään kunta
Seinäjoen kaupunki
Tampereen kaupunki
Tornion kaupunki
Turun kaupunki
Vaasan kaupunki
Vantaan kaupunki
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
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Ehkäisevän työn neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Barnavårdsföreningen i Finland 
Pia Sundell, toiminnanjohtaja

Jäsenet
A-klinikkasäätiö, Ari Saarto, kehittämisjohtaja/keskusoimisto
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Inka Silvennoinen, 

projektipäällikkö, Pelitaitoprojekti
Kalevan Nuorten liitto, Ulla Konttinen, pääsihteeri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marie Rautava, 

ohjelmajohtaja
Nuorten Palvelu, Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja
Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Kristiina Cleve, 

erityisasiantuntija
Parasta lapsille, Sirpa Kerman, toiminnanjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, 

Päivi Mäkinen, erityisasiantuntija
SOS-Lapsikylä, Jukka Kotkavuori, projektivastaava
Suomen Demokratian Pioneerien liitto-SDPL,  

Merja Lehmussaari, koulutusasiantuntija (SAK)
Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, 

Lasse Halme, pääsihteeri, TT 
Suomen Lastenpsykiatriyhdistys, Fredrik Almqvist,  

lastenpsykiatrian professori
Suomen Monikkoperheet, Ulla Kumpula, toiminnanjohtaja
Suomen Vanhempainliitto, Tuija Metso, erityisasiantuntija
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, Eija Heimo,  

toiminnanjohtaja
Wau, Rami Luomanpää, projektipäällikkö
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Tarja Nylund, 

vs.perhepalvelupäällikkö/ylilääkäri
Helsingin kaupunki, Hannele Lakkavaara,  

varhaiskasvatuspäällikkö
Hyvinkään kaupunki, Hilkka Toiviainen,  

varhaiskasvatuksen johtaja
Janakkalan kunta, Terhi Soittila, sosiaalityöntekijä
Tampereen kaupunki, Mika Harinen,  

vs. ehkäisevän työn päällikkö
Turun kaupunki, Sirpa Kuronen, palvelujohtaja
Vantaan kaupunki, Tejo deBruijn, kehittäjäsosiaalityöntekijä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Marja-Leena Meriläinen, 
sosiaalijohtaja

Sihteerit
Erityisasiantuntija Heikki Sariola, Lastensuojelun Keskusliitto
Asiantuntija Tiia Hipp, Lastensuojelun Keskusliitto

Lapsen oikeuksien ja kansainvälisen lasten suojelun 
neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset

Jäsenet    
A-klinikkasäätiö, Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö
Ammatillisten Perhekotien Liitto APKL ,Juhani Santala, liiton 

hallituksen jäsen 
Auta Lasta, Taisto Vähäaho, erityislastenkodin varajohtaja
Ensi- ja turvakotien liitto, Sari Laaksonen, kehitysjohtaja
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, Niina Kärppä,  

vastaava ohjaaja  
Interpedia Anja Ojuva, toiminnanjohtaja 
Kansallinen Lastenliitto, Olli-Pekka Niskanen,  

toiminnanjohtaja
Kehitysvammaisten Tukiliitto, Jutta Keski-Korhonen,  

vaikuttamistoiminnan päällikkö    
Kuurojen Liitto, Helena Torboli, yksikönpäällikkö
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suvianna Hakalehto- 

Wainio, asiantuntijalakimies  
Nuorten Ystävät, Lassi Kangasluoma, järjestösuunnittelija
Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Ritva Semi,  

erityisasiantuntija 
Pesäpuu, Johanna Barkman, kehittämispäällikkö 
Plan Suomi, Tiina Salmio, kotimaan toiminnan suunnittelija
Sateenkaariperheet, Juha Jämsä, toiminnanjohtaja  
Sosiaalijohto ry,  Jussi Salminen, sos.- ja terv.johtaja,  
Suomen kirkon Seurakuntaopiston Säätiö, Riikka Reina,  

lapsityön inst. kouluttaja, pastori 
Suomen Lastenhoitoalan Liitto, Riikka Huhtala, last.hoit., 

kriisiperhetyöntekijä   

Neuvottelukunnat 
tilanne 31.12.2012
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Suomen Unicef, Inka Hetemäki, ohjelmajohtaja  
Isa Niukkala 
Väestöliitto, Anne Alitolppa-Niitamo, maahanmuutto- 

palvelujen johtaja   
      
Jäsenkunta/kuntayhtymä       
Jyväskylän kaupunki, Kati Turtiainen, maahanmuutto- 

palvelujen johtaja
Tampereen kaupunki, Outi Kaljunen, vs. lapsiasiamies    

    
Sidosryhmät     
Ulkoasiainministeriö, Arto Kosonen, yksikön päällikö,  

oikeuspalvelu 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Jouko Laaksonen, ylitarkastaja
Ihmisoikeusliitto, Lisa Grans, projektipäällikkö   
Suomen World Vision, Annette Gothóni
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Antti Malste,  

kv-suunnittelija 
Suomen YK-liitto Helena Laukko, toiminnanjohtaja   

  
Sihteerit
Erityisasiantuntija Taina Martiskainen,  

Lastensuojelun Keskusliitto
Erityisasiantuntija Reetta Peltonen,  

Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Suomen Uusperheellisten liitto, Tina Mäkelä,  

hallituksen puheenjohtaja 

Jäsenet
Ammatillisten Perhekotien Liitto APKL, Kari Kokko, 

puheenjohtaja
Auta Lasta, Pertti Kukkonen, erityislastenkodin johtaja
Elatusvelvollisten liitto, Ahti Hurmalainen, puheenjohtaja
Ensi- ja turvakotien liitto, Helena Niemi, kehittämispäällikkö
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ,  Petra Kohonen,  

järjestösihteeri
Espoon kaupunki, Päivi Petrelius, lastensuojelun asiantuntija
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Raija Kojo,  

lastensuojelutyön päällikkö
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Marja-Leena Stenroos 

sosiaalihuollon ylitarkastaja
Finlands Svenska Socialförbund, Anna Lena Karlsson-Finne, 

hallituksen jäsen

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Tuija Åstedt,  
lapsi- ja perhetyön johtaja

Helsingin kaupunki, Sisko Lounatvuori, perhekeskustoiminnan 
päällikkö

Hyvinkään kaupunki, Saila Nummikoski, sosiaalipalveluiden 
johtaja, (12.9. asti)

Hyvinkään kaupunki, Jaana Venetkoski, lastensuojelupäällikkö 
(12.9. alkaen)

Jyväskylän kaupunki, Anne Seppälä, lasten ja perheiden  
palveluyksikön johtaja

Kalliolan Kannatusyhdistys, Kari Ollila, lastensuojelutyön 
työalajohtaja

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Esa Nyman, suunnittelija,   
(15.5. asti)

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Tupu Sammaljärvi, 
asiantuntijuustoiminnan päällikkö  (15.5. alkaen)

Kotkan kaupunki, Raija Lappalainen, sijaishuollon johtaja
Kuntaliitto, Aila Puustinen-Korhonen, erityisasiantuntija
Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Jaana Tervo,  lakimies
Mikkelin kaupunki, ohanna Will-Orava, lapsiperhepalv.tulosal.

esimies ma. 
Nuorten Ystävät, Harri Lintala, Aluejohtaja
Pesäpuu, Raili Bäck-Kiianmaa, toiminnanjohtaja
Perhehoitoliitto, Pirjo Hakkarainen, toiminnanjohtaja
Pelastakaa Lapset, Riitta Hyytinen, lastensuojelupalvelujen 

johtaja
Perhekuntoutuskeskus Lauste, Jussi Ketonen, kehitysjohtaja 
SOS-Lapsikylä, Anna-Liisa Koisti-Auer, lastensuojelupäällikkö
Suomen Lastenpsykiatriyhdistys, Liisa Viheriälä,  

lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päivi Känkänen 

erikoissuunnittelija
Turun kaupunki, Sari Eskola, johtaja
Yhteiset Lapsemme, Tuula Kumpumäki, toiminnanjohtaja
Valtion koulukodit ja Sippolan koulukoti, Matti Salminen, 

johtaja
Vantaan kaupunki, Jaana Vilpas, palvelupäällikkö
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä,  

Hannu Heinonen, kuntayhtymän johtaja
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