
Toimintasuunnitelma
2015



Sisällys
Johdanto...3
Sisältöpalvelut....5
  Vaikuttaminen....5
   LOS-yhteistyö....7
   LOS-viestintä....8
  Osaamisen vahvistaminen....9
  Kehittäminen ja koordinointi....10
   Emma ja Elias -ohjelma....11
  Verkostoiminen....11
Viestintä....13
  Kirjasto ja tietopalvelu....13
  Lapsen Maailma -lehti....14
Seuranta ja arviointi....15
Talous ja hallinto....15



Toimintasuunnitelma 2015 | 3

Johdanto
Muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa vaikuttavat lastensuojelun toi-
meenpanoon. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy tulevaisuudessa 
sote-alueille. On tärkeää käydä keskustelua lastensuojelun asemasta tässä uudistuksessa 
kuten myös muiden lasten ja perheiden palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä. Sote- 
uudistuksen voimaantuloa nopeammin lastensuojelun arkeen vaikuttaa sosiaalihuolto- ja 
lastensuojelulain sekä perhehoitolain uudistukset. 

Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain uudistukset tulevat voimaan jo vuoden 2015 aikana 
ja tämä asettaa erityisiä haasteita sekä sosiaalihuollon että lastensuojelun toimeenpanolle. 
On tärkeää edistää painopisteen siirtymistä korjaavista palveluista varhaisessa vaiheessa 
saataviin palveluihin. Lakien onnistunut toimeenpano edellyttää keskustelua keinoista, ta-
voista, mahdollisuuksista ja resursseista sekä tiivistä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa 
niin valmistelun kuin toimeenpanonkin kaikissa vaiheissa.

Lastensuojelun Keskusliiton tavoitteena on vaikuttaa lasten asemaan ja lapsen edun en-
sisijaisuuden toteutumiseen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vuonna 2015 järjestetään 
eduskuntavaalit, ja keskusliiton tavoitteena on vakiinnuttaa lapsivaikutusten arviointi osaksi 
kunnallista ja valtiollista toimintaa sekä vaikuttaa siihen, että päätöksentekijät ymmärtävät 
kuinka kaikki päätökset vaikuttavat lapsiin. Vaikuttamistyössä korostetaan myös lapsiyhteis-
työn merkitystä eli sitä kuinka varhaisessa vaiheessa tehtävä eri hallintokuntien ja ammat-
tiryhmien yhteistyö edistää lapsen edun toteutumista tarjotessaan perheille oikea-aikaisesti 
riittävää tukea. Keskusliitto peräänkuuluttaa lastensuojeluun pysyvyyttä kiinnittämällä huo-
mion lapsen oikeuteen saada kiinnittyä hänelle läheisiin ihmisiin. Lasta ja perhettä pitää tukea 
pitkäjänteisesti ilman jatkuvia asiantuntijoiden tai hallintokuntien muutoksia. 

Vaikuttamistyössä keskeistä on yhdistää jäsenyhteisöjen ja muiden lapsen asemaa edis-
tävien toimijoiden osaamista ja voimavaroja. Yhteistyössä Emma ja Elias -ohjelman yh-
teistyöverkostojen kanssa korostetaan järjestöjen tekemän työn merkittävyyttä ja erityisesti 
vapaaehtoistyön roolia hyvinvointia vahvistavana toimintana. Työn ja perheen yhteenso-
vittamisen kysymykset ovat niin ikään lapsiperheiden kannalta keskeisessä roolissa. 

Vuonna 2015 keskusliitossa aloitetaan useampia uusia hankkeita. Uusia avauksia ovat 
lapsen oikeuksiin liittyvän tiedon koordinointiin ja levittämiseen liittyvä hanke, lastensuoje-
lun ja sosiaalisen median suhde sekä lastensuojelubarometri. Vanhana toimintana vahviste-
taan lähialueyhteistyötä. Lapsen oikeudet ja laajemmin ihmisoikeudet toimivat keskusliiton 
toimintaa ohjaavana viitekehyksenä. Tämä edellyttää myös lapsen oikeuksien tunnettuuden 
lisäämistä ja ihmisoikeussopimusten sisältöjen ja periaatteiden yksilöintiä toiminnan tasolla. 

Vaikka lapsen oikeuksiin liittyvät näkökulmat ovat aina olleet keskeisessä osassa kes-
kusliiton työtä, nostaa vuosi 2015 lapsen oikeuksia entistä vahvemmin työn keskiöön. Tätä 
työtä koordinoimaan on keskusliittoon koottu nk. LOS-tiimi, joka yhteistyössä muiden lap-
sijärjestöjen kanssa kokoaa lapsen oikeuksien kannalta keskeistä ihmissoikeussopimustietoa 
ja erityisesti lapsen oikeuksiin liittyvää tietoa yhteen sivustoon. Tarkoituksena on helpottaa 
kyseisen tiedon löytymistä ja hyödyntämistä sekä samalla selkiyttää lasten ihmisoikeuksiin 
liittyvää tietoa kaikille lasten kanssa toimiville henkilöille. Hankkeelle on saatu rahoitusta 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 
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Lastensuojelun ja sosiaalisen median suhde on puhututtanut paljon, erityisesti lapsen 
yksityisyyden suojan näkökulmasta. Keskusliitto toivoo selkeyttä ja pelisääntöjä siihen, 
miten lastensuojelu näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa, nimenomaan lapsen edun nä-
kökulmasta. Lastensuojelubarometrin avulla suunnitellaan koottavaksi ajantasaista tietoa 
lastensuojeluun liittyvistä palveluista ja muista näkökohdista. 

Lastensuojelun Keskusliiton viestinnässä ajankohtaista on erityisesti lastensuojelusta 
julkisuudessa käytävään keskusteluun vaikuttaminen. Uusia keinoja vaikuttamiseen etsitään 
erityisesti sosiaalisen median ja laajan tv-yhteistyön kautta. Keskusliitto haluaa olla mukana 
asennevaikuttamistyössä sekä tarjoamassa suurelle yleisölle mahdollisimman ajantasaista 
ja objektiivista tietoa lastensuojelusta.

Toimintaa ohjaa tulevanakin vuonna strategian mukaisesti lapsen edun periaate, tavoit-
teellinen yhteistyö ja rohkeus. Strategia antaa liikkumatilaa reagoida tarvittaessa nopeastikin 
esille nouseviin ajan ilmiöihin. Tätä herkkyyttä tulee hyödyntää toiminnassa.

Isoja tapahtumia ovat 26. kertaa järjestettävät pohjoismaiset lastensuojelupäivät Turussa, 
16. kertaa järjestettävät Sijaishuollon päivät Lahdessa sekä neljättä kertaa järjestettävät 
kesäpäivät Oulussa. 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Emma ja Elias -ohjelman koordinaatiohanke 
on ohjelmakauden puolivälissä ja vahvasti koko keskusliiton arjessa. Ohjelman kautta yh-
teistyötä tehdään entistä laajemman toimijajoukon kanssa ja uusia sidosryhmiä on tullut 
mukaan kehittämistyön kautta. Emma ja Elias -ohjelma tavoittaa myös lapset ja vanhem-
mat erilaisilla aktiviteeteillä ja yhteistyökuvioilla kuten Porin Jazz Kidsin kanssa tehtävän 
yhteistyön kautta.

Lapsen Maailma -lehden markkinointia kehitetään tavoitteena säilyttää ja mahdolli-
suuksien mukaan kasvattaa lehden levikkiä ja tuottaa laadukasta journalismia lapsuuden 
maailmasta.

Vuoden aikana tapahtuu henkilövaihdoksia eläköitymisen muodossa. Toiminnanjohtaja 
ja pitkäaikainen Venäjän asioiden erityisasiantuntija tarvitsevat seuraajansa. Talous on 
vakaalla pohjalla, mikä mahdollistaa niin toiminnan kuin sen puitteiden kehittymisen. 
Kiinteistössä suoritetaan kuntokartoitus ja sen mukaista kunnostustyötä.
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Sisältöpalvelut

Vaikuttaminen

Vaikuttamistyön perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Vaikuttamistyön ta-
voitteena on huomioida lapsi- ja perhevaikutukset kunnallisissa, valtiollisissa ja kan-
sainvälisissä päätöksissä. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisten lasten asemaan, 
joiden kohdalla lapsen oikeudet ja hyvinvointi eivät tule riittävästi huomioiduksi. 
Keskusliitto puolustaa kaikkien lasten oikeuksien toteutumista yhdenvertaisesti.

Lausunnoissa ja kannanotoissa tuodaan esille erityisesti lapsen oikeuksien so-
pimuksen velvoittavuus, lapsen edun ensisijaisuus ja lapsivaikutusten arvioinnin 
merkitys.

Ajankohtaisia teemoja ovat mm. vaalivaikuttaminen, perhekeskukset, perheystä-
vällinen työkulttuuri, jälkihuolto, ilman huoltajaa tulleiden lasten asiat, paperittomien 
lasten oikeus palveluihin sekä vammaisten lasten osallistumisen oikeudet.

Jatketaan
• keskustelua perheiden jälleenyhdistämisestä lastensuojelussa tiedottamalla 

vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuvan raportin tuloksista
• varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevän roolin kehittämistä sekä yhteistyötä 

lastensuojelun kanssa
• ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajien aseman vahvistamista: tavoit-

teena on tehokkaampi ja riippumattomampi edustajajärjestelmä.

Kehitetään
• vanhempien, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tueksi tuotettua Suojele 

– Tue – Toimi -materiaalia ja sivustoa liittämällä siihen lapsen oikeuksien 
näkökulmaa sekä tehdään materiaalia tunnetuksi

• edustajien työhön ja asemaan liittyvien eurooppalaisten suositusten tun-
nettuutta

• keskusliiton roolia Eurochildin kansallisena verkostokumppanina. 

Osallistutaan 
• Valtion koulukotien johtokunnan työhön
• Kirkkohallituksen perhe- ja kasvatusasioiden neuvottelukuntaan
• Eurochildin hallitustyöskentelyyn ja teemaryhmiin sekä sitä kautta vaiku-

tetaan lapsen oikeuksien näkymiseen EU:n agendalla
• Eurochildin National Partner Network -verkoston toimintaan sekä muihin 

temaattisiin työryhmiin
• IFCW:n hallitustyöskentelyyn.
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Seurataan
• sosiaalihuolto-, lastensuojelu- perhehoito- ja varhaiskasvatuslain uudis-

tustyötä
• perhepoliittista keskustelua ja rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvien toi-

menpiteiden, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja kotihoidon tuen 
jakamisen, etenemistä ja osallistutaan aiheesta käytävään keskusteluun sekä 
tuodaan esille lapsen ja lapsiperheiden näkökulmaa

• lastensuojelun sekä muiden lasten ja perheiden palveluiden asemaa sote- 
uudistuksessa

• vammaislainsäädännön uudistustyötä
• maahanmuuttajiin liittyviä lainsäädäntöhankkeita ja lain toimeenpanoa
• lastensuojelun ja ulkomaalaishallinnon leikkauspintoja ja korostetaan lasten-

suojelun ja muiden palvelujen yhteistyötä ja toimintavastuiden selkeyttämistä.  

Tehdään yhteistyötä
• SOSTEn ja muiden toimijoiden kanssa lastensuojelubarometrin toteutta-

miseksi
• perheystävällisen työkulttuurin edistämiseksi työpaikoilla
• perhekeskusten kehittämisen edistämiseksi
• ITLAn kanssa hankkeessa ”Kasvun tuki – varhaisen tuen tietolähde”, jos-

sa tutkitusti tehokkaita interventioita (sis. vanhemmuuden tuki) kootaan 
yhteen

• lapsiperheiden varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen mallien levittämiseen 
liittyen

• lapsen oikeuksien ja lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuuden lisäämi-
seksi peruspalveluissa, erityisesti varhaiskasvatuksessa

• vammaisjärjestöjen kanssa: korostetaan vammaisten lasten mahdollisuuksia 
ja yhdenvertaisuutta sekä tuodaan yhteiskunnalliseen keskusteluun vam-
maisten lasten osallistumisen oikeutta, ja osallistutaan vammaisen lapsen 
henkilökohtainen apu -oppaan laadintaan

• Ensitieto-verkoston kansallisen ohjeistuksen laatimiseksi ensitiedon anta-
misesta

• kuuloalan järjestöjen ja lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa kuulovam-
maisten lasten kasvun ja kuntoutuksen suositusten kehittämiseksi

• Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa KELA:n rahoittamassa kehittä-
mishankkeessa Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseen (LOOK) – Lapsen 
edun arviointi

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastenasiaintalohankkeen tutkimus-
ryhmän toimintaan liittyen vammaisten lasten oikeuksien toteutumiseen 
lastenasiaintalomallissa.

Tuetaan 
• lastensuojelun keskushallinnon (THL ja STM) resurssien vahvistamista
• kansallisen ohjauksen edistämistä.
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Tuotetaan
• Lahden Sijaishuollon päiville selvitys siitä, miten Suomessa toteutuu lapsen 

oikeus laadukkaaseen sijaishuoltoon.

Vaikutetaan
• siihen, että lapsen etu saa käsitteenä entistä selkeämmän sisällön
• siihen, että vammaisiin lapsiin sekä maahanmuuttaja- ja ulkomaalaislapsiin 

kohdistuvia viranomaispäätöksiä ja toimenpiteitä tarkastellaan enemmän 
lapsen edun näkökulmasta

• poliittisiin päätöksentekijöihin ja pyritään lisäämään heidän mielenkiin-
toaan lastensuojelua sekä lasten ja perheiden palveluja kohtaan

• yhdessä pakolaisjärjestöjen kanssa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
asemaan liittyviin kysymyksiin, muun muassa liittyen hallitusohjelmata-
voitteisiin

• Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkoston kehittämiseen. 

Valmistellaan
• seuraavaa valtioneuvoston selontekoa kotouttamislain toimeenpanosta ja 

nostetaan keskusteluun eri foorumeilla pakolaistaustaisten lasten ja lapsi-
perheiden erityistarpeiden tunnistaminen sekä vastaanoton ja kuntiin si-
joittumisen nivelvaiheessa ilmenevät ongelmat.

LOS-yhteistyö

Lastensuojelun Keskusliiton rooli ihmisoikeuksien, lapsen oikeuksien ja lapsen oikeuk-
sien sopimuksen tunnetuksi tekemisessä on ollut muiden toimijoiden osaamista ja 
asiantuntemusta yhdistävä. Keskusliitolla on mandaatti koota YK:n lapsen oikeuksien 
komitealle lisäraportti kansalaisyhteiskunnan näkemyksistä liittyen lapsen oikeuksien 
sopimuksen toteutumiseen. Keskusliitto on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä tämän roolin toteuttamista varten. OKM:n ja osin oman rahoituksen turvin 
toteutetaan myös LOS-viestintään liittyvää yhteistyötä. 

Vuonna 2015 aloitetaan myös valmistautuminen YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sen seuraavaan raportointikierrokseen. Seuraava Suomen määräaikaisraportointi on 
vuonna 2017.

Aloitetaan
• työskentely, jotta voidaan seurata tarkemmin lapsen oikeuksien sopimuksen 

velvoitteiden toteutumista.

Edistetään 
• YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttien ja Suomelle antamien 

päätelmien tunnetuksi tekemistä yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien 
kanssa. 
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Koordinoidaan 
• yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja muiden järjestötoimijoiden kanssa: luodaan 

pohjaa ja edellytyksiä tulevalle lapsen oikeuksien sopimuksen järjestöra-
portoinnille ja -kuulemiselle

• ja lisätään vuorovaikutuksellista yhteistyötä järjestö- ja viranomaistoimi-
joiden kanssa ja kootaan yhteen kansallisten ja kansainvälisten toimijoi-
den tarjoamaa tietoa liittyen lapsille ihmisoikeussopimuksissa turvattujen 
oikeuk sien ja erityisesti lapsen oikeuksien sopimuksen tunnetuksi tekemi-
seksi laajalle yleisölle. 

Tehdään tunnetuksi 
• EN:n lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevaa ohjeistusta verkostoyh-

teistyönä järjestö- ja viranomaistahojen kanssa.

Työskennellään 
• raportointiprosessissa eri lapsiryhmien oikeuksien toteutumiseen pereh-

tyen, jotta saadaan tarkempaa informaatiota eri lapsiryhmien oikeuksista 
ja hyvinvoinnista.

Vaikutetaan 
• Euroopan neuvoston ”Building a Europe for and with Children” -ohjel-

mastrategian 2012–2015 sekä Euroopan komission lasten oikeuksien foo-
rumin tunnetuksi tekemiseen. 

LOS-viestintä

Analysoidaan 
• viimeaikaisen lapsen oikeuksiin liittyvän julkisen keskustelun luonne.

Tehdään 
• LOS-tiimille ja LOS-viestinnän yhteistyöverkostolle viestinnän linjaukset 

ja suunnitelmat
• lapsen oikeuksien verkkosivut erityisesti miettien järjestöraportoinnin ja 

lapsen oikeuksien viikon viestintäyhteistyön tarpeet.

Tiedotetaan 
• uusista Euroopan neuvoston lapsia koskevista suosituksista ja ohjeistuksista 

sekä edistetään niiden tunnetuksi tekemistä yhdessä järjestö- ja viranomais-
tahojen kanssa.

Selvitetään 
• lapsen oikeuksien tunnettuuden nykytila toistamalla edellisen kerran vuon-

na 2010 tehty Omnibus-kysely.
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Osaamisen vahvistaminen

Lastensuojelun Keskusliiton järjestämät koulutukset kokoavat yhteen useita asian-
tuntijoita. Tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa lastensuojelusta sekä lasten ja 
perheiden arjesta. 

Järjestetään 
• Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2. teemalla Taloudellisen eriar-

voisuuden kasvu, lapsiköyhyys ja lastensuojelu
• varhaiskasvatusseminaari 
• Lastensuojelun kesäpäivät Oulussa 9.–10.6. yhdessä Emma & Elias -ohjel-

man kanssa
• Pohjoismaiset lastensuojelupäivät Nordiska Barnavårdskongressen NBK2015 

Turussa 26.8.–28.8: kongressin teemana on Lapsen etu pohjoismaisesta 
näkökulmasta

• valtakunnalliset Sijaishuollon päivät yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa 
29.–30.9.

Osallistutaan
• kansainvälisiin tapahtumiin ja verkostoihin 
• OMEPin Maailmankokoukseen ja konferenssiin Washingtonissa ja mahdol-

lisuuksien mukaan myös OMEPin Euroopan kokoukseen ja konferenssiin 
Moskovassa

• valtakunnalliseen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden Uskomme sinuun, 
Usko sinäkin -kiertueeseen 

• kansainvälisen perhehoitojärjestön IFCO:n konferenssiin ”Tell Someone 
Who Cares: Caring for our children” Sydneyssä, Australiassa 9.–11.11.

Kootaan yhteen 
• kehittämismahdollisuudet mm. Palmenian ja Brahean edustajakoulutus-

hankkeen tulosten valossa. 

Tehdään yhteistyötä
• ilman huoltajaa tulleiden edustajien koulutuksen kehittämiseksi ja vaiku-

tetaan pysyvämpien ratkaisujen löytymiseen.
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Kehittäminen ja koordinointi

Keskusliittomaisessa toiminnassa korostuu erityisesti jäsenyhteisöjen tekemän kehit-
tämistyön tukeminen sekä kehittämisyhteistyön tekeminen keskeisten sidosryhmien 
kanssa. Keskiössä pidetään selkeästi toiminnalle sopiva, verkostomaisiin kehittämis-
hankkeisiin liittyvä yhteistyö. Lastensuojelun Keskusliitto ei tavoittele minkäänlaista 
omaan palvelutuotantoon liittyvää kehittämistyötä.

Edistetään 
• laatusuositusten aikaansaamista menettelytavoiksi sijaishuollon ”hatka”-ti-

lanteissa
• suomalaisen lastensuojelun tuntemusta Venäjällä ja Venäjän lastensuojelun 

tuntemusta Suomessa
• yhteistyösuhteita venäläisten lastensuojelujärjestöjen ja -viranomaisten 

kanssa sekä tiivistetään lähialueyhteistyötä tekevien ja siitä kiinnostunei-
den järjestöjen verkostoitumista.

Jatketaan 
• syksyllä 2014 käynnistettyä työtä sijaishuollon Laituri-kriteerien päivittä-

miseksi
• aiemmin tuotetun Oikeusturvakeinot lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuo-

jelussa -julkaisun työstämistä
• keväällä 2014 käynnistynyttä suomalais-karjalaista hanketta ”Tuki äidille – 

suoja lapselle” sekä ”Lasten hyvinvoinnin tiekartta” -hanketta yhteistyössä 
Petroskoin kaupunkineuvoston ja karjalaisten järjestöjen kanssa

• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmakonseptin konsultointia Karjalassa.

Osallistutaan 
• Pesäpuun lastensuojelun pienet kehittäjät -ideointiryhmän työhön
• soveltuvin osin Venäjällä käynnisteillä olevaan lastensuojelulain aikaan-

saamiseen tähtäävään työhön
• lastensuojelun menneisyys -selvityksen ohjausryhmään
• Lähemmäs-hankkeen ohjausryhmään
• RESME -ohjausryhmään
• Kuntaliiton lastensuojelun vaikuttavuusmittarin kehittämiseen.

 
Tuotetaan 

• jäsenyhteisöistä muodostetun työryhmän kanssa uudistettu Jälkihuol-
to-opas.
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Emma ja Elias -ohjelma

Vuonna 2015 ohjelmassa aloittavat viimeiset uudet hankkeet. Luvassa on vilkas ja monita-
hoinen vuosi. Vilkas siinä mielessä, että nelihenkisen koordinaatiotiimin tehtävänä on tukea 
hankkeita ja toimintoja sekä hankekohtaisesti että teema-, alue- ja ohjelmatasolla. Hankkei-
den ja toimintojen monitahoisuuden vuoksi, ohjelmassa toimivat vuonna 2015 neuvolatyön, 
koulun, haastavan vanhemmuuden, nuorison, kohdennettua avustusta saavien toimintojen, 
vaikuttamistyön sekä TUHTI (vapaaehtoistoiminta, vertaistuki ja tukihenkilö) teemaryhmät. 

Hankkeiden viestintää tuetaan tarpeiden mukaan mm. henkilökohtaisella konsultoinnilla 
sekä järjestämällä viestinnän koulutuksia. Emma & Elias -ohjelman verkkolehti Hyväkier-
toon.fi kokoaa yhteen eri hankkeiden ja toimintojen ajankohtaisia uutisia, lapsipoliittista 
keskustelua sekä mielenkiintoisia tarinoita ihmisistä. Tavoitteena on tehostaa ohjelman 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistuu erilaisiin 
opetus-, sosiaali- ja terveysalan tapahtumiin mm. Educa 2015:ään, TerveSos 2015:ään ja 
Kuntamarkkinoille. Ohjelma on mukana myös suurissa yleisötapahtumissa kuten Lapsimes-
suilla sekä Pori Jazz Kids -festivaaleilla. 

Vaikuttamistyötä tehdään vuonna 2015 mm. eduskuntavaalien ympärillä toteuttamalla 
ohjelman oma vaalikone. Yhtenä sisällöllisenä teemana on nostaa järjestöjen lasten ja lapsi-
perheiden parissa tekemää vapaaehtoistoimintaa esille. Ohjelman hankkeiden vapaaehtoisten 
näkemyksiä ja kokemuksia kartoitetaan, vapaaehtoisille ja perheille järjestetään yhteinen 
virkistyspäivä ja teema on vahvasti esillä keskusliiton koulutuspäivillä

Hankkeiden arviointia tuetaan konsultoinnilla ja koulutuksella. Ohjelman tutkimus tarjoaa 
edelleen hankkeiden käyttöön verkkopohjaiset kyselyt, joilla kerätään tietoja asiakkaiden, 
vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kokemuksista. Yhdessä HelsinkiMission kanssa 
toteutetaan kaksi tutkimushanketta, jotka liittyvät järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden 
rooliin avun tarjoajana. Hankkeiden toiminnasta tehtäviä opinnäytteitä ohjataan yhdessä 
hankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Haastattelututkimuksen aineistonkeruuta jatketaan. 
Seuraava raportti työnimellä ”semifinaali” julkaistaan RAY:n kanssa tarkemmin sovittavan 
aikataulun mukaan. 

Verkostoiminen

Lastensuojelun Keskusliiton toiminnan tarkoituksena on kehittää lasten suojelua ja 
edistää yhteistoimintaa alalla toimivien järjestöjen ja muiden yhteisöjen kesken. Kes-
kusliitto toteuttaa perustehtäväänsä lapsen oikeuksien toteutumisen edistäjänä ver-
kostoimalla toimijoita kolmella tasolla: yhteiskunta, valtion ja kuntien päätöksenteko 
ja yksilön (lapsen) oma elämä. 

Käytännössä verkostoiminen tarkoittaa jäsenyhteisöjen välillä ja kanssa tehtävän 
yhteistyön tiivistämistä ja edistämistä. Keskusliitto toimii entistä enemmän välittä-
jän roolissa. Yhteistyötä tiivistetään myös kuntatoimijoiden kanssa ottamalla heitä 
enemmän mukaan vaikuttamistyöhön. 

Lisäksi verkostoidaan tehokkaammin jäsenyhteisöjä ja EU-tason vaikuttajia toimi-
malla aktiivisesti kansallisen ja eurooppalaisen yhteistyön edistämisessä Eurochildin 
teematyöryhmissä. Myös muita kansallisen tason toimijoita rohkaistaan aktivoitu-
maan eurooppalaiseen yhteistyöhön.
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Jatketaan
• kansallisena koordinaattorina Itämeren maiden neuvoston asiantuntijaver-

kostossa (Expert group for Cooperation on Children at Risk), joka järjestää 
asiantuntijakoulutusta ja tapaamisia sekä tuottaa koulutusmateriaalia

• kansallisena kontaktina eurooppalaisessa Ilman huoltajaa tulleiden lasten 
asioiden verkostossa Separated Children in Europe Programme (SCEP).

Kehitetään 
• Suomen OMEP-toimikunnan toimintaa. Levitetään tietoisuutta OMEPin toi-

minnasta myös laajemmin varhaiskasvatuskentälle. Vahvistetaan keskuslii-
ton asemaa varhaiskasvatuksen kansainvälisessä yhteistyössä tiivistämällä 
yhteistyötä OMEPin (Organisation Mondiale pour l’Education Prèscolaire) 
ja Eurochildin varhaiskasvatuksen työryhmän kanssa.

Lisätään 
• vuorovaikutuksellista yhteistyötä jäsenjärjestöjen ja viranomaistoimijoiden 

kanssa sekä luodaan pohjaa ja edellytyksiä tulevalle järjestökuulemiselle. 

Luodaan 
• verkosto ja malli kansalaisjärjestöjen osallistumiseen Lapsen oikeuksien 

sopimuksen raportointiprosessissa ja käynnistetään lapsilähtöisen rapor-
tointiprosessin kehittäminen.

Osallistutaan
• VALO:n Uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma varhaiskasvatuksessa -hank-

keen työryhmän työskentelyyn
• THL:n koordinoimaan lastensuojelun käsikirjan lakityöryhmään
• Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä yhteistyö-

ryhmän YTRY:n toimintaan
• Lapsioikeusjuristit ry:n toimintaan
• kidutettujen kuntoutuskeskuksen lastenpsykiatrisia palveluja kehittävän 

hankkeen, Helsingin ja Turun yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten 
edustajakoulutushankkeen, Turun ammattikorkeakoulun ja Siirtolaisuu-
sinstituutin ilman huoltajaa tulleiden kotoutumishankkeen, Pakolaisavun 
yksintulleiden turvapaikanhakijalasten vertaistukihankkeen sekä Sateenkaa-
riperheiden lasten hyvinvointikartoitusta tekevän hankkeen ohjausryhmiin

• kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan Lasten ja nuorten jaoksen 
toimintaan

• FICEn liittoneuvoston kokouksiin ja jatketaan kahdenvälisiä delegaatioiden 
vaihtoja.

Vahvistetaan
• OMEP-toimikuntaa uusilla jäsenillä ja kehitetään erityisesti pohjoismaista 

yhteistyötä.
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Viestintä
Eduskuntavaalit pidetään 19.4.2015 ja Lastensuojelun Keskusliitto tekee yhteistyötä muiden 
järjestöjen kanssa hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi erityisesti Allianssin koordinoimassa 
yhteistyössä. Yhteistyön lisäksi keskusliitto haluaa nostaa esille vaalien alla omat, nykyiseen 
strategiaan pohjautuvat teemansa: 

1. Pysyvyyttä lastensuojeluun
2. Lapsiyhteistyö on kaikkien asia
3. Kaikki päätökset vaikuttavat lapsiin 

Vaalivaikuttamistyön pääkeinoiksi on valittu suora vaikuttaminen poliittisiin päätöksente-
kijöihin, mediavaikuttaminen, vaalipaneelit, bloggaus sekä verkkoviestinnän ja sosiaalisen 
median keinojen hyödyntäminen.

Uudet viestinnän linjaukset ja mediaviestinnän linjaus sekä verkkoviestinnän strategia 
otetaan käyttöön. Verkkosivujen uudistus viedään loppuun. Koko henkilökunnalle lansee-
rataan viestinnän käsikirja, josta löytyy linjaukset, operatiiviset suunnitelmat ja runsaasti 
käytännön ohjeita. 

Asiantuntijoita koulutetaan ja kannustetaan sosiaalisen median käyttöön ja vaikutta-
javiestintään sisäisellä Asiantuntija viestijänä -hankkeella. Koulutusta järjestetään myös 
jäsenyhteisöjen edustajille. Vuonna 2014 aloitetut Lastensuojelu ja julkisuus -koulutukset 
saavat jatkoa. Teeman käsittelyn tueksi teetetään analyysi nykyisestä lastensuojelukeskus-
telusta. Työ voidaan teettää esimerkiksi opinnäytetyönä.

Sosiaalisen median kasvattaessa koko ajan painoarvoaan, viestintätiimi arvioi sosiaalisen 
median seurannan kustannuksia. Seuranta otetaan käyttöön heti kun mahdollista. Lisäksi 
edistetään Lastensuojelu ja some -hanketta, jotta oikeaa tietoa lastensuojelusta saataisiin 
sitä tarvitseville. Myös tiedotustoimikunta työskentelee sosiaalisen median parissa.

Kirjasto ja tietopalvelu
Tietopalvelun muutoksen myötä sen viestinnällisten tehtävien määrä on kasvanut. Tieto-
palvelun keskeisimpinä tehtävinä myös jatkossa on edistää tutkitun tiedon käyttöä niin 
keskusliiton kuin yhteistyökumppaneiden lastensuojelutyössä sekä kehittää keskusliiton 
viestintäkanavien ja -työkalujen käyttöä. Tavoitteen saavuttamiseksi on jo vuoden 2014 
aikana avattu tietopalvelun oma tili Twitter-pikaviestipalvelussa. Tietoasiantuntijat lisäksi 
auttavat keskusliiton viestintäkanavien ja -työkalujen kehittämisessä ja osallistuvat vaikut-
tamistyön taustamateriaalien keräämiseen.

Toimintaan vaikuttaa suunnitteilla oleva työtilan remontti, jonka johdosta kirjaston ti-
lat siirtyvät. Lähtökohtana on, että kokoelman kokoon jouduttaisiin tekemään vain pieniä 
muutoksia. Muutos antaa myös mahdollisuudet järjestää aineiston luokitus ajantasaisella 
tavalla. Vuoden 2015 aikana kirjaston tietopalvelusihteerin tehtävät siirretään eläköitymisen 
myötä tietoasiantuntijoiden tehtäväksi.
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Lapsen Maailma -lehti
Kuukausilehti Lapsen Maailma taustoittaa keskusliiton ohjelmatyötä sekä tukee keskusliiton 
tapahtumien ja tuotteiden markkinointia.

Suunnitellaan ja toteutetaan uusia markkinointitoimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään 
lehden levikki ja lukijamäärä. 

Vuonna 2014 uudistettuja verkkosivuja kehitetään edelleen ja aloitetaan mm. blogien 
julkaiseminen.

Irtonumeromyyntiä jatketaan Akateemisen kirjakaupan, Stockmannin ja tamperelaisen 
Tulenkantajat-kirjakaupan kanssa. Osallistutaan KMT-Lukija-tutkimukseen. Järjestetään 
avustajatapaaminen Sijaishuollon päivien yhteydessä syyskuussa Lahdessa. Tuotetaan ruot-
sinkielistä materiaalia elokuun lehteen, jota jaetaan pohjoismaisilla lastensuojelupäivillä 
Turussa.

Osallistutaan lehden yhteistyökumppaneiden, esim. Aikakausmedia ja Kultti ry, järjestä-
miin tapahtumiin ja julkaisuihin, esim. Iso Numero.
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Seuranta ja arviointi
Vuonna 2013 käynnistettiin vaikuttamistoiminnan systemaattinen seuranta, jonka toteutu-
mista seurataan. Oman toiminnan seurantaa ja säännöllistä arviointia jatketaan edelleen. 

Lapsi 2018 -strategian mukaiset tavoitteet toimivat myös vuoden 2015 toiminnan ar-
vioinnin välineinä. Toimenpiteille ja ydintehtäville määritellään konkreettiset tavoitteet ja 
kullekin tavoitteelle mittari, jolla sen toteutumista seurataan.

Talous ja hallinto
Talous nojautuu edelleen vahvasti osuuteen Lasten Päivän Säätiön tuotoista, Lapsen Maailma 
-lehden tuottoon sekä muuhun avustusten ja varojen hankintaan. Lasten Päivän Säätiön 
tuotto-osuus on ollut viime vuosina noususuuntainen. Sama trendi on odotettavissa jat-
kossakin.

Omat koulutustapahtumat hoidetaan edelleen kustannustietoisesti mutta omakustan-
nushintaan.

Keskusliitto saa RAY:n avustuspäätöksen mukaan yleisavustusta ja edelleen myös pro-
jektirahoitusta Emma & Elias -avustusohjelman koordinointiin. 

Vuodelle 2015 on OKM myöntänyt projektiavustusta LOS yhteistyörakenteet lapsen 
oikeuk sien edistämisessä -hanketta varten. Tavoitteena on saada rahoitusta yhteensä kol-
melle vuodelle. Lisäksi tavoitteena on panostaa uusien rahoituslähteiden etsintään muita 
hankkeita varten. Sijoitusten hallinnassa jatketaan pitkän tähtäimen sijoitustoimintaa mal-
tillisella riskillä. 

Toimitilan suunnitelmallisia ylläpito- ja korjaustöitä jatketaan. Käytäntö on osoitta-
nut, että keskusliitto hyötyy merkittävästi hyvin hoidetusta ja arvostetusta kiinteistöstään.  
1. kerroksen toimisto- ja kirjastotilojen uudistaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2015. 
Pidemmällä aikavälillä panostetaan ilmanvaihdon ja sen jälkeen lämmitysjärjestelmän 
uudis tamiseen. 

Taloushallinnon kehittämistä jatketaan. Talouden seurantajärjestelmään ja talousarvion 
laatimisjärjestelmään panostetaan. Varsinaisesti taloushallinnon järjestelmissä ei ole kehi-
tystarpeita. Vuonna 2015 taloustiimissä yksi henkilö siirtyy eläkkeelle, joten uuden henkilön 
rekrytointi tulee ajankohtaiseksi. 

Keskusliiton yleisen IT-infrastruktuurin ja järjestelmien kehittämistä jatketaan. Tarkoi-
tuksena on saada kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset laitteet, ohjelmat ja palvelut 
niin keskusliitolle kuin yksittäisille käyttäjille. Toiminta on vuodesta toiseen jatkuvaa ja 
tärkeä osa kaiken toiminnan tehostamista.
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