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Lapsijalanjälki näkyväksi

Lastensuojelun kannalta vuosi 2014 on ollut 
mielenkiintoinen ja jopa toiveita herättävä, 
huolimatta suurista yhteiskunnallisista ja 
poliittisista ongelmista, jotka ravistelevat 
Suomea. Kansantalous yskii. Koko Eurooppa 
on ajautunut vaikeaan konfliktiin Venäjän 
kanssa, ja monella tavalla maailma pelottaa. 
Epävarmuutta on luonut myös poukkoileva 
sisäpolitiikka, josta huonoina esimerkkeinä 
voi mainita perhepolitiikan lyhytnäköiset 
ratkaisut leikata lapsilisiä tai varhaiskasva-
tuslain ponneton valmistelu.

Toisaalta lastensuojelussa on saatu aikaan 
asioita, jotka muuttavat tulevaisuutta, toi-
vottavasti hyvään suuntaan. Samaan aikaan 
kun perhepolitiikan suuntaa on haettu, on 
lainsäädäntöön tehty nopeita ja vahvoja 
muutoksia, jotka mahdollistavat lapsiper-
heille jatkossa ehkäisevän työn ja matalan 
kynnyksen palvelut. Ennen tätäkin useat 
kunnat ovat jo tehneet merkittävää kehittä-
mistyötä, jonka avulla ehkäisevän työn toi-
minnot ja matalan kynnyksen palvelut ovat 
toteutuneet. Viime vuosina Kunnallinen las
tensuojeluteko -palkinto on myönnetty Imat-
ralle, Nurmijärvelle ja Raisiolle, joissa lasten 
ja perheiden arkea on pystytty helpottamaan 
muuttamalla ajattelua, tekemällä yhdessä tai 
etsimällä innovatiivisia tapoja toimia. 

Vuotta 2014 väritti sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenneuudistuksen suun-
nittelu. Tavoitteena on taata ihmisille yh-
denvertaiset palvelut koko maassa. Ratkaisu 
sote-uudistuksen toteutumisen tavasta siir-
tyi vuoteen 2015. Uudistus on mahdollisuus 
myös lastensuojelulle, jonka lapsikohtaisia 
ratkaisuja ovat säädelleet monesti sattuma 
tai vähintään epätasa-arvoinen kohtelu, joka 
johtuu kuntien eriarvoisista resursseista ja 
erilaisesta politiikasta. 

Uudistusten toteutumista on omalta osal-
taan vauhdittanut valtiontalouden heikke-

neminen sekä lastensuojelun kriisi. Ne ovat 
edellyttäneet uudenlaisia lähestymistapoja, 
toimintamallin muutoksia sekä tarvetta ar-
vioida lasten ja perheiden palvelujen koko-
naisuutta uudella tavalla. Ilahduttavaa on 
ollut huomata, kuinka lasten ja perheiden 
asiantuntijuutta heitä koskevissa asioissa 
kuunnellaan ja huomioidaan entistä parem-
min lakeja säädettäessä ja palveluja toteu-
tettaessa. Muutoksen ja uudistusten suunta 
on oikea silloin, kun lapsen edun toteutu-
mista arvioidaan aidosti erilaisia ratkaisuja 
tehtäessä.

Lanseeraamalla lapsijalanjälki-käsitteen 
Lastensuojelun Keskusliitto haluaa kiinnittää 
politiikan ja päätöksenteon huomion entistä 
paremmin lapsiin. Lapsijalanjäljen avulla on 
mahdollista tuoda näkyville lapsi- ja per-
hepolitiikan vaikutukset ja kustannukset. 
Lisäksi sitä kautta voidaan osoittaa, kuinka 
säästöjä on mahdollista tehdä auttamalla 
lapsia ja perheitä ajoissa sekä investoimalla 
heihin. Mitä pienempi lapsijalanjälki tällä 
hetkellä on, sitä suuremmat ovat kustan-
nukset tulevaisuudessa. Iso lapsijalanjälki 
nyt, eli riittävä investointi lapsiin, pienentää 
kustannuksia tulevaisuudessa. Lapsijalanjäl-
ki saadaan näkyville käyttämällä lapsivaiku-
tusten arviointia kaikessa päätöksenteossa, 
ja parhaimmillaan lapsijalanjäljen osoitta-
minen kelpaa hyvän politiikan kriteeriksi.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoin-
nin edistäminen ja lapsen oikeuksien tur-
vaaminen ovat keskeisessä asemassa kes-
kusliiton toiminnassa. Tässä työssä yhteistyö 
jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien 
kanssa on tärkeää. On myös tärkeää, että 
yhteiskunnassamme on riippumattomia lap-
sen oikeuksia valvovia toimijoita. Kuluneena 
vuonna on ollut myönteistä, että uusi lain-
säädäntö on vahvistanut lapsiasiavaltuute-
tun asemaa ja riippumattomuutta.
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Lastensuojelun Keskusliitolle kaikki tämä 
on merkinnyt työntäyteistä vuotta. Uuden 
strategian jalkauttamisen myötä toiminnan 
painopisteet ovat selkiytyneet. Ohjelmatyön 
puolella lapsen oikeuksien sopimukseen liit-
tyvät viestinnän ja osaamisen vahvistamisen 
osa-alueet ovat voimistuneet sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoituksen turvin että 
suuntaamalla keskusliiton omia resursseja 
toimintaan. Myös vaikuttamistyö on ollut 
vahvaa. Viime kevään EU-vaalivaikutta-
mistyön jälkeen aloitettiin valmistautumi-
nen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin, ja 
erityisen aktiivisia on oltu lainsäädännön 
uudistamistyössä; yksistään lausuntoja ja 
kannanottoja valmisteltiin toimintavuoden 
aikana yli 20. 

Erilaisten mittareiden valossa myös ver-
kostoiminen ja verkostoituminen sekä kan-
sallisella että kansainvälisellä tasolla on 
lisääntynyt. Verkostoiminen on ollut en-
tistä tavoitteellisempaa ja uusia toimijoita 
mukaan kutsuvaa. Osaamisen vahvistamista 
on tehty perinteiseen tapaan järjestämällä 
isoja kansallisia ja kansainvälisiä seminaa-
reja sekä tuottamalla tietoa ajankohtaisista 
lapsiin ja perheisiin liittyvistä näkökulmista. 
Kehittämistyö on kulminoitunut RAY:n ra-
hoittamaan Emma & Elias -ohjelman koor-
dinaatiohankkeeseen. 

Keskusliitto on suoriutunut kasvavasta 
työmäärästä ja haastavista työtehtävistä 

hyvin, mistä on kiittäminen ammattitaitois-
ta, sitoutunutta ja joustavaa henkilökuntaa. 
Toimiva ohjelmatyö on edellyttänyt kasva-
vaa ja vahvistuvaa viestintää. Entistä merki-
tyksellisemmäksi on muodostumassa tiedon 
käsittelyn ja jakamisen alue. Aiemmat pää-
tökset muuttaa perinteistä kirjastoa entistä 
enemmän tietopalvelun suuntaan ovat osoit-
tautuneet hedelmällisiksi.

Lapsen Maailma -lehti on saanut hyvää 
palautetta. Printtimediaa koskeva lama on 
monen vuoden jälkeen koskettanut lopulta 
myös Lapsen Maailmaa, jonka levikki on 
laskenut noin 17 %. Kestotilauskannan vah-
vuus takaa lehdelle kuitenkin hyvän tulok-
sen, eikä välitöntä huolta ole. Tilanteeseen 
on reagoitu lähtemällä etsimään monimuo-
toisempia markkinointikanavia.

Toiminnalliset resurssit ovat olleet hyvät. 
Lasten Päivän Säätiön, Raha-automaattiyh-
distyksen ja oman toiminnan tuotot ovat an-
taneet mahdollisuuden laajentaa toimintaa 
ja tehdä myös uusia avauksia Lapsi 2018 
-strategian ohjaamana sekä jäsenyhteisöjen 
tarpeisiin reagoiden. Hyvät resurssit ovat 
mahdollistaneet myös nopean reagoinnin ja 
tarttumisen ajassa liikkuviin ilmiöihin sekä 
muun muassa jäsenistöstä nouseviin tiedon 
tai vaikuttamistyön tarpeisiin.

Toiminnanjohtaja Seppo Sauro ja 
ohjelmajohtaja Hanna Heinonen
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Mitä lapsiperheelle kuuluu

Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeuk-
sien lapsipoliittinen sovellus. Lapsella eli 
alle 18-vuotiaalla on samat oikeudet kuin 
aikuisella, lukuun ottamatta joitakin täy-
si-ikäisille varattuja oikeuksia, kuten ääni-
oikeus. Mutta lapsella on myös oikeuksia, 
joita aikuisella ei ole. Sellaisia ovat oikeus 
tulla kuulluksi vanhempiensa ohella, oikeus 
suojeluun ja oikeus saada osansa yhteiskun-
nan voimavaroista.

Viimeksi mainittu on Suomen perustus-
laissa ilmaistu seuraavasti: ”Julkisen vallan 
on myös tuettava perheen ja muiden lapsen 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia 
turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 
kasvu.”

Säädös velvoittaa valtiota ja kuntia. Lap-
sesta vastuussa olevien tukemiseen voidaan 
käyttää yhteisiä palveluja ja tulonsiirtoja.

Lapseen perustuvista tulonsiirroista mer-
kittävin on lapsilisä. Pienempiäkin järjes-
telmiä on, kuten äitiysavustus, elatustuki ja 
sotilasavustuksen eräät osat. Lisäksi vam-
maista tai sairasta lasta tai hänen huolta-
jiaan tuetaan erilaisin tulonsiirroin.

Lapsilisän kehittäminen on välttämätön-
tä. Se ei nykytasollaan vastaa lapsesta ai-
heutuvia kustannuksia. Tason korottamisen 
periaatteena voisi olla ensimmäisestä ja toi-
sesta lapsesta maksettavan lapsilisän vähit-
täinen hinaaminen kolmannen lapsen lap-
silisän tasolle. Aloittaminen ensimmäisestä 
lapsesta on perusteltua siksi, että jokaisessa 
lapsiperheessä on ensimmäinen lapsi.

Toinen lapsilisän uudistamisen kohde 
on sen saamisiän korottaminen 18 vuoden 
ikään eli yhdellä vuodella. Tällöin lisä pitää 
sovittaa yhteen opintotuen kanssa, jotta sa-
maan aikaan ei voisi saada kahta etuutta. 
Malli voisi olla sellainen, että vanhemmat 
voivat luopua lapsilisästä, jolloin lapsi saa 
samansuuruisen opintorahan. Tämän mallin 

edellytyksenä on oppivelvollisuusiän korot-
taminen vuodella, jotta kaikki lapset olisivat 
opiskelemassa. Jos oppivelvollisuusikää ei 
nosteta, lapsilisän ikärajan korottaminen 
ja mahdollisuus siirtää opintoraha pitäisi 
toteuttaa vain silloin, kun lapsi opiskelee. 
Näin malli kannustaisi opiskelemaan. Joh-
donmukaisuuden nimissä olisi välttämä-
töntä korottaa opintoraha kummassakin 
tapauksessa vähimmillään lapsilisän tasolle.

Palvelupuolella lapsen ja huoltajien tu-
kemisen valikoima on laaja: päivähoito ja 
varhaiskasvatus, esiopetus, koulutus yli-
päänsä, sosiaalitoimen eri palvelut mukaan 
lukien lastensuojelu ja koulutuksen yhtey-
dessä annettavat koulunkäyntiä edistävät 
vammaispalvelut ja sosiaalipalvelut. Tervey-
denhuollon puolella nimenomaisesti lapsiin 
kohdistuvat neuvolat, kouluterveydenhuolto 
ja opiskeluterveydenhuolto.

Päivähoidon oikeutta ollaan kaventamas-
sa, mitä ei varsinkaan pitkällä aikavälillä voi 
pitää järkevänä, ja lapsista puhuttaessa pitkä 
aikaväli on vain muutama vuosi. Ratkaisut 
jäävät seuraavalle hallitukselle, koska aihe 
sinänsä on kuin Vuotoksen allas; tulee kes-
kusteluun aina parin vuoden välein. Vastaa-
vasti päivähoidon vaihtoehtona oleva las-
ten kotihoidon tuki ollaan irrottamassa 
tästä yhteydestä periaatteellisesti tär-
keän sukupuolten tasa-arvon nimissä. 
Naiset voittaisivat – tai kummatkin 
voittaisivat silloin, kun päivähoito on 
olosuhteiden vuoksi lapsen paras.

Jotain täytyy joka tapauksessa teh-
dä. Lapsiperheiden aseman vahvis-
taminen on välttämätöntä. Yhteis-
kunta, joka ei välitä lapsistaan, ei 
välitä tulevaisuudestaan.

Puheenjohtaja, professori 
Pentti Arajärvi
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Puheenjohtaja professori Pentti Arajärvi 
2013–2015

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet)
Johtava sosiaalityöntekijä Satu Ellonen, Kotkan 

kaupunki (2012–2014)
(Lastensuojelupalveluiden päällikkö  

Mari Ahlström, Espoon kaupunki)

Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, 
Helsingin kaupunki (2013–2015)

(Toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki,  
Yhteiset Lapsemme ry)

Pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto (2014–2016)

(Johtaja Kim Berglund, Perhekuntoutuskeskus 
Lauste)

Toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja 
turvakotien liitto ry (2013–2015)

(Pääsihteeri Arja Sutela, Nuorten Ystävät ry)

Palvelujohtaja Sirpa Kuronen, Turun kaupungin 
hyvinvointitoimiala (2014–2016)

(Toiminnanjohtaja Juha Jämsä, 
Sateenkaariperheet ry)

Toiminnanjohtaja Kai Laitinen, 
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry  
(2014–2016)

(Kehitysjohtaja Kari Lankinen, Väestöliitto ry)

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa 
Lapset ry (2013–2015)

(Toiminnanjohtaja Jari Ketola, SOS-Lapsikylä ry)

Johtaja Tina Mäkelä, Suomen Uusperheiden  
liitto ry (2013–2015)

(Johtaja Jouni Nummi, Eskoon sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä)

Hallituksen puheenjohtaja Tero Ristimäki, 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia (2012–2014)

(Erikoistutkija Päivi Petrelius, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL)

Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta, Janakkalan 
kunta (2012–2014)

(Toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen, 
Perhehoitoliitto ry)

Toiminnanjohtaja Pia Sundell, 
Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (2012–2014)

(Lastenkodin johtaja Pertti Kukkonen,  
Auta Lasta ry)

Innovaatio- ja talousjohtaja Kari Vuorinen, 
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry (2014–2016)

(Toiminnanjohtaja Raili Bäck-Kiianmaa,  
Pesäpuu ry)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
edustajat:
Erikoistutkija Tarja Heino
(Johtaja Matti Salminen, Valtion 

koulukotitoiminnasta vastaava johtaja)

Lastensuojelun Keskusliiton 
hallitus 2014
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Talous

Vuoden 2014 toiminta oli hyväksytyn toi-
mintasuunnitelman mukainen. Talousarvion 
ulkopuolelta käynnistettiin hallituksen pää-
töksellä LOS-viestintähanke. Tähän saatiin 
osittain avustus OKM:ltä ja osan kustantaa 
keskusliitto itse.

Tulorahoitus ja sitä kautta tulos on pys-
tytty pitämään vakaalla pohjalla. Sama 
tilanne jatkui myös vuonna 2014. Lasten 
Päivän Säätiön (Linnanmäki) avustus, hyvin 

toimivat koulutuspäivät, RAY:n yleisavustus 
ja Lapsen Maailma -lehden tulos muodosti-
vat edelleen tulojen perustan. 

Huolimatta Lapsen Maailma -lehden las-
keneesta tilauskannasta, on tilikauden tulos 
pystytty kuitenkin pitämään positiivisena. 
Suurimpana syynä tähän on ollut kesto-
tilausten määrän kasvu. Lisäksi RAY:ltä saa-
tu avustus Emma & Elias -projektia varten 
on ollut ennakoidun mukainen.

Koulutuspäivät
248 030
6 %

Lapsen Maailma
1 228 830
32 %

Muut tuotot 
18 570
1 %

RAY-avustukset, projektit
560 210
15 %

RAY, yleisavustus
175 000
5 % Lasten Päivän 

Säätiö
1 560 000
40 %

Jäsenmaksut
15 120
0 %

Julkaisujen 
myynti
11 240
0 %

Muut 
avustukset
50 730
1 %

Toiminnan tuotot 2014 Toimintakulut 2014

Tuotot ja kulut toiminnanaloittain 2014

Palkat ja 
sivukulut
1 688 290
44 %

Muut toimintakulut 
LM lehti osuus
849 410
22 %

Muut 
henkilöstökulut
163 490
4 %

Matkakulut
126 930
3 %

Muut toiminta-
kulut ilman 
LM lehti
731 950
19 %

Poistot
23 500
1 %Kiinteistö ja 

toimiston laitteet
257 670
7 %

-1 200 000 

-800 000 

-400 000 

0 

400 000 

800 000 

1 200 000 

1 600 000 

2 000 000 

Jä
rje

st
öt

oi
m

in
ta

 

Yh
te

is
ty

ö 

Tu
tk

im
us

-, 
ko

ke
ilu

- 
ja

 
ke

hi
tt

äm
is

ty
ö 

Ko
ul

ut
us

- 
ja

 
se

m
in

aa
rit

oi
m

in
ta

 

Ju
lk

ai
su

- 
ja

 
tie

do
tu

st
oi

m
in

ta
 

La
ps

en
 M

aa
ilm

a 
-l

eh
ti 

Ki
rja

st
o-

 ja
 ti

et
op

al
ve

lu
 

Ka
ns

ai
nv

äl
in

en
 

to
im

in
ta

 

Va
ra

in
ha

nk
in

ta
, 

jä
se

nm
ak

su
t j

a 
yl

ei
sa

vu
st

us
 

■ Tuotot  ■ Kulut



Lastensuojelun Keskusliitto | Vuosikatsaus 2014 | 8

Vaikuttaminen

Kunnallinen 
lastensuojeluteko -palkinto

Suomen Kuntaliitto, Huoltaja-säätiö ja Las-
tensuojelun Keskusliitto myöntävät vuosit-
tain Kunnallinen lastensuojeluteko -palkin-
non, jolla nostetaan esiin kunnissa tehtävää 
hyvää kehittämistyötä ja hyviä käytäntöjä. 
Vuonna 2014 palkinnon saajan ratkaisi pe-
ruspalveluministeri Susanna Huovinen. Nur-
mijärven kunta palkittiin varhaisen avoimen 
yhteistyön toimintamallista, jossa on kehi-
tetty aktiivisesti sosiaalityötä, lastensuojelua 
ja lasten hyvinvointipalveluja osana koko 
kunnan palvelukulttuuria. Toimintamallilla 
on onnistuttu luomaan uudenlaista yhdes-
sä tekemisen kulttuuria ennaltaehkäisyyn, 
varhaiseen tukeen sekä lastensuojelun toi-
mintaan. Kunniamaininnan saivat Espoon 
Poijupuisto sekä Rauman nuorten tyttöjen 
kasvuryhmä.

Lapsen oikeuksien 
puolustaja -kampanja,  
EU-vaalit

Lastensuojelun Keskusliitto osallistui yh-
dessä jäsenyhteisöjensä kanssa Eurochildin 
organisoimaan eurovaalikampanjaan järjes-
tämällä mm. EU-vaalitilaisuuden Suomessa 
ja kokoamalla ehdokkaita Lapsen oikeuk-
sien manifestin allekirjoittajiksi. Kampanjan 
avulla kiinnitettiin eurovaaliehdokkaiden 
huomiota lapsen oikeuksiin ja sitoutettiin 
heitä lapsen edun ajamiseen. EU-vaalivai-
kuttamistyö johti loppuvuodesta Children’s 
rights intergroupin perustamiseen EU:ssa. 
Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin lapsen 
oikeuksia kaikessa EU-tasoisessa päätök-
senteossa ja suunnittelutyössä.

Kuritusväkivallan vastainen 
työ

Lapsiin kohdistuvan ruumiillisen kurituk-
sen eli kuritusväkivallan kieltävän lain voi-
maanastumisesta tuli vuonna 2014 kulu-
neeksi 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 
teetettiin kysely kuritusväkivaltaa koskevien 
asenteiden kehittymisestä. Asenteet ovat 
kehit tyneet entistä väkivallattomammiksi, 
ja kysely osoitti myös piiskan antamisen 
jääneen pois käytöstä. 

Lastensuojelun Keskusliitto jatkoi ku-
ritusväkivallan vastaista työtä erityisesti 
sosiaalisessa mediassa käydyllä viestintä-
kampanjalla Tuntea saa. Teko on valinta. 
Kampanja toteutettiin yhteistyössä Ensi- ja 
turvakotien liiton Kannusta minut vahvak-
si -hankkeen ja Emma & Elias -ohjelman 
kanssa.

Maahanmuuttajalapset
Maahanmuuttoon liittyvän vaikuttamis-
työn kärkiä olivat säilöönotto, pakolaisten 
perheenyhdistäminen, kotouttamislain toi-
meenpano, ihmiskauppa sekä paperittomien 
lasten oikeus terveyteen ja koulunkäyntiin. 
Näistä teemoista annettiin lausuntoja ja 
osallistuttiin kuulemis- ja keskustelutilai-
suuksiin. 

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehit-
tämiskeskus Palmenian kanssa tehtiin yh-
teistyötä ilman huoltajaa tulleiden lasten 
edustajien koulutuksen ja osaamisen vah-
vistamiseksi.

Ihmisoikeustoimijoiden paneelissa osal-
listuttiin valtioneuvoston perus- ja ihmis-
oikeustoimintaohjelman ja sen toteutumisen 
arviointiin. Paneeli jätti loppulausuntonsa 
vuoden 2014 alussa. 
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Vammaisten lasten oikeudet
Yhdessä Valtakunnallisen Vammaisneuvos-
to VANEn ja Suomen UNICEF ry:n kanssa 
järjestettiin vammaisten lasten ja nuorten 
kuulemistilaisuus 23.9.2014. YTRY-ver-
koston (YTRY on vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden lasten ja heidän perheidensä 
yhteistyöryhmä) kanssa tehtiin yhteistyötä 
osallistumalla YTRY-verkoston kokouksiin. 
Lisäksi aloitettiin Vammaisen lapsen hen
kilökohtainen apu -materiaalin työstämi-
nen yhdessä YTRYn toimijoiden kanssa. 
Keskusliiton edustaja on osallistunut myös 
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelu-
kunnan (KVANK) lasten ja nuorten jaoksen 
toimintaan.

Kelan rahoittama LOOK-hanke (Lapsen 
oikeus osallistua kuntoutukseensa) alkoi 
vuonna 2014. Lapsen oikeuksien toteutumi-
nen ja osallisuus omaan kuntoutumiseensa 
ovat marraskuussa käynnistyneen hankkeen 
keskiössä. Tavoitteena on kehittää kuntou-
tukseen uusia työtapoja, jotka vahvistavat 
vammaisen lapsen toimijuutta ja osallis-
tumista hänelle mielekkäissä arjen toimin-
noissa omassa kehitysympäristössään. Hank-
keessa kokeillaan myös uusia lapsen edun 
arviointikeinoja. Kolmevuotisen hankkeen 
toteuttavat yhteistyössä Lastensuojelun Kes-
kusliitto ja ammattikorkeakoulu Metropolia. 

Eduskuntavaalit 2015
Vuonna 2014 aloitettiin eduskuntavaaleihin 
liittyvä vaikuttamistyö ja julkaistiin Lasten-
suojelun Keskusliiton vaalitavoitteet kevääl-
lä 2015 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Yh-
teistyötä vaalivaikuttamisessa tehtiin myös 
jäsenjärjestöjen kanssa sekä osallistuttiin 
Allianssi ry:n koordinoimaan vaalivaikut-
tamisyhteistyöryhmään, joka on tuottanut 
yhteiset tavoitteet lasten ja nuorten huo-
mioimiselle vaaleissa. Ryhmä haastaa kaik-
ki kansanedustajaehdokkaat sitoutumaan 
tavoitteisiin ja allekirjoittamaan Lasten ja 
nuorten kansanedustajan huoneentaulun.



Osaamisen vahvistaminen

Maailman sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden 
päivä 
20.2.2014, Jyväskylä 

Lastensuojelun Keskusliitto ja Emma & Elias 
-ohjelma järjestivät 20.2. Jyväskylässä so-
siaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä 
seminaarin Lapset ja nuoret yhteiskunnan 
muutoksessa – toteutuuko oikeudenmukai
suus? 

Tulevaisuuden 
varhaiskasvatus 

5.3.2014, Helsinki

Varhaiskasvatusseminaari teemalla Tu
levaisuuden varhaiskasvatus järjestettiin 
Helsingissä 5.3. Seminaariin osallistui noin 
150 varhaiskasvatuksen ammattilaista sekä 
varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta ja kehit-
tämisestä kiinnostunutta.

Miss sä oot? – Aikuisen 
läsnäolon merkitys lapselle

9.4.2014, Sibeliustalo, Lahti

Emma & Elias -ohjelma ja Lastensuojelun 
Keskusliitto toteuttivat yhteistyökumppa-
neineen Miss sä oot? –Aikuisen läsnäolon 
merkitys lapselle -seminaarin Lahdessa 
9.4.2014. Tapahtuma kokosi paikalle noin 
230 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toi-
mijaa. Seminaarissa käsiteltiin luennoin ja 
alaseminaarein aikuisen ja lapsen välistä 
vuorovaikutusta eri näkökulmista sekä toi-
mivia malleja niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesta näkökulmasta.

IFCW WorldForum 
9.–11.6.2014, Linnanmäki ja Paasitornin 
kokouskeskus, Helsinki

Investing in Children and Families – Policies 
and Practices for Promoting Welfare -tee-
malla toteutettu 24. IFCW:n maailmanfoo-
rumi keräsi kesäiseen Helsinkiin reilu sata 
osallistujaa 13 eri maasta. 

Lapsiin ja perheisiin investoimisen tee-
maa tarkasteltiin niin rakenteellisena kuin 
käytännön arkielämän kysymyksenä. Päivil-
lä keskusteltiin myös YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen 25-vuotiaasta taipaleesta ja esi-
merkiksi lasten oikeudesta ruumiilliseen kos-
kemattomuuteen. Puheenvuoroja käyttivät 
sekä kansainväliset että kotimaiset asiantun-
tijat. Päivät koostuivat yleispuheenvuoroista, 
pääluennoista, työryhmäesityksistä, panee-
leista, videotervehdyksistä, vierailukäynnistä 
ja posteriesityksistä. 

Kolmipäiväisen tapahtuman pääjärjestä-
jinä toimivat Lastensuojelun Keskusliitto ja 
IFCW (International Forum for Child Wel-
fare). 

Valtakunnalliset 
lastensuojelupäivät 

30.9.–1.10.2014

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä 
Hämeenlinnassa pohdittiin, mitkä olisivat 
toimivan ja tuloksellisen lastensuojelun 
eli tasalaatuisesti toimivan palvelujärjes-
telmän edellytykset. Tärkeä teema päivillä 
oli johtajuus, jota käsiteltiin useammasta 
näkökulmasta. Lisäksi lastensuojelupäivillä 
keskusteltiin siitä, millaiset ovat sosiaalisen 
median mahdollisuudet tai uhat lastensuo-
jelussa niin lasten kuin työntekijöiden nä-
kökulmasta. 
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Verkatehdas tarjosi paikalla olleille noin 
1 100 lastensuojelun asiantuntijalle avarat 
ja toimivat puitteet. Päivät järjestettiin yh-
teistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 

Lastensuojelupäivien seminaariaiheita:
• Kohtaamisen taito 
• Monialainen johtaminen 
• Sosiaalinen media
• Hyvä – paha lastensuojelu 
• Arviointi ja suunnitelmallisuus 
• Tulokset, taloudellisuus ja vaikuttavuus
• Ajankohtaista lastensuojelussa 
• Sosiaalihuoltolain uudistaminen
• Osallisuuden eettiset periaatteet
• Työntekijöiden hyvinvointi ja 

jaksaminen 

Nuorten Päivä – Mikä jälki 
jää? 

30.9.2014, Hämeenlinna

Nuorten Päivä järjestettiin Hämeenlinnassa 
Valtakunnallisten lastensuojelupäivien yh-
teydessä 30.9.2014 otsikolla Mikä jälki jää? 
Nuorten Päivän teemana oli lastensuojelun 
jälkihuollon kehittäminen. Päivään osallis-
tuneella 20 nuorella oli omakohtaisia koke-
muksia jälkihuollon palveluista, ja heidän 
kanssaan työstettiin vertaisryhmissä pa-
rempaa jälkihuoltoa. Iltapäivällä oli päättä-
jätunti, jolloin keskusteluun nuorten kanssa 
osallistui paikallisia päättäjiä. Nuorten viesti 
esitettiin lastensuojelupäivien suurelle ylei-
sölle 1.10.2014. Hämeenlinnasta kotoisin 
oleva rap-artisti Paleface esiintyi Nuorten 
Päivässä. 

Päivän järjestivät yhdessä Lastensuojelun 
Keskusliiton kanssa Hämeenlinnan ja Janak-
kalan jälkihuollon kehittäjäryhmä, Hämeen-
linnan kaupungin nuoriso- ja lastenkulttuu-
ripalvelut, Osallisuuden aika ry sekä Pesäpuu 
ry:n Selviytyjät-tiimi.

Muut seminaarit ja 
koulutukset

11.4. järjestettiin seminaari paperittomien 
lasten oikeudesta perusopetukseen yhteis-
työssä Pakolaisneuvonta ry:n kanssa. 

Yhteistyössä Helsingin yliopiston koulu-
tus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa 
järjestettiin 6.5. seminaari ihmiskaupasta il-
man huoltajaa tulleiden lasten edustajille ja 
muille näiden lasten kanssa toimiville. 

Lastensuojelu ja julkisuus -koulutus jär-
jestettiin 27.8. yhteistyössä Viestinnän Kes-
kusliiton, Suomen Journalistiliiton, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaalialan 
korkeakoulutettujen ammattiliitto Talentia 
ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n, SOS-Lapsikylä 
ry:n ja Espoon kaupungin kanssa.
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Kansainvälinen yhteistyö

Eurochild 
Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja 
valittiin toiselle kaudelle Eurochildin halli-
tukseen. Keskusliitto toimi myös nk. Natio-
nal Partner Networkin kansallisena toimija-
na sekä osallistui temaattisten työryhmien 
(sijaishuolto, vanhemmuuden tukeminen, 
varhaiskasvatus) työskentelyyn. Keskusliiton 
edustajat pitivät useita puheenvuoroja Bu-
karestissa järjestetyssä seminaarissa Children 
First: Better Public Spending for Better Out
comes for Children & Families.

IFCW – International 
Forum for Child Welfare

Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjoh-
taja toimi IFCW:n varapresidenttinä. Las-
tensuojelun Keskusliitto isännöi IFCW:n 
hallituksen kokouksen ja IFCW:n yleisko-
kouksen 24. maailmanfoorumin yhteydessä 
kesäkuussa Helsingissä. 

OMEP – Organisation 
Mondiale pour l’Education 
Préscolaire
(World Organisation for Early Childhood 
Education)

Keskusliiton edustajat osallistuivat OMEPin 
Euroopan ja maailman kokoukseen sekä 
konferenssiin Irlannissa heinäkuussa 2014.

FICE – Fédération 
Internationale des 
Communautés Educatives
(International Federation of Educative 
Communities)

Lastensuojelun Keskusliiton edustajat osal-
listuivat FICEn yleiskokoukseen, liittoneu-
voston kokouksiin ja FICEn kolmen jäsen-
maan järjestämään konferenssiin Together 
Against Violence 5.–6.11.15.

Keskusliitto oli mukana organisoimassa 
FICE-Romaniaa edustavan seitsenhenkisen 
delegaation vierailua Suomeen ajalla 13.5.-
20.5.2014. FICE-Romanian kanssa on har-
joitettu kahdenvälistä delegaationvaihtoa 
usean vuoden ajan.
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Eesti Lastekaitse Liit
Keskusliiton edustajat osallistuivat Laste-
kaitse Liitin, Viron oikeusministeriön ja Vi-
ron oikeuskanslerin viraston järjestämään 
seminaariin Child Friendly Procedures in 
the Criminal Justice System 19.3.2014 ja 
Lastekaitse Liitin järjestämään seminaariin 
Lapsen paras etu 19.9.2014 Tallinnassa.

Emma & Elias -ohjelman työntekijä oli 
syyskuussa viikon työvaihdossa Lastekait-
se Liitissa ja tutustui samalla Viron lasten-
suojelujärjestelmään, Tallinnan kaupungin 
palveluihin sekä muihin lapsille ja perheille 
tukea järjestäviin tahoihin.

Eesti Lastekaitse Liitin ja Suomen Yleis-
radion kanssa järjestettiin Lapset ja media 
-seminaari 16.10. Tallinnassa.

 

Lähialueyhteistyö
Vuonna 2014 jatkettiin Tiekartta – ennal
taehkäisevän lastensuojelun kehittämisen 
tukeminen Karjalan tasavallassa -hanketta. 
Hankkeen puitteissa konsultoitiin Venäjän 
lastensuojelulainsäädännön kehittämiseen 
liittyviä suunnitelmia ja aloitteita. Lisäksi 
käynnistettiin uusi suomalais-karjalainen 
Tuki äidille – suoja lapselle -hanke, jonka 
tavoitteena on kehittää palvelujärjestelmä 
lastenkodeista itsenäiseen elämään siirty-

ville nuorille äideille lapsineen. Hankkeen 
puitteissa nelihenkinen delegaatio teki opin-
tomatkan Helsinkiin 19.–22.8. Hankkeeseen 
saatiin avustusta 7:nde Mars -säätiöltä.

Molemmat hankkeet sisältyvät Lasten-
suojelun Keskusliiton ja Petroskoin kau-
punkineuvoston huhtikuussa solmimaan 
yhteistyösopimukseen, ja molemmissa pää-
yhteistyökumppanina on Tuki- ja kuntou-
tuspalvelu Vozrozhdenie.

Yhteistyössä Merikratos Oy:n kanssa jär-
jestettiin pietarilaisen Avain-säätiön ja sen 
emosäätiön Timtšenko-säätiön nelihenkiselle 
delegaatiolle ohjelma suomalaiseen lasten-
suojeluun tutustumiseksi. Keskusliitto osal-
listui säätiöiden 12-henkisen delegaation 
joulukuussa Suomeen tehdyn opintomatkan 
ohjelman suunnitteluun sekä niiden Pieta-
rissa 28.11. järjestämään seminaariin. 25.11. 
keskusliitossa vieraili 12-henkinen delegaa-
tio Lipetskistä.

World NGO Day 2014 
Forum 27.–28.2., Helsinki

Lastensuojelun Keskusliitto osallistui tilai-
suuden suunnitteluun ja toteutukseen.
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Lapsen oikeuksien 
sopimuksen viestintä

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi yh-
dessä lapsiasiavaltuutetun kanssa Lapsen 
oikeuksien kansallista viestintäverkostoa, ja 
keskusliiton edustaja toimi viestintäverkos-
ton puheenjohtajana. Verkosto vastaa lap-
sen oikeuksien päivän viestintäyhteistyön 
käytännön toimenpiteistä, kuten media- ja 
verkkoviestinnästä.

Vuonna 2014 YK:n lapsen oikeuksien 
sopimus täytti 25 vuotta, ja juhlavuoden 
teemana oli lapsen oikeus lepoon, leikkiin 
ja vapaa-aikaan. Lapsen oikeuksien viikkoa 
17.–21.11. ja lapsen oikeuksien päivää 20.11. 
vietettiin ympäri Suomea lukuisin tapahtu-
min.

Lastensuojelun Keskusliitto tuotti yhdessä 
viestintäverkoston toimijoiden kanssa Lei
kin talo -esitteen, joka on alle kouluikäisille 
suunnattu toiminnallinen ja liikunnallinen 
kokonaisuus. Esitteen avulla alle kouluikäi-
sille tarjottiin välineitä lapsen oikeuksien so-
pimuksen käsittelyyn ja tiedon lisäämiseen. 
Esitettä jaettiin päiväkoteihin ja kerhoihin 
ympäri Suomen. Verkostoon kuuluva Liik
kuva koulu -ohjelma tuotti kouluikäisille Opi 
leikkien -toimintamallin. Myös nuorille oli 
tarjolla EHYT ry:n tuottamia Pelitaito-ilto-
ja sekä vinkkejä Lapsen oikeuksien viikon 
viettoon.

Keskusliitto koordinoi yhdessä viestintä-
verkoston kanssa liputuskampanjaa lapsen 
oikeuksien päivän saamiseksi viralliseksi 
liputuspäiväksi. Lapsille toteutettiin piirret-
tävä liputuskampanjan postikortti. 14.1.2015 
sisäministeriö päätti ehdottaa lapsen oikeuk-
sien päivää viralliseksi liputuspäiväksi.

Keskusliitto järjesti seminaarin yhdes-
sä Suomen UNICEF ry:n, lapsiasiavaltuu-
tetun, ulkoasiainministeriön, eduskunnan 

Kehittäminen ja koordinointi

oikeusasiamiehen kanslian ja ihmisoikeus-
keskuksen kanssa 4.12.2014 eduskunnan 
Pikkuparlamentissa. Seminaarin teemana 
oli YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja sen 
mukainen lapsen edun periaate. Tilaisuus pi-
dettiin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, ja semi-
naarin pääpuhujana toimi Lapsen oikeuksien 
komitean puheenjohtaja Kirsten Sandberg. 

Lastensuojelun Keskusliiton edustajat 
osallistuivat Lapsen oikeuksien komitean 
General Day Discussion -päivään, jonka 
aiheena oli Lapset ja digitaalinen media. 
Keskusliiton edustaja osallistui myös lapsen 
oikeuksia käsittelevään kokoukseen 7th Re
gional Meeting of NGOs Children`s Rights 
Coalitions in Europe Sofiassa 28.–30.4. 

Keskusliiton edustajat vierailivat myös 
Oslossa tapaamassa Redd Barna -järjestön 
edustajia joulukuussa 2014. Tapaamisessa 
pohdittiin YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sen järjestöraportointiprosessin kehittämistä.
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Emma & Elias 
-avustusohjelman 
koordinointi

RAY:n rahoittaman Emma & Elias -ohjel-
man (2012–2017) päämääränä on edistää 
lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja 
sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla 
halutaan löytää, vahvistaa ja monipuolis-
taa yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia 
toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä 
terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkoulu-
ikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien las-
ten kasvuolosuhteiden parantamiseen. 

Ohjelmaan valittavien toimintojen ja 
hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta 
ja muista avustusten käyttöön, maksatuk-
seen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä 
asioista vastaa RAY:n avustusosasto. Ohjel-
man toiminnallisesta koordinoinnista vastaa 
Lastensuojelun Keskusliitto. Koordinoinnin 
tavoitteena on tukea Emma & Elias -ohjel-
man tavoitteiden mukaista järjestöjen kehit-
tämistyötä. 

Vuonna 2014 järjestettiin kaikille ohjel-
man seitsemälle uudelle hankkeelle aloi-
tustapaamiset ja jo mukana oleville (24) 
kehittämistapaamiset. Yksi hanke lopetti 
ohjelmassa, joten alun perin mukana oli 
yhteensä 30 hanketta ja toimintoa. Lisäksi 
hankkeiden ja toimintojen henkilöstöä ta-
vattiin heidän tarpeidensa mukaan. Hanke-
verkostolle järjestettiin kolme yhteistä ta-
paamista Miss sä oot? – Aikuisen läsnäolon 
merkitys lapselle -seminaarin ja LSKL:n Hä-
meenlinnan koulutuspäivien sekä arviointi-
päivien yhteydessä. Tapaamisten teemoina 
olivat keskinäinen tutustuminen ja verkos-
totyö, viestintä ja arviointi. Seitsemän alu-
eellista verkostotapaamista järjestettiin eri 
puolilla Suomea. 

Emma & Elias -ohjelma hankkeineen 
osallistui erilaisiin sosiaali-, terveys- ja 
koulutusalan tapahtumiin, mm. Educa, So-
siaalialan asiantuntijapäivät, Lapsi-messut, 
TERVE-SOS 2014, Kuntamarkkinat, Val-
takunnalliset neuvolapäivät, Perhehoidon 
päivät ja Lasten terveyskäräjät. Emmaelias.
fi-nettisivut, Facebook ja uutiskirje toimivat 
keskeisinä sisäisen ja ulkoisen viestinnän ka-
navina. Vuonna 2014 avattiin uusi verkko-
julkaisu hyväkiertoon.fi sekä koottiin yhteen 
järjestöjen asiantuntemusta ammattilai sille 
neuvolainfo.fi ja kouluasiaa.fi -palve lui-
hin. Järjestöjä tuettiin oman toiminnan ja 
tapahtumien tiedottamisessa. Hankkeiden 
arviointia tuettiin konsultoinnilla ja kou-
lutuksella. Iisalmen Perheentalon asiakas-
kyselyn tulokset julkistettiin toiminnan 
10-vuotis seminaarin yhteydessä. Ohjelman 
väliraportti valmistui. Lisäksi perustettiin 
vaikuttamistyöryhmä, ja vaikuttamistyön 
suunnitelma valmistui. 

Lastensuojelun käsikirja

Keskusliiton edustaja osallistui Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelun käsi-
kirjan lakityöryhmän työskentelyyn.

Ensitieto-verkosto

Keskusliiton edustaja on mukana työryh-
mässä, jonka tavoitteena on vahvistaa per-
heelle lapsen odotusaikana ja syntymän 
jälkeen annettavan ensitiedon laatua sai-
raaloiden hoitotyössä. Työryhmä suomensi 
Irlannissa laaditut, näyttöön perustuvat suo-
situkset ensitiedon antamisesta. Työryhmä 
jatkaa yhteistyötä Lääkäriseura Duodecimin 
kanssa asian tiimoilta vuoden 2015 aikana.
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Verkostoiminen

Lastensuojelun neuvottelukunta

Lastensuojelun neuvottelukunta kokoontui 
kolme kertaa. Kevään ensimmäisessä ko-
kouksessa, joka oli osaltaan kaikkien neu-
vottelukuntien yhteinen, suunniteltiin tu-
levaa ja kerättiin jäsenten toiveita syksyn 
aikana käsiteltävistä teemoista. Jälkihuolto- 
oppaan uudistamista varten perustettiin työ-
ryhmä. 

Muiden kokousten aiheina olivat sosiaali-
huoltolain ja lastensuojelulain uudistami-
nen, henkilöstön näkökulma lastensuojelun 
linjauksiin, perhehoitolain uudistuminen, 
valvontaohjelman uudistuminen sekä pie-
net lapset lastensuojelun tutkijoina ja kehit-
täjinä. Lakiuudistukset ja niiden tuottamat 
uudet velvollisuudet kunnille herättivät eri-
tyisen paljon keskustelua. 

Lastensuojelun toimeenpanon 
neuvottelukunta

Lastensuojelun toimeenpanon neuvottelu-
kunta kokoontui kolme kertaa. Kokouksissa 
käsiteltiin muutoksessa olevan lastensuoje-
lun toimeenpanoa ja johtamista, seurattiin 
ja tuotiin esiin lapsen oikeuksien ja edun 
näkökulmaa laajoissa rakenneuudistuksis-
sa. Lisäksi käsiteltiin palvelujen uudelleen 
organisoinnin vaikutuksia lapsen oikeuksien 
toteutumiseen. Teemoina olivat hankinta-
lainsäädännön uudistaminen ja lastensuo-
jelupalvelujen kilpailutus, sosiaalihuoltolain 
ja lastensuojelulain uudistaminen, sote- 
uudistus sekä lastensuojelupalveluiden jär-
jestäminen kunnissa. 

Kokouksissa keskusteltiin paljon meneil-
lään olevista muutoksista ja niiden vaiku-
tuksista eri tahoilla, jo olemassa olevista 
hyvistä käytännöistä, kuntien ja järjestöjen 
välisistä suhteista ja keskusliiton mahdolli-
suuksista tukea eri tahoja murrosvaiheessa. 
Lisäksi kokouksissa käytiin läpi ajankohtai-

sia asioita sekä informoitiin keskeisistä koti-
maisista ja ulkomaisista tilaisuuksista.

 
Ehkäisevän työn neuvottelukunta

Neuvottelukunta kokoontui vuoden aika-
na kolme kertaa. Kokousten aiheina olivat 
varhainen tuki lapsille ja perheille, vanhem-
paintuen kehittäminen, vaikuttavat työme-
netelmät lasten ja perheiden tukemiseksi 
sekä kuritusväkivalta. Lisäksi kokouksissa 
käsiteltiin sosiaalihuoltolain ja lastensuo-
jelulain uudistusta, perhekeskuksia ja nii-
hin liittyvää kehittämistyötä sekä isyyslain 
muutosesitystä.

Suomen OMEP-toimikunta

Suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää 
sekä lapsi- ja perhepalveluiden ja lasten-
suojelun kokonaisuutta esiteltiin ulkomai-
sille ryhmille: Suomessa ja Lastensuoje-
lun Keskusliitossa vieraili mm. chileläinen 
OMEP-delegaatio sekä japanilainen lasten-
suojeludelegaatio. 

Toimikunnan kesken käytiin aktiivista 
keskustelua OMEPin tavoitteesta, toimin-
nan painopisteistä, roolista sekä lapsen 
oikeuksista. Keskiössä oli sekä kotimaisen 
että kansainvälisen yhteistyön kehittämi-
nen, ennen kaikkea tiedon välittyminen 
ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Tie-
toutta OMEPin toiminnasta ja tulevista ta-
pahtumista levitettiin mm. Lastentarhan-
opettajaliiton seminaarissa helmikuussa. 

ITLA – Itsenäisyyden juhlavuoden 
lastenrahaston säätiö

Lastensuojelun Keskusliitto tukee ITLAn 
Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa 
Suomessa -ohjelmaa ja sen vuoteen 2017 
tähtäävää toimintaa. Keskusliitto nimeää 
ITLAn hallitukseen kolme jäsentä sekä heil-
le varajäsenet. 
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Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa 
Suomessa -ohjelman puitteissa Lastensuoje-
lun Keskusliitto ja ITLA ovat vuonna 2014 
aloittaneet yhteistyön hankkeessa Kasvun 
tuki – vaikuttavan varhaisen tuen tietoläh
de, jossa on koottu tutkimusta ja tutustuttu 
kansainväliseen vaikuttavuuden arviointiin 
esim. järjestämällä aiheesta kansainväli-
nen kokous, kääntämällä norjalainen Ung
sinn-manuaali vaikuttavuuden arvioinnista 
työn pohjaksi ja inspiraatioksi sekä käymäl-
lä pohjoismaisen verkoston kokouksessa. 
Lisäksi koottiin Suomessa käytössä olevia, 
tutkittuun tietoon nojaavia vanhemmuu-
den tuen malleja ja perustettiin tieteellinen 
tiimi ja seurantaryhmä työn juurruttamista 
varten. Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen 
koordinaattori, jonka tehtävä on vaikutta-
vuuden ja näytön määrittämisen työvälineen 
valmistelu yhdessä tieteellisen tiimin kanssa. 

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön 
liittyvä verkostoyhteistyö

Keskusliiton edustaja osallistui sosiaali- ja 
terveysministeriön vastuulla olevan lasten-
suojelun menneisyyttä koskevan selvityk-
sen ohjausryhmään, Helsingin kaupungin 
jälkihuoltoyksikön järjestämään jälkihuol-
lon nuorten asiakasraadin suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä THL:n vetämään työryh-
mään, jossa pohditaan ja kehitetään järjes-
töjen ja seurakunnan roolia perhekeskusten 
toiminnassa.

Lastensuojelun Keskusliiton edustaja on 
osallistunut lastensuojelun sosiaalityönte-
kijöille suunnatun Uskomme sinuun, usko 
sinäkin -kiertueen valmisteluun ja toteutuk-
seen. Lastensuojelun Keskusliiton ja Suomen 
sosiaali ja terveys ry SOSTEn yhteistyön tu-
loksena sosiaalibarometrikyselyyn sisällytet-
tiin lastensuojeluasioita koskeva osio, jonka 
tulokset raportoidaan keväällä 2015. 
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Hatka-teema sai jatkoa 7.5. pyöreän pöy-
dän keskustelutilaisuudessa, johon osallistui 
edustajia Valvirasta, aluehallintovirastosta, 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, poliisihal-
lituksesta, valtion koulukodeista ja kah-
desta kunnasta. Tilaisuudessa keskusteltiin 
Keskusliiton vuonna 2013 julkaiseman Hat-
ka-selvityksen jatkotoimenpiteistä ja havai-
tuista ongelmakohdista sekä sovittiin jatko-
työskentelystä. 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja lasten-
järjestö UNICEFin julkaisun Safe & Sound 
julkistamistilaisuuden yhteydessä 3.12. jär-
jestettiin pyöreän pöydän keskustelu siitä, 
miten turvataan lapsen edun toteutuminen 
ilman huoltajaa tulleiden turvapaikan-
hakijalasten kohdalla. Osallistuttiin myös  
UNHCR:n järjestämän kansalaisuudetto-
muutta koskevan selvityksen Mapping Sta
telessness in Finland julkistamistilaisuuden 
yhteydessä järjestettyyn pyöreän pöydän 
keskusteluun. Pakolaisjärjestöjen kanssa teh-
tiin järjestöyhteistyötä myös muun muassa 
vaalivaikuttamiseen liittyen. Lisäksi osallis-
tuttiin Monikulttuurinen lapsen etu -verkos-
toon sekä ihmiskaupan vastaiseen järjestö-
verkoston toimintaan. 

Keskusliiton edustaja osallistui ilman 
huoltajaa tulleiden lasten asioissa kolmen 
hankkeen ohjausryhmään (Helsingin yli-
opiston Palmenian ja Turun yliopiston Bra-
hean edustajaprojekti, Suomen Pakolaisavun 
Tukiverkko-hanke sekä Turun ammattikor-
keakoulun ilman huoltajaa tulleiden nuor-
ten kotoutumista tukeva HALATEN-hanke), 
pakolaislasten traumaattisten kokemusten 
kohtaamista ja hoitoa mallintavan Kidutet-

tujen kuntoutuskeskuksen hankkeen ohjaus-
ryhmään sekä Sateenkaariperheiden lasten 
hyvinvointikartoitus -selvityshankkeen oh-
jausryhmään. 

Keskusliiton edustaja osallistui Pohjois-
maisen hyvinvointikeskuksen (Nordens Väl-
färdscenter) vetämän Nordens Barn – Fokus 
på barn i fosterhem -hankkeen ohjausryh-
mään ja Eusarfin (European Scientific As-
sociation on Residential and Family Care 
for Children and Adolescents) konferenssiin 
Kööpenhaminassa. Keskusliiton edustaja 
osallistui myös Brysselissä pidettyyn Ruot-
sin Rädda Barnen -järjestön koordinoiman 
ja EU:n komission rahoittaman CONNECT
projektin järjestämään kutsuseminaariin, 
jossa etsittiin yhteisiä linjauksia ja hyviä 
käytäntöjä ilman huoltajaa tulleiden lasten 
vastaanottoon, suojeluun ja kotouttamiseen 
Euroopassa. 

Keskusliiton edustaja osallistui myös il-
man huoltajaa tulleiden lasten asioissa toi-
mivan järjestöverkoston Separated Children 
in Europe Programme (SCEP) kokoukseen 
Lontoossa 13.–14.11. Keskusliitto on Suo-
men edustaja verkostossa. Kokouksessa teh-
tiin mm. katsaus käynnissä oleviin projektei-
hin, tarkasteltiin ongelmia ilman huoltajaa 
tulleiden lasten oikeuksien toteutumisessa 
EU-maissa, etenkin Kreikan ja Ranskan osal-
ta, sekä tarkasteltiin myös iänmääritykseen, 
edustajajärjestelmiin ja perheenjäsenten jäl-
jittämiseen liittyviä kysymyksiä. 

Itämeren maiden Children at Risk in the 
Baltic Sea Region -verkoston toimintaan 
osallistuttiin kansallisen koordinaattorin 
roolissa.
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Viestintä

Vuonna 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 
julkaisi 14 lehdistötiedotetta, 20 verkkouu-
tista ja 33 blogikirjoitusta sekä järjesti usei-
ta lehdistötilaisuuksia. Keskusliitto osallis-
tui myös aktiivisesti julkisuudessa käytyyn 
lastensuojelukeskusteluun ja sai perinteisen 
median mediaseurannan mukaan 217 osu-
maa. Vuoden aikana hyödynnettiin erityi-
sesti sosiaalisen median mahdollisuuksia 
keskustelun herättämisessä. Twitter-tilin 
seuraajien määrä nelinkertaistui vuoden 
aikana, ja tällä hetkellä seuraajia on jo yli  
2 000. Facebookissa keskusliitolla on yli  
2 500 tykkääjää. Sosiaalisen median kana-
vissa julkaistiin yhteensä noin 400 päivitys-
tä vuoden aikana. Facebookissa päivitysten 
kattavuus oli keskimäärin 1457 henkilöä 
päivitystä kohden. Twiitit keräsivät keski-
määrin viisi vuorovaikutusta kukin. Sosiaa-
lisen median entistä aktiivisempaa hyödyn-
tämistä varten asiantuntijoille järjestettiin 
koulutusta Twitterin käytöstä. Vaikuttamis-
työn tehostamiseksi asiantuntijoille järjestet-
tiin myös vaikuttamisviestinnän koulutusta.

Kaksi kertaa vuodessa pidetyissä vies-
tintäaamuissa henkilökunta kokoontui kes-
kustelemaan keskusliiton pääviesteistä sekä 
kriisiviestinnän ohjeistuksesta.

Vuoden aikana uusittiin mediaseuranta ja 
tehtiin päätös sosiaalisen median seurannan 
aloittamisesta. Tiedotustoimikunta kokoontui 
vuoden aikana neljä kertaa valmistelemaan 
Lastensuojelu ja julkisuus -koulutusta sekä 
suunnittelemaan sosiaalisen median hanketta. 

Tietopalvelu
Kirjaston ja tietopalvelun toimintaa vuonna 
2014 kuvaa eniten taustoitustyön lisäänty-
minen vaikuttamistyön tukena eri muodois-
sa, kuten jälleenyhdistämisselvityksen ja 
eduskuntavaaliohjelman yhteydessä. Taus-
toitus ei välttämättä jäänyt vain tiedonke-
ruuseen, vaan yhdessä viestinnän ja graafik-
kojen kanssa tietoa muokattiin visuaalisesti 
tiivistettyyn ja helposti ymmärrettävään 
muotoon. Näin toimittiin mm. vaaliohjel-
man verkkosivuille ja eduskuntaryhmille 
jaettavan materiaalin osalta. Vastaavia in-
fografiikkoja tehtiin myös kuuteen Lapsen 
Maailman numeroon, ja niistä on siten tullut 
vakiintunut osa lehden sisältöä.

Kokoelmahankintaa ohjaa aiemmin val-
mistunut kokoelma- ja palvelusuunnitelma. 
Sanakirjojen ja ulkomaisten aikakausjulkai-
sujen osalta siirryttiin elektronisiin aineis-
toihin. Tiedonvälittäjän rooli konkretisoi-
tuu edelleen parhaiten kolmen uutiskirjeen 
muodossa. Niillä pyritään varmistamaan 
lastensuojelun ammattilaisten tiedonsaanti. 
Vastaanottajia uutiskirjeillä on useita satoja. 
Kirjastoalan kehityksessä mukana pysymisen 
varmistamiseksi tietoasiantuntijat ovat jäse-
ninä yhteiskuntatieteellisten kirjastojen ver-
kostossa ja erikoiskirjastojen neuvostossa.

Tietoasiantuntijat vastasivat myös uusien 
verkkopalveluiden suunnittelusta, käyttöön-
otosta ja testaamisesta. Keskusliitto siirtyi 
käyttämään tapahtumailmoittautumisten 
hallinnointiin soveltuvaa verkkopalvelua. 

Lapsijalanjälki 
näkyväksi
www.lskl.fi/vaalit2015 
#vaalit2015 #lapsijj
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Julkaisut 
How Children’s  
Welfare Costs Accumulate?
Vuonna 2012 tehty kustannusselvitys kään-
nettiin englanniksi.

Herra Koivuniemi pantu viralta – 30 
vuotta ruumiillisen kurittamisen 
kieltämisestä

Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuk-
sella teettämän kyselyn tulokset 2014.

Leikin talo

Alle kouluikäisille suunnattu toi-
minnallinen ja liikunnallinen koko-
naisuus.

Lasten osallistumisen etiikka 
– lapset ja nuoret palveluiden 
kehittäjinä 

Työryhmätyöskentely-
opas ja juliste. Kevään 
aikana työryhmä ko-
koontui kaksi kertaa 
työstämään lasten ja 
nuorten osallistumiseen 
liittyviä kysymyksiä. 
Osallistumisella tarkoi-
tettiin tässä yhteydessä 
erityisesti osallistumista palveluiden kehittä-
miseen, mutta lopputuotosta voidaan sovel-
taa myös muunlaiseen toimintaan. 

Perheiden jälleenyhdistäminen

Vuonna 2013 käynnistetty perheiden jäl-
leenyhdistämistä selvittävä hanke sai jatkoa 
vuonna 2014. Keskusliitossa työskennellyt 
hanketutkija kokosi tietoa siitä, miten hiljat-
tain täysi-ikäisiksi tulleet nuoret mieltävät 
sijaishuollon aikaisen työskentelyn perhei-
den ja läheisten kanssa sekä miten heidän 
näkemyksensä on otettu huomioon lasten-
suojeluprosessin eri vaiheissa. Selvitys jul-
kaistiin vuoden 2015 puolella.

Lapsen Maailma
Lapsen Maailma on keskusliiton julkaisema 
erikoisaikakauslehti, joka käsittelee lasten 
ja nuorten kasvatusta sekä laajasti lasten-
suojelun kysymyksiä. Kuukausittain ilmes-
tyvä lehti on suunnattu lapsiperheille, lasten 
kanssa työskenteleville sekä näistä asioista 
päättäville.

Lehti taustoittaa myös keskusliiton oh-
jelmatyötä. Siinä esiteltiin esim. Emma & 
Elias -ohjelmasta mm. Voikukkia, Pikkuka
veria ei jätetä  ja Ressuhankkeita sekä Pori  
Jazz Kids -festivaalia, jonka kanssa Emma 
& Elias tekee yhteistyötä.

Vuoden 2014 kansiteemat

Talous tasapainossa
Menossa mukana
Kohti kevättä
Huviksi ja hyödyksi
Tavoitteena tasaarvo
Lepoa & lomaa
Popsi porkkanaa!
Kaikki kotona
Mukavia muistoja
Uskalla uudestaan!
Lämpöä & läheisyyttä

Verkkosivujen uudistus

Lapsen Maailman verkkosivujen uudistamis-
ta valmisteltiin MediaTavastin kanssa koko 
kevät, ja uudistetut verkkosivut avattiin 
6.6. osoitteessa www.lapsenmaailma.fi. Uu-
distuksen myötä lehden sisältöä julkaistaan 
verkossa enemmän kuin aiemmin. Näin py-
ritään herättämään keskustelua tilaajakuntaa 
laajemmassa yleisössä ja tarjoamaan samalla 
näkyvyyttä lehden laadukkaille artikkeleille. 
Vuoden loppuun mennessä sivustolla oli vie-
raillut 25 308 kävijää, eli keskimäärin 124 
kävijää vuorokaudessa. Huippumäärä oli 
1 023 käyntiä vuorokauden aikana. Sivun 
katselukertoja kertyi 49 372, keskimäärin 
vierailu kesti minuutin ja kolme sekuntia. 
Puolet vierailuista tehtiin mobiililaitteella. 
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Lehti otti käyttöön myös sosiaalisen me-
dian kanavat Facebookin ja Twitterin, joiden 
kautta lehden sisältöä ja keskusliiton työtä 
tuodaan näkyväksi uusille yleisöille. Vuoden 
loppuun mennessä lehdellä oli Facebookissa 
645 tykkääjää ja Twitterissä 416 seuraajaa.

Keskivertotykkääjä Facebookissa oli suo-
malainen 35–44-vuotias nainen. Tykkääjistä 
91 % oli naisia. Liikenne verkkosivuille ta-
pahtui useimmiten (43 %) sosiaalisen me-
dian palveluiden kautta, siitä peräti 95 % 
Facebookin kautta.

Tulos ja tilauslajit

Lehden tulos oli jälleen hyvä, vaikka sen 
levikki laski 17,1 % ja oli 17 593 (LT 2014).

Lapsen Maailma kuuluu naisten erikois-
lehtien ryhmään, jonka levikki on jatkanut 
laskuaan.

Syksyllä Lapsen Maailma osallistui Kultti 
ry:n julkaiseman Iso Numero -lehden toimit-
tamiseen yhdellä jutulla. Kolme lehden jut-
tua julkaistiin maailma.net-verkkosivustolla, 
joka on johtava suomalainen ihmisoikeuk-
siin ja kestävään kehitykseen keskittynyt 
verkkojulkaisu.

Lapsen Maailman avustajakunta kokoon-
tui Villa Rivieraan 3.6. Tuolloin esiteltiin 
juuri avautumassa olleet lehden uudet netti-
sivut. Lehden avustajakuntaa osallistui myös 
30.9.–1.10. Hämeenlinnassa järjestetyille 
lastensuojelupäiville.



Henkilöstö 
Vuonna 2014 keskusliiton palveluksessa 
oli keskimäärin 26 henkilöä, edellisvuonna 
25 henkilöä. Yksi henkilö palasi vuorotte-
luvapaalta, yksi aloitti äitiysvapaan ja yksi 
palasi hoitovapaalta. Erillisellä päätöksellä 
palkattiin kaksi harjoittelijaa osaksi vuotta, 
ja uuteen työsuhteeseen rekrytoitiin määrä-
aikaisella sopimuksella henkilö LOS-hank-
keeseen. Pysyvässä työsuhteessa olevassa 
henkilöstössä ei ole tapahtunut muita muu-
toksia.

Arviointi

Systemaattista toiminnan arviointia yhdessä 
henkilöstön kanssa on jatkettu. Toiminnalle 
asetettuja tavoitteita arvioidaan kaksi kertaa 
vuodessa. Lisäksi vaikuttamistyön arvioin-
nin tueksi on käynnistetty kuukausittainen 
vaikuttamistyön seuranta.

Työterveys

Lastensuojelun Keskusliitto panostaa henki-
löstön työhyvinvointiin monin tavoin. Työ-
terveyshuolto on järjestetty Eiran Sairaalan 
kanssa solmitulla työterveyshuoltosopimuk-
sella. Lakisääteisen ehkäisevän ja työkykyä 
ylläpitävän toiminnan lisäksi työterveys-
huollon kattavuus on laajempi. Käytössäm-
me on myös varhaisen välittämisen malli. 
Lisäksi Eiran Sairaalan kanssa on kehitetty 
sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä, jos-
ta saamme raportin kaksi kertaa vuodessa. 
Ergonomiset työolosuhteet tarkistetaan vuo-
sittain sekä uusien henkilöiden aloittaessa.

Työterveyshuollon ja työnantajan ta-
voitteena on terveellinen ja turvallinen työ 
ja työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, 
työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien 

ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitä-
minen ja edistäminen työuran eri vaiheissa. 
Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitte-
leminen ja toteuttaminen tapahtuu yhdessä 
työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.

Sairauspäiviä kertyi yhteensä 209, edel-
lisvuonna 99. Pitkien sairauspoissaolojen 
päivien määrä kasvoi 36:sta 171:een kahden 
pidemmän sairauspoissaolon vuoksi. Yksit-
täisten sairauspoissaolopäivien (ilman lää-
kärintodistusta) määrä laski 63:sta 38:een.

Henkilökunnan koulutus

Henkilökunnan koulutukseen on haluttu pa-
nostaa. Varsinkin sähköisten medioiden hal-
lintaan panostettiin vuonna 2014. Oppimis-
haluinen ja motivoitunut henkilöstö on etu 
työnantajalle. Koulutukseen ja kurssimak-
suihin käytettiin tilikaudella 2014 yhteensä 
25 970 euroa, edellisvuonna 23 980 euroa.

Työsuojelu

Lastensuojelun Keskusliitolle on valittu työ-
suojelutoimikunta. Siihen kuuluu työnanta-
jan edustajana työsuojelupäällikkö ja työn-
tekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu 
sekä kaksi työsuojelutoimikunnan jäsentä, 
joista toinen on luottamusmies.

Työsuojelun organisoinnin päälinjat 
on kirjattu työsuojelun toimintasuunni-
telmaan, jossa työsuojelun tavoitteena 
on taata turvalliset ja terveelliset työolot 
sekä tukea työntekijöiden työkyvyn yllä-
pitämistä.

Työsuojeluorganisaation konkreettisi-
na tehtävinä on muun muassa ylläpitää 
pelastussuunnitelmaa, huolehtia tarpeelli-
sesta määrästä ensiapukoulutettuja ja olla 
mukana toteuttamassa työhyvinvointi- ja 
riskikartoituskyselyjä.

Hallinto
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Henkilökunta

Andersson Maija, viestintäpäällikkö
Berg Tuire, johdon assistentti
Daavittila Tuuli, viestintäkoordinaattori
Heikkinen Eija, kirjanpitäjä  

(28.2. asti ja 24.11.–31.12.2014)
Heinonen Hanna, ohjelmajohtaja
Hipp Tiia, erityisasiantuntija
Hoikkala Susanna, erityisasiantuntija
Jämsén Anu, toimituspäällikkö
Jämsén Eliisa, asiantuntija
Kemppainen Martti, erityisasiantuntija
Kettunen Janne, viestintäkoordinaattori  

(15.9. alkaen)
Kivistö Jaana, projektitutkija  

(31.3.–31.5.2014 ja 29.9.–30.11.2014)
Kononen Tiina, ohjelmakoordinaattori
Koskinen Petri, talous- ja hallintopäällikkö
Laakkonen Eila, tietopalvelusihteeri
Lavikainen Ville, tietoasiantuntija
Liikonen Senja, ohjelmakoordinaattori
Lindholm Monica, toimistosihteeri
Lindqvist Ulla, ohjelmapäällikkö
Martiskainen Taina, erityisasiantuntija
Muuronen Kaisu, erityisasiantuntija
Neuvonen Veera, harjoittelija (1.9.–31.12.2014)
Paju Petri, tutkija
Paumo Merja, toimistosihteeri
Pollari Kirsi, erityisasiantuntija
Rautio Erkka, tietoasiantuntija
Salo Arja, toimistoapulainen
Sariola Heikki, erityisasiantuntija
Sauro Seppo, toiminnanjohtaja
Savolainen Hanna-Mari, tiedottaja
Teittinen Aila, toimistosihteeri
Tuovinen Anu, asiantuntija (4.8.–31.12.2014)
Valo Tuuli, viestinnän harjoittelija  

(15.4.–31.12.2014)

Jäsenyys kotimaisissa yhteisöissä

Aikakauslehtien Liitto 
Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö 

ITLA 
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry
Lasten Päivän Säätiö 
Raha-automaattiyhdistys RAY
Sosiaalialan Työnantajat ry
Suomen kiinteistöliitto 
Suomen YK-liitto 

Kansainväliset jäsenyydet

Children at Risk in the Baltic Sea Region
Eurochild AISBL – Promoting the welfare and 

rights of children and young people 
FICE – Fédération Internationale des 

Communautés Educatives (International 
Federation of Educative Communities)  
IFCO – International Foster Care Organisation 

IFCW – International Forum for Child Welfare 
OMEP – Organisation Mondiale pour l’Education 

Préscolaire (World Organisation for Early 
Childhood Education)

SCEP – Separated Children in Europe Programme
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Jäsenyhteisöt
Yhdistykset:
Adhd-liitto ry
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
Elatusvelvollisten liitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Erityishuoltojärjestöjen liitto  

EHJÄ ry
Etappi-Ryhmä ry
Filha ry
Finlands Svenska Socialförbund r.f.
Folkhälsans Förbund r.f.
Förbundet De Utvecklingsstördas 

Väl r.f.
Förbundet Hem och Skola i  

Finland r.f.
Helsingin Diakonissalaitoksen 

säätiö
Helsingin NMKY ry
HelsinkiMissio
Interpedia ry
Invalidiliitto ry
Jukola ry
Kalliolan Kannatusyhdistys ry
Kansallinen Lastenliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry
Kirkkopalvelut ry
KOTA – Lasten ja nuorten 

hyvinvointi ry
Kotirauhasäätiö
Koulutus Elämään –säätiö
Kuuloliitto ry
Kuulovammaisten Lasten 

Vanhempien Liitto ry
Kuurojen Liitto ry
Lasten Kesä ry
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 ry 
SOS-Lapsikylä ry
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen 

ammattiliitto STEKA ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen 

ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaalijohto – Socialledning ry
Sosiaalipedagogit Talentia ry
Stiftelsen Brita Maria Renlunds 

minne
Suomen Demokratian Pioneerien 

Liitto – SDPL ry
Seurakuntien Lapsityön Keskus ry
Suomen Kasvatus- ja 

perheneuvontaliitto ry
Suomen lasten ja nuorten säätiö
Suomen Lasten Parlamentti 

-yhdistys ry
Suomen Lastenhoitoalan Liitto 

SLaL ry
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
Suomen Lastenpsykiatriyhdistys 
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen NMKY:n Liitto ry
Suomen NOBAB – NOBAB i  

Finland ry
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö
Suomen Setlementtiliitto
Suomen UNICEF ry
Suomen Uusperheiden 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
Hattulan kunta
Hausjärven kunta
Helsingin kaupunki
Hyvinkään kaupunki
Hämeenlinnan kaupunki
Imatran kaupunki
Janakkalan kunta
Juvan kunta
Jyväskylän kaupunki
Järvenpään kaupunki
Kemin kaupunki
Keravan sosiaali- ja terveysvirasto
Kirkkonummen kunta
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupunki
Kuopion kaupunki
Lahden kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Lempäälän kunta
Mikkelin kaupunki
Mäntyharjun kunta
Nokian kaupunki
Oulun kaupunki
Paraisten kaupunki
Porin kaupunki
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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Neuvottelukunnat

Ehkäisevän työn neuvottelukunta
Puheenjohtaja 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mirjam Kalland, 

pääsihteeri

Jäsenet
Adhd-liitto ry, Tuuli Korhonen
A-klinikkasäätiö, Ari Saarto
Auta Lasta ry, Kaisu Pelkonen
Ensi- ja turvakotien liitto, Mari Manninen
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Petra Kohonen
Espoon kaupunki, perheasioiden yksikkö,  

Marjatta Karhuvaara
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Tarja Nylund
Folkhälsan, Pia Rosengård-Andersson
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto,  

Hanna Viitala
Helsingin NMKY ry, Ari Inkinen
Hämeenlinnan kaupunki, Eija Leppänen
Interpedia ry, Anja Ojuva
Janakkalan kunta, Terhi Soittila
Jyväskylän kaupunki, lastensuojelu, Tarja Anttonen
Kansallinen Lastenliitto – Helsingin piirijärjestö ry, 

Jarmo Kelo
Kehitysvammaliitto ry, Kaisa Martikainen
KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, Elina Heikkilä
Kouvolan kaupunki, lastensuojelun avopalvelut,  

Päivi Äärynen
Kuuloliitto ry, Karin Tuomala
Kuurojen Liitto ry, Helena Torboli
Nuorten Palvelu ry, Jaakko Nuotio
Nuorten Ystävät ry, Riitta Alatalo
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Kristiina Cleve
Perhekoti Ilonen, Päivi Ilonen
Perhekuntoutuskeskus Lauste, Maarit Koivisto
Pesäpuu ry, Jaana Pynnönen
Porin kaupungin perheneuvola, Terttu Välimäki
SOS-Lapsikylä ry, Sointu Möller
Suomen Lastenhoitoalan liitto SLaL ry, Anne Saikko
Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry, Jorma Piha
Suomen Monikkoperheet ry, Ulla Kumpula
Suomen UNICEF ry, Mirella Huttunen
Suomen Vanhempainliitto ry, Tuija Metso
Tampereen kaupunki, Titta Pelttari
Turun ensi- ja turvakoti ry, Oona Ylönen
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, ehkäisevä 

terveydenhuolto, Hannele Kallio
Valvira, Marjut Frantsi-Lankia
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö,  

Larissa Franz-Koivisto
Vantaan kaupunki, perhepalvelut, psykososiaaliset 

palvelut, Anna Cantell-Forsbom

Väestöliitto ry, Kari Lankinen
WAU ry, Rami Luomanpää

Sihteerit
Erityisasiantuntija Kaisu Muuronen,  

Lastensuojelun Keskusliitto
Erityisasiantuntija Heikki Sariola,  

Lastensuojelun Keskusliitto

Lastensuojelun neuvottelukunta
Puheenjohtaja 
Suomen Uusperheiden liitto ry, Tina Mäkelä, johtaja

Jäsenet
Adhd-liitto ry, Minna Lindeqvist
A-klinikkasäätiö, Mika Hallberg
Ammatillisten Perhekotien Liitto APKL ry, Kari Kokko
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri,  

Marjaleena Aarnio
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Aino Levanto
Espoon kaupunki, Leena Wilén
Etappi-Ryhmä ry / Nuorisokoti Nummela Oy,  

Aki Paavola
Finlands Svenska Socialförbund r.f.,  

Anna Lena Karlsson-Finne
Helsingin Diakonissalaitos, Jarmo Kökkö
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Sisko Lounatvuori
Hämeenlinnan kaupunki, sijaishuolto,  

Armi Väyrynen-Havila
Jyväskylän kaupunki, Ritva Salpakoski
Kalliolan Kannatusyhdistys ry, Kari Ollila
Kansallinen Lastenliitto ry, Minna Ruuth
Kirkkonummen kunta, lastensuojelu, Carmela Tanner
Kirkkopalvelut ry, Kehittämiskeskus Tyynelä,  

Mari Tuomainen
Kotkan kaupunki, Raija Lappalainen
Kouvolan kaupunki, Ritva Seppälä
Lahden kaupunki, Kirsi Kaskinen
Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Raija Harju-Kivinen
Nuorten Ystävät ry, Kati Lehtola
Nuorten Ystävät -Palvelut Oy, Terho Halonen
Pelastakaa Lapset ry, Paula Marjomaa
Perhehoitoliitto ry, Pirjo Hakkarainen
Perhekuntoutuskeskus Lauste, Jussi Ketonen
Pesäpuu ry, Raili Bäck-Kiianmaa
Porin lastensuojelu, sijaishuolto, Teija Aaltonen
Seurakuntien Lapsityön Keskus, Tiina Haapsalo
SOS-Lapsikylä ry, Anna-Liisa Koisti-Auer
Tampereen kaupunki, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 

Hanna Harju-Virtanen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päivi Känkänen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Matti Salminen
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Turun kaupunki, Eira Virolainen
Valvira, Eine Heikkinen
Vantaan kaupunki, Kati Villgren
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä,  

Hannu Heinonen
Väestöliitto ry, Tuija Rinkinen

Sihteerit
Erityisasiantuntija Tiia Hipp, Lastensuojelun Keskusliitto
Erityisasiantuntija Martti Kemppainen,  

Lastensuojelun Keskusliitto 

Lastensuojelun toimeenpanon 
neuvottelukunta
Puheenjohtaja 
Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Pia Sundell, 

toiminnanjohtaja

Jäsenet
Adhd-liitto ry, Nina Hovén-Korpela
A-klinikkasäätiö, Pirkko Hakkarainen
Ammatillisten Perhekotien Liitto APKL ry, Juhani Santala
Auta Lasta ry, Pertti Kukkonen
Ensi- ja turvakotien liitto ry, Sari Laaksonen
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry,  

Vilhelmiina Kemppainen
Espoon kaupunki, Mari Ahlström
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Raija Kojo
Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  

Marja-Leena Stenroos
Helsingin Diakonissalaitos, Tuija Åstedt
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto, perhe- ja 

sosiaalipalvelut, lastensuojelu, Riitta Vartio
HUS, Sari Palojoki
Hämeenlinnan kaupunki, Jari Pekuri
Imatran kaupunki, Kirsi Leinonen
Jyväskylän kaupunki, lastensuojelun palvelut,  

Anne Seppälä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Tanja Laatikainen
Kirkkonummen kunta, Birgitta Nordman
Kouvolan kaupunki, lastensuojelu,  

Sanna-Riitta Junnonen
Lahden kaupunki, Eija Kallio
Mikkelin kaupunki, seudullinen sosiaali- ja terveystoimi, 

Johanna Will-Orava
Nuorten Ystävät ry, Kari Matela
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Nina Lahtinen
Pelastakaa Lapset ry, Riitta Hyytinen
Perhehoitoliitto ry, Lisa Sipilä
Pesäpuu ry, Pia Lahtinen
Porin kaupunki, Carita Koivula-Pukkila
SOS-Lapsikylä ry, Jari Ketola

Suomen UNICEF ry, Ira Custódio
Sylva ry, Anne Vähäkylä-Aulo
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentia ry, Alpo Heikkinen
Tampereen kaupunki, Minna Kuusela
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala, sosiaalityön 

tulosalue, Leila Visa
Valvira, Sanna Hyttinen
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry,  

Miia Hänninen
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä,  

Anne Vuoristo
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Pirjo Rinne
Väestöliitto ry, Miila Halonen
Yhteiset Lapsemme ry, Tuula Kumpumäki

Sihteerit
Erityisasiantuntija Susanna Hoikkala,  

Lastensuojelun Keskusliitto
Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen,  

Lastensuojelun Keskusliitto
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