
Kuntien valvonta valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstökyselyn vastausten 
perusteella 
 
Lastensuojelulaissa (417/2007) säädetään henkilöstön mitoituksista ja asiakasmääristä 
ainoastaan sijaishuollossa. Kuntien lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun 
henkilöstömitoituksen tarkkoja vähimmäisvaatimuksia ei ole kaikilta osin laissa säädetty.  
 
Lain velvoitteiden täyttäminen ja laadukkaan lastensuojelun toteuttaminen edellyttää 
riittävää henkilöstömäärää. Kyselyssä saatujen tulosten perusteella on riskiperusteisen 
arvioinnin kautta määritelty ne kunnat (32), joissa tulosten perusteella oli selvästi 
nähtävissä, että lastensuojelun henkilöstömitoitukset olivat riittämättömiä. Kaksi kuntaa jätti 
vastaamatta kyselyyn, ja nämä sisältyvät edellä mainittuihin.  
 
Kyselyn perusteella valvontaa vaativat kunnat on määritelty seuraavien kriteerien 
perusteella: 

o Kunnan viranomaisen on annettava virastolle Valviralain (Laki sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, 669/2008) 6 §:n mukaisesti maksutta lain 2 
§:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset sen 
estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään.  

o Kunnan käytettävissä on oltava sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan palveluja. 
Viranhaltijan on täytettävä kelpoisuuslain (Laki sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 272/2005) 10 §:n 1 momentissa säädetyt 
kelpoisuusvaatimukset. 

o Kunnan käytettävissä on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävän 
lastensuojelutoimenpiteistä päättävän viranhaltijan palveluja. (Lastensuojelulaki 13 
§, Kelpoisuuslaki 10 §). 

o Kunnan käytettävissä on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävän 
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän palveluja (Lastensuojelulaki 13 b §). 

o Kunnan käytettävissä on oltava sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä 
varten sosiaalihuollon ammatillista henkilöstöä ja jokaisen kunnan käytettävissä on 
oltava sellaisen asiakastyöhön osallistuvan viranhaltijan palveluja, jolla on 
sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus (Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 10 §, 
kelpoisuuslaki 3 §). 

 
Kyselyn perusteella valvontaa vaativat kunnat (32) oli määritelty asiakirjassa 
'Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan 
valvonnan toimeenpano' seuraavasti: 

o kokonaan kyselyyn vastaamatta jättäminen (2), 
o kunnan käytettävissä ei ole kunnan johtosäännössä määritellyn lapsi- ja 

perhekohtaisen lastensuojelun päätöksentekovaltaa käyttävän sosiaalihuollon 
johtavan viranhaltijan työpanosta (1), 

o kelpoisuusehdot täyttävien lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden 
puuttuminen (29) 

o joihin sisältyvät kunnat, joissa ei ollut kelpoisuusehdot täyttäviä 
sosiaalityöntekijöitä (22),  

o joihin sisältyvät kunnat, joissa ei ollut lapsen asioista vastaavia 
sosiaalityöntekijöitä (5) ja 



o joihin sisältyvät kunnat, joissa ei ollut ylipäänsä 
sosiaalityöntekijöitä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa 
(3). 

 
Sosiaalityöntekijöitä koskevissa kohdissa jälkimmäiset kunnat sisältyvät jo edellä 
mainittuihin ja sama kunta saattaa sisältyä useampaan kohtaan. Tämän vuoksi yllä oleva 
lista poikkeaa lukumäärällisesti myöhemmin esitetyistä graafeista, joissa kunta on luokiteltu 
ainoastaan yhteen luokkaan. Lukumäärällisesti kuntien määrä pysyy kuitenkin samana. 
 
GRAAFIT 
 
Kyselyn perusteella valvontaa vaativat kunnat on jaoteltu graafeissa seuraavasti: 

o ei ole vastannut kyselyyn (2), 
o kunnan käytettävissä ei ole kunnan johtosäännössä määritellyn lapsi- ja 

perhekohtaisen lastensuojelun päätöksentekovaltaa käyttävän sosiaalihuollon 
johtavan viranhaltijan työpanosta (1), 

o puutteet sosiaalityöntekijöiden määrissä (29) 
o ei ollenkaan kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä lapsi- ja 

perhekohtaisessa lastensuojelussa (17), 
o ei ollenkaan kelpoisuusehdot täyttäviä lapsen asioista vastaavia 

sosiaalityöntekijöitä (7), 
o ei ollenkaan sosiaalityöntekijöitä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa 

(3) ja 
o ei ollenkaan lapsen asioista vastaavia sosiaalityöntekijöitä lapsi- ja 

perhekohtaisessa lastensuojelussa (2). 
 

 
 
 
 



  

 
 
Edellä luetelluista, kyselyn perusteella valvontaa vaativista kunnista 32 kunnasta 18 kuntaa 
ohjataan erikseen aluehallintovirastojen (AVI) valvontaan. Loput 14 kuntaa joko olivat jo AVIn 
valvonnassa tai sosiaalipalvelujen järjestäminen oli kyselyyn vastaamisen jälkeen siirtynyt esim. 
kuntayhtymän hoidettavaksi.  AVIen valvonnassa olevien kuntien osalta meneillään olevia 
valvontatoimenpiteitä jatketaan selvityksessä saadut tulokset huomioiden. Kyselyyn vastaamatta 
jättäneille kunnille annetaan mahdollisesta jo meneillään olevasta valvonnasta huolimatta 
hallinnollista ohjausta vastaamatta jättämisen johdosta. 
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