
Lastensuojelun valvontahavaintoja Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Päivi Ahvenus  



▪ Sisältö:

▪ LSSAVIn resurssit lastensuojelun ja sosiaalihuollon valvontaan

▪ Lupaprosessi ja havainnot siitä

▪ Kunnan lausunnot ja LSSAVIN havainnot lausunnoista

▪ Lastensuojelun toimintayksikön vaateet ja LSSAVIn havainnot mm.
– henkilöstöstä, 

– osaamisesta, 

– tiloista

– Uudet ohjeet yhteislääkkeistä

– Ylipaikat (paikkaluvusta poikkeaminen)

▪ LSSAVIN havainnot sosiaalityöntekijöiden osaamisesta

▪ LSSAVIN havainnot kuntien valvonnasta



LSSAVI, sosiaalihuolto 

▪ Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa 

▪ 11+1 ylitarkastajaa, kullakin oma vastuualue / maakunta / kohderyhmä, yleensä 

monia muitakin tehtäviä
– Em. lisäksi 1 määräaikainen ylitarkastaja 31.3.2020 asti  ja 2 kanteluita esittelevää ylitarkastajaa

– Vaasa 4 + 1 kanteluiden esittelijä (lastensuojelun kantelut koko LSSAVIn alueelta + vanhuskanteluita 

Pohjanmailta + muita tehtäviä

▪ Tällä hetkellä

Päivi Ahvenus (Etelä-Pohjanmaa lapset ja perheet esittelijä + ratkaisijana kaikissa sosiaalihuollon 

asioissa Pohjanmailla ja Pirkanmaalla+ muita tehtäviä)

Pia Ekqvist (ilmoituksenvaraiset koko LSSAVIn alueella + miepä-asiat Pohjanmaiden 

alueella+ruotsinkieliset vanhusasiat )

Virpi Hagström (Pohjanmaat vammaiset + lapset ja perheet Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

Anita Paavola (Pohjanmaat vanhukset)

– Tampere 4+1 määräaikainen + 1 kanteluiden esittelijä (vammaiset ja ttt koko LSSAVI+ 

vanhustenhuolto muut kuin Pohjanmaat)

– Jyväskylä 3



▪ LSSAVIn lastensuojelutiimi:
- Ylitarkastaja Päivi Ahvenus (Vaasa)

- Ylitarkastaja Virpi Hagström (Vaasa)

- Ylitarkastaja Saija Kujansuu (Tampere)

- Ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander (Jyväskylä)

- Ylitarkastaja Lea Liukku (Vaasa)

- (Ylitarkastaja Pia Ekqvist) (Vaasa)



▪ Julkisia ja yksityisiä ympärivuorokautisia sosiaalihuollon toimintayksiköitä vajaa  

1000 LSSAVIn alueella
– Lastensuojelulaitokset

– Ammatilliset perhekodit (eri kohderyhmiä, pääasiassa lapset ja nuoret)

– Perhekuntoutus 

– Ensikoti, turvakoti

– Erityislasten ryhmäasuminen ja tilapäishoito 

– Tehostettu palveluasuminen ( +intervallijaksot)

▪ Vanhukset 

▪ Kehitysvammaiset 

▪ Muut vammaiset 

▪ Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat 



Lupaprosessi 

▪ Palveluntuottaja hakee lupaa kullekin toimintayksikölle joko Valvirasta tai 

aluehallintovirastosta 
– Mikäli toimintaa usean avin alueella, lupaviranomainen Valvira 

– Valvira pyytää avia tekemään tarkastuksen ja antamaan lausunnon 

▪ Yhden avin alueella toimiva palveluntuottaja: 
– Hakemus liitteineen aviin

– Avi tarkastaa liitteet, pyytää puuttuvat liitteet 

– Avi tarkastaa yksikön ja käy keskustelua yksikön toiminnasta mm. henkilöstökysymykset 

– Sijaintikunta monesti avin kanssa samanaikaisesti tarkastuksella + kunta antaa 

lausunnon 

– Luvan valmistelu, mahdolliset lisäselvitykset

– Luparatkaisu, mahdolliset lupaehdot 



Lupahakemuksen liitteet 

▪ Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta

▪ Yhtiösopimus, yhtiöjärjestys tai säännöt

▪ Omavaraisuustodistus (=tod. konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä)

▪ Todistus ulosottorekisteristä

▪ Toimintayksikkökohtainen liite (=toimintayksikön tiedot)

▪ Ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma

▪ Toimintasuunnitelma 

▪ Pelastussuunnitelma 

▪ Poistumisturvallisuusselvitys 

▪ Pelastusviranomaisen lausunto

▪ Terveydensuojeluviranomaisen lausunto

▪ Kunnan lausunto 

▪ Vastuuhenkilön todistukset 

▪ Potilas- ja asiakasrekisterinpito



▪ Lastensuojelussa haluan nähdä myös henkilöstöluettelon, jossa amha-numerot, 

koulutus ym. tiedot ennen luvan myöntämistä

▪ Omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse olla vielä toiminnan aloittamisvaiheessa, 

mutta jotkut tekevät sen heti

▪ Uutena hyvän kohtelun suunnitelma

▪ Lääkeluvat huolehdittava heti toiminnan alkaessa; lastensuojelussa hyvä olla 

kaikilla, myös EA ja hygieniapassi

▪ Yleensä lupaprosessissa ei ole suuria ongelmia
– Toimintasuunnitelma saattaa olla liian yleisluonteinen

– Suurin ongelma on aikataulu! Toisinaan palveluntuottajan toive lupaprosessiin kuluvasta ajasta 

on epärealistinen.



Kunnan lausunnosta

▪ Ota kantaa ainakin seuraaviin: 
– Henkilökunnan määrään

– Henkilökunnan koulutukseen

– Henkilökunnan kokemukseen lastensuojelun sijaishuollosta

– Ja näiden suhde toimintasuunnitelmaan 

– Tiloihin

– Sijaintiin 

– Kouluasioihin (huom! Opetus ei voi olla palveluntuottajan vastuulla eikä opettaja 

palveluntuottajan palkkalistoilla)

– Pyydetään, että yrittäjät/ vastuuhenkilö toimittaisivat rikosrekisteriotteen kunnan 

nähtäväksi, ja kunta mainitsee lausunnossaan siitä

– Muut mitä katsotte merkitykselliseksi



Havaintoja lausunnoista

▪ Lausunnot ovat hyvin vaihtelevia, jotkut oikein hyviä, joissakin ei ole havaittu edes 

kaikkia perusasioita

▪ Varsinkin ilmoituksenvaraisen toiminnan lausunnoissa on toisinaan puutteita

▪ Onko palvelu ylipäätään sosiaalipalvelua?

▪ Henkilökunnan koulutus? 
– Tarkista PERUSkoulutus

– Tarkista aina JulkiSuosikista/JulkiTerhikistä!

▪ Huom! Kaikki sosionomi (YAMK):t eivät ole peruskoulutukseltaan sosionomi (AMK) eivätkä 

siten saa sosiaalihuollon ammattihenkilön laillistusta (tämä myös sijaishuoltoyksiköiden hyvä 

huomata rekrytoidessaan!)

▪ Joskus kunnan lausunnossa puolletaan sellaisiakin palveluita, joita ei laki tunnista



Sosiaalihuollon toimintayksikkö,
Lainsäädännön vaateet (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista) 

▪ Toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä 

toiminnan edellyttämä henkilöstö. 
– Toimitilojen tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle, 

kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopivat. 

– Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään 

nähden.

– Lupa myönnetään palvelujen tuottajalle, jos sen toimintayksiköt täyttävät edellytykset ja joka 

kykenee asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. 

– Lupaan voidaan liittää asiakasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja palvelujen 

määrästä, henkilöstöstä, tiloista ja laitteista ja tarvikkeista sekä toimintatavoista. 



Toimintayksikön henkilöstövaateet, vastuuhenkilö

▪ Yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki 5 §

– Toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat 

palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. 

– Sosiaalipalvelujen johtamisesta on voimassa mitä sosiaalihuoltolain 46 a §:ssä säädetään.

▪ 3 mom.: muissa asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon johtotehtävissä voi toimia 

henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä 

johtamistaito. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan sekä ammattikorkeakoulussa että 

yliopistossa suoritettua tutkintoa. Ammattikorkeakoulututkintoon rinnastetaan vastaavat 

aikaisemmin suoritetut opistoasteiset tutkinnot. 



Käytännön havaintoja lastensuojelun vastuuhenkilöistä

▪ Onko nimetty vastuuhenkilö aina tosiasiallinen vastuuhenkilö?

▪ Loma-ajat, poissaolot
– Lyhyissä poissaoloissa ei tarvitse ilmoittaa aviin

– Pitkät poissaolot, kuten esim. äitiyslomat, ilmoitettava aviin toinen henkilö määräaikaiseksi 

vastuuhenkilöksi

▪ Onko vastuuhenkilöllä tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa mm. 

henkilöstömäärään?

▪ Tietääkö/ymmärtääkö vastuuhenkilö mistä hän on vastuussa?
– Toisinaan ilmenee, ettei vastuuhenkilö ole ymmärtänyt kuinka suuri vastuu hänellä on

– Riittävä kokemus lastensuojelun sijaishuollosta tärkeää



Henkilöstö, lakitekstiä lastensuojelulaista

▪ Lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja 

kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun 

lain 3 §:ssä tarkoitettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta 

henkilöstöä.

▪ Laitoksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavan johtajan tulee täyttää 

sosiaalihuoltolain 46 a §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset.

▪ Hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön määrässä ja 

henkilöstörakenteessa on otettava huomioon toimintayksikön asiakaskunnan 

erityistarpeet ja toiminnan luonne. Henkilöstön riittävästä määrästä, osaamisesta 

ja perehdytyksestä on huolehdittava siten, etteivät niihin liittyvät puutteet aiheuta 

rajoitusten käyttämistä, lapsen turvallisuutta vaarantavia ja ihmisarvoa alentavia 

rajoitustoimenpiteiden toteuttamistapoja ja käytäntöjä



Henkilöstömitoitus, 
Yksikössä tulee olla riittävä henkilöstö, lakitekstiä sospalaista

▪ Luvassa määritellään minimihenkilöstö 
– Aina lupavaiheessa ei tiedetä kaikkia asiakkaita, jolloin asiakkaiden tosiasiallista hoidontarvetta 

ei ole lupavaiheessa tiedossa → palveluntuottajan vastuu korostuu.

▪ Merkityksellistä henkilöstön määrän ja koulutuksen riittävyyttä pohdittaessa on 

asiakkaiden ohjauksen, tuen ja hoidon tarve ja henkilöstömäärän riittävyyden 

peilaaminen tähän tarpeeseen 

→ Riittävää henkilöstöresurssia tulee siten arvioida jatkuvasti huomioiden asiakkaiden 

toimintakyky ja hoitoisuus

▪ Henkilökunnan mitoituksen tulee aina olla vähimmäismäärältään riittävä 

asiakkaiden kulloiseenkin tarpeeseen nähden kaikkina vuorokauden aikoina



Lastensuojelulaitos, henkilöstö  

▪ Lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja 

kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

▪ Asuinyksikössä tulee olla vähintään seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä 

toimivaa työntekijää. (6+6+1)

▪ Riittävän henkilöstön määrä arvioidaan lasten hoidon ja kasvatuksen tarve 

arvioiden ja siten erittäin vaativaa hoitoa ja kasvatusta vaativien lasten kyseessä 

ollessa voidaan vaatia em. suurempaa hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää. 

▪ Työvuorosuunnitelmasta ja -toteumasta tulee ilmetä kulloinkin yksikkökohtainen

henkilöstö. Henkilöstö on yksikkökohtainen ja kaikkina vuorokauden aikoina tulee 

varmistaa, että kullakin osastolla on riittävän kelpoisuuden omaavia työntekijöitä.



Lastensuojelulaitos, henkilöstö 

▪ Lastensuojeluyksikön henkilöstörakenteessa on otettava huomioon 

toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne.

▪ Vähintään puolella hoito- ja kasvatushenkilöstöstä tulee olla sosiaali- tai 

terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. 

▪ Muilla hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvilla tulee olla soveltuva koulutus 

tehtävään, joka lähtökohtaisesti tarkoittaa sosiaali- tai terveysalan perustutkintoa.

▪ Ohjaajan tehtävään hyväksyttävää koulutusta tarkastellaan yksikkökohtaisesti 

huomioiden henkilöstörakenteen kokonaisuus sekä sijoitettujen lasten hoidon ja 

tuen tarve.
– Lastensuojeluyksikössä voi olla esim. nuva, yhteisöpedagogi amk, kasvun ja ohjauksen 

perustutkinto, mutta ei pääsääntöisesti montaa, pääsääntöisesti ei voi olla pelkkä 

ammattitutkinto, kuten lasten ja nuorten erityisohjaaja



Henkilöstörakenne, 
Yksikössä tulee olla tarkoituksenmukainen henkilöstö

▪ Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammatissa toimimisesta säädetään 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa. 

▪ LSSAVIn näkemyksen mukaan sosiaalihuollon koulutus (=sosionomi amk) antaa 

parhaan valmiuden työskennellä lastensuojelussa, mutta myös terveydenhuollon 

koulutuksen omaavien henkilöiden tarve on ilmeinen 

▪ Henkilöstörakenteessa tulee huomioida riittävä kyseisen kohderyhmän 

osaaminen. 
– Ei montaa täysin lastensuojelusta kokematonta 

▪ Listausta soveltuvista koulutuksista ei ole, toimintayksikön henkilöstörakennetta 

tarkastellaan aina tapauskohtaisesti, henkilöstön kokonaisuus ja yksikön 

profiloituminen huomioiden.



Havaintoja lastensuojelun henkilöstöstä

▪ Ei niin graaveja ongelmia kuin vanhustenhuollossa

▪ Oltava aina palvelutarvetta vastaava, suurempi kuin luvassa, mikäli asiakkaiden 

palvelutarve sitä edellyttää

▪ Huomioitava, että liian vähäinen henkilöstömitoitus ei ole peruste esim. 

rajoitustoimenpiteiden käytölle tai lasten osallisuuden mahdollistamattomuudelle

▪ Jokaisella asuinyksiköllä, vaikka ne olisivat samassa rakennuksessa, on oltava 

oma yökkö

▪ Uusi säännös hatkalaisten hakemisesta, lisännee henkilökunnan tarvetta

▪ Joissakin yksiköissä liian terv.huoltopainotteista

▪ Opiskelijat! Opiskelija ei voi ikinä työskennellä työvuorossa yksin, koskee myös 

oppisopimusopiskelijoita.

▪ Mitoitukseen vain jos 2/3 opinnoista tehty, silloinkaan ei yksin vuorossa

▪ Valvira ja avi ovat valmistelemassa opiskelijoista linjausta parhaillaan



Sijaishuoltoyksikön henkilöstön ”osaamisen perusvaateet” 

– Perusoikeudet, ihmisoikeudet, Lapsen oikeuksien sopimus

– LSL ylipäätään, LSL mukaiset rajoitustoimenpiteet, lastensuojeluilmoitus

– Sosiaalihuollon perusasiat

– Lastensuojelun prosessi avohuollosta sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon 

– Hallintolainsäädäntö, mm. kuulemiset, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntö

– Perushoito, kasvatus, huolenpito kohderyhmä huomioiden (mm. ravinto, kommunikaatio, 

kohtaaminen.)

– Lääkehuolto: Yksikkökohtainen lääkelupa (teoriaosuus, näyttö →lääkärin myöntämä lupa)

▪ Vain sellaisiin tehtäviin, mitä lastensuojelussa voi tehdä

▪ Vaikka sh pystyisi koulutuksensa puolesta tekemään esim. joitakin toimenpiteitä, verensiirtoja, 

näytteiden ottoja tms. niitä ei ole lupa tehdä lastensuojelussa

– Ensiapukoulutus: Kohderyhmän erityistarpeet huomioiva  

– Hygieniapassi: vahva suositus, ei lakisääteistä velvoitetta 

– Turvallisuusosaaminen mm. alkusammutus ja poistumisturvallisuus 

– Kirjaaminen, sosiaalihuollon asiakirjalaki



Havaintoja sijaishuoltoyksiköiden perusosaamisesta

▪ Osa osaa hyvin, osa huonosti, suuri osa keskinkertaisesti

▪ Kirjaamisessa ja rajoitustoimenpiteissä on puutteita

▪ Miksi voimassaolevien lääkelupien hankkiminen on niin vaikeaa?

▪ Kuinka hyvin muut kuin sosiaalihuollon laillistetun koulutuksen omaavat osaavat ja 

tuntevat lastensuojelun prosessin sosiaalitoimessa?
– Esim. jos oma työkokemus on joltain toiselta alalta, esim. ensihoidosta, varhaiskasvatuksesta

– Rajoituspäätöksiä ei voi tehdä jälkikäteen esim. kun johtaja tulee maanantaina töihin

– Suullisen päätöksen ja kirjallisen päätöksen päätöksentekijöiden on oltava samat eli on sama 

päätös

– Suositellaan ns. valumalistaa (kirjallinen), jossa tarkkaan harkitussa järjestyksessä on 

henkilökunnan nimet allekkain, jolloin ensimmäinen vuorossa olija on ns. johtajan sijainen ja 

oikeutettu tekemään rajoituspäätökset

▪ Myös sosiaalityöntekijät, joilla pitäisi koulutuksensa puolesta olla osaamista 

rajoituksista, ohjaavat toisinaan lainvastaisesti sijaishuoltoyksikköjä toteuttamaan 

rajoitustoimenpiteitä.



Lastensuojelulaitos, tilat 

▪ Asuinyksikössä saadaan hoitaa yhdessä enintään seitsemää lasta tai nuorta. 

Samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta.

▪ Jokaisella lapsella tulee olla käytössään oma huone. Lisäksi tulee olla 

tarkoituksenmukaiset yhteiset tilat kuten keittiö- ja ruokailutila, 

olohuone/oleskelutila, sauna- ja suihkut sekä riittävästi wc-tiloja. Kullakin 

asuinyksiköllä tulee olla oma sisäänkäynti ja omat tilat, mutta esimerkiksi 

harraste- ja saunatilat voivat olla yksiköiden yhteiskäytössä vuorotellen.

▪ Vain harvassa paikassa on suuria ongelmia tilojen kanssa

▪ Toisinaan tilat ovat sokkeloiset, koska vanhoja rakennuksia



Lastensuojelulaitos, paikkaluvusta poikkeaminen (ylipaikat) 

▪ Kiireellisissä tapauksissa voidaan väliaikaisesti lasten määristä poiketa, jos se 

on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi. 
– Käytännössä oltava yleensä kiireellinen sijoitus

– Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi sisarussijoitus tai kun kyseessä on aiemmin yksikössä 

sijoituksessa ollut lapsi/nuori tai muutoin lapsen/nuoren tilanne edellyttää sijoitusta juuri 

kyseiseen lastensuojelulaitokseen. 

– Jokaisella sijoitetulla lapsella/nuorella tulee olla käytettävissään oma huone myös näissä 

erityistilanteissa. (ei voi olla olohuoneen nurkka, toisen (poissaolevan) lapsen huoneeseen ei voi 

sijoittaa väliaikaisestikaan)

▪ Paikkaluvun määräaikaiseen ylitykseen liittyvässä asiassa tulee aina olla 

yhteydessä aluehallintovirastoon mielellään ennen sijoitusta. Suositeltavaa on 

tavoitella ensin oman alueen ylitarkastajaa puhelimitse asian esittelemiseksi ja 

lisäksi laittaa asiasta sähköpostitse tieto. Sähköposti myös illalla tai vkl. 

▪ Pyyntö tulisi tulla kunnan sosiaalityöntekijältä/sosiaalipäivystäjältä, joka perustelee 

miksi juuri kyseinen yksikkö ja miksi välttämätöntä



▪ Yksikkö antaa oman selvityksen (tai sos.tt kautta)
– Mm. mitä vaikuttaa muihin lapsiin, miten henkilökuntamäärää nostetaan

▪ Aluehallintovirasto antaa asiassa vastauksen sähköpostitse/puhelimitse, jossa 

määritellään ylipaikan ehdot mm. tilaratkaisujen, henkilöstöresurssin ja sijoituksen 

keston osalta

▪ Pääsääntöisesti ylipaikkalupa edellyttää, että henkilökuntaresurssia nostetaan

▪ Vain yksi ylipaikka kerrallaan

▪ Kun ylipaikkatilanne päättyy, yksikön tulee ilmoittaa siitä sähköpostitse 

aluehallintovirastolle



Valvontahavaintoja ylipaikoista

▪ Ylipaikalle on sijoitettu ympärivuorokautisen laitoshoidon lapsi ilmoituksenvaraisen 

toiminnan tiloihin

▪ Useita ylipaikkoja kerralla

▪ Ylipaikalle sijoitettu lapsi ei vastaa yksikön profiilia

▪ Ylipaikkaa pyydetty, vaikka kyseessä ei ole ollut kiireinen tilanne

▪ Onko aina oltu yhteydessä aviin?



Muita valvontahavaintoja

▪ Oikeus perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen!
– Joissakin yksiköissä ei oikein ymmärretä tätä

▪ Lastensuojelulaitos ei ole terveydenhuollon yksikkö!
– Ei vaikka yksikön profiili olisi suuntautunut psykiatrisesti oireileviin lapsiin



Lastensuojelulaitos, lääkehuolto 

▪ Edelleen pääsääntönä on, että lääkäri määrää lääkkeet asiakkaalle 

henkilökohtaisella reseptillä. 

▪ Uusi ohje yhteislääkkeistä (Fimea/Valvira) : 
– Mikäli lastensuojelulaitoksen asiakkaiden lääkehoidosta vastaava taho kuitenkin pitää 

yhteiskäyttöisen lääkevalikoiman pitämistä (myös reseptivapaat lääkkeet) välttämättömänä 

ennakoimattomia ja äkillisiä tilanteita varten lastensuojelulaitoksessa, on yksikössä 

huolehdittava siitä, että:



Lastensuojelulaitos, lääkehuolto 

▪ Toimintayksiköllä on oltava lääkehoitosuunnitelma 

▪ Toimintayksiköllä on oltava terveydenhuollosta / lääkehoidosta vastaava henkilö, 

joka tosiasiassa työskentelee yksikössä 
– Yksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritellään mm. koulutusvaade ko. henkilölle 

▪ Jokaisella lääkehuoltoon osallistuvalla työntekijällä on oltava yksikkökohtainen 

lääkärin myöntämä lääkelupa 



▪ Lääketilaukset hyväksyy hoivapalveluyksikön asukkaiden lääkehoidosta vastaava 

lääkäri

▪ Lääkevaraston lääkkeet hankitaan joko avoapteekista tai sairaala 

apteekista/lääkekeskuksesta yksikön lääkärin allekirjoittamalla lääketilauksella

▪ Lääkevarastossa ei saa olla pois lähteneeltä asiakkaalta jääneitä lääkkeitä tai 

muutoin asiakkaalta jääneitä lääkkeitä

▪ Kaikki em. täytyy täyttyä, jos yhteislääkkeitä



▪ Lääkevalikoima on suppea

▪ Yksikössä on ajantasainen ja asianmukaisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma

▪ Henkilökunnalla toiminnan edellyttämä koulutus, osaaminen ja tarvittavat 

lääkeluvat

▪ Lääkäripalvelut järjestetty kaikkina aikoina

▪ Lääkäri vastaa aina lääkkeiden määräämisestä 
– ennen lääkkeen antamista lääkevalikoimasta asiakkaalle konsultoidaan lääkäriä, ohjaaja ei voi 

päättää yksin lääkkeen antamisesta

▪ Asianmukaiset asiakasasiakirjamerkinnät

▪ Omavalvonnan toteuttaminen



Sosiaalityöntekijän perusosaamisesta

▪ Päätökset pitää osata kirjoittaa hyvin!
– Hyvin vaihtelevaa käytännössä

– Jotkut päätökset ovat todella hyvin kirjoitettuja, jotkut ”kammottavia”

▪ Rajoitustoimenpiteet pitää osata

▪ Hallintolainsäädäntö myös

▪ Perus- ja ihmisoikeudet

▪ Perusopetuslainsäädäntöä, yhteistyö koulun kanssa (mihin asioihin ottaa kantaa 

sostt, mihin sijaishuoltopaikka)

▪ Tilapäiset sosiaalityöntekijät??

▪ Huom! Lainmuutoksen 2020 myötä sosiaalityöntekijän vastuu lisääntyi 

entisestään!

▪ Lukekaa EOA:n päätökset koskien mm. Loikalaa ja Pohjolakotia, seuratkaa 

EOA:n päätöksiä muutenkin!
– Lapsen riittävä tapaaminen, ongelmiin puuttuminen



▪ Esimiehillä suuri vastuu
– Tilapäisten sosiaalityöntekijöiden tehtävät ja ohjaus?

– Riittävät resurssit?

▪ Pystyykö sosiaalityöntekijä tosiasiallisesti tekemään työnsä lain mukaisesti??

– Riittävä palveluvalikoima?

– Onko luottamushenkilöillä riittävästi tietoa laista ja sosiaalityön resursseista?



Kunnan valvonta

▪ Ensisijainen valvontavastuu yksityisistä palveluista on kunnalla

▪ Onko kunnilla riittävästi resursseja tähän?

▪ Onko valvontaan riittävästi osaamista?

▪ Valvonnaksi ei riitä se, että samalla kun ollaan oman lapsen assu-neuvottelussa, 

katsotaan ympärille
– Mm. pääkaupunkiseudun kunnilla on yleensä kunnossa, mutta LSSAVIn alueen kunnissa 

pääsääntöisesti ei ole

– Valvonnaksi ei riitä se, että jutellaan henkilökunnan kanssa

– Sijaintikunnan tulee tehdä säännöllisiä tarkastuskäyntejä, vaikka ei olisikaan sijoittanut itse ko. 

yksikköön

– Valvonnan tulee olla riittävän yksityiskohtaista

– Dokumentit tulee tarkistaa

– Ongelmien ilmetessä ei riitä, että toimitaan postiljoonina ja ilmoitetaan asiasta aville



Kanteluista ja valvonnasta

▪ Lapsilta itseltään on entistä enemmän tullut epäkohtailmoituksia ja kanteluita

▪ Valvonnassa on useita LSSAVIN alueella sijaitsevia lastensuojelulaitoksia (osalla 

on kyse vain siitä, että asiat on korjattu, mutta ei ole ehditty tekemään 

valvontapäätöstä)

▪ Valvonnassa on myös useita kuntia/kuntayhtymiä LSSAVIN alueella 

riittämättömän sosiaalityöntekijäresurssin vuoksi 



Yhteystiedot: 

Ylitarkastaja Päivi Ahvenus

Paivi.ahvenus@avi.fi

Puh. 0295 018 575 
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