


Sijoitetut lapset – teemaryhmä

Enqvist Sini, LAPE- ohjelmakoordinaattori, Opetushallitus

Eriksson Pia, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hoikkala Susanna, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö (alkaen 7.5.2021)

Kekkonen Elina, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto (alkaen 19.5.2022)

Koivisto Merja, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (pj. alkaen 7.5.2021. 

Pirjo Koivula, opetusneuvos, Opetushallitus (pj 7.5.2021 saakka) 

Korpela-Liimatainen Tiina, johtava rehtori, Valtion koulukotikoulu 

Mannerkoski Merja, erityisasiantuntija, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Puustinen-Korhonen Aila, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Tapiola Mia, palvelupäällikkö, vastuuylilääkäri, Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut, Kymsote

Välivaara Christine, kehittämispäällikkö, Pesäpuu Ry
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Teemaryhmän 
esittely tämän 
linkin takana!

https://vip-verkosto.fi/ 

https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/


Lastensuojelulaki 417/2007 ja laki lastensuojelulain muuttamisesta 
1302/2014: 37§, 38§, ja 40§, 43§ 2 mom.

THL: Lastensuojelun käsikirja ja Lastensuojelun tilastoraportti 
19/2021

Lapsen sijoitus voi olla avohuollon 
tukitoimi, kiireellinen sijoitus tai 
huostaanotto. Sijoitus voi perustua 
myös hallinto-oikeuden 
väliaikaismääräykseen.

Sijaishuoltopaikkoja ovat perhekodit 
eli sijaisperheet, ammatilliset 
perhekodit ja lastensuojelulaitokset. 
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https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-
kasikirja/lasten-ja-nuorten-lastensuojeluopas

Huostaanoton perusteet 
täyttyvät, kun 
kasvuolosuhteet 
vaarantavat lapsen 
terveyden ja kehityksen,

lapsen hoidossa ja 
huolenpidossa on 
puutteita
tai

lapsi vaarantaa itse 
terveytensä ja 
kehityksensä.

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/lasten-ja-nuorten-lastensuojeluopas
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1. Miten vahvistamme sijoitettujen lasten osallisuutta, koulunkäyntiä ja 
sivistyksellisiä oikeuksia niin, että ne toteutuisivat yhdenvertaisesti 
alueesta tai kunnasta riippumatta? 

2. Miten vahvistamme ammattilaisten osaamista, tiedonsiirtoa ja 
monialaista yhteistyötä sijoitettujen lasten erityiskysymyksissä? 

3. Miten levitämme ja juurrutamme vaikuttavia käytäntöjä ja 
toimintamalleja hyvinvointialueille, kuntiin ja kouluihin?

Teemaryhmän kehittämiskysymykset



Monialaisen teemaryhmän 
kokoukset ja asiantuntijavierailut
OKM:n ja STM:n kehittämistyön 
ristiinpölytystä ja parastamista
Alaseminaari Valtakunnallisilla 
lastensuojelu –päivillä
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Edistetään 
sivistys-, sosiaali- ja 

terveyspalveluiden sekä 
järjestöjen

kehittämistoimintaa ja 
yhteistyötä

Konkreettisia toimenpiteitä

Sähköinen opas: 
”Tukea sijoitetun lapsen koulupolulle”

+ Kysely VIPU-henkilöille + analyysi tuloksista ja
Pro Gradu –tutkielma Sähköisen oppaan hyödyllisyydestä

Vahvistetaan sijoitettujen 
lasten osallisuutta, 
oppimista ja koulunkäyntiä
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Pesäpuu: Sisukas-toiminta -video. 

Lasten ja nuorten 
lastensuojeluopas

https://www.youtube.com/watch?v=yKu7J7a7K1E
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/lasten-ja-nuorten-lastensuojeluopas


Kiitos!

Sijoitetut lapset -
teemaryhmä
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