
LASTENSUOJELUN  
LAATU 

- miten se 
  näkyy

  työssäni?

Lasten ja perheiden osaLLisuus 
toteutuu työssäni

•  Tapaan riittävän usein kaikkia asiakkainani   
 olevia lapsia
• Kerron lapselle ja huoltajalle, 
 mitä lastensuojelun työskenteleminen 
 tarkoittaa käytännössä
• Pyrin jatkuvaan ja luottamukselliseen 
 vuorovaikutukseen asiakkaani kanssa
• Asiakkaani ovat mukana vaikuttamassa kun
 heidän tilannettaan arvioidaan sekä kun 
 työn tavoitteista ja keinoista päätetään
• Perustelen päätökset asiakkaalle 
 ymmärrettävästi
• Lapset ja perheet ovat mukana palvelujen   
 kehittämisessä

oLen osaava ammattiLainen

• Minulla on tarkoituksenmukainen 
 koulutus
• Kehitän osaamistani 
• Saan työnohjausta
• Tehtävänjakoni muiden ammattilaisten
 suhteen on toimiva
• Saan tarvitsemaani tukea työlleni
• Voin halutessani kehittyä 
 lastensuojelutyön mentoriksi

yhteistyö suojeLee Lasta

• Annan ilmoituksen tehneelle viranomaiselle tiedon   
 kuka asiaa hoitaa
• Selvitän lastensuojelun tarpeen yhteistyössä lapsen 
  tuntevan tahon kanssa
• Suunnittelen ja toteutan tarvittavan tuen yhteistyössä 
 toisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa
• Teen yhteistyötä lapsen läheisverkoston kanssa 

• Selvitän lapsen kokonaistilanteen 
 yhdessä perheen kanssa
• Arvioinnissa otan huomioon: 
 lapsen tasapainoisen kehityksen ja 
 hyvinvoinnin, 
 kasvuympäristön turvallisuuden, 
 läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet
• Arviointi on jatkuva osa 
 työskentelyäni

arvioin Lapsen etua 
moniuLotteisesti



LASTENSUOJELUN  
LAATU 

         - miten 
    se näkyy

       lapselle ja 
    vanhemmalle?

osaLLisuudestani 
huoLehditaan

• Tiedän, kuka asiaamme 
 hoitaa ja mitä palveluja/tukea  
 on mahdollista saada
• Olen mukana vaikuttamassa
 kun tilannettani arvioidaan 
 sekä kun työn tavoitteista ja 
 keinoista päätetään
• Työntekijät perustelevat 
 minulle päätökset 
 ymmärrettävästi
• Työntekijät tiedottavat 
 minulle oikeusturvakeinoista

paLveLujärjesteLmässä 
tehdään yhteistyötä

• Lapsen tarpeet ovat palveluiden  lähtökohta ja ne
 arvioidaan yhdessä ammattilaisten ja perheen kanssa
• Palvelut, joita minä ja lapseni tarvitsemme, 
 toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä muiden 
 viranomaisten kanssa
• Saan antaa palautetta palvelujen toimivuudesta
• Pääsen mukaan kehittämään alueeni palveluja

moni-
uLotteinen arviointi

• Tiedän miksi ja miten tilannettamme arvioidaan
• Olen mukana arvioimassa tilannettamme
• Minun näkökulmani kuullaan
• Saan kuulla myös sosiaalityön ja 
  yhteistyökumppaneiden näkökulmat

saan osaavan ammattiLaisen apua. 
tämä tarkoittaa, että

• Lapsi on lastensuojelun 
 ensisijainen asiakas
• Tärkeintä on lapsen etu
• Näkemyksiäni kuunnellaan
• Minua kohdellaan yhdenvertaisesti, 
 syrjimättömästi ja kunnioittavasti
• Kasvatusvastuutani vanhempana ja 
 huoltajana kunnioitetaan ja tuetaan


