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Näin varmasti tavalla tai toisella on, mutta:
• Tiedämmekö vaikutuksista kuinka paljon?
• Tunnistammmeko vaikutusketjut ottaen 

huomioon, että elämme kompleksisessa tai 
vähintäänkin monimutkaisessa maailmassa?

• Taipuuko olemassa oleva palvelujärjestelmä 
auttamaan heikompiosaisia lapsia tilanteessa, 
jossa lapset tavallaan katoavat näyttämöltä 
(vrt. etäopetus)

• Voisimmeko ajatella, että taloudellinen kriisi 
voisi olla myös uuden ajattelun mahdollisuus?

Taloudelliset kriisit heijastuvat 
lasten suojeluun ja 
lastensuojeluun merkittävästi 
ja vasta ajan saatossa.

”



Rajapinnan avaaminen lapsiin ja perheisiin
• #Lapsellelounas –kampanja (lahjoituksia kertynyt maaliskuun lopusta noin 475 000 €)
• Yhteistyö Fabulan kanssa (8-osainen lastenohjelmakokonaisuus valtakunnalliseen 

jakeluun; aiheena pelon ja huolen hallinta lasten maailmassa)
Tutkimukset ja selvitykset

• Sentimenttianalyysi sosiaalisessa mediassa huhtikuussa 2020 käydyistä keskusteluista, 
toteutus 04-05/2020

• Sosiaalihuollon ja sosiaalityön kantokykyselvitys 04-05/2020 (N=n.1700)
• Hiilamo A, Hiilamo H, Ristikari T, Virtanen P 2020. Impact of the Great Recession on family 

mental health, domestic violence and substance use among the OECD countries: 
systematic review and reflections on the COVID-19 economic crises. 

• EHO-jaksoja koskevat päätökset ja hoitojaksot –selvitys 04-06/2020



• Sosiaalisen median perhe-, lapsi- ja palvelukeskustelu sentimenttianalyysin perusteella, erilaisia 
puhujapositioita (perusjoukko noin 45 miljoonaa someviestiä, kokonaisaineisto 149 000 viestiä, josta 
satunnaisotanta)
– some tarjoaa pääsyn kansalaisten arkeen - palvelukehityksen tietoperustan rikastaminen
– some mahdollistaa nousevien puheenaiheiden aikaisen tunnistamisen – palvelukehityksen 

proaktiivisuuden parantaminen
– puhujapositioiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään kansalaisten tarpeita ja odotuksia –

palvelukehityksen osallisuuden vahvistaminen

• Sosiaalihuollon/lastensuojelun kantokykyselvitys
– N=hieman alle 1700 (työntekijät/esimiehet)
– Lasten ihmissuhdeongelmat (kaverit), lasten yksinäisyys ja aikuisten ahdistuneisuus lisääntyneet 

huomattavasti, erityistä tukea vaativien lasten ongelmallinen tilanne
– Oikeastaan kaikkien palvelujen tarjonta vähentynyt oleellisesti
– Psykososiaalisen tuen merkitys kasvaa lähivuosina, samoin sijaishuollon asiakkuudet 

• Kirjallisuuskatsaus (Hiilamo et al.), jonka aineistona 37 artikkelia: 
– Lama lisää mielenterveysongelmia ja lamalla kiistaton vaikutus lasten hyvinvoinnin huononemiseen 

(seurauksena vanhempien stressistä ja mielenterveysongelmista) ja indikatiivisesti voidaan sanoa, että 
lasten kaltoinkohtelu lisääntyy talouslaman oloissa. 

– Laman vaikutuksista päihteiden käyttöön ja kokonaiskulutukseen ei selkeää evidenssiä. 



Mitä COVID19 on opettanut lastensuojeluun ja sosiaalihuoltoon liittyen?

• On tuonut mukanaan ikäviä asioita, mutta myös hyvää (oppistulokset, yhteistyö).
• Tiedämme tapahtuneesta edelleen hyvin vähän (vrt. alkoholinkulutus) ja 

teemme päätöksiä huolipuheen näkökulmasta.
• Päätösten tekemistä varten tarvittaisi jatkossa ja vastaavissa tilanteissa 

parempaa yhteistä tilannekuvaa ja yhteistä suunnitelmaa.
• Asioita ja ilmiöitä on jäänyt julkisen puheen ja päätöksenteon varjoon ja 

katveisiin.
• Lapsen aika on eri kuin aikuisen aika, millä on merkitystä kriisihorisonttiin 

katsottaessa.
• Uusien palvelukanavien tarve ja lasten pärjäävyyden tukeminen (ml. tarve 

tarttumapinnoille).
• Paluuta koronaa edeltäneeseen normaaliin ei tule tapahtumaan. 



• Yhteiskuntajärjestelmä – yksinkertaisesta monimutkaiseen
• Julkinen politiikka – sektorikohtaisesta ilmiölähtöiseen
• Julkinen hallinto ja sen instituutiot – valtarakenteesta 

toiminnallisuuteen
• Julkinen organisaatio – organisaatioista organisoitumiseen
• Julkinen palvelu – asiakasnäkökulmasta asiakaslähtöisyyteen 

(co-design)  
• Julkinen johtaminen – asioiden hallinnasta ihmisten johtamiseen
• Julkiset professiot – ammattikuntien siiloista yhteistyöhön



Modernista organisaatioteoriasta tiedämme seuraavaa:

Uudistuneet toimintatavat edistävät 
asiakasvaikuttavuutta

Johtamisen toimintatapojen 
uudistaminen

Organisaatioiden toimintatapojen 
uudistuminen

Toimintatapojen implementointi
vaikuttaa asiakasarvoon



COVID19 –kriisi voi avata uusia näkökulmia palvelujen uudistamiseen
o Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin näkökulman kirkastuminen päätöksenteossa
o Aito palveluintegraatio
o Kokeilutoiminnan läpilyönti

Yhteiskunnan pitää tehdä kaikkensa, jotta lapset eivät joudu kärsimään 
COVID19 –epidemiasta (vrt. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus)

o Perinteiset lastensuojelun asiakkaat
o Uudet asiakasryhmät ja uudet yhteiskunnalliset ilmiöt

Uudenlaista kriittistä tutkittua tietoa tarvitaan
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