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Tarve Lasteri-tietokantaan on noussut käytännöstä. On 
huomattu, että Suomessa lastensuojelun sijaishuollon valvonta 
on kirjavaa, käytäntöjä on monenlaisia ja työssä on monesti 
päällekkäisyyttä. 

Lisäksi on tiedonkulun pulmia, kun käytössä ei ole yhtenäisiä
tietojärjestelmiä. Lasteri pyrkii osaltaan vastaamaan näihin
ongelmiin.

Idea Lasterista on itänyt kauan. Lasteria on valmisteltu ja
selvityksiä tietokannan tarpeellisuudesta on tehty jo pitkään
mm. THL:n toimesta.

Koulutukset hyvä asia. Tietoisuuden kasvatus. Valtakunnallinen
yhteistyö on lisääntynyt vuosi vuodelta ja verkostoituminen
kasvanut. Lasteri tiivistää tätä entisestään.

JOHDANTO



• Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 
(Keusote) hallinnoima Lasteri-pilottihanke 
on yksi STM:n rahoittamista 
Rakenneuudistushankkeista.

• Keusoten lisäksi Lasteri-pilottihankkeeseen 
osallistuvat Helsingin kaupunki 
ja Satakunta.

• Pilotoinnin tukena 
toimii THL:n koordinoima 
kansallinen Lasteri-hanke.

LASTERI-PILOTTIHANKKEEN TAUSTAA



Olemme tekemässä valtakunnallista 
lastensuojelun sijaishuollon järjestäjien työkalua 

lapsen tarpeita vastaavan ja turvallisen 
sijaishuoltopaikan löytämiseksi.

- Turvallisia sijoituksia -

YDINVIESTI



• Tietopohja koostuu viranomaisten ja palveluntuottajien itse
syöttämistä palveluntuottajatiedoista (Soteri). Luodaan hakukone
Lasteri-tietopohjaan.

• Erilaisin hakukriteerein voi hakea lapselle sopivaa
sijaishuoltopaikkaa. Keskeisiä hakukriteerejä ovat esim. vapaat
paikat ja ammatillinen erityisosaaminen.

• Virallisia kansallisia luokitteluja ei ole olemassa esim. ammatillisen
osaamisen suhteen. Pilotissa on määritelty hakukriteerit ja tehty
rakenteiset valikot. Yritys itse avaa halutessaan avoimeen
kenttään, mitä tarkoittaa esim. päihdeosaamisella.

• Yhdistyy valvontatietoihin.

SISÄLLÖSTÄ: Tietopohja ja hakukone



Tavoite: Käyttäjinä kaikki valvontaa tekevät viranomaiset:
kunnat/kuntayhtymät/hyvinvointialueet, Avit, Valvira ja EOA.

Sisältää ennakollisen (lupa-asiat), suunnitelmallisen ja
reaktiivisen valvonnan.

Valvontamuistiot tms. tallennetaan Lasteriin. Niitä ei kuitenkaan
arkistoida sinne (vaan alkuperäiseen paikkaansa).

Ei sisällä salassa pidettäviä tietoja. Rakenteinen osa kertoo
pääkohdat.

Palveluntuottajat näkevät oman yksikkönsä tiedot.

(Visualisointi)

Valvontaosio



Luodaan valvontakalenteri, mihin valvontakäynnit (tulevat ja
menneet) voi merkata ja hakea käyntejä niiden perusteella
(milloin, kuka tehnyt).

Edistää valvonnan läpinäkyvyyttä ja poistaa päällekkäistä
tekemistä.

Valvontaosio - kalenteri 



Järjestelmää käyttävät kunnat voivat jakaa hyviä
käytäntöjään (esim. toimivat kilpailutuskriteerit) ja julkisia
kilpailutusmateriaalejaan.

Järjestelmällä ei ole tarkoitus hoitaa kilpailutuksia.

Kansallinen yhtenäistäminen jatkokehitystä (tiedostettu ja
tavoitetila).

Kilpailutusosio



• Lasteri otetaan loppuvuodesta 2021 käyttöön Keusotessa.

• Alkuvuonna 2022 Lasteri otetaan käyttöön myös Helsingissä ja
Satakunnassa.

• Toivottavasti myös mahdollisimman monessa muussa kunnassa ja
kuntayhtymässä kautta maan.

• Omistajuus jatkuu Keski-Uudenmaan sotessa ensi vuoden ajan
(juridiikka).

• Valtakunnallista käyttöönottoa edistetään hyvinvointialueita silmällä
pitäen.

• Liiketoimintamalli tarkentuu syksyn kuluessa.

• Lastensuojelupäivillä 5.-6.10.21 Jyväskylässä tavataan!

ETENEMINEN
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YHTEYSTIEDOT



KIITOS!


