Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 233/2021 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen EHO-tasoisesti resursoiduista kriisija erityisyksiköistä lastensuojelussa
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sari Essayahin /kd ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 233/2021 vp:
Miksi EHO-tasoisesti resursoituja kriisi- ja erityisyksikköpaikkoja ei ole enemmän tarjolla
lapsille, joilla on vakavia käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja
miten toimia hallitus tekee tukeakseen lasten ja nuorten hyvinvointia?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Kunnat vastaavat lastensuojelupalvelujen järjestämisestä. Niiden tehtävänä on varmistaa riittävät
ja lasten ja nuorten tarpeisiin vastaavat lastensuojelupalvelut. Kunnat voivat tuottaa sijaishuoltopalveluja itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.
Erityisen huolenpidon palvelua (EHO) tuottavat tällä hetkellä määrällisesti eniten valtion koulukodit ja yksityiset koulukodit. EHO-palvelua tuottavat myös muutamat kunnat ja neljä yksityistä
palveluntuottajaa. Valtion koulukodit ovat lisäämässä EHO-palvelua muuttamalla muiden osastojen toimintaa.
Lausuntokierroksella olevassa hallituksen esitysluonnoksessa lastensuojelulain muuttamiseksi ja
siihen liittyviksi laeiksi ehdotetaan säädettävän vaativan sijaishuollon palveluista, joilla voitaisiin
vastata lasten ja nuorten erityisiin tai monialaisiin tuen tarpeisiin ja vähentää jatkossa EHO-palvelujen tarvetta. Vaativan sijaishuollon yhdeksi palvelumuodoksi esitetään päihdehoidon vieroitushoidon ja kuntoutuksen sekä sijaishuollon integroitua palvelua, jolla pyritään katkaisemaan
lapsen vahingollinen päihteidenkäyttö ja käynnistämään suunnitelmallinen kuntoutus. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi tehostetusta avohuollon tukitoimesta, jonka tarkoituksena on tukea lasta ja
hänen perhettään kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti yksilöllisen, intensiivisen ja palveluita
yhteen kokoavan moniammatillisen työskentelyn avulla. Palvelun tarkoituksena on ehkäistä lapsen sijoituksen tarvetta.
EHO-palveluiden tarpeeseen voidaan vaikuttaa myös riittävillä ja oikea-aikaisilla terveydenhuollon palveluilla. Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja ja lisätä sosiaalija terveydenhuollon palvelujen integraatiota.
Merkittävä osa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman puitteissa, jossa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden varhaista tukea
sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja. Varhaisen tuen kehittämistyössä painotetaan monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen, koulun

ja muiden kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimijoiden välillä sekä vahvistetaan perhekeskustoimintamallin käyttöönottoa. Monialaisen lastensuojelun kehittämisen valtionavustushankkeiden erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten
oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
kesken. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tuetaan myös kansallisen ja monialaisen Väkivallaton lapsuus -toimenpideohjelman ja parhaillaan valmistelussa olevan toteuttamissuunnitelman avulla vuosina 2020–2025.
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