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Lastensuojelulaitosten on laadittava hyvää kohtelua 

koskeva suunnitelma osana omavalvontasuunnitelmaa 

1.1.2020 lähtien. 

Suunnitelman täytyy kuitenkin olla erillinen ja selkeä oma 

kokonaisuutensa, joka arvioidaan ja tarkastetaan vuosittain.

Säännös on velvoittava vain lastensuojelulaitoksille, mutta 

suunnitelman laatimista on hyvä harkita myös 

perhekodeissa ja ammatillisissa perhekodeissa, vaikka 

rajoitustoimenpiteitä ei näissä sijaishuoltopaikoissa voida 
käyttää.
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Lastensuojelulaki §61b



1) toimenpiteistä lasten ikätasoisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, 

tukemiseksi ja ylläpitämiseksi;

2) menettelytavoista ja 4 a §:ssä tarkoitetuista hyvästä hoidosta, kasvatuksesta 

sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellisesta valvonnasta ja 

huolenpidosta, joiden avulla sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman tässä 

laissa tarkoitettuja rajoituksia;

3) siitä, miten rajoitusten käytön yhteydessä huolehditaan kaikkien yksikössä 

olevien lasten turvallisuudesta;

4) siitä, miten palvelujen tai hoidon toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja 

muiden toimintayksikössä työskentelevien tai oleskelevien turvallisuudesta 

huolehditaan rajoitusten käytön yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa heihin 

saattaa kohdistua väkivallan uhkaa;

5) siitä, miten tässä laissa tarkoitetut rajoitukset toteutetaan ja missä tilanteissa 

niitä voidaan käyttää;

6) yleisistä toimintatavoista rajoitusten käytön jälkeen;

7) siitä, kuinka lapsille kerrotaan heidän muutoksenhaku- ja 

kantelumahdollisuuksistaan.
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Suunnitelman tulee sisältää



Hyvää kohtelua koskevan suunnitelman laatimisessa ja sen tarkistamisessa on 

kuultava toimintayksikköön sijoitettuja lapsia ja heille on annettava mahdollisuus 

osallistua suunnitelman tekemiseen. 

Valmis suunnitelma tulee käydä yhdessä läpi yksikköön sijoitettujen lasten kanssa 

ja suunnitelma tulee sijoittaa kaikkien nähtäville. 

Suunnitelma tulee lähettää tiedoksi lapsen sijoituksesta vastaavalle kunnalle ja 

yksikköön sijoitetun lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä se tulee 

arvioida ja tarkistaa vuosittain.

Kun laitokseen tulee uusi lapsi, tulee suunnitelma käydä läpi hänen kanssaan.
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Miten ja kenelle?



Olemme jakaneet hyvän kohtelun suunnitelman tekemisen kahteen eri 

tapaamiskertaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään lain vaatimat kohdat 

1 ja 2 eli lapsen oikeuksiin ja hänen hyvinvointiinsa liittyvät kohdat. Nämä 

sopivat läpikäytäväksi myös esimerkiksi ammatillisissa perhekodeissa, 

joissa ei käytetä rajoitustoimenpiteitä.

Toisessa osassa  lasten kanssa keskustellaan rajoitustoimenpiteistä ja 

niihin liittyvistä oikeusturva- ja turvallisuusasioista. Toinen osa kattaa lain 

vaatimat kohdat 3-7.

Varatkaa yhden osion tekemiseen yhdessä lasten kanssa 1-1,5 tuntia 

aikaa. Voit halutessasi ensin lukea kohtaan liittyvät lainkohdat lapsille, ja 

keskustella sen jälkeen auki, mitä ne tarkoittavat yksikössänne. 

Työkirjassa on apukysymyksiä, joita voitte pohtia yhdessä lasten kanssa. 

Taustamateriaaleista löydätte asiaan liittyvät lainkohdat ja 
prosessikuvaukset esimerkiksi kanteluihin liittyen.
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Miten se tehdään?
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Jatkuu

Kun kirjoitat suunnitelmaa, kerro aluksi tapaamiskertojen päivämäärä, ketä 

ohjaajista oli läsnä ja montako lasta oli paikalla. Jokaiseen 

asiakokonaisuuteen kerrotaan helposti ymmärrettävällä kielellä, miten asiat 

yksikössä tapahtuvat. Tämän jälkeen on tilaa lasten pohdinnoille ja 

huomioille. Esimerkiksi:

Arjen sujuminen Korvatunturin lastenkodissa

Korvatunturin lastenkodissa on arkena säännöllinen päivärytmi, koulunkäynti, 

säännölliset ruokailut ja arkiaskareet (viikko-ohjelma liitteenä). Lapsen kanssa tehdään 

yhdessä yksilöllinen viikko-ohjelma, tavoitteena on oppia suunnittelemaan omaa 

ajankäyttöä ja arkea. Koulunkäynti on etusijalla, ja sen lisäksi viikko-ohjelmassa voi 

olla harrastuksia, omaohjaajakeskusteluja tai yksikön yhteisiä tapahtumia. Tavoitteena 

on, että lapsi osallistuu arjen askareisiin ja harjoittelee tekemään asioita itsenäisesti. 

Lapset siivoavat huoneensa kerran viikossa ja pesevät omat pyykkinsä. 

”Koulun jälkeen teen läksyt ja oon yleensä puhelimella. Tiistaisin käyn ratsastamassa 

ja tietty kotilomilla joka toinen viikonloppu.”

”Siivouspäivä on torstai. Yleensä siivoan itse, mutta välillä ohjaajat joutuvat 

muistuttamaan.”

”Omaohjaajakeskusteluissa saatetaan käydä heittämässä 

frisbeegolfia. Se on kiva kun tulee juteltua siinä samalla.”



OSA 1
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Yksikön esittely 

• Mikä on hyvän kohtelun suunnitelman tarkoitus?

• Mikä on yksikön antaman hoidon tarkoitus?
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Suunnitelman aluksi



Suunnitelman tämän kohdan tarkoitus on kertoa yksikön toimenpiteistä lasten ikätasoisen 

itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Tässä kohdassa käydään läpi myös muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuudet koskien 

sosiaalityöntekijän päätöksiä ja yksikön asuinoloja ja kohtelua.

Aluksi:

- Mitä itsemääräämisoikeus sinusta tarkoittaa? Kuinka sitä voidaan lisätä?

1 Oikeus omiin kehollisiin rajoihin

• Millaisia sääntöjä meidän yksikössä on omaan tilaan liittyen? 

• Saako toinen lapsi tai ohjaaja koskea sinuun ilman lupaa?

• Onko toisen huoneeseen meneminen ok? 

• Milloin toinen voi tarvita omaa tilaa? 

• Miten toimit, jos et halua toisen tulevan lähellesi/huoneeseesi?
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1 Lapsen oikeudet



Lapsen oikeudet jatkuu…

2 Oikeus turvallisuuteen

• Mistä sinulle tulee turvallinen olo?

• Millainen on turvallinen aikuinen/ohjaaja?

• Miten aikuiset vaikuttavat siihen, että voit tuntea olevasi turvassa? Onko 

yksikössä turvalaitteita (kamerat tms) ja miksi?

• Kiusaaminen rikkoo turvallisuuden tunnetta. Mitkä yksikön säännöt pyrkivät 

ehkäisemään kiusaamista? Miten voin huomioida tämän omassa 

käytöksessäni? Miten uusi lapsi otetaan vastaan?

• Jos kiusaamista yksikössä ei oteta vakavasti, miten toimit?
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3 Oikeus vaikuttaa omaan elämään

A Yhteisiin asioihin vaikuttaminen

• Miten nuoret voivat vaikuttaa yhteisiin asioihin meidän yksikössä? 

(viikkopalaverit tai muut työryhmät, jotka päättävät esim ruokalistasta, 

hankittavista asioista, retkistä tms)

• Jos haluat muutosta johonkin yksikön toimintatapaan/ohjaajan käytökseen, 

miten toimit?
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3 Oikeus vaikuttaa omaan elämään

B Omiin asioihin vaikuttaminen

• Mihin omiin asioihisi voit vaikuttaa? 

• Saatko värjätä hiuksiasi tai meikata kuten haluat? Saatko ottaa lävistyksen?

• Saatko päättää, millainen huoneesi on? 

• Saatko päättää harrastuksistasi?

• Saatko päättää raha-asioistasi? 

• Saatko hakea opiskelemaan mihin haluat?

• Miten voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijääsi?

• Pitääkö sosiaalityöntekijän tavata sinua myös ilman ohjaajia?

• Voitko saada mielipiteesi esiin esim. 

kasvatus- ja hoitosuunnitelmaan, kuukausiraporttiin? 

• Miten saat tietoja sinusta tehdyistä kirjauksista tai

muista asiakirjoista?
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Tässä kohdassa käydään läpi lastensuojelulain 4a § ja laki lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta 1§ sisällön toteutuminen yksikössä.

• Millaista hyvä kohtelu on ohjaajilta tai toisilta nuorilta?

• Millaiset säännöt meidän yksikössämme on? Miksi sääntöjä tarvitaan? 

• Miksi säännöt eivät ole aina samat kaikille lapsille?

• Mitä huolenpito tarkoittaa ja miten se näkyy arjessasi?

• Miten ohjaajan työ liittyy huolenpitoon ja valvontaan?

• Millaista on teidän yksikön arki, rutiinit, juhlat ja yhteiset hetket?

• Miten yksikössäsi turvataan läheiset ihmissuhteet, kuten yhteydenpito 

perheeseen tai kavereihin?

• Miten voit vaikuttaa omaan koulutukseesi? Miten sinua tuetaan 

opinnoissasi?

• Miten ohjaajat tukevat itsenäistymistäsi ja tulevaisuutta?

• Millaista on lapsen hyvä kasvatus? Millaista kasvatus ei saa olla? 

• Kuka valvoo lastensuojeluyksiköitä? 
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2 Hoito, kasvatus, valvonta, huolenpito
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Rajoitustoimenpiteet

Tapahtuneiden 

seikkojen 

perusteella

Edellytykset 

arvioitava

Ei 

rangaistuksena, 

ero 

kasvatukseen

Päätös ja 

kirjaukset

Viimesijaisia

Yhteisvaikutus

Lapsen edun 

mukaisia

Perustuvat 

lakiin

Tarkkarajaisia 

ja perusteltavia

Hyväksyttäviä

Välttämättömiä

Riittävät 

oikeusturvajärjestelyt

Suhteellisuusperiaate, 

lievin toimenpide

Räty 2019, s 551



Tässä kohdassa käydään läpi §61 b:n kohdat 5, 6 ja 7 eli yksikössä käytössä olevat 

rajoitustoimenpiteet ja niiden toteuttaminen, toimintatavat rajoitusten jälkeen sekä 

rajoituksiin liittyvät oikeusturvakeinot ja valitusmahdollisuudet.

• Mitä rajoituksia yksikössänne voidaan käyttää?

• Miten rajoitustoimenpiteitä ennaltaehkäistään yksikössänne?

• Mikä on kasvatuksen ja rajoituksen ero? 

• Ovatko säännöt rajoituksia?

• Kuka rajoituksista saa päättää? Miten päätetään? Kuka saa päätöksen? 

Mitä päätöksessä pitää lukea?

• Kuka on mukana jos huone tarkastetaan?

• Mitä tarkoittaa lievimmän riittävän puuttumisen periaate?

• Voidaanko lapsen ja laitoksen välillä tehdä sopimuksia esim. puhelimen 

käytöstä?

• Miten tilanteen jälkeen tai rajoituksen päätyttyä toimitaan? 

• Mitä voit tehdä jos olet eri mieltä tapahtumista tai rajoituksen 

tarpeellisuudesta? 
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3 Rajoitustoimenpiteet



Tässä keskustelussa käydään läpi §61 b:n kohta 3

Miten yksikössänne toimitaan muiden lasten/nuorten kanssa, jos jollekin 

yksikössä asukkaalle täytyy tehdä

• Kiinnipito

• Lapsi/nuori käyttäytyy aggressiivisesti

• Eristäminen

• Henkilönkatsastus tai –tarkastus

• Huoneen tarkastus

• Miten asiat selvitetään muiden kanssa tapahtuman jälkeen? 

• Mitkä asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piirin ja mistä voi puhua tilanteen 

jälkeen muiden lasten kanssa?

• Millaisia tunteita rajoitustoimenpiteet herättävät tapahtuman nähneissä tai 

kuulleissa lapsissa/nuorissa?

19.3.2021Etunimi Sukunimi17

4 Muiden lasten turvallisuus rajoitusten käytön 

yhteydessä



Tässä keskustelussa käydään läpi §61 b:n kohta 4

• Millaiset tilanteet voivat olla ohjaajille uhkaavia?

• Mikä tuo turvallisuutta ohjaajien työhön

• Miten ohjaajien/muiden työntekijöiden turvallisuudesta 

huolehditaan?

19.3.2021Etunimi Sukunimi18

5 Henkilökunnan tai muiden laitoksessa oleskelevien 

turvallisuus rajoitustoimenpiteiden yhteydessä tai 

väkivallan uhatessa



• Laki vaatii, että on päivitettävä vuosittain

• Käytännössä voidaan esimerkiksi käsitellä yhteisökokouksessa yksi 

kohta kerrallaan

• Päivitettävä etenkin, jos

o yksikössä on sääntömuutoksia

o tulee lakimuutoksia 

o jos yksikössä on ollut pinnalla esim kiusaaminen tai joku 

rajoitustoimenpide

• Päivitetty/käsitelty kohta kirjattava hyvän kohtelun suunnitelmaan: 

päivämäärä ja missä on käsitelty, ketä oli paikalla

• Esim: Kiusaamiseen liittyviä yksikön sääntöjä tarkennettu ja käyty 

läpi hyvän kohtelun suunnitelma niiltä osin viikkopalaverissa 

20.1.2021, paikalla ohjaajat x ja y ja osaston 1 lapset.
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Hyvän kohtelun suunnitelman päivittäminen


