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KÄSITELTÄVÄT AIHEET

• Yleistä sijaishuollon järjestämisestä

• Lapsen oikeusturva – ongelmia ja näkökohtia

• Perhehoitajan asema – näkökohtia

• Valvonta - puutteet ja kehittäminen

• Rajoitukset perhehoidossa

• Sivistykselliset oikeudet

• Käyttövarat

• (Jälkihuolto)

• (STM, esitys lastensuojelulain muuttamiseksi)



AVOHUOLLON SIJOITUS JA SIJAISHUOLTO

• Jos lasta ei voida sijoittaa lapsen edun mukaisesti yhdessä hänen vanhempansa, 

huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa, 

voidaan lapsi sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti myös yksin. Sijoitukseen 

vaaditaan lapsen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus.

• Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 

§:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen 

järjestämistä kodin ulkopuolella.

• Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla lapsen 

tarpeiden edellyttämällä tavalla.



TARPEENMUKAISEN SIJAISHUOLTOPAIKAN VALINTA

• Sijaishuoltopaikan valinta Lsl 50 § ,1 §, 4 §, 11 §

• Perhehoidon ensisijaisuus

• Sijaishuoltopaikan valinnassa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseen. 

Sijaishuoltopaikan on vastattava niihin ongelmiin ja lapsen 

hoidon ja huolenpidon tarpeisiin, jotka ovat huostaanoton 

perusteina. 

• Sijaishuoltoa järjestettäessä tulee aina huolehtia siitä, että 

lapsi saa sijaishuollon aikana riittävät lapsen edun mukaiset 

palvelut ja tukitoimet. Tukitoimien järjestämisvelvollisuus voi 

merkitä tukitoimien järjestämistä joko lapselle, mutta myös 

lapsen perheelle tai lapselle läheisille henkilöille tai kaikille 

heistä. 

• AOAS 5128/2018 lapsen huostaanottaneella kunnalla on 

velvollisuus järjestää sijaishuoltoon sijoitetulle lapselle 

sellaista sijaishuoltoa ja palveluita, joilla voidaan auttaa lasta 

lapsen sijoittamisen perusteena olleissa ongelmissa. Lapsen 

sijoittanut kunta on sijoituksen aikana velvollinen 

valvomaan, että lapsi saa myös tosiasiassa hänen 

yksilöllisen tarpeensa mukaista sijaishuoltoa ja siihen 

liittyviä palveluja. 

• AOA 5280/2018. Mikäli lapsi tarvitsee sijaishuollon aikana 

palveluita, on kunnan järjestettävä palvelut muutoin, 

esimerkiksi ostopalveluna. Tällaisia erikseen järjestettäviä 

lapsen tarpeisiin vastaavia palveluja voivat olla esimerkiksi 

erilaiset terapia- ja psykologipalvelut ja päihdehoitoon 

liittyvät palvelut.

• Tuki perhehoitajalle



SIJAISHUOLTOPAIKAN VALINTA JA SIJAISHUOLLON 
JÄRJESTÄMINEN

• Kiinnitettävä huomiota lapsen sisarussuhteiden 

ja muiden läheisten ihmissuhteiden 

ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi 

tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa 

huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä 

uskonnollinen tausta.

• Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen 

sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun 

mukaisesti riittävien tukitoimien avulla 

perhehoidossa tai muualla.

• Uskonnollinen kasvatus

• KHO 20.6.2017  T 2957

• EOA 3.10.2017 4300/2017

• EOA 20.10.2014 3050/2014

• Kielelliset oikeudet

• AOK 14.12.2017 210/2017

• KHO 1.12.2018 T 424

• EOA 28.6.2019 125/2018



ASIAKASSUUNNITELMA

• Miten laaditaan

• Mitä sisältää

• Tarkistaminen

• Toimittaminen sijaishuoltopaikalle

• Tietojen antaminen Julkl

• Hoito- ja kasvatussuunnitelma?

• Asiakassuunnitelmassa on kuvattava, millä tavoin lapsen 

ongelmiin sijaishuollossa pyritään puuttumaan, missä ajassa 

asiakassuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa 

sekä mitkä ovat sijaishuoltopaikan erityiset tehtävät. 

Asiakassuunnitelmassa on yksilöitävä sijaishuollossa 

järjestettävät erityinen tuki ja apu, esimerkiksi lapsen 

tarvitsemat terapiapalvelut, varhaiskasvatuspalvelut tai 

opetukseen ja koulunkäyntiin liittyvä erityinen tuki. 

Asiakassuunnitelmasta on ilmettävä myös vanhemmille, 

huoltajille ja muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville 

henkilöille järjestettävä erityinen tuki ja apu.

• Asiakassuunnitelmaan on kirjattava lapsen ja hänen läheistensä 

yhteydenpidon toteuttaminen sekä se, miten yhteistoiminta lapsen 

vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden kanssa 

järjestetään ja toteutetaan sijaishuollon aikana.



OIKEUSTURVAN KANNALTA ERITYISIÄ HUOMIOITA

• Lasten osallisuus

• Tiedolliset oikeudet

• Sosiaalityöntekijän velvollisuudet, avustamis- ja edistämisvelvollisuus

• Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja saavutettavuus

• Yhteistyö

• Yhteydenpito

• Perheen jälleenyhdistäminen

• Lapsen terveydenhuollon järjestämisen ongelmat (potilaslaki, lääkitys)

• Valvonnan ongelmat



PERHEHOITAJAN OIKEUKSISTA

• Sopimus, yksityisoikeudellinen sopimus- oikeussuojakeinot? Hallintoriita, kantelu?

• Asianosaisuus sijaishuollon muuttaminen KHO 14.5.2020 T 109, vrt kuit KHO 16.6.2010 T 1494

• Prosessi KHO 19.2.2021 H 418, suullinen käsittely

• Perhehoitajan oikeus palveluihin ja tukeen, vrt 15 § koulutus ja tuki sopimuksen mukaisesti, oikeus tavata 

työntekijä, 15 a § hyvinvointi- ja terveystarkastukset, oikeus palkkioon 18 §, vapaan järjestäminen

• Päätöksenteko, EOA 17.11.2020 7246/2019, mutta….

- Asioiden kirjaaminen, kenen asiakirjoihin

- Arkaluonteiset tiedot

- Tietojen luovuttaminen ja niiden saanti- julkisuuslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki



PERHEHOIDON VALVONTA

• Sijoituskunta

• Sijaintikunta

• Avi

• EOA

• Toimeksiantosuhde

• Sopimukset palveluntuottajien kanssa



VALVONTA

Kunta sopimuksen valvontaa, keinot

Sosiaalityöntekijä

- Sijaishuollon jatkuva valvonta, lsl ja perhehoitoL 22 § ; ammatilliset sospaL erit. 4 luku

- Lapsen tapaaminen

- Yhteydenpito lapseen muutoin

- Keskustelut perhehoitajan kanssa 

- Miten voidaan kehittää

- Perhehoitajalla ilmoitusvelvollisuus muutoksista (perhehoitoL 21 §), vrt lsl 78 ja 79 §

- Lapsen palvelut ja muut etuudet

- Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

- Yhteydenpidosta sopiminen



EOA PÄÄTÖKSIÄ

• Tilastoja perhehoidon kantelut: 1.1.2017 lukien 28 kantelua, joista lapsen kanteluja 4 

(laitoshuoltoa koskevia lasten kanteluja 70, jälkihuoltoa koskevia 13), perhehoitajien kanteluja 

15. Lastensuojelusta kanteluja yhteensä 1078.

• EOA 1669/2019: Kantelussa kuvattiin monin eri tavoin kantelijan kokemuksia siitä, millä tavoin 

kantelijaa oli kohdeltu. Kantelija kertoi myös, että hänen yhteydenpitoaan ja liikkumistaan oli 

rajoitettu sekä hänen päiväkirjaansa luettu. Kantelijan mukaan hän ei ollut saanut 

täysimääräisesti itselleen kuuluvia käyttövaroja.

• Epäkohtailmoitukset selvitettävä heti, kun lapsi ottaa yhteyttä

• Rajoitukset lainvastaisia

• Hyvitys



RAJOITUKSET PERHEHOIDOSSA

• Avohuollossa ei voi käyttää rajoituksia

• Sijaishuollossa vain yhteydenpidon rajoituspäätös.

• Päätös kunnassa- ongelmat 

• Kasvatukselliset säännöt eivät saa olla rajoituksia



HALLINTOTUOMIOISTUIMIEN RATKAISUJA YPR

• KHO 28.2019 T 225. Päihteettömyys Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lastensuojelulain 62 §:n 2 momentissa annetaan viranomaiselle riittävä lailla säädetty peruste vaatia lapsen tapaamisen ehtona 

vanhempaa tai muuta läheistä henkilöä tarvittaessa osoittamaan, että huostaanotetun lapsen tapaamisesta ei aiheudu momentissa tarkoitettua vaaraa lapselle tai muille henkilöille. Tällaisen etukäteisen 

selvitysvelvoitteen viranomainen voi asettaa, jos siihen on olemassa objektiivinen peruste, kuten viranomaisella oleva tieto vanhempien päihdehistoriasta. Vanhemman asiana on toimittaa selvitys, jonka avulla 

viranomainen voi varmistaa, että yhteydenpito voi tapahtua lastensuojelulain mukaisesti lapsen edun huomioon ottavalla tavalla. Yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä oli päätöksentekohetkellä 

käytettävissä ollut selvitys huomioon ottaen voitu määrätä, että vanhemman oli ennen tapaamista osoitettava päihteettömyytensä päihdeseulalla.

• KHO 15.6.2018 T 2902. Ehdollinen päätös. Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä oli lastensuojelulain tarkoittamalla yhteydenpidon rajoittamista koskevalla päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa 

äitiinsä muun ohella niin, että jos lapsi ei palaa kotilomalta sovittuna päivänä sijaishuoltopaikkaan, hän viettää seuraavan viikonlopun sijaishuoltopaikassa. Lastensuojelulaissa säädettyä rajoitustoimenpidettä voidaan 

käyttää vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä ja vain säännöksestä ilmenevään, siinä hyväksyttyyn tarkoitukseen ja vain siinä määrin kuin se on sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen kannalta 

välttämätöntä. Rajoituksen käyttäminen seuraamuksena on siten kiellettyä. Lapsen ja vanhempien välistä yhteydenpitoa voidaan rajoittaa jo tapahtuneiden seikkojen perusteella. Yhteydenpidon rajoittamisen 

perusteena ei siten voida käyttää lapsen ja hänen vanhempansa mahdollista käyttäytymistä tulevaisuudessa.

• KHO 15.6.2018 T 2902. Takautuva päätös. Yhteydenpidon rajoittamispäätös oli tehty 16.2.2016. Tämän vuoksi päätös oli kumottava päätöksen tekemistä edeltävältä ajalta eli 26.1–15.2.2016.

• KHO 3.4.2017 T 1550. Läheinen henkilö. Lastensuojelulaitoksen yksikönjohtaja oli päätöksellään rajoittanut laitoksessa sijaishuollossa olleen lapsen yhteydenpitoa lapsen tukihenkilöksi esittäytyneeseen A:han. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lapselle lastensuojelulain 54 §:n 1 momentissa turvattu oikeus läheisiin ihmissuhteisiin ei rajoitu pelkästään lapsella ennen sijaishuollon alkua olleisiin ihmissuhteisiin vaan se 

tarkoittaa myös oikeutta kehittää sijaishuollon aikana uusia ihmissuhteita. Tilanteessa, jossa 12 vuotta täyttäneen lapsen voidaan katsoa tahtovan yhteydenpitoa henkilöön, jota ei lähtökohtaisesti voida pitää hänen 

läheisenään, lapsen edun on katsottava edellyttävän, että asiasta tehdään päätös, johon voidaan hakea muutosta. Sama koskee tilannetta, jossa yhteydenpitoa haluavan henkilön asema läheisenä henkilönä on 

tulkinnanvarainen, jotta tämä voi halutessaan saattaa kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

• KHO 19.3.2015 T 776. Puhelujen kuuntelu. Lapsen ja tämän vanhemman yhteydenpitoa oli päätetty rajoittaa muun ohella siten, että kaiutin on päällä heidän puhelunsa aikana. Lastensuojelulain 62 §:n 2 

momentin mukaan lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä puhelimitse saadaan rajoittaa laissa säädetyin edellytyksin. Lastensuojelulain säännös ei mahdollistanut puhelujen kuuntelemista kaiuttimen avulla.

• Helsingin HAO 30.10.2018 T 18/0581/5. Lapsen mielipiteen selvittäminen. Lapsen mielipidettä yhteydenpidon rajoittamisesta ei ollut selvitetty. Mielipiteen selvittämättä jättämistä oli perusteltu lapsen 

nuorella iällä. Hallinto-oikeus totesi, että lapselle on hänen ikänsä ja kehitystasonsa vastaavalla tavalla turvattava oikeus mielipiteen esittämiseen. Lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä ainoastaan 

lastensuojelulain 20 §:n 3 momentissa säädetyistä syistä eli silloin, kun mielipiteen selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai se olisi muutoin ilmeisen tarpeetonta. Lapsi oli päätöksentekohetkellä 

lähes 7-vuotias. Hänen mielipidettään ei ollut voitu jättää selvittämättä hänen ikänsä vuoksi



HYVÄ KASVATUS 4 a §, 4 §

• Kasvatuksen oltava yleisesti hyväksyttävää

• Lastensuojelulain mukaisia

• Säännöissä ja kasvatuksessa huomioitava lapsen yksilöllinen tilanne

• Kasvatukseen liittyvillä säännöillä ja rajojen asettamisella edistetään lapsen turvallisuutta, terveyttä ja kehitystä. Sääntöjen ja niiden käytännön 

toteuttamisen tulee tukea ja edistää laadultaan hyvää lapsen hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.  

• Ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia ja oikeassa suhteessa niiden tavoitteisiin



PÄÄTÖKSIÄ- SOVELTUVIN OSIN!

• AOA 20.5.2019 Dnro 5377/2018. Laitoksen säännöt, jotka koskevat lapsen ulkonäköä, puuttuvat lapsen perustuslain 7 ja 10 §:ssä perusoikeuksina

suojattuun itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyden suojaan eli lapsen oikeuteen määrätä vapaasti omasta kehostaan ja ulkonäöstään.

• AOA 7.3.2013 Dnro 1901/2/12. Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus saada sijaishuoltopaikassaan hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Sijaishuoltopaikan

tulee hoitoa ja huolenpitoa järjestäessään asettaa lapselle tarvittaessa myös hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisia kasvatuksellisia rajoja.

• Kasvatuksellisilla rajoilla ei voida puuttua lapsen perusoikeuksiin, vaan kysymys on lapsen päivittäisen hoidon ja huolenpidon järjestämisestä ja lapsen

kasvun ja kehityksen tukemisesta. Hyvään lasta yksilönä kunnioittavaan kasvatukseen luettavien sääntöjen tulee olla oikeassa suhteessa niiden

tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kasvatukselliset säännöt ja lapselle asetettavat rajat eivät saa mennä pidemmälle eivätkä kestää

pidempään kuin on välttämätöntä niiden hyväksyttävän tavoitteen toteuttamiseksi.

• AOA 26.6.2020 Dnro 5930/2019. Sijoitettujen lasten kohdalla selkeät kasvatukselliset säännöt ovat yksi hoidon ja kasvatuksen peruslähtökohta. Sinänsä 

lapsille voidaan asettaa esimerkiksi tavanomaiseen, yleisesti hyväksyttävänä pidettävään kasvatukseen kuuluvia rajoja sen suhteen, missä lapsi voi liikkua 

ja minä vuorokauden aikana.  Liikkumisvapautta koskevasta rajoituksesta on kysymys silloin, kun yleisesti hyväksyttävään tavanomaiseen kasvatukseen 

liittyvien rajojen ohella lasta estetään poistumasta laitoksesta tai estetään häntä osallistumasta vapaasti esimerkiksi harrastustoimintaan tai muihin 

tavanomaisiin toimintoihin laitoksessa tai laitoksen ulkopuolella.



OMAN PUHELIMEN KÄYTTÖ

• Puhelin voidaan ottaa haltuun ypr-päätöksellä (62 §) entä perhehoidossa

• Entä kasvatuksellisesti

• Oman puhelimen hallussapito öiseen aikaan ja muu käyttö

• AOA 18.3.2019 Dnro 4099/2018. Lähtökohtana lapsen oman puhelimen käytölle on se, että lapsi voi käyttää omistamaansa puhelinta ikä- ja kehitystasonsa

mukaisesti samalla tavoin kuin lapset, jotka eivät ole sijoitettuna laitokseen. Lapsen omistamat tekniset laitteet, kuten puhelin, voidaan kuitenkin ottaa laitoksen

haltuun esimerkiksi yöajaksi, mikäli puhelimen käytöstä aiheutuu lapsen kasvulle tai kehitykselle haittaa esimerkiksi siten, että lapsen uni häiriintyy eikä lapsi itse

pysty kehotuksista huolimatta rajaamaan puhelimensa käyttöä yöllä. Mikäli puhelimen käytöstä ei kuitenkaan aiheudu haittaa lapselle, ei silloin ole myöskään

kasvatuksellista perustetta puuttua sen käyttöön ottamalla puhelin haltuun varmuuden vuoksi, saati rangaistuksena.

• Itä-Suomen HAO 4.5.2018 nro 18/0200/2. Laitoksen johtaja oli lastensuojelulain 65 §:n nojalla ottanut lapselta haltuun kaksi puhelinta sekä tietokoneen laturin ja

hiiren sekä puhelimen laturin. Lastensuojelulain 65 §:n mukaisilla aineiden ja esineiden haltuunottoa koskevalla päätöksellä ei voida rajoittaa lapsen yhteydenpitoa

eikä ottaa haltuun lapsen puhelinta tai muita yhteydenpitovälineitä yhteydenpidon rajoittamistarkoituksessa, vaan ainoastaan säännöksessä esitetyillä perusteilla.

Hallinto-oikeus katsoi, että lapsen puhelin oli tosiasiallisesti otettu haltuun sillä perusteella, että se on lapsen ja vanhempien välisen yhteydenpidon rajoittamiseksi

välttämätöntä.Tämän vuoksi päätös oli kumottava.



SIVISTYKSELLISET OIKEUDET

• Tiedot, sosiaalityöntekijän velvollisuudet

• Kuka päättää ja kuka edustaa lasta

• Sijoituskunnan opetuksen järjestäjä

• Toimielin

• Perhehoitajat



KÄYTTÖVARAT 55 §

• Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle sijoitusta avohuollon tukitoimena, sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien

säännösten mukaisesti, kunnan on huolehdittava, että hänen opintojaan ja harrastuksiaan tuetaan tarvittaessa taloudellisesti.

• Edellä 1 momentissa mainitun taloudellisen tuen lisäksi lapselle tai nuorelle on hänen omaan käyttöönsä henkilökohtaisia 

tarpeita varten annettava kalenterikuukaudessa käyttövaroja iästä ja kasvuympäristöstä riippuen seuraavasti:

• 1) alle 15-vuotiaalle lapselle määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvettaan; ja

• 2) 15 vuotta täyttäneelle lapselle tai nuorelle vähintään määrä, joka vastaa yhtä kolmasosaa elatustukilain säädetystä yhdelle 

lapselle suoritettavasta elatustuen määrästä.

• Alaikäisellä on oikeus itse päättää 2 momentin perusteella maksettujen varojen käytöstä sen estämättä, mitä holhoustoimesta annetussa 

laissa säädetään.

• Lapsen sijoituspaikan on pidettävä kirjaa lapselle annettujen käyttövarojen maksamisesta. Kirjaukset on lähetettävä tiedoksi 13 b 

§:ssä tarkoitetulle lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle vuosittain.

• Sopimuksessa sovitaan kalenterikuukausittaisten käyttövarojen maksamisesta (perhehoitoL 10 ja 11 §)

• Kulukorvaus sisältää käyttövarat (perhehoitoL 17 §) 



LAPSEN ITSENÄISTYMINEN

• Asumisharjoittelu

- Osana jälkihuollon suunnittelua

- Päätöksenteko- ongelmat siinä

• Opiskelu

- Sivistyksellisten oikeuksien turvaaminen



PERHEHOITO OSANA JÄLKIHUOLTOA

• Jälkihuoltosuunnitelman merkitys

• Jälkihuollon sisältö

• Yleensä tukiperheenä, jolloin myös asuminen

• Tukihenkilönä



VAATIVAN SIJAISHUOLLON TYÖRYHMÄN ESITYKSIÄ

• Stt mitoitus

• Suunnitelmat

• Avohuolto

• Terveydenhuollon erityiset velvollisuudet

• Sijaishuolto

• Vaativa sijaishuolto, missä ja kuka

• Laitoshoito, mitoitus, koulutus, 

hoidettavat lapset

• Integroitu hoito

• EHO luonne

• Rajoituspäätökset, missä ja minkälaista 

sijaishuoltoa

• YPR, LVR, haltuunotto, henkilöntarkastus, 

henkilönkatsastus, eristäminen

• Turvallinen kuljetus



RAJOITUSTOIMENPITEET

• YPR kunnassa, laitoksessa max 7 vrk, jatkopts kunnassa, stt voi lakkauttaa/lieventää

• LVR  stt voi päättää max 30 vrk, laitos max 7 vrk, stt voi lakkauttaa/lieventää

• Haltuunotto rahat ja vastaavat, tupakan hävitys

• Henkilöntarkastus metallinilmaisin

• Lapsen kuljetus henkilöntarkastus myös auton välittömässä läheisyydessä

• Eristäminen max 4 h

• Erityiset rajoitukset päihdehoidon aikana, ypr anonyymi, puhelimen haltuunotto tai käytön rajoittaminen, kehon 

ulkoinen tarkastus

• Erityiset rajoitukset EHO- lvr max 90 vrk+jatko 90 vrk, puhelimen haltuunotto tai käytön rajoittaminen



KIITOS!

tapio.raty@eduskunta.fi


