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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.

3 Etunimi Sukunimi 22.4.2021

Hyvän kohtelun suunnitelmaan kirjataan tiedot
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Lastensuojelulakia muutettiin 1.1.2020.

Lastensuojelulakiin lisättiin säännös (32 a §), jonka mukaan 

lapselle ja hänen lailliselle edustajalleen ja huoltajalleen on 

annettava tieto lastensuojelulain mukaisten päätösten ja 

toimenpiteiden sisällöstä ja perusteista sekä käytettävissä 

olevista muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoista sekä 

mahdollisuudet oikeusavun saamiseen.

Tämä selvitys on säännöksen mukaan annettava lapselle

ymmärrettävässä muodossa ja saavutettavalla tavalla.

Taustaa
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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
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• Rajoitustoimenpiteitä voi kohdistaa vain huostaanotettuihin ja 

kiireellisesti sijoitettuihin sekä hallinto-oikeuden 

väliaikaismääräyksellä sijoitettuihin lapsiin (ei avohuollossa, 

jälkihuollossa vain täysi-ikäisen nuoren suostumuksella) 

• Perhehoidossa käytössä on ainoastaan yhteydenpidon rajoittaminen, josta 

päätöksen tekee lapsen sosiaalityöntekijä. 

• Rajoitustoimenpiteiden tulee aina perustua lakiin ja rajoitustoimenpide pitää 

toteuttaa lapsen ihmisarvoa kunnioittaen ja huomioiden lapsen ikä, 

yksilölliset tarpeet, sukupuoli ja kulttuuri- ja uskonnollinen tausta. 

Rajoitustoimenpide ei saa sisältää millään tavoin loukkaavaa tai 

nöyryyttävää kohtelua. 

• Rajoitustoimenpiteitä ei voi missään tilanteessa käyttää lapsen oman tai 

huoltajien suostumuksen tai sopimuksen perusteella. 

• Rajoitustoimenpiteellä ei saa aiheuttaa haittaa lapsen koulunkäynnille, 

sosiaalisten suhteiden kehittymiselle, lapsen terveydenhuollolle tai 

esimerkiksi lapsen harrastuksille.
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Rajoitustoimenpiteistä



Miten ja miksi rajoitetaan?

• Rajoituksen käyttäminen rangaistuksena on kielletty!

• Aina puututaan ensin lievimmän periaatteen mukaan. Rajoituksen käyttö 

on lopetettava heti, kun rajoittaminen ei enää ole välttämätöntä.

• Lapseen saa kohdistaa rajoitustoimenpiteitä vain siinä määrin kuin, 

lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai turvallisuus taikka muun 

mainitussa säännöksessä säädetyn edun turvaaminen välttämättä vaatii.

• Eli rajoitustoimenpiteen ja sen toteuttamistavan tulee olla lapsen edun 

mukainen.
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Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen
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Päätökseen kirjattava

• Perustelut (välttämättömät syyt, vaaran uhka, syy epäillä) miksi 

rajoitus on tehtävä. Voitava verrata lapsen huostaanoton syihin/hoito-

ja kasvatussuunnitelmaan/asiakassuunnitelmaan eli miksi ovat 

välttämättömiä lapsen hoidon ja huolenpidon toteuttamiseksi.

• Rajoitustoimenpidettä edeltäneet tapahtumat (lapsen käyttäytyminen 

tai menettely), rajoitustoimenpiteen eteneminen (paikka, mukana 

olleet, menettely) ja toimenpiteen kesto. Näin päätöksen perusteluja 

ja tapahtumaa on mahdollista arvioida jälkikäteen.

• Mahdollinen vaikutus hoito- ja 

kasvatussuunnitelmaan/asiakassuunnitelmaan ja lapsen mielipide 

asiasta.

• Rajoitustoimenpiteistä tehtyjen kirjaamisten sisällöt on lähetettävä 

lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle kuukausittain.



• Asianomaisia rajoitustoimenpiteiden osalta ovat 12 vuotta täyttänyt 

lapsi ja hänen huoltajansa. 

• Yhteydenpidon rajoittamista koskevissa asioissa asianomaisia ovat 

12 vuotta täyttänyt lapsi, lapsen huoltaja ja se henkilö, johon 

rajoitustoimenpide kohdistuu.

• Lapsen toivomukset ja mielipide on aina pyrittävä selvittämään ja 

huomioimaan siinä määrin, kuin se lapsen ikä ja kehitystaso 

huomioon ottaen on mahdollista. Kaksitoista vuotta täyttänyt lapsi 

käyttää puhevaltaansa huoltajan kanssa rinnakkain itseään 

koskevassa lastensuojeluasiassa. Tätä ennen lapsen puhevaltaa 

käyttää huoltaja tai muu laillinen edustaja (edunvalvoja)

22.4.20219

Valitusoikeus rajoitustoimenpiteistä



• Mikäli päätös joudutaan tekemään kiireellisenä (ilta, yö, 

viikonloppu), voidaan se tehdä suullisesti, mutta kirjallinen päätös 

on annettava viipymättä valitusosoituksen kanssa asianosaisille 

(lapsi ja huoltajat).

• Lähetä tiedoksianto päätöksestä huoltajille ja lapsen omalle 

sosiaalityöntekijälle, lisää käsin kirjoitettuna valitusosoite (Pohjois-

Suomen hallinto-oikeus) eli valitusviranomaisen yhteystiedot 

tulostettuun rajoitustoimenpiteeseen, internetosoite 

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/asiointi/kuinkav

alitetaan.html
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Ohjeita rajoitustoimenpiteisiin

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/asiointi/kuinkavalitetaan.html


• Yhteydenpidon rajoittaminen (62 § ja 63 §)

o Valitusoikeus 12-vuotiaalla tai vanhemmalla lapsella, huoltajilla tai 

henkilöille, joita rajoitustoimenpide koskee.

o Ohjeet ohjaajalle:

o Hox! Rajoitustoimenpiteestä päätettäessä kerro lapselle perusteet, selvitä 

lapsen mielipide rajoitustoimenpiteeseen, ohjeista valitusoikeudesta (miten 

ja kenelle valitetaan) Valitusosoite on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

o Muutoksenhaun voi tehdä netissä. Kuinka valitetaan hallinto-oikeuteen? 

Tulosta päätös ja ota lapsen allekirjoitus tiedoksiantoon.
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Milloin valitusoikeus?

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiat/viranomaispaatoksestavalittaminen/valitus.html


• Aineiden ja esineiden haltuunotto (65 §)

o Tärkeää perustella millä perusteella ja mitkä aineet ja esineet on otettu 

laitoksen haltuun turvallisuuden varmistamiseksi. Onko tarkoitettu lapsen 

itsensä tai toisten vahingoittamiseen.

o Päätös tiedoksi (muista merkitä Nappulaan tai vastaavaan 

kirjaamisjärjestelmään rajoitustoimenpiteeseen tiedoksiantotapa ja –

päivämäärä)

o Valitusoikeus eli ohjeistus lapselle muutoksenhakuun, mikäli aineita ja 

esineitä ei aiota palauttaa myöhemmin.

• Henkilöntarkastus (66 §) 

o Ei kirjallista hallintopäätöstä

o Toteuttajat voivat olla eri sukupuolta lapsen kanssa vain, jos kyseessä on 

terveydenhuollon ammattihenkilö tai toimenpiteen suorittaminen välittömästi 

on välttämätöntä lapsen tai toisen henkilön turvallisuuden varmistamiseksi

o Rajoituksen syyt ja perusteet kirjattava lasta koskeviin asiakasasiakirjoihin.
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• Henkilönkatsastus (66a §) 

o Päätöksessä pitää mainita, ettei muutoksenhakua voi tehdä ja sille peruste. 

Vaikka muutoksenhaku oikeutta ei ole niin tiedoksianto pitää tehdä.

o Se kuka tekee päätöksen, huolehtii myös tiedoksiannosta eli jos päätös on 

sostt:n, hän tulostaa ja tekee tiedoksiannon

o Muista kirjata tiedoksiantotapa ja päivämäärä rajoitustoimenpiteeseen.

• Omaisuuden, lähetysten ja tilojen tarkastaminen (67 §) 

o Päätös annetaan tiedoksi lapselle ja huoltajille. Muista kirjata Nappulaan 

tai vastaavaan raportointijärjestelmään rajoitustoimenpiteeseen 

tiedoksiantotapa ja päivämäärä. 

o Ei muutoksenhakuoikeutta!

• Lähetyksen luovuttamatta jättäminen (67 §)

o Hox! Päätöksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

o Päätös on annettava tiedoksi ja ohjeistus muutoksenhakuun (valitusoikeus), 

tulosta päätös ja ota lapsen allekirjoitus tiedoksiantoon.
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• Kiinnipitäminen (68 §)

o Ei voida käyttää toisen rajoitustoimenpiteen toteuttamiseen, esim. ei voida 

ottaa kiinni, jotta voidaan tehdä henkilöntarkastus tai -katsastus. 

o Ei kirjallista hallintopäätöstä.

o Kirjallinen selvitys joko laitoksen johtajalle ja lapsen asioista 

vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Tiedoksiantopäivämäärä ja -tapa 

Nappulan ohjeiden mukaan rajoitustoimenpiteeseen.

o Kiinnipitämisen syyt ja perusteet kirjattava lasta koskeviin 

asiakasasiakirjoihin.
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• Liikkumisvapauden rajoittaminen (69 §) 

o Ilmoitus viipymättä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.  

o Hox! Rajoitustoimenpiteestä päätettäessä kerro lapselle perusteet, selvitä 

lapsen mielipide rajoitustoimenpiteestä, ohjeista valitusoikeudesta eli 

muutoksenhausta hallinto-oikeuteen (miten ja kenelle valitetaan) tulosta 

päätös ja ota lapsen allekirjoitus tiedoksiantoon.

o Mikäli päätös joudutaan tekemään kiireellisenä (ilta, yö, viikonloppu), 

voidaan se tehdä suullisesti, mutta kirjallinen päätös on annettava 

viipymättä valitusosoitteen 

(https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/asiointi/kuinkavalitet

aan.html) kanssa asianosaiselle.

o Lähetä tiedoksianto päätöksestä huoltajille ja lapsen omalle 

sosiaalityöntekijälle, lisää käsin kirjoitettuna valitusosoite eli 

valitusviranomaisen yhteystiedot tulostettuun rajoitustoimenpiteeseen.
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• Eristäminen (70 §)

o Valituskelpoinen päätös. Päätös on annettava tiedoksi lapsen huoltajalle ja 

12 vuotta täyttäneelle lapselle, joilla on päätöksestä valitusoikeus.

o Lapsi saadaan eristää laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymisensä 

perusteella on vaaraksi itselleen tai muille, tai jos eristäminen on muusta 

erityisen perustellusta syystä lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden 

kannalta välttämätöntä.

o Lainvastaisesta eristämisestä on kyse silloin, kun lasta tosiasiassa estetään 

poistumasta omasta huoneestaan tai lapsi joutuu oleskelemaan 

vastentahtoisesti omassa huoneessaan pitkiä aikoja ilman, että kyse olisi 

eristämissäännöksessä tarkoitetusta lapsen käyttäytymisestä.

o EOAK 25.7.2019 dnro 5679/2018

o Eristämistä ei saa määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen 

huolenpito ja hoito välttämättä edellyttää. Eristämistä ei saa ilman uutta 

päätöstä jatkaa yhtäjaksoisesti yli 12 tuntia. Eristäminen on lopetettava heti, 

kun se ei enää ole välttämätöntä.
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https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5679/2018


o Eristämistä voidaan välittömästi jatkaa uudella päätöksellä vain, jos 

eristämisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Edellytyksenä on lisäksi, 

ettei lapsen hoitoa ole edelleenkään tarkoituksenmukaista tai mahdollista 

järjestää muulla tavalla. Eristämisen pisin kokonaisaika ei saa ylittää 24 h.

o Ennen eristämisen jatkamista koskevan päätöksen tekemistä lapselle on 

suoritettava lääkärintarkastus, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. 

Tarvittaessa lääkärintarkastus tulee suorittaa myös eristämisen alkaessa, 

eristämisen aikana tai eristämisen päättyessä.

o Lasta on valvottava koko erillään pitämisen ajan siten, että tähän on jatkuva 

kuulo- ja näköyhteys. Sekä valvojalla että lapsella on oltava jatkuvasti 

mahdollisuus vuorovaikutukseen keskenään. Kutsukellolla ja 

kameravalvonnalla ei voida korvata henkilökohtaista vuorovaikutusta.

o Eristämisestä tekee päätöksen laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä 

laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö.

o Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja 

kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön tulee viipymättä ilmoittaa 

eristämisestä tai sen jatkamisesta lapsen asioista vastaavalle 

sosiaalityöntekijälle.

17



o Eristämistä koskeviin asiakirjoihin on kirjattava selkeästi kuvaus 

rajoitustoimenpiteestä.

▪ eristämiseen johtanut tilanne,

▪ eristämisen toteuttamistapa,

▪ kuvaus siitä, minkälaisia muita rajoituksia on mahdollisesti käytetty 

samaan aikaan,

▪ eristämisen peruste ja kesto,

▪ tieto eristämisestä päättäneen, sen käytännössä toteuttaneen ja siinä 

läsnä olleen henkilön nimistä,

▪ kuvaus toimenpiteen vaikutuksesta hoito- ja kasvatussuunnitelmaan,

▪ lapsen kuulemisen tapa ja lapsen mielipide,

▪ miten eristämisen jatkamisen perusteita on arvioitu jatkuvasti 

eristämisen aikana sekä

▪ eristämisen lopettamiseen johtaneet perusteet ja syy
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• Eristyksen muutoksenhaku

o Eristämistä koskevasta asiasta saa hakea valittamalla muutosta hallinto-

oikeudelta. Muutosta saavat hakea 12 vuotta täyttänyt lapsi ja lapsen 

huoltaja. Päätöksessä tulee olla muutoksenhakuohje. Tämän lisäksi lapselle 

ja huoltajille on annettava ymmärrettävällä tavalla tietoa heidän käytössään 

olevista muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoista.

o LsL 89 § 4 ja 5 momentti (Finlex)

o LsL 32 a § (Finlex).

o Sijaishuoltopaikassa on arvioitava rajoituksen käyttöä yhdessä lapsen 

kanssa heti, kun hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L15P89
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L6P32a


• Erityinen huolenpito (LsL 71§ - 73§) 

• Luvatta laitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen (69a§) 

o Päätöksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Ei 

valitusoikeutta eli ei muutoksenhakuoikeutta. 

o Muista kirjata Nappulaan tai muuhun vastaavaan 

raportointijärjestelmään tiedoksiantotapa ja -päivämäärä.
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• Hatkassa olevan lapsen etsiminen ja kuljettaminen -kirjaukset

o Lapsen etsinnästä ja kuljettamisesta on aina tehtävä kirjaukset lapsen 

asiakirjoihin. Kirjaus mahdollistaa jälkikäteisen valvonnan

o Kirjauksista ilmettävä

▪ Miten ja missä lapsen etsintää on tehty

▪ Kuka siihen on osallistunut

▪ Miten kuljetus on toteutettu

▪ Jos kuljettajana on ollut ulkopuolinen henkilö, kuka hän oli

▪ Milloin kuljetus on alkanut ja loppunut

▪ Miten lapsen hyvinvoinnista on kuljetuksen aikana huolehdittu (ruokam

kuljetustauot, keskustelu)

▪ Jos lapseen on kohdistettu rajoitustoimenpiteitä, mitä nämä ovat olleet, 

miksi on turvauduttu ja miten lapsen hyvinvoinnista on niiden jälkeen 

huolehdittu

▪ Miten lapsi on suhtautunut kuljetukseen

o Rajoitustoimenpiteistä tehtävä erilliset päätökset ja annettava selvitykset.
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o Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, päivystävä 

sosiaaliviranomainen.

o Laitoksen johtaja

o Laitoksen johtajan määräämä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan 

kuuluva henkilö 

o Laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö 

o Laitoksen johtajan tulee laatia päätösvallan käyttämisestä erillinen kirjallinen 

delegointimääräys. Määräyksessä tulee määritellä eri tilanteet, joissa 

päätösvaltaa käytetään, kuka kasvatushenkilökunnasta voi missäkin 

tilanteessa päättää rajoitustoimenpiteistä ja miten johtajalle kuuluva 

päätösvalta määrittyy hänen poissa ollessaan.

o Hoito- ja kasvatustehtävissä toimiviin työntekijöihin luetaan ainoastaan 

varsinaisissa hoitotehtävissä oleva henkilöstö (ei kokit, siivoojat, opettajat, 

vieraileva psykologi)

o Lyhytaikaisesta yhteydenpidon rajoituksesta voi päättää vain laitoksen 

johtaja!
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Päätöksen rajoitustoimenpiteestä voi tehdä



Lapsen oikeusturvan toteutuminen
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• Laitoksessa tulee olla saatavilla ohjeet muutoksenhaun 

tekemiseen, viranomaisten sekä kunnan sosiaaliasiamiehen 

yhteystiedot. 

• Samanlainen ohjeistus tulee tehdä myös kantelun tekemisestä 

hallinto-oikeudelle

• Ohjeistus voisi sisältää luettelon, mistä rajoitustoimenpiteistä voi 

lastensuojelulain mukaan valittaa, miten ja missä ajassa valitus 

tehdään, sekä esimerkiksi lapsen mahdollisuus pyytää 

rajoituspäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä tai suullista 

käsittelyä hallinto-oikeudessa. 

• Ohjeissa tulisi myös selvittää, miten maksutonta oikeusapua on 

saatavissa.

Räty 2019, 588



Pohdittavaa
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• Pohtikaa, miten toimitaan niissä tilanteissa, jossa 

lapsi kieltäytyy allekirjoittamasta hänelle annettua 

tiedoksiantoa. 

• Joskus asiakkaat kuvittelevat, että he hyväksyvät 

päätöksen, jos allekirjoittavat tiedoksiannon, vaikka 

sitähän se ei tarkoita vaan sitä, että he ovat saaneet 

päätöksen tiedoksi.



Tsemppiä tekemiseen!
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