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KÄSITELTÄVÄT AIHEET

1. KUNNAN TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET VALVONNASSA

2. SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ROOLI

3. MITÄ VALVOTAAN

4. LAPSEN ASEMA JA OIKEUSTURVA

+(RAJOITUSTOIMENPITEISTÄ VALVONTAAN LIITTYEN)



SIJOITTAJAKUNNAN JA SIJOITUSKUNNAN TEHTÄVISTÄ

• Sijoittajakunnalla järjestämis- ja kustannusvastuu

• Ostopalvelusopimukset- ongelma tässä

• Huolehdittava, että sosiaalityöntekijällä toimintamahdollisuudet

• Sijoituskunta valvoo sosiaalihuollon järjestämistä alueellaan

• Sijoituskunnalla velvollisuus järjestää palveluja- sijoittajakunnan ilmoitukset 78 §

• Velvollisuus kiireellisiin toimiin



SIJAISHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

• Päätöksen merkitys

• Sijaishuoltopaikan valinta ja muuttaminen

• Lapsen yksilölliset tarpeet, oikeus uskontoon, omaan kieleen ja kulttuuriin

• Lapsen tarvitsemat palvelut- miten järjestettävissä

• Koulunkäynti

• Yhteydenpito

• Asiakassuunnitelman merkitys

• Hoito- ja kasvatussuunnitelma



SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVISTÄ

Osallistuu ja valmistelee

- Asiakassuunnitelma

- Hoito- ja kasvatussuunnitelma

- Hakemus huostaanotosta

- Huostaanoton lopettaminen

- Sijaishuolto

- Eho

- Lapsen tutkimus, hakemus HaO

- Ypr

- Jälkihuollon suunnittelu



SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VALVONTAAN LIITTYVISTÄ TEHTÄVISTÄ

Valvoo lapsen edun toteutumista

- Sijaishuollon järjestäminen

- Oikeus palveluihin, erityisesti terveydenhuolto ja opetus

- Rajoitustoimenpiteet

- Kasvatuskeinot

- Lapsen tapaaminen

- Huolehtii lapsen tiedollisista oikeuksista

- Käyttövarat



ASIAKASSUUNNITELMA

• Sosiaalityöntekijä laatii

• Sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet

• Yksilöitävä lapsen tarvitsema tuki ja palvelut

• Kuvattava millä tavoin ja missä ajassa tavoitteet ovat saavutettavissa

• Sijaishuoltopaikan tehtävät

• Lapsen oikeus yhteydenpitoon

• Perheen jälleenyhdistäminen

• Vanhemmuutta tukeva suunnitelma

• Toimitettava lapselle, huoltajalle ja sijaishuoltopaikalle



HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 30 a §

• Laadittava viipymättä, jos lapseen on kohdistettu sijaishuollossa rajoituksia tai on todennäköistä, 

että lapseen tullaan kohdistamaan rajoituksia. 

• Hoito- ja kasvatussuunnitelman tarkoituksena on havainnollistaa asiakassuunnitelmaan kirjatut 

tavoitteet ja kuvata, miten lapsen tarpeisiin vastataan turvaten lapsen hyvä kohtelu.

• Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tehtävä yhdessä lapsen kanssa. 

• Sosiaalityöntekijä osallistuu

• Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa varten on kuultava lapsen huoltajia, jollei se ole ilmeisen 

tarpeetonta tai mahdotonta. 

• Hoito- ja kasvatussuunnitelma on toimitettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle 

sosiaalityöntekijälle



MITÄ VALVOTAAN

• Lapsen tarvitsemat palvelut

• Lapsen oikeus opetukseen

• Lapsen terveydenhuolto

• Käyttövarat

• Kielelliset oikeudet 

• Sijaishuollon laatu

• Lapsen kohtelu

• Rajoitustoimenpiteet



VALVONTA

Sosiaalityöntekijä

- Sijaishuollon jatkuva valvonta

- Asiakirjat

- Lapsen tapaaminen

- Yhteydenpito lapseen muutoin

- Rajoituspäätökset

- Kirjaukset ja päivittäismerkinnät

- Keskustelut laitoksen kanssa

Kuntalain mukainen sopimus

- Ei stt tehtäviä



KUNTALAIN 54 §

• Sopimus viranomaistehtävien hoidosta

• Sopimuksen sisältö

• Stt:n tehtävät erikseen

• Ennakollinen valvonta

• Jatkuva valvonta Huom! asiakirjat



ILMOITUS EPÄKOHDISTA

• LSL 79 §- velvollisuus ilmoituksen tekoon

• Sijaishuoltopaikan puutteet ja epäkohdat, jotka voivat vaikuttaa myös muiden sijoitettujen 

lasten huolenpitoon

• Ilmoitus muille tiedossa oleville sijoittajakunnalle, sijoituskunnalle ja Aville

• Salassapitosäännösten estämättä

• Tarkastusten julkisuus- ei yksilöä koskevia tietoja (sijoittajakunta saa. Huom kuitenkin 

lapsen kanssa keskustelut), ei liikesalaisuuksia



SIJAISHUOLLON LAATU

• Kohtelu

• Tilat

• Henkilökunta

• Harrastukset

• Ulkoilu 

• Ravinto

• Vaatetus



SIVISTYKSELLISET OIKEUDET 52 a §

• Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja 

perusopetukseen sijaishuollon aikana siten kuin niistä 

säädetään varhaiskasvatuslaissa ja perusopetuslaissa.

• Lapsen asiakassuunnitelmaan on kirjattava, miten 

hänen varhaiskasvatuksensa, perusopetuksensa tai 

muu lapsen opetus järjestetään sijaishuollon aikana.

• Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun 

lastensuojelun työntekijän tulee tehdä yhteistyötä 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen 

opetuksen järjestäjän kanssa lapsen kodin 

ulkopuolisen sijoituksen valmistelun aikana sekä 

sijoituksen aikana.

• Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa 

vastaavan työntekijän tulee toimia yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen 

opetuksen järjestäjän kanssa.

• AOAS 3.8.2018 Dnro 185/2018. Lapsen sijaishuollosta

vastuussa olevan sosiaalityöntekijän ja lapsen sijoituspaikan

sekä koulun tulee yhteistyössä pyrkiä kaikin käytettävissä

olevin keinoin tukemaan lapsen perusopetusta, ottaen

huomioon lapsen yksilölliset olosuhteet ja myös hänen

omat toiveensa ja voimavaransa.

• AOA 20.5.2019 Dnro 5377/2018. Sijoitetun lapsen

sivistyksellisiä oikeuksia ei saa loukata. Sijaishuollosta

vastuussa olevan sijoittajakunnan on seurattava lapsen

opetuksen järjestämistä ja tehtävä opetuksen

järjestämisestä tarvittavat ratkaisut yhteistyössä lapsen ja

lapsen huoltajien kanssa. Sijoittajakunta ei voi siirtää tätä

laissa säädettyä velvollisuuttaan sijaishuoltopaikalle.



LAPSEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

• Oikeus terveydenhuollon palveluihin- vrt käytäntö

• Omana toimintana

• Toimielimen oikeus päättää –LsL 45 §

• Lapsen potilaslain mukaiset oikeudet

• Lääkitys 



KÄYTTÖVARAT

• Käyttövarojen maksaminen ja niiden käyttö

• Seuranta ja selvitykset

• Sijaishuollon muutos, karkumatkat, huostaanoton päättyminen

• Lapsen muut tulot ja varat

• Vahinkojen korvaaminen

• Sakot



KIELELLISET OIKEUDET

• Turvattu perustuslaissa

• Asiakaslaki 4 §

• Kielen merkitys lapselle

• Sijoittajakunnan velvollisuudet

• Kulttuuritausta

• Uskonnollinen vakaumus

• Muun vakaumuksen huomioon ottaminen



OIKEUSTURVAN KANNALTA ERITYISIÄ HUOMIOITA

• Sosiaalityöntekijä ei tapaa lasta kahden kesken

• Lasten osallisuutta ei tueta

• Lapsen terveydenhuollon järjestämisen ongelmat (potilaslaki, lääkitys)

• Lapsille ei aina järjestetä opetusta

• Sijoitetun lapsen oikeus päihdehoitoon

• Lapsen itsemääräämisoikeuden rajoitukset, vaatetukseen ja ulkonäköön puuttuminen

• Lapsen oman puhelimen käyttö (yöllä, laitoksen yleisissä tiloissa)

• Sosiaalityöntekijä vs. laitos, kumpi päättää

• Haltuunotto, puhelin, rahat, käyttövarat ja kannustusrahat



LAPSEN OIKEUSTURVA

• Tiedolliset oikeudet

• Laitoksen velvollisuudet 32 a § (myös stt) ja 61 b § ja 74 a §

• Oikeussuojakeinojen saavutettavuus ja tehokkuus

• Sosiaalityöntekijän velvollisuudet, avustamis- ja edistämisvelvollisuus

• Kirjaukset

• Asiakirjajulkisuus



LAPSEN TAPAAMINEN JA YHTEYDENPITO LAPSEEN

• Lapselle kuuluva oikeus tavata henkilökohtaisesti stt

• Merkinnät asiakassuunnitelmassa ja lasta koskevissa asiakirjoissa

• Muu yhteydenpito- merkinnät asiakirjoihin



TIETO KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA 
OIKEUSSUOJAKEINOISTA 32 a §

• Tieto päätöksen perusteista ja sisällöstä

• Valitusmahdollisuus+ siihen liittyvät 

liitännäisvaatimukset

• Muut oikeussuojakeinot

• Mahdollisuus oikeusapuun

• Huoltajalle ja lapselle, myös vanhemmalle, jos 

merkitystä

• Ymmärrettävässä muodossa ja saavutettavalla 

tavalla

• AOA 29.11.2017 Dnro 5727/2017. Apulaisoikeusasiamies 

kiinnitti lastenkodin huomiota yleisesti siihen, että kun 

lapselle annetaan rajoituspäätös tiedoksi, tulisi hänelle aina 

antaa päätös alkuperäisenä tai kopiona ja tehdä merkintä 

päätöksen luovuttamisesta lasta koskeviin asiakirjoihin. Jos 

lapsi kieltäytyy ottamasta vastaan päätöstä, tulisi lapselle 

ilmoittaa, että päätöstä tai sen kopiota säilytetään hänen 

lukuunsa asumisyksikön tiloissa tai lapselle nimetyn 

omahoitajan ilmoittamassa paikassa, josta lapsi saa sen 

aina halutessaan. Tästä tulee tehdä merkintä lapsen 

asiakasasiakirjoihin. Ainakin valitusaikana päätöstä tulee 

säilyttää siten, että se on nopeasti saatavissa, jos lapsi sitä 

pyytää.



LAITOKSEN SÄÄNNÖT JA KASVATUS 4 a §, 4 §

• Sääntöjen ja kasvatuksen oltava yleisesti hyväksyttävää

• Sääntöjen oltava lastensuojelulain mukaisia

• Säännöt eivät saa muodostua tosiasiassa rajoitustoimenpiteiksi

• Jos kasvatukselliset säännöt tosiasiassa rajoittavat lapselle kuuluvia perusoikeuksia, kysymys ei ole enää säännöistä, vaan joko yksilöllistä päätöksentekoa
edellyttävistä lain tarkoittamista rajoitustoimenpiteistä tai mahdollisesti lainvastaisesta menettelytavasta. Esimerkiksi säännöillä, joilla pyritään
järjestelmällisesti katkaisemaan ja estämään lasten sosiaaliset suhteet, puututaan lapsen sananvapauden rajoittamisen ohella perusteettomasti lapsen
perustuslain 10 §:n tarkoittamaan yksityiselämän suojaan sekä lapsen itsemääräämisoikeuteen. Lapsella on oikeus luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita
niin laitoksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

• Joukkorangaistukset eivät ole mahdollisia

• Säännöissä ja kasvatuksessa huomioitava lapsen yksilöllinen tilanne

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

toteuttamisen tulee tukea ja edistää laadultaan hyvää lapsen hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.  Laitoksen säännöt on laadittava laitokseen sijoitettujen 

lasten taustat, iät ja kehitystaso sekä sijoitusperuste huomioon ottavalla tavalla. 

• Sääntöjen oltava ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia ja oikeassa suhteessa niiden tavoitteisiin



• Mitä on hyvä kasvatus?

AOAS 2.4.2019 Dnro 5741/2018. Laitokseen sijoitettu lapsi oli kantelun tekemisen jälkeen yhteydessä

oikeusasiamiehen kansliaan ja kertoi, että hän oli pyytänyt laitoksesta tietoja laitoksen säännöistä, jotka koskivat

nimenomaan häntä ja muita sijoitettuja lapsia. Kantelija kertoi halunneensa ottaa puhelimellaan mainituista

ohjeista ja säännöistä valokuvan. Lapsi kertoi, ettei hän ollut saanut pyytämiään tietoja. Lapsen pyytämissä

asiakirjoissa oli kysymys sijoitettujen lasten päiväohjelmasta laitoksessa sekä laitokseen sijoitettuja lapsia

koskevista laitoksen säännöistä.Asiakirjat eivät sisältäneet mitään salassa pidettävää aineistoa.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen katsoi, ettei laitoksella ollut mitään asiallista perustetta tietojen antamisesta

kieltäytymiselle. Kysymys oli sellaisista asiakirjoista, joilla on ollut merkitystä sijoitetun lapsen päivittäiseen

elämään. Menettely oli virheellistä ja kantelijan etuja vaarantavaa. Apulaisoikeusasiamiehen sijainen korosti, että

hyvää sijaishuoltoon liittyvää menettelyä on se, että lapset otetaan riittävästi mukaan laitoksen säännöistä ja

käytännöistä päätettäessä.



PÄÄTÖKSIÄ

• 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 

laitoksissa oleville 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.

• AOAS 24.7.2019 Dnro 2832/2019. Lapsella on oikeus luoda myös laitoksessa asuessaan hänelle uusia sosiaalisia suhteita, myös vastakkaiseen
sukupuoleen. Siis sellaisia henkilösuhteita, joita solmitaan tavallisestikin esimerkiksi koulussa, työpaikalla, harrastuksissa tai vapaa-ajan vietossa. Lapsen
oikeus normaaliin kanssakäymiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen sekä tunteiden osoittamiseen on turvattava myös sijaishuollon aikana.
Sijaishuoltopaikan tehtävänä on luoda lapsille mahdollisimman kodinomainen ilmapiiri ja ympäristö. Tähän hyvään sijaishuollon laatuun kuuluu myös se,
että lapset voivat viettää keskenään aikaa ja osoittaa tarvittaessa omia positiivisia mutta myös negatiivisiakin tunteita toisilleen riippumatta henkilön
sukupuolesta.



HYVÄÄ KOHTELUA KOSKEVA SUUNNITELMA 61 b §

• mikä suunnitelman tarkoitus on,  mikä on laitoksen antaman hoidon tarkoitus 

• mikä on rajoitusta,  mitä rajoitukset lapsen kannalta merkitsevät

• milloin ja miten rajoitustoimenpidettä voidaan käyttää

• kuka siihen voi turvautua, kuka niistä päättää

• mikä on rajoitustoimenpidettä koskevan päätöksen merkitys

• miten asiaa perustellaan rajoituksia koskevissa kirjauksissa ja lasta koskevissa päivittäismerkinnöissä

• miten lapsi saa tietoja itsestään tehdyistä laitoksen laatimista asiakirjoista

• miten rajoitukset eroavat laitoksen kasvatuksellisista säännöistä 

• miten lapsi voi laitoksessa reagoida asiaan, miten hän saa äänensä kuuluviin

• mitkä ovat lapsen oikeudet asiassa



RAJOITUSTOIMENPITEET

• Päätökset (kuuleminen, lapsen mielipide, päätöksenteko, toimeenpano- mukana olleet, 

tiedoksianto, muutoksenhaku)

• Rajoitusten kirjausmerkinnät

• Kiinnipitoselvitykset

• Eristämisen seurantamerkinnät

• Tallenteet



YLEISET EDELLYTYKSET RAJOITUKSILLE 61 a §

• Laissa säädetyillä perusteilla

• Lapsen edun mukaisia, oikeassa suhteessa lapsen ikään ja kehitystasoon

• Suhteellisuusperiaate, välttämättömyys, lievin toimenpide

• Hyväksyttävyys, ei rangaistuksena

• Lapsen yksilölliset olosuhteet otettava huomioon

• Toteutustavassa huomioon otettavat seikat

• Rajoitusten yhteisvaikutus

• Kumuloituvat vaikutukset 

• Lopettaminen

• PeVL 64/2018. Ehdotetussa 61 a §:ssä mainittujen rajoitustoimenpiteiden kaikkien edellytysten tulee täyttyä, jotta rajoitustoimenpidettä

voidaan soveltaa.



PÄÄTÖKSENTEKO KUNNASSA

• YPR: johtava viranhaltija tai hänen määräämä muu 

viranhaltija kuin lapsen asioista vastaava stt, stt

valmistelee

• YPR: johtava viranhaltija tai hänen määräämä muu 

viranhaltija (jatkaminen, muuttaminen, lopettaminen), 

kiireellisissä tilanteissa toimielimen määräämä 

viranhaltija, joka voi olla myös lapsen asioista 

vastaava stt

• LVR: stt päättää laitoksen päätöksen jatkamisesta, voi 

päättää myös koko ajasta, myös lopettamisesta?

• Lähetyksen luovuttamatta jättäminen ja 

luovuttamatta jätetyn viestin lukeminen: lapsen 

asioista vastaava stt

• KHO 15.6.2017 T 2902. Päätöksentekijä. Alaikäisen lapsen ja tämän isoäidin 

yhteydenpitoa oli rajoitettu 17.4. - 30.11.2015 perusturvakuntayhtymän 

sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksellä. Päätöksen tehnyt sosiaalihuollon viranhaltija 

E ei ollut lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukainen sosiaalihuollon johtava 

viranhaltija. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei yhteydenpidon rajoittamista koskeva 

asia yksinomaan luonteensa vuoksi ole joka tilanteessa kiireellinen lastensuojelulain 63 

§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Nyt kysymyksessä olevissa olosuhteissa asiassa 

ei ollut kyse sellaisesta kiireellisestä tilanteesta, että sosiaalihuollon viranhaltija E:llä 

olisi ollut toimivalta päättää yhteydenpidon rajoittamisesta lastensuojelulain 63 §:n 2 

momentin ja 13 §:n 1 momentin nojalla. Myöskään asiassa esitetty kiireellisiä tilanteita 

koskeva delegointipäätös ei antanut viranhaltijalle toimivaltaa päättää yhteydenpidon 

rajoittamisesta muissa kuin kiireellisissä tilanteissa. Koska kysymys ei ollut 

kiireellisestä tilanteesta eikä perusturvakuntayhtymän sosiaalihuollon viranhaltija E:llä 

siten ollut toimivaltaa päättää yhteydenpidon rajoittamisesta, viranhaltijan ja hallinto-

oikeuden päätökset yhteydenpidon rajoittamisesta oli kumottava.

• EHO: johtava viranhaltija tai hänen määräämä muu 

viranhaltija kuin lapsen asioista vastaava stt (aloittaminen ja 

jatkaminen), lapsen asioista vastaava stt (lopettaminen)

• Lapsen turvallinen kuljetus: lapsen asioista vastaava stt



PÄÄTÖKSENTEKO LAITOKSESSA
• Oltava delegointimääräys (kuka on laitoksen johtajan 

määräämä hlö)

• Itä-Suomen HAO 28.5.2014 nro 14/5065/2. Rajoituspäätöksestä on

ilmettävä selvästi päätöksen tehnyt henkilö. Rajoituspäätöksessä, joka koski

aineiden ja esineiden haltuunottoa, oli rajoitustoimenpiteestä päättäneeksi

henkilöksi kirjattu päätökseen eri henkilö kuin se, joka oli allekirjoittanut

päätöksen.

• Ostopalvelusopimuksessa voi olla määräyksiä 

päätöksenteosta

• Päätöksen muoto- kiireelliset tilanteet- suullinen päätös 

mahdollinen, kirjallinen päätös annettava viipymättä

• Määräaika muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen 

tiedoksisaannista siten kuin laissa erikseen säädetään. 

Vaikka valitusaika alkaa kirjallisen päätöksen 

tiedoksisaannista, rajoitustoimenpiteen keston 

määräajat lasketaan tosiasiallisesta päätöksestä eli 

suullisen päätöksen tekemisestä.

• Toimeenpano

• Kuuleminen

• Päätöksen perustelut, päätöksestä on käytävä ilmi kaikki 

asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu sekä 

päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin 

asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu tai miten asia on 

muutoin ratkaistu. 

• Itä-Suomen HAO 28.5.2014 nro 14/5065/2. Lapselta oli otettu haltuun päätöksessä 

tarkemmin mainitut aineet ja esineet. Valituksenalaiset päätökset oli perusteltu sillä, 

että vaaralliset aineet ja esineet otetaan laitoksen haltuun turvallisuuden 

varmistamiseksi. Perusteluista ei ilmennyt, millä perusteella ja mitkä aineet ja esineet oli 

arvioitu olevan sellaisia lastensuojelulain 65 §:n mukaisia aineita ja esineitä, jotka on 

tarkoitettu lapsen itsensä tai toisten vahingoittamiseen. Päätöksestä ei myöskään 

ilmennyt, mitkä aineet on arvioitu ominaisuuksiensa puolesta soveltuvan mainitun lain 

kohdan mukaisesti vaarantavan ihmisten henkeä, terveyttä tai turvallisuutta tai 

vahingoittavan omaisuutta ja millä perusteella olisi todennäköistä, että lapsi käyttäisi 

kyseisiä aineita mainittuun tarkoitukseen. 

• Tiedoksianto

• Kirjaukset



PÄÄTÖKSENTEKO

• Päätöksenteossa huomioon otettavia seikkoja:

• Jo tapahtuneet seikat

• Ei ennakollisesti

• Ei rangaistuksena

• Ei suostumuksella tai luvalla

• Jos rajoitustoimenpiteellä puututaan johonkin lapsen
perusoikeuteen ja samanaikaisesti rajoitetaan lapsen muuta
laissa säädettyä oikeutta, rajoituspäätökset on tehtävä aina
erikseen.

• AOA 18.12.2014 Dnro 929/4/13. Laitokseen sijoitetun lapsen liikkumista oli
rajoitettu mm. sillä tavoin, että lapsi ”Ei voinut matkustaa sijaishuoltoyksikön
ulkopuolelle ilman tiivistä ammatillista ohjausta.” Päätöksestä ilmeni edelleen,
että lapsi ei voinut käydä kotonaan tai muualla yhteydenpidon rajoittamisen
aikana. Yhteydenpidon rajoittamista koskevalla päätöksellä oli tosiasiallisesti
rajoitettu myös lapsen liikkumista.

• AOA 18.3.2019 Dnro 1605/2018. Henkilönkatsastusta koskevissa päätöksissä oli tosiasiassa

päätetty samalla myös henkilöntarkastuksesta. Tämä ilmeni rajoitustoimenpiteen

kuvausosasta: ”vaihtaa valvotusti päälleen etukäteen tarkastetut vaatteet, antaa

virtsanäytteen ja mukana tuodut tavarat tarkistetaan.” Lisäksi kaikille lapsille tehtiin

sijoituksen alkaessa kaikille saman sisältöiset päätökset. Henkilöntarkastusta ja -katsastusta

koskevat ratkaisut on kuitenkin tehtävä erikseen. Henkilönkatsastuksen ja

henkilöntarkastuksen tekeminen edellyttää aina perusteltua syytä epäillä yksittäistapauksessa

lapsen käyttäneen päihteitä tai huumausaineita tai että lapsella on niitä hallussaan.

Henkilönkatsastusta koskevat päätökset oli tehty lainvastaisella tavalla.

• AOAS 22.7.2020 Dnro 6166/2019.Rajoitustoimenpidettä koskevan päätöksen tekemisessä ja 

sen täytäntöönpanossa on kyse julkisesta hallintotehtävästä, jossa käytetään julkista valtaa 

riippumatta siitä, tehdäänkö päätökset yksityisten, valtion tai kunnan ylläpitämissä laitoksissa. 

Rajoitustoimenpiteiden käyttöä ei voida missään tilanteessa perustaa lapsen itsensä 

antamaan suostumukseen tai hänen lupaansa. Lastensuojelulain tarkoittamissa 

rajoitustoimenpiteissä on kyse sellaisista toimenpiteistä, jotka puuttuvat johonkin lapsen 

perustuslailla turvattuun perusoikeuteen. Kysymys on tässä mielessä ehdottomista lapselle 

kuuluvista oikeuksista. Sijoitettujen lasten osalta kysymys on selkeästi alisteisesta 

viranomainen/laitos-lapsi -asetelmasta, jolloin suostumuksen pyytämistä ei voi pitää lain 

mukaisena hyväksyttävänä menettelynä. Alisteisessa asemassa olevan lapsen antamaa 

suostumusta ei voida pitää aitona tahdonilmauksena ja suostumuksena. Itsestäänselvää on, 

että laitokseen sijoitettu lapsi voi olla siinä käsityksessä, ettei hänellä tosiasiassa ole 

mahdollisuutta kieltäytyä suostumuksen antamisesta.



KUULEMINEN

• Asianosaisen kuulemisesta on säädetty hallintolain 34 §:ssä. 

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus 

lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista 

vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian 

ratkaisuun. 

• Miten käytännössä? Puhelimella, suullisesti muutoin?

• Itä-Suomen HAO 28.5.2014 nro 14/5065/2. Hallintolain mukaisessa

kuulemisessa on lähtökohtana, että asianosainen saa ennakkoon tiedon

kuulemisesta. Asianosaiselle on annettava myös ennakkoon riittävä

yksilöity tieto siitä, mistä asiasta häntä tullaan kuulemaan. Tällainen

menettely suojaa sitä, että asianosaisella on oikeusturvansa edellyttämällä

tavalla tilaisuus valmistautua kuulemiseen. Asianosaisella on oltava vielä

tilaisuus tutustua asian ratkaisuun vaikuttaviin asiakirjoihin sekä esittää

käsityksensä myös niiden merkityksestä asiassaan.

Lähtökohtaisesti hallintolain mukainen kuuleminen tapahtuu kirjallisesti.

Joka tapauksessa asianosainen on kutsuttava kuulemiseen sillä tavoin, että

hänelle turvataan hallintolain säännösten mukaisesti lain mukaiset

mahdollisuudet saada ennakkoon täsmällinen tieto kuulemisen kohteena

olevasta asiasta. Kuulemissäännösten yhtenä keskeisenä tarkoituksena on

siis turvata asianosaiselle riittävä mahdollisuus valmistautua kuulemiseensa

• Asianosaiset rajoitustoimenpiteissä.

• KHO 27.10.2017 T 5465. Viranhaltija oli samalla päätöksellään rajoittanut lapsen 

yhteydenpitoa molempiin isovanhempiin. Päätös oli lähetetty tiedoksi 

isovanhemmille yhteisellä saantitodistuskirjeellä. Saantitodistuksen oli 

vastaanottanut toinen isovanhemmista. Viranhaltija oli ratkaissut samassa 

päätöksessään kaksi yhteydenpidon rajoittamista koskevaa asiaa. Päätöksen 

tiedoksianto olisi tullut toimittaa kummallekin isovanhemmalle erikseen. 

• Kuuleminen voidaan hallintolain mukaan jättää poikkeuksellisesti tekemättä ja 

asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, muun muassa jos kuuleminen saattaa 

vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian 

käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, 

yleiselle turvallisuudella taikka ympäristölle. 

• Perusteltava ja selvitettävä asiakirjoissa

• Huom! kirjaukset 74 § ja asiakirjat

• Lapsen mielipiteen selvittäminen.

• AOA 14.3.2018 Dnro 5785/2017. Apulaisoikeusasiamies kiinnitti sosiaalitoimen 

vakavaa huomiota siihen, että lastensuojelua koskevia päätöksiä tehtäessä on 

selvitettävä asianosaisten ja erityisesti lapsen mielipide asiassa. Asianosaisten 

hallintolain mukaisella kuulemisella on erityistä merkitystä heidän oikeuksiensa 

toteutumisen kannalta. 



PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

• Tiedoksianto viipymättä- miksi?

• AOAS 1.8.2018 Dnro 4773/2017. Lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle viranomaisen 

toimenpitein on niin merkittävä ja kaikkien osapuolten perusoikeuksia syvästi koskeva 

päätös, että päätöksen tiedoksiannon viivytyksettömyyden vaatimus korostuu. Se ei voi 

jäädä asianosaisen pyyntöjen, toivomusten tai vaatimusten varaan. 

• Tiedoksiantotavat- rajoituspäätökset?

• Tarkoituksenmukaisella tavalla

• AOA 14.3.2018 Dnro 5785/2017. Sijaishuoltopaikan muutosta koskeva päätös yritettiin 

antaa tiedoksi huoltajalle kahteen eri otteeseen. Tiedoksiantotapana oli molemmissa 

yrityksissä saantitodistusmenettely. Selvityksen mukaan lapsen huoltaja ei ollut hakenut 

lähetystä postista. Kun saantitodistusmenettely ei tosiasiallisesti ollut toimiva 

tiedoksiantotapa (lähetystä ei ollut otettu vastaan ja se palautui sosiaalitoimelle) eikä 

päätöstä voitu luovuttaa kantelijalle henkilökohtaisesti, olisi asiassa tullut turvautua 

hallintolain mukaiseen haastetiedoksiantomenettelyyn.

• Merkinnät- lähetyspäivä

• AOAS 7.4.2017 Dnro 5030/2016. Rajoituspäätöksistä ei ilmennyt, milloin päätös oli annettu tai

lähetetty tiedoksi asianosaisille. Päätöksestä puuttuivat myös päiväys- ja tiedoksiantomerkinnät.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen katsoi, että tällaiset merkinnät tulee ilmetä päätöksestä tai

päätökseen liitetystä muusta asiakirjasta. Kaikille asianosaisille on annettava tiedoksi päätökset

siten kuin hallintolaissa säädetään.

• Muutoksenhakuohjeet

• Alkuperäisenä tai jäljennöksenä- entä lapselle

AOA 1.12.2017 Dnro 5500/2017. Lasta koskevat laitoksessa tehdyt rajoituspäätökset 

oli annettu lapsille tiedoksi siten, että lapset olivat allekirjoituksillaan vahvistaneet 

saaneensa tiedon päätöksistä. Alkuperäisiä tai jäljennöksiä lapsilla päätöksistä ei ollut 

eikä myöskään tietoa siitä, missä päätökset säilytettiin. Kuulluilla lapsilla ei heidän 

kertomansa mukaan ollut selvää kuvaa päätösten tarkemmista sisällöistä tai siitä, 

millä tavoin päätökseen tyytymättömällä olisi mahdollisuus reagoida päätökseen 

(esimerkiksi valittaa). Apulaisoikeusasiamies kiinnitti lastenkodin ja sosiaali- ja 

terveystoimialan huomiota siihen, että päätösten tiedoksiantokäytännöstä saattoi 

seurata, että rajoitustoimia koskevat päätökset eivät saavuta lainvoimaa, mikä 

merkitsee sitä, että päätösten valitusaika ei kulu umpeen. 

• Täytäntöönpano- ongelmat- LsL 91 §



RAJOITUSTOIMENPITEIDEN KIRJAAMINEN 74 §

• Rajoitukset aina kirjattava lapsen asiakasasiakirjoihin

• Kuvaus tapahtumista ja rajoitukseen oikeuttavasta lapsen käyttäytymisestä ja menettelystä

• Missä ja miten toimeenpantu

• Kuka on toimeenpannut rajoituksen, kuka on ollut sitä toteutettaessa läsnä

• Rajoittamisen syy, perusteet ja sen kesto (alku ja loppu ilmettävä päätöksistä ja kirjauksista)

• Rajoituksen lopettamisen perustelut (huom. edellytykset päätöksenteosta tiettyjen rajoitusten osalta)

• Jos useita rajoituksia peräkkäin, niiden perusteet ja olosuhteet ilmettävä kirjauksista

• Uutta, että eristämisen osalta kirjauksista ilmettävä eristämiseen johtanut tilanne, sen 

toteuttamistapa sekä miten eristämisen jatkamisen perusteita on eristämisen aikana jatkuvasti

arvioitu. Myös eristämisen lopettamisen perusteet ja syy on kirjattava 

• Miten lasta on kuultu ennen päätöstä/sen toteuttamista, lapsen mielipiteen sisältö on kirjattava

• Rajoitustoimenpiteiden vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan



RAJOITUKSEN LAPSIKOHTAINEN ARVIOINTI 74 a § (UUSI)

• Miksi jälkiselvittely on tehtävä?

• Laitoksen on arvioitava rajoitustoimenpiteiden käyttöä yhdessä lapsen kanssa heti, kun hän kykenee ymmärtämään asian 

merkityksen: 

• Rajoitukseen johtanut tilanne

• Tarve rajoitukseen 

• Rajoituksen toteuttamistapa

• Rajoituksen vaikuttavuus 

• Toimenpiteeseen osallistuneen henkilöstön toiminta tilanteessa

• Rajoitus ja sen toteuttamistapaa on käytävä läpi yhdessä myös lapsen huoltajien kanssa, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta tai 

mahdotonta

• Laitoksen on toimitettava tiedot lapseen kohdistetuista rajoituksista sekä selvitys rajoitusten lapsikohtaisesta arvioinnista

lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle viipymättä 

• Useita, peräkkäisiä, yhtäaikaisia tai pitkäaikaisia rajoituksia: lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava lapsen 

kokonaistilanne, lapselle sopivan ja riittävän hoidon ja palvelujen tarve sekä vastaavatko sijaishuoltopaikan henkilöstön 

määrä ja osaaminen sekä tilat lapsen tarpeita

• Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on keskusteltava lapseen kohdistuneista rajoituksista lapsen ja huoltajien 

kanssa, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta
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