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I JOHDANTO 

1.1 Kahden interventiojärjestelmän rajoilla 
Suomalainen lasten ja nuorten rikosten käsittely on organisoitu kahden 
toisistaan poikkeavan järjestelmän piiriin. Tuomiolle rikoksestaan ja siten 
varsinaisten rangaistusjärjestelmän toimien piiriin voi joutua vain 15 
vuotta täyttänyt henkilö. Monet rikosoikeusjärjestelmää sivuavat toimin-
not, kuten poliisin esitutkinta, vahingonkorvausvelvollisuus ja sovittelu, 
koskevat kuitenkin yhtälailla myös alle 15-vuotiaita.1 Näiden ohella kaik-
ki alaikäiset voivat laissa säädettyjen kriteerien täyttyessä valikoitua las-
tensuojelun asiakkaiksi ja siten erilaisten tukitoimien mutta myös pakko-
toimien kohteiksi. Samalla alle 18-vuotiaat, joita lastensuojelulaissa kut-
sutaan lapsiksi, kuuluvat jo varhain nuorisolain ja nuorisopolitiikan piiriin 
ja nähdään itse aktiivisina toimijoina. Nuorisolaissa (27.1.2006/72) nuo-
riksi kutsutaan jopa kaikkia alle 29-vuotiaita. Lastensuojelulaki lukee 18 
vuotta täyttäneet lapsiksi ja alle 21-vuotiaat nuoriksi. Rikosoikeudessa 
alle 15-vuotiaat ovat lapsia ja 15–17-vuotiaat nuoria. 

Rikosoikeusjärjestelmälle on ominaista tekojen tutkinta ja seuraamusten 
määrääminen. Lastensuojelun toimien tulee puolestaan perustua aina lap-
sen etuun. Raja eri viranomaistoimien välillä ja niiden luonteessa on kui-
tenkin käytännössä häilyvä. Viranomaistoimista sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä nuorisotyön, opetus- ja sivistystoimen, työvoimaviranomaisten ja 
poliisin moniammatillinen toiminta ja yhteistyön pyrkimykset dominoivat 
oikeusviranomaisten toimia.  

Näistä lähtökohdista huolimatta emme tällä hetkellä tiedä kovinkaan 
tarkkaan, millainen rooli rikoksilla on korjaavissa lastensuojelunkäytän-
nöissä tai eritoten sen ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Perinteisesti ri-
koksilla oirehtiviin lapsiin kohdistuvia viranomaistoimenpiteitä on tutkittu 
lähinnä yliopistojen yhteiskunta-, kasvatus- ja lääketieteellisissä tiedekun-
nissa ja erityisesti sosiaalityöhön liittyen, mutta viime vuosina sosiaalista 
tukea tarvitsevien alaikäisten parissa tehtävää ammatillista työtä on alettu 
enenevässä määrin tutkia myös ammattikorkeakouluissa. Samalla ”lasten-
suojelukenttä” on jatkuvasti käynnissä olevien moniammatillisten käytän-
nön kehittämisprojektien luvattu maa. 

Kun sovellettava nuorisorikosoikeusjärjestelmä pohjautuu ajatukselle, 
että lastensuojelun toimet nuorten ongelmien ratkomisessa ovat ensisijaisia, 
tulisi tiedossa olla myös mitä ja millaisia nämä toimet ovat ja milloin niitä 
käytetään. Ei ole tyydyttävää, että 15 vuoden rangaistusvastuuikärajaa puo-

                                                           
1 Ks. laajemmin Marttunen 2008. 
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lustetaan lastensuojelun interventiolla osaamatta kuitenkaan kuvata niiden 
yleisyyttä ja laatua. Teema on sekä sosiaali- että nuoriso- ja kriminaalipo-
liittisesti tärkeä. Oikeusministeriössä toteutettiin muutama vuosi sitten las-
ten ja nuorten rikosten käsittelyjärjestelmän perinpohjainen arviointi.2 
Vaikka hanke ei toistaiseksi ole tuottanut lakimuutoksia, painottui siinä 
lastensuojelun korostunut merkitys alaikäisten rikoksiin puuttumisessa ja 
myös puutteellinen tietämys ja tutkimuksen vähäisyys siitä, mitä lastensuo-
jelu on rikoksia tehneiden lasten kohdalla. Vuoden 2008 alussa voimaan 
tulleen uuden lastensuojelulain (13.4.2007/417, myöhemmin LsL) tavoit-
teisiin kuului avohuollon toimenpiteiden lisääminen huostaanottoja vähen-
tävinä toimenpiteinä sekä nuorisotyön korostus osana ennaltaehkäisevää 
lastensuojelua. Lain toteutumista käytännössä ei nuorisotyön tai kansalais-
toiminnan kehittämistoiminnassa vielä ole juuri ehditty pohtimaan. 

Lastensuojelulain 3.2 §:n mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuoje-
lua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kii-
reellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälki-
huolto. LsL 34 §:ssä säädetään avohuollon tukitoimenpiteiden edellytyk-
sistä. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on ryhdyttävä avohuollon 
tukitoimiin viipymättä, jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 
lapsen terveyttä tai kehitystä, taikka jos lapsi käyttäytymisellään vaaran-
taa terveyttään tai kehitystään. Jälkimmäinen kriteeri voi tarkoittaa muun 
muassa rikoksia. Käytännössä lapsen tai nuoren rajattomaan käytökseen, 
rikoksiin ja muuhun asosiaaliseen tai psyykkiseen oireiluun reagoidaan 
seuraavilla työmuodoilla: keskustelutuki, ohjaus ja neuvonta, turvatalo-
toiminta, nuorten kriisipäivystys, auttavat puhelimet, opetustoimen ja 
nuorisotoimen kanssa tehtävä yhteistyö, perhetyö, tukihenkilötoiminta, 
intensiivisen tuen projektit, terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö, 
nuorisopsykiatrian poliklinikat, intensiiviset arviointijaksot (sijoitukset tai 
päiväryhmätoiminta), yhteistyö poliisin kanssa, rikosten ehkäisyyn täh-
täävä projektitoiminta, nuorisoryhmät, henkilötutkinnat, rikossovittelu, 
lähetteet nuorisopsykiatrian poliklinikoille ja yhteistyö sekä nuorisoase-
man sosiaaliterapia, perhetyö ja sijoitukset.3 

Lastensuojelun toimista rankin, huostaanotto, on ajankohtainen tutki-
musteema. Sitä koskeva lainsäädäntö on ollut juuri pohdinnassa lastensuo-
jeluin kokonaisuudistuksen yhteydessä. Myös mediassa lastensuojelun 
asiakasmäärien ja huostaan otettujen lasten määrä on ollut laajan huomion 
kohteena. Tutkijat ovat viime aikoina pohtineet sitä, voiko lastensuojeluti-
lastoja tulkita suoraviivaisesti huono-osaisuuden lisääntymisenä ja/tai mis-

                                                           
2 Nuorisorikostoimikunnan mietintö 2003. 
3 Ks. laajemmin Marttunen 2008, 369–372 lähteineen. 
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sä määrin kysymyksessä ovat politiikan muutokset sosiaalipolitiikan eri 
lohkoilla.4 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on viime vuosina julkaissut 
kolme teemaa koskevaa kirjoitusta, joista ensimmäinen on tarkastellut ala-
ikäisten laitospopulaatiota vertailevasti Suomessa ja Englannissa5, toinen 
avohuollon tukitoimia6, ja viimeisin laajemmin nuorisorikosoikeuden ja 
lastensuojelun perusteita ja rajapintoja7. Viimeksi mainitussa tutkimukses-
sa esitettiin arvio, että vuonna 2005 maamme laitoksiin huostaan otettiin 
noin 50 alle 15-vuotiasta ja noin 100 15–17-vuotiasta ilman omaa tai van-
hempiensa tahtoa ja osittain tekemiensä rikosten vuoksi. 

Tämä raportti koskee 10–17-vuotiaiden pakkohuostaanottoja vuonna 
2005. Tutkimuskysymys on yksinkertainen: millainen rooli alaikäisen ri-
koskäyttäytymisellä on pakkohuostaanottokäytännöissä? Kuinka usein 
pakkohuostaanottoja tehdään – osittain tai yksinomaan – alaikäisten rikos-
käyttäytymisen vuoksi? Näiltä osin tässä suppeassa raportissa tiivistetään 
Marttusen tuoreen väitöskirjan (2008) keskeisiä tuloksia lastensuojelujär-
jestelmän osalta. Entä keitä osin rikosperustein pakkohuostaanoton kohtei-
na olevat nuoret ovat? Kuinka usein he jo aikaisemmin ovat olleet sijoitet-
tuna kodin ulkopuolelle lastensuojelun- tai mielenterveysjärjestelmän yk-
sikköön? Teemat herättävät vääjäämättä kysymyksiä kohteina olleisiin 
nuoriin kohdistuneista kontrollitoimenpiteistä – löytävät ne sitten rikosoi-
keudellisia tai ”pehmeämpiä”, sosiaalityön avohuollollisia tai nuorisotyön 
ennaltaehkäiseviä muotoja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 
 
 
1.2 Aineisto, sen käsittely ja raportin jäsennys 
Ennen kokonaisaineiston keräämistä kokosimme vuoden 2005 alussa pilot-
tiaineiston, jonka pohjalta esittelimme tuloksia vuonna 2006 julkaistussa 
artikkelissa.8 Tutkimusluvat aineistoon haimme kaikista hallinto-oikeuksis-
ta erikseen kesäkuussa 2005. Tilasimme hallinto-oikeuksista aluksi kaikki 
alaikäisiä koskevat (kumotun LsL 16–17 §:n mukaiset) pakkohuostaanotto-
ratkaisut. Ratkaisujen alustavan lähiluvun jälkeen teimme uudelleenrajauk-
sen yli 10 ikävuoteen. Päädyttäessä alkuperäisestä poikkeavaan rajaukseen 
analysoitavien päätösten määrä laski noin kolmasosaan suunnitellusta. 

Varsinaisen tutkimuksen aineistona on kaikkien maamme kahdeksan 
hallinto-oikeuden vuonna 2005 antamat yli 10-vuotiaita lapsia koskevat 

                                                           
4 Eräranta & Autio 2008. 
5 Kuula & Pitts & Marttunen 2006. 
6 Savolainen & Hinkkanen & Pekkarinen 2007. 
7 Marttunen 2008. 
8 Kuula & Pitts & Marttunen 2006. 
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pakkohuostaanottoratkaisut (niin alistus- kuin valitusasiatkin). Ratkaisut on 
annettu 1.1.–31.12.2005 välisenä aikana. Ikä on laskettu sosiaalilautakun-
nan tekemän huostaanottopäätöspäivän perusteella. Jos hallinto-oikeuden 
ratkaisu koskee useita saman perheen lapsia, kukin yli 10-vuotias lapsi on 
itsenäinen havaintoyksikkö. Mukana ovat vain tapaukset, joissa ratkaista-
vana asiakysymyksenä on kunnan huostaanottopäätöksen lainmukaisuus, 
vaikka hallinto-oikeuksien huostaanottoasiaryhmään on kirjattu myös mui-
ta huostaanottoon liittyviä ratkaisuja, kuten sijaishuoltopaikan muuttamista, 
lastensuojelun huoltosuunnitelmaa ja huostassa pidon lopettamista koske-
via asioita. Nämä on rajattu kokonaisuudessaan aineiston ulkopuolelle. Ai-
neistossa on mukana 339 pakkohuostaanottoratkaisua. 

Tutkimuksen reliabiliteetti varmistettiin siten, että sekä yhteiskuntatie-
teellisen että oikeustieteellisen koulutuksen saaneet tutkijat lukivat mo-
lemmat läpi kaikki päätökset ja päätyivät konsensukseen sellaisista ratkai-
suista, joilla ei selvästikään ollut mitään tekemistä rikollisuuden kanssa. Ne 
jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Kriteerinä poissuljennalle oli se, onko 
päätöstekstissä millään tavalla luonnehdittu lapsen poikkeavan käytöksen 
olevan syynä toimenpiteille (päätös perustui kokonaisuudessaan muihin 
seikkoihin kuin alaikäisen poikkeavaan käytökseen). Aineiston karsinta 
toteutettiin syksyllä 2006. Liiteasiakirja-aineisto tilattiin vain niistä tapauk-
sista, joissa lapsen ”huolta aiheuttanut” käytös vaikutti olevan yksi huos-
taanoton perusteista. KHO:n käsiteltäväksi edenneet jutut rajattiin aineiston 
ulkopuolelle sillä poikkeuksella, että niistä koodattiin huostaanottopäätök-
sen ratkaisutiedot ja ratkaisussa mainittu peruste. Näin muodostui supiste-
tuttu aineisto (N=264). Näiden ratkaisujen ja liiteasiakirjojen analyysi to-
teutettiin vuonna 2007 (aineisto oli sivumäärältään suuri; aineistomappeja 
oli 30).  

Tutkimuksessa tarkastellaan lapsen tai nuoren rikollisuuden vaikutusta 
pakkohuostaanottoon siten, että lähteenä ovat huostaanottoa koskevat asia-
kirjat. Tutkimuksessa ei ole tehty erillistä rekisterihakua, jossa olisi huos-
taanottoasiakirjoista riippumattomasti tarkasteltu lapsen tai nuoren rikos-
käyttäytymistä (esimerkiksi poliisin tietoon tullutta rikollisuutta kuvaavat 
rekisterilähteet). Koulukotitutkimuksissa usein mainittu huostaanoton syy 
”kuljeskelu rikollisissa ryhmissä” ei yksistään merkinnyt tässä rikoskäyt-
täytymistä. Nuorten käyttäytymistä on arvioitu rikoslain kriminalisointien 
näkökulmasta. Jos asiakirjoissa oli esimerkiksi maininta nuoren toistuvasta, 
huolta aiheuttavasta, huumeiden käytöstä, laskimme huostaanoton joko 
osittain rikosperusteiseksi silloin kun huumeiden käyttö hallinto-oikeuden 
päätöksessä oli mainittu yhtenä perusteena huostaanotolle tai huostaanoton 
taustalla olevaksi, jos se mainittiin ainoastaan liiteasiakirjoissa, mutta ei 
näkynyt hallinto-oikeuden päätöksestä. 
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Raportin osassa II kuvataan tiiviisti huostaanottoprosessia. Osassa III 
huomion kohteena ovat pakkohuostaanoton kohteiksi joutuneet ongelmalli-
sesti käyttäytyvät lapset ja heidän taustansa. Osassa IV käsitellään pakko-
huostaanottojen perusteita erityisesti niiden rikosperusteisuutta silmällä 
pitäen ja osassa V muita pakkohuostaanoton perusteita. Osassa VI kuva-
taan huostaanotettujen lasten sijoitusyksiköitä, aikaisempia lastensuojelu-
kontakteja ja laitossijoituksia sekä mahdollisia sijoituksia mielenterveys-
lain mukaisiin laitoksiin. Osassa VII esitetään tiiviisti tutkimuksen keskei-
set tulokset ja pohditaan niiden merkitystä. 
 





II HUOSTAANOTTOPROSESSI 

Vuoden 2008 alusta tuli voimaan kokonaisuudessaan uudistettu lastensuo-
jelulaki (417/2007). Tämän tutkimuksen aineisto ajoittuu ajalle, jolloin so-
vellettiin vanhaa vuoden 1983 lastensuojelulakia. Menettely oli tuolloin 
hieman toisenlainen, mutta lakimuutos ei vaikuta juurikaan tämän tutki-
muksen tiedonintressin toteutumiseen. Sovellettavasta menettelystä riip-
pumatta huostaanoton perusteet eivät ole muuttuneet. 

Lakia säädettäessä pakkohuostaanottojen päätöksentekomenettely he-
rätti julkisuudessa, puoluepolitiikassa ja asiantuntijapiireissä vilkasta kes-
kustelua. Päätöksenteko pakkohuostaanotoista siirrettiin kunnan sosiaali-
lautakunnalta hallinto-oikeuksille. Lakiehdotusta hyväksyttäessä vallitsi 
kuitenkin poliittinen yksimielisyys siitä, että hallinto-oikeus ei välttämättä 
ole tarkoituksenmukaisin päätöksentekoelin tähän. Niinpä eduskunta edel-
lytti ponnessa, että hallitus seuraa lapsen huostaanottoa koskevan päätök-
senteon toimivuutta ja että hallitus tarvittaessa ja mahdollisimman ripeästi 
valmistelee ehdotuksen sellaisen lastensuojelua tehostavan päätöksenteko-
menettelyn käyttöönotosta, jossa päätöksen tahdonvastaisesta huos-
taanotosta tekee moniammatillinen toimielin.9 Aineistomme ei anna mah-
dollisuutta esittää tältä osin muita suosituksia kuin sen, että riippumatta 
sovellettavan menettelyn yksityiskohdista lapsen ja perheen oikeusturvasta 
ei saa tinkiä. 

Huostaanoton valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pa-
rityönä toisen työntekijän kanssa. Parina voi olla sosiaalityöntekijä tai muu 
lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Lapsen asiassa tulee järjestää neuvotte-
luja lapsen ja perheen läheisten kanssa. Perheen kanssa sovitaan, keitä kut-
sutaan mukaan. Lopullisen päätöksen kutsuttavista tekee kuitenkin sosiaali-
työntekijä. Tarkoitus on pyrkiä hyvään yhteistyöhön asiantuntijoiden kans-
sa, jotta neuvottelulla päästäisiin toivottuun tulokseen. 

Sijaishuoltopaikan valinnassa on huomioitava lapsen tarpeet ja huos-
taanoton perusteet. Vaihtoehtoja ovat sukulaissijoitus, perhehoito, ammatil-
liset perhekodit, lasten- ja erityislastenkodit sekä nuoriso- ja koulukodit. 
Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä läheisten 
mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen 
tukemiseen. 

Asiakassuunnitelma tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä 
kanssa. Asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ja ilmaista mie-
lipiteensä huostaanotosta ja sijaishuoltopaikasta. 

                                                           
9 Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmä 2006; HE 252/2006 vp; StVM 59/2006. 
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Suostumukseen perustuvasta huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoitta-
misesta tehdään kirjallinen päätös. Jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi 
eivät vastusta huostaanottoa, sen valmistelee sosiaalityöntekijä ja päätök-
sen tekee johtava viranhaltija. Päätös annetaan tiedoksi kaikille asianosai-
sille ja heillä on oikeus hakea siihen muutosta hallinto-oikeudelta. Jos 12 
vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustaa huostaanottoa, on so-
siaalityön johtavan viranhaltijan tehtävä siitä hakemus hallinto-oikeudelle. 
Hakemus on annettava tiedoksi kaikille asianosaisille. Viimeksi mainittua 
menettelyä kutsutaan tahdonvastaiseksi huostaanotoksi ja toisinaan myös 
pakkohuostaanotoksi. 

Sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä on tarkistettava lapsen tervey-
dentila, joko ennen huostaanottoa tai välittömästi sen jälkeen. Terveydenti-
laa ei tarvitse tutkia, jos lapselle on tehty lääkärintarkastus kolmen viimei-
sen kuukauden sisällä ennen huostaanottoa, tai jos se on muutoin ilmeisen 
tarpeetonta. 

Huostaanotto voidaan muutoksenhausta huolimatta panna heti täytän-
töön, kun siitä on suostumukseen perustuvissa tilanteissa johtavan viran-
haltijan tekemä päätös, jossa huostaanotto määrätään heti täytäntöönpanta-
vaksi tai tahdonvastaisissa tilanteissa hallinto-oikeuden väliaikainen mää-
räys, jossa hallinto-oikeus määrää lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen 
hoito ja kasvatus on järjestettävä tuomioistuinkäsittelyn aikana tai hallinto-
oikeuden päätös huostaanotosta. Akuuteissa tilanteissa lapsi voidaan sijoit-
taa kiireellisesti jo ennen hallinto-oikeuden määräystä tai päätöstä. 

Huostaanottopäätös raukeaa, ellei sen täytäntöönpanoon ole ryhdytty 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Täy-
täntöönpanoon ryhtyminen käsittää esimerkiksi kadoksissa olevan lapsen 
etsinnän käynnistämisen. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Huostas-
sapito on lopetettava, kun siihen ei enää ole perusteita. Päätös huostaanoton 
lopettamisesta ei saa olla lapsen edun vastaista. Päätös huostaanotosta rau-
keaa viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta.10 
 

                                                           
10 Taskinen 2007, 54–56. 



III PAKKOHUOSTAANOTETTUJEN LASTEN  
 TAUSTAT 

Suomessa oli vuonna 2005 sijoitettuna 15 160 alle 18-vuotiasta lasta ja alle 
21-vuotiasta nuorta. Kaikista alle 18-vuotiaista sijoitettuna oli yksi prosent-
ti. Sijoitetuista 36 % oli perhehoidossa, 48 % laitoshuollossa ja 16 % muus-
sa huollossa. Laitoshuollossa olevista 34 % oli sijoitettuna ammatillisiin 
perhekoteihin tai perheryhmäkoteihin tai vastaaviin. Huostaan otettuna oli 
yhteensä 9 162 lasta, joista 19 % oli huostassa tahdonvastaisesti. Huos-
taanottojen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden ku-
luessa.11 Kehityksen on tulkittu johtuvan hyvinvoinnin epätasaisesta ja-
kaantumisesta. Toisaalta kynnys lasten ja nuorten ongelmiin puuttumisessa 
on arvioitu madaltuneen samalla kun viranomaisten ja poliitikkojen tapa 
puhua nuorten ongelmista on muuttunut.12 Huostaan otetut edustavat kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevaa nuorten joukkoa.13 Ongelmat elämän-
tilanteessa ilmenevät oireina lapsen tai nuoren omassa käyttäytymisessä. 

Seuraavat kuvaukset perustuvat vuonna 2005 hallinto-oikeuksissa käsi-
teltyihin vastentahtoisiin huostaanottotapauksiin, joiden ratkaisuissa viitattiin 
jollakin tavalla lapsen omaan käyttäytymiseen, esimerkiksi koulusta poissa-
oloina, alkoholin käyttönä, masentuneisuutena tai rikoskäyttäytymisenä 
(N=264). Ne nuoret, joiden ongelmat ovat selkeästi ainoastaan vaikeasta 
perhetilanteesta tai satunnaisesta syystä kuten onnettomuudesta johtuvia, on 
jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelemme tässä (ainakin osaksi) oman 
käyttäytymisensä vuoksi pakkohuostaanotettujen lasten sukupuolta, ikää, 
monikulttuurista taustaa ja alueellisia eroja. Mielenkiintoisen lisän tarkaste-
luun tuo vastentahtoisten huostaanottojen rikosperusteisuus. Lain rikkomi-
sesta löytyi merkintä 45 %:lla pakkohuostaanotetuista lapsista. 
 
 
3.1 Sukupuoli 
Stakesin selvityksen mukaan kaikista lastensuojelun asiakkaista poikia 
(53,8 %) oli hieman tyttöjä (46,2 %) enemmän.14 Tarkasteltaessa tämän tut-
kimuksen niitä 10–17-vuotiaita vastentahtoisesti huostaan otettuja nuoria 
(N=264), joiden vaikea elämäntilanne näkyy ulospäin ongelmallisena käyttäy-
tymisenä, jakauma oli hyvin samankaltainen (55 % poikia ja 45 % tyttöjä).  

                                                           
11 Stakes 2006, Lastensuojelu 2005, tilastotiedote 14/2006. 
12 Hoikkala 2006; Harrikari & Hoikkala 2008. 
13 Kuure 2001; Eräranta & Autio 2008. 
14 Heino 2007. 
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Tarkasteltaessa sitä, kuinka monessa hallinto-oikeuden tai sosiaalityön-
tekijän laatimassa huostaanottopäätöksessä oli mainittu rikos, tytöt olivat 
kuitenkin aliedustettuina. Laitokseen vastentahtoisesti sijoitetuista ja vai-
keuksia omaavista tytöistä alle puolen (44 %) kohdalla rikos oli mainittu 
lastensuojelun asiakirjoissa, kun vastaava osuus oli pojilla 68 %. Vastaa-
vasti tytöistä 56 % ei ollut koskaan syyllistynyt rikoksiin, kun sama luku 
pojilla oli 32 % (kuvio 1). Aiemmassa tutkimuksessa on arvioitu, että tytöt 
joutuvat tai pääsevät laitoksiin useimmin esimerkiksi huolta herättävän tai 
kontrollia kaipaavan seksuaalisen käyttäytymisen vuoksi.15 
 

56

32

44

68

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tyttö

Poika

Ei rikoskäyttäytymistä Jäänyt kiinni rikoksista

 
Kuvio 1 Vastentahtoisesti laitoksiin sijoitetuista, vaikeuksiin joutuneista tai ongelmalli-

sesti oirehtivista nuorista rikoksiin syyllistyneet vuonna 2005 sukupuolen mu-
kaan (N=264) 

 
 
3.2 Alueellinen jakauma 
Sovellettaessa Stakesin ja Tilastokeskuksen16 käyttämää aluejakoa kaupun-
keihin, taajamiin ja maaseutumaisiin kuntiin, eniten rikollista käyttäytymis-
tä löytyy kaupungeissa asuvien huostaan otettujen lasten ja nuorten taustal-
ta ja vähemmän taajamista ja maaseudulta. 

Toisaalta osasta suuria kaupunkeja löytyi osittain tai kokonaan rikospe-
rusteisesti pakkohuostaanotettuja lapsia ja nuoria erittäin vähän tai ei lain-
kaan ja esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Suomen huostaan otettujen lasten 
määrissä oli suuria eroja. Ongelmallisten lasten ja nuorten määristä tai so-
siaalisesta kontrollista kertomisen lisäksi tämä saattaa kuitenkin johtua 
enemmän kuntien taloudellisista resursseista, panostuksesta lastensuoje-
luun ja ennaltaehkäisevään työhön tai nuorten omista syrjäytymisen koke-
muksista. Yhtälailla eroihin voivat vaikuttaa muun muassa työvoiman liik-
kuvuus kasvukeskuksiin, kouluissa ja nuorisotyössä tehdyn työn onnistu-

                                                           
15 Vehkalahti 2004; Pösö 1993. 
16 Stakes, Lastensuojelu 2005, tilastotiedote 14/2006. 
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minen, kansainvälistyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon tai koulutus- ja 
työvoimapalvelujen epätasainen jakautuminen ja viime kädessä yksittäisten 
viranomaisten lain tulkinta. 
 
 
3.3 Lasten monikulttuurinen tausta 
Uusimman kotimaisen tutkimuskirjallisuuden perusteella vaikuttaa siltä, 
että maahanmuuttajalasten ja nuorten ”rikosrasitteisuus” olisi kantaväestöä 
suurempaa.17 Esimerkiksi vuosina 2000–2003 noin 18 % alle 15-vuotiaana 
tehdyistä, poliisin tietoon tulleista rikoksista oli maahanmuuttajataustaisten 
lasten tekemiä.18 Monikulttuurista taustaa ei tässä aineistossa ollut kirjattu 
hallinto-oikeuden päätöksiin eikä se myöskään näkynyt sosiaalityöntekijän 
laatimasta huostaanottopäätöksestä, mutta se löytyi kuitenkin tavallisesti 
jossain muodossa liiteasiakirjoista. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa äiti oli 
lähettänyt hallinto-oikeudelle kirjeen, jossa hän kertoi, miltä hänestä tuntui, 
kun pitkään jatkuneen huostaanottoprosessin aikana kukaan viranomaisista 
ei ollut missään vaiheessa maininnut hänen poikansa ongelmien johtuvan 
siitä, että poika, vaikkakin hyvin suomea puhuva, oli äidin puolelta puolik-
si maahanmuuttajataustainen. 

Tässä tutkimuksessa etniseen vähemmistöön kuuluvaksi tulkittiin hen-
kilö, joka oli syntynyt jossain muualla kuin Suomessa tai asiakirjoista 
löytyi maininta jommankumman vanhemman syntymisestä jossain muual-
la kuin Suomessa tai lapsi tai nuori edusti romanikulttuuria. Noin 15 % 
analysoiduista ongelmallisesti käyttäytyvistä tai hankaluuksiin ajautuneis-
ta vastentahtoisesti huostaan otetuista nuorista omasi monikulttuurisen 
taustan. Näistä (N=36) löytyi merkintä lain rikkomisesta 18 lapsella, joka 
edusti puolta monikulttuurisen taustan omaavista lapsista ja oli 12 % kai-
kista lakia rikkoneista, pakkohuostaanotetuista nuorista (N=151). Maa-
hanmuuttajia, ja etenkin nuoria miehiä, epäilläänkin rikoksista väestö-
osuuttaan useammin kuin muita, vaikka itse ilmoitettua rikollisuutta tut-
kittaessa maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä ei eroja juuri ole.19  

                                                           
17 Iivari 2006. 
18 Savolainen & Hinkkanen & Pekkarinen 2007, 17. 
19 Honkatukia & Suurpää 2007. 
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3.4 Ikä 
Eräs keskeisimmistä eroista lastensuojelun (ja muun sosiaalioikeudellisen 
normiston) ja rikosoikeuden välillä on siinä, ettei lastensuojelun toimille 
ole rikosoikeuden tavoin alaikärajaa. Lastensuojelun yläikärajaa koskeva 
sääntely puolestaan muistuttaa hyvin läheisesti rikosoikeuden vastaavaa: 
suurin osa nuoria ikäryhmiä koskevista erityisjärjestelyistä päättyy saavu-
tettaessa täysi-ikäisyys. Eräät erityissäännöt ja toiminnot (kuten jälkihuol-
to) ulottuvat ikäryhmään 18–20-vuotiaat. Lastensuojelun asiakkaissa on 
kaikenikäisiä lapsia, mutta aineistossamme ikäjakauma oli seuraava: pak-
kohuostaanotettuina osittain ulospäin näkyvänä lapsen omana käyttäytymi-
senä oli 118 10–14-vuotiasta ja 146 15–17-vuotiasta. 

Rikoksia löytyi yhteensä 43 %:lta 10–14-vuotiaana vuonna 2005 vas-
tentahtoisesti huostaan otetun lapsen taustalta ja 70 %:lla 15–17-
vuotiaista. Rikollinen käyttäytyminen tai rikoskierteen katkaisu mainittiin 
pääsyynä 35 %:lla 10–14-vuotiaiden huostaanottojen perusteissa, mutta 
ainoastaan 15 %:lla 15–17-vuotiaiden huostaanottoja. Luvut kuvastavat 
varhaisen puuttumisen suurempaa merkitystä nuoremmassa ikäryhmässä. 
Nuorempien ongelmien varhaiseen puuttumiseen ovat kiinnittäneet huo-
miota myös Stakesin tutkijat vuoden 2000–2004 hallinto-oikeuksien rat-
kaisuja koskevassa tutkimuksessa.20 Samalla 18-vuoden ikää lähestyviä 
nuoria ei enää herkästi oteta huostaan, sillä heidän katsotaan lyhyellä ai-
kavälillä siirtyvän aikuispalvelujen piiriin. Toisaalta aineistossamme on 
tältä osin vinouma: se koski ainoastaan niitä alle 18-vuotiaita, joiden 
huostaanottopäätöstä hallinto-oikeus vuonna 2005 oli ehtinyt käsitellä. 

Myös Savolaisen, Hinkkasen ja Pekkarisen (2007) alle 15-vuotiaita hel-
sinkiläisnuoria vuosia 2000–2004 koskevassa tutkimuksessa lasten nuori 
ikä ensi kertaa poliisille ilmoitetusta rikoksentekijöistä (N=2 652) oli suuri: 
alle 11-vuotiaat pojat olivat tehneet 22 % rikoksista.  
 

                                                           
20 Heino & Rantamäki & Sallila 2006. 



IV RIKOS PAKKOHUOSTAANOTON  
 PERUSTEENA 

4.1 Liittyykö lapsen ensimmäinen viranomaiskontakti  
 rikoksiin? 
Lasten tai nuorten ongelmat ovat usein kasaantuneita ja häiriökäyttäytymi-
nen saattaa kertoa enemmän vanhempien ongelmista, palvelujen saatavuu-
desta, koulun tai yhteisön tai koko yhteiskunnan ongelmista kuin alaikäisen 
omasta käytöksestä. Tutkimissamme huostaanottopäätöksissä huomio oli 
kuitenkin kiinnitetty lapsen omaan ongelmalliseen käyttäytymiseen, joita 
viranomaiset kuvasivat lapsen koulupoissaoloilla, rikollisella elämäntavalla 
tai toistuvilla rikoksilla, kuten vahingonteoilla tai väkivaltaisella käyttäy-
tymisellä, ikätasoiselle sopimattomalla seksuaalisella käyttäytymisellä, 
alkoholin tai huumeiden käytöllä, tutkituilla oppimisvaikeuksilla kouluissa 
tai diagnosoidulla mielenterveysongelmilla, mikä usein etenkin tytöillä 
ilmeni itsensä viiltelynä tai kuljeskeluna.  

Kuviossa 2 on esitetty tiedot siitä, minkälaisiin nuoren käyttäytymis-
piirteisiin perusteluissa viitattiin, ja kuinka suuressa osassa tapauksista ky-
seinen peruste esiintyi. Koska yhdessä tapauksessa viitataan tyypillisesti 
useisiin käyttäytymistyyppeihin, kuvion 2 kukin prosenttiluku on laskettu 
koko aineistosta (N=264). Yleisin ongelmatyyppi on luvattomat koulupois-
saolot (70 %). Yli puolessa tapauksista ilmeni väkivaltaista käytöstä per-
heessä, alkoholin ongelmakäyttöä ja mielenterveysongelmiksi kuvattuja 
käyttäytymishäiriöitä, ”rajatonta käytöstä”. Omaisuusrikoksista oli epäilty-
nä lähes puolet alaikäisistä, väkivaltakäyttäytymisestä lähes joka kolmas. 
Näistä ongelmalliseksi koetun käytöksen muodoista ei kuitenkaan ilmene, 
mikä on alun alkaen ollut peruste lastensuojelun asiakkuuteen. 
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Kuvio 2 Pakkohuostaanottoihin vaikuttavat, lapsen omaan käyttäytymiseen liittyvät 

syyt ja niiden esiintyminen tapauksissa (N=264) 
 
Savolaisen, Hinkkasen ja Pekkarisen (2007) tutkimuksen mukaan alle 15-
vuotiaina rikoksiin syyllistyneistä lapsista 30 % oli tullut lastensuojelun asiak-
kaiksi nimenomaan rikoskäyttäytymisensä vuoksi. Tässä aineistossa kaikkia 
alle 18-vuotiaita koskevassa aineistossa 18 %:ssa eli 42 tapauksessa (N=235) 
lapsen ensimmäinen viranomaiskontakti liittyi rikokseen. Näistä nuorista 
kymmenen (24 %) kohdalla koulukuraattori oli ollut keskeisessä asemassa 
ohjatessaan nuorta eteenpäin sosiaali- tai terveydenhuollon piiriin. Kymme-
nessä tapauksessa (24 %) poliisilta oli tullut ensimmäinen ilmoitus lapsesta 
sosiaalitoimeen ja ilmoitus liittyi pahoinpitelyyn, varkauksiin, liikenteen vaa-
rantamiseen taikka toistuviin tulipalojen sytyttelyihin. Yhdeksässä tapaukses-
sa (22 %) lapsen vanhemmat olivat ottaneet yhteyttä sosiaalitoimeen: joko äiti 
oli huolissaan tyttärensä kuljeksivasta ja epäsosiaalisesta käyttäytymisestä tai 
sitten isä tai molemmat vanhemmat yhdessä lapsen kannabiksen, amfetamii-
nin tai suonen sisäisten huumeiden käytöstä ja/tai aggressiivisuudesta. 
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14 %:ssa terveyskeskus, sairaala tai perheneuvola oli ottanut yhteyttä sosiaali-
toimeen nuoren aggressiivisen käytöksen, itsetuhoisuuden ja/tai liiallisen al-
koholinkäytön vuoksi. Loput 16 % olivat yritysten, ulkopuolisten tai vanhem-
pien tekemiä lastensuojelun yhteydenottoja useimmiten näpistyksiin, myymä-
lävarkauksiin tai nuorten huumeidenkäyttöepäilyjen vuoksi. 
 
 
4.2 Pakkohuostaanottojen perusteet laissa 
LsL 40 §:ssä säädetään avohuollon tukitoimenpiteitä raskaammasta puut-
tumisesta alaikäisen elämään, huostaanotosta. Huostaanoton edellytyksiä 
on kolme: ensimmäinen liittyy alaikäisen terveyden tai kehityksen vaaran-
tumiseen joko kotiolojen (olosuhdekriteeri) tai lapsen oman käyttäytymi-
sen (käyttäytymiskriteeri) vuoksi, toinen avohuollon tukitoimenpiteiden 
riittämättömyyteen tai tarkoituksenmukaisuuteen ja kolmas lapsen etuun.  

Ennen kuin huostaanottoon ryhdytään, tulee lapsen ja perheen tilannetta 
arvioida monipuolisesti. Huostaanotto on viimesijaisin keino turvata lapsen 
kasvu ja kehitys ja ensisijaisesti on pyrittävä siihen, että lapsi voisi asua 
vanhempiensa luona. Jos paras ratkaisu lapselle on sijoitus kodin ulkopuo-
lelle, on huostaanottoon ryhdyttävä pikimmiten. Huostaanoton laukaisevat 
perusteet on jaettu kahteen sinänsä itsenäiseen perusteeseen: lapsen kasvu-
olosuhteissa oleviin puutteisiin ja lapsen omaan käyttäytymiseen. Useim-
miten rajaa näiden kahden välillä on mahdotonta vetää. Näiden perusteiden 
lisäksi on täytyttävä myös laissa mainitut muut edellytykset (avohuollon 
toimien epätarkoituksenmukaisuus ja lapsen etu) ennen kuin huostaanot-
toon voidaan ryhtyä. 

Alaikäisen omaan käyttäytymiseen liittyvässä kriteerissä yhtenä huos-
taanottoon oikeuttavana tekijänä on se, jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyt-
tään tai kehitystään tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen 
teon. Säännöksessä mainitulla ”muulla kuin vähäisenä pidettävällä teolla” 
tarkoitetaan rikoksia, joista voi seurata ankarampi rangaistus kuin sakkoa tai 
kuusi kuukautta vankeutta.21 Tämän edellytyksen täyttää kuitenkin kovin 
moni rikoslakirikos – vaikkapa vahingonteko. Itse asiassa raja on sama kuin 
rangaistusmääräysmenettelyn käyttöalan yläraja. Näin ollen rikosperusteinen 
huostaanotto on periaatteessa mahdollista sellaisissa rikoksissa, joita ei voida 
käsitellä kevennetyssä menettelyssä ja jotka edellyttävät tuomioistuinkäsitte-
lyä. Pelkästään todettu lain esitöiden määritelmä tai ohje ei siten kerro sovel-

                                                           
21 HE 13/1983, 25–26. Uuden LsL:n esitöissä todetaan, että tässä käsiteltävään omaan 
käyttäytymiseen liittyvä edellytys on tarkoitus pitää entisellään, joten näiltä osin voidaan 
viitata vanhan lain esitöihin ja sitä koskevaan oikeuskirjallisuuteen. Ks. HE 252/2006 vp, 
163. 
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tajalleen juuri mitään kriteerin tulkinnasta. Vähäisenä pidetään tästä syystä 
myös tekoja, joissa rangaistusuhka on kuutta kuukautta korkeampi, mutta 
tekoon ei samalla liity muuta kuin vähäiseksi katsottavaa epäasiallisuutta tai 
moitittavuutta. Usein toistuessaan tai pitkään jatkuessaan tällainenkin käyt-
täytyminen voi muodostaa huostaanoton perusteen.22 Oikeuskirjallisuudessa 
on painotettu, että rikosoikeudellinen moitittavuus tulee yhdistää aina lasten-
suojelun tarpeeseen, ”lastensuojelulliseen moitittavuuteen”. Esimerkiksi tör-
keä rattijuopumus yksittäisenä tekona ei täytä huostaanoton edellytyksiä, 
vaikka rangaistusmaksimi ylittääkin 6 kuukautta. Huostaanoton perusteena 
voi toisaalta olla esimerkiksi useita lieviä rikoksia, kuten näpistyksiä, taikka 
yksittäinen raju väkivaltainen teko tai toistuvaa väkivaltaista käyttäytymistä 
ja toistuvia huumausainerikoksia.23  

Kun alaikäisen rikos on huostaanoton perusteena, herää kysymys riittä-
västä näytöstä. Rikoksen esitutkinta, syyteharkinta ja alioikeuskäsittely 
kestävät kuukausia ja jos huostaanottoon ryhtymisestä on sinä aikana pidät-
täydyttävä, saattaa viivyttely olla todellinen uhka lapsen kehitykselle. Voi-
ko rikosepäily ja hyvin suoritettu esitutkinnan muodostaa huostaanoton 
perusteen? Jukaraisen ja huostaanottotyöryhmän kannanoton mukaan voi.24 
Kanta on periaatteellisesti epäilyttävä, mutta käytännössä ilmeisesti järke-
vin; rikosprosessin lopputuloksen odottaminen veisi aikaa useita kuukau-
sia, mutta rikoskierre edellyttää usein pikaista väliintuloa. 

Edellä lausuttu ilmentää sitä, että huostaanotossa ratkaisevaa on toisaal-
ta tekijäpainotteisuus ja lastensuojelulaissa korostetaankin ensisijaisesti 
lapsen etua. On kuitenkin mielenkiintoista, että huostaanoton esitelty edel-
lytys on kirjoitettu ja perusteltu selvästi rikosoikeudellisilla näkökohdilla. 
Rikollinen elämäntapa on kiistatta huostaanoton peruste. 

Jokaisessa tilanteessa alaikäisen rikoskäyttäytymistä on kuitenkin arvioi-
tava hänen elämäntilannettaan silmällä pitäen. Arviointi on tapauskohtais-
ta.25 

Myös toista huostaanoton perustetta, avohuollon tukitoimien epätarkoi-
tuksenmukaisuutta, mahdottomuutta tai riittämättömyyttä, on kirjallisuu-
dessa luonnehdittu rikoskäyttäytymiseen liittyvällä perusteella. Rädyn mu-
kaan ”epätarkoituksenmukaisia avohuollon tukitoimet voivat olla esim. 
tilanteessa, jossa lapsi on tehnyt vakavan rikoksen. Avohuollon tukitoimien 
käyttö yleensä tällaisessa tilanteessa on epätarkoituksenmukaista tai riittä-
                                                           
22 Helminen & Mikkola 1994, 154. 
23 Räty 2007, 231–232; Huostaanottotyöryhmä 2004, 9. Huostaanottoryhmän käyttämä 
termi ”lastensuojelullinen moitittavuus” on jonkinlainen osoitus rikosoikeudellisten nä-
kökohtien tunnustamisesta myös lastensuojelutyössä. Lastensuojelullinen moitittavuus 
on rikosoikeudesta poiketen käsillä vasta tekojen toistuessa. 
24 Jukarainen 2004; Huostaanottotyöryhmä 25.10.2004, 9. 
25 HE 13/1983, 25–26; Räty 2007, 231–232. 
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mätöntä”.26 Mahdottomaksi avohuollon tukitoimenpiteet voi tehdä alaikäi-
sen tai tämän huoltajien yhteistyökyvyttömyys: avohuollolle on nimittäin 
ominaista vapaaehtoisuus ja asiakkaan suostumus. 

Huostaanoton kriteereistä myös lapsen edun tulkintaan on liitetty rikos-
käyttäytymiseen liittyviä tulkintoja ja korostuksia. Esitöissä mainitaan, että 
vain ”sellainen yhteiskuntaan sopeutumattomuus, jonka voitaisiin katsoa 
olevan selvä osoitus lapsen ajautumisesta rikolliseen käyttäytymiseen”, 
voisi johtaa sijaishuollon tarpeeseen. Toisaalta lapsen huostaanottoon ei 
tulisi ryhtyä ”pelkästään yhteiskunnan suojelemiseksi”.27 Niinpä lapsen etu 
huostaanoton kriteerinä rajaa sen käyttöä tilanteissa, joissa huostaanotto 
saattaisi olla kahden edellä mainitun perusteen nojalla mahdollista. 

Lastensuojelulain uudistamiseen liittyvissä kuulemistilaisuuksissa ke-
väällä 2005 todettiin, että huostaanoton edellytyksiä koskeva lain sanamuo-
to on kestänyt hyvin aikaa ja on edelleen perusteltu.28 Esitetyistä huos-
taanoton kriteerien luonnehdinnoista käy selvästi ilmi, että rikollisuudella 
on lakia säädettäessä odotettu olevan sija huostaanottokäytännöissä. Myös 
oikeuskirjallisuuden tarkastelu oikeuttaa samaan johtopäätökseen. Niin 
ikään kokemusperäinen tieto, erillisselvitykset ja nuorten rangaistuksia 
koskevien asiakirjojen läpikäynti viittaavat siihen, että huostaanottoja teh-
dään osin rikosperusteella.29 
 
 
4.3 Huostaanotto rikosten vuoksi – merkitys ja  
 aikaisempia tutkimuksia 
Keskeinen seikka, jonka vuoksi tieto huostaanottojen rikosperustaisuudesta 
on kiinnostava, liittyy kansainväliseen vertailuun. Suomessa on – hiukan 
ajankohdasta riippuen – ainoastaan muutama alle 18-vuotias rangaistus-
vanki. Vaikka nuorisovankien määrät ovat kaikissa länsimaissa suhteellisen 
matalia, Suomen luku on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen ma-
tala. On ilmeistä, että monessa maassa nuorisovankien vähäinen määrä se-
littyy sillä, että nuorille tuomittuja laitosseuraamuksia ei kutsuta vankeu-
deksi (näin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa). Suomessa ei sitä vastoin 
ole käytössä erityistä ehdottoman vankeuden vaihtoehtoseuraamusta nuo-
rille ja siitä huolimatta nuorisovankiluku on Euroopan matalimpia. Tämä 

                                                           
26 Räty 2004, 24. 
27 HE 13/1983, 25–26. 
28 Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmä 2006, 49. 
29 Käräjäoikeuksien rikostuomioista käy toisinaan ilmi, että syyksiluettu rikos on johta-
nut huostaanottoon. Tällöin tuomioistuimessa on jouduttu pohtimaan sanktiokumulaation 
merkitystä seuraamusharkinnassa. 
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herättää kysymyksen, missä määrin kansainvälisesti matala nuorisovanki-
lukumme on seurausta laitosseuraamusten säästeliäästä käytöstä, ja missä 
määrin kyse on työnjaosta eri järjestelmien (tässä tapauksessa rikosoikeu-
den ja lastensuojelun) välillä. 

Vuonna 2006 toteutetussa lastensuojelulain osauudistuksessa lastensuo-
jelulakiin otettiin uutena pakkokeinona säännökset niin sanotusta erityises-
tä huolenpidosta. Lainvalmisteluasiakirjoissa todettiin, että ”lasten auto-
varkaudet (luvattomat käyttöönotot), muut varkaudet ja muut rikokset, ku-
ten vakavat väkivaltarikokset ja ryöstöt, ovat myös joissakin tapauksissa 
saattaneet yltyä kierteeksi, jota lastensuojelulain suomin mahdollisuuksien 
ei ole kyetty pysäyttämään. Mahdollisuus tällaisen lapsen ’pysäyttämiseen’ 
lastensuojelulaitoksessa on paitsi lapsen yksityinen etu myös yleinen etu, 
koska sen avulla voitaisiin paremmin saada lapsen rikoskierre pysäytettyä 
ja siten pidemmällä tähtäimellä aikaansaada huomattaviakin säästöjä paitsi 
sosiaali- ja terveydenhuollon alueella myös muilla sektoreilla. Samoin voi-
daan perustella akuutissa terveysvaarassa olevan päihteitä käyttävän lapsen 
saamista erityiseen huolenpitoon, jotta päihteiden käyttö saadaan katkais-
tua. Erityisen vaikeasti oireilevan ja erityisen paljon rikoksia tekevän lap-
sen auttamisen lastensuojelun keinoin tulisi olla mahdollista myös riittävän 
rajoittavan huolenpidon muodossa rikoskierteen katkaisemiseksi ja lapsen 
vastaiselle kehitykselle haitallisen ehdottoman vankeusrangaistuksen estä-
miseksi.”30 

Erityisestä huolenpidosta päättämisestä säädetään lastensuojelulain 
72 §:n 2 ja 3 momentissa. Päätöksen erityisen huolenpidon järjestämisestä 
tekee 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranhaltija 13 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. 
Päätöksen on perustuttava erityisen huolenpidon järjestämistä varten teh-
tyyn lapsen tilanteen moniammatilliseen arvioon, joka perustuu kasvatuk-
selliseen, sosiaalityön, psykologiseen ja lääketieteelliseen asiantuntemuk-
seen. Erityistä huolenpitoa voidaan järjestää enintään 30 vuorokauden ajan. 
Huolenpitoa voitaisiin erittäin painavasta syystä jatkaa enintään 60 vuoro-
kaudella. Erityinen huolenpito on lopetettava heti, kun sen tarvetta ei enää 
ole.  

Erityisen huolenpidon järjestämisedellytyksistä säädetään lastensuojelu-
lain 71 §:n 1 momentissa. Sen mukaan lapselle voidaan sijaishuollon aika-
na, jos hänen erittäin tärkeä yksityinen etunsa sitä välttämättä vaatii, järjes-
tää erityistä huolenpitoa vakavan päihde- tai rikoskierteen katkaisemiseksi 
tai kun lapsen oma käyttäytyminen muutoin vakavasti vaarantaa hänen ter-
veyttään tai kehitystään. Edellytyksenä on lisäksi, että sijaishuoltoa ei ole 

                                                           
30 HE 225/2004 vp, 106. 
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lapsen hoidon ja huolenpidon tarve huomioon ottaen mahdollista järjestää 
muulla tavoin. Lastensuojelulakiin on siis sangen selvästi kirjattu rankim-
pien pakkokeinojen rikosperusteisuus.  

Rikollisuuden merkitystä huostaanotto- ja sijoituskäytännöissä on mah-
dollista lähestyä tutkimalla laitossijoitukseen johtaneita kuntien sosiaalilau-
takuntien ja hallinto-oikeuksien huostaanottopäätöksiä. Toinen tapa on 
tarkastella laitossijoituksen perusteita koskevia tilastoja. Näiden kahden 
tietolähteen ja tutkimuskirjallisuuden avulla on mahdollista tehdä päätel-
miä rikoskäyttäytymisen merkityksestä lastensuojelujärjestelmän toimin-
nassa.  

Lastensuojelutilastoissa laitossijoituksen peruste on kirjattu seuraavalla 
jaotuksella: avohuollon tukitoimi, huostaanotto, jälkihoito, kiireellinen 
huostaanotto, vastentahtoinen huostaanotto ja yksityinen sijoitus. Näistä 
ainakin vastentahtoinen huostaanotto on pakkotoimi. Vuonna 2004 15–17-
vuotiaita nuoria oli vastentahtoisen huostaanoton kohteena yhteensä 465, 
joista laitoksiin sijoitettuina oli 272.31 On kaikki syy olettaa, että merkittä-
vä osa nimenomaan kyseiseen ikäryhmään kohdistuvista lastensuojelujär-
jestelmän laitossijoitukseen johtaneista pakkotoimista on tehty nuoren 
oman käyttäytymisen perusteella. Aikaisemmista tutkimuksista puolestaan 
voidaan päätellä myös, että suuressa osassa tämän ryhmän huostaanotto-
päätöksistä yhtenä kokonaisharkinnassa vaikuttaneena tekijänä on rikolli-
suus.32  

Kari Virran mukaan lastensuojelun pitkän aikavälin kehityksessä 
(1938–1978) huostaanoton perusteena rangaistava teko tai muu epäsosiaa-
linen käyttäytyminen on vähentynyt selvästi. Tämä selittyy ”asosiaalisen 
elämäntavan kriminalisoinnin tosiasiallisena purkamisella ja asennemuu-
toksilla.” Vanhan lastensuojelulain aikana huostaanottojen perusteista käy-
tettiin nimityksiä ”turvattomuusperuste” ja ”suojelukasvatus”, joista jäl-
kimmäinen liittyi alaikäisen omaan käyttäytymiseen. Vuonna 1982, eli juu-
ri ennen uudistetun lastensuojelulain voimaan tuloa (1984), suojelukasva-
tusperusteista rangaistavan teon osuus oli 38 %. Kun tuona vuonna suoje-
lukasvatuksessa oli noin 1 300 alaikäistä, oli näistä rangaistavan teon joh-
dosta huostaan otettuja noin 500. Virran tutkimuksesta käy ilmi syytietoja 
myös uuden lastensuojelun voimassaoloajalta. Vuonna 1985 tehdyistä uu-
sista huostaanotoista enää vain 5 % perustui rikoksiin.33 

Vuonna 1986 julkaistussa koulukoteja koskevassa sosiaalihallituksen 
raportissa kuvataan seikkaperäisesti rangaistavien tekojen yleisyyttä yhte-
nä koulukotisijoitukseen johtaneena oireena (pojista jopa 93 %), kouluko-
                                                           
31 StakesTieto – Lastensuojelu 2004. 
32 Heino & Rantamäki & Sallila 2002 ja 2006. 
33 Virta 1994, 14–17. 
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tinuorten rangaistuksia ja tulevia oikeudenkäyntejä. Koulukotisijoitus liittyi 
1980-luvulla lähes poikkeuksetta nuorten rikoskäyttäytymiseen.34 

Tarja Pösö on käynyt vuonna 2004 julkaistussa tutkimuksessaan läpi 
kahden koulukodin nuorten sijoitusasiakirjat. Pösön metodi ei ole kvantita-
tiivinen, eikä hän esitä tarkkoja lukuja. Teosten kuvaukset koulukodeista ja 
niissä olevista nuorista kuvaavat havahduttavalla tavalla laitosympäristöä. 
Pösön mukaan tuoreissa sijoitusasiakirjoissa puhe rikoksista oli vähäistä.35 
Kuvaus on Pösön mukaan aivan toista luokkaa kuin hänen väitöskirjaansa 
varten keräämässä koulukotiaineistossa 1980-luvun loppuun ajoittuvassa 
aineistossa.36 Pösön mukaan iso kysymys kuuluukin, onko ilmiössä kyse 
rikosten ”katoamisesta” koulukotisijoitusten taustalta vai kirjaamiskäytän-
töjen muutoksista.37 Otaksuttavasti kyse on molemmista – ja ongelmien 
monimuotoistumisesta.  

Manu Kitinoja esittää erityispedagogisessa väitöstutkimuksessaan, että 
koulukotiin vuosina 1996 ja 2000 sijoitetuista nuorista noin joka toisella oli 
”rikosongelma”. Rikosten osuus nuorten kaikista listatuista ongelmista oli 
7,7 %. Pääsyytä tutkimuksessa ei luokiteltu.38 

Viimeksi mainituissa tutkimuksissa huomio on kohdistunut nimen-
omaan koulukoteihin. Koulukodeilla on pitkään vakiintunut asema sellais-
ten nuorten auttajana, joiden käyttäytymistä pidetään yhteisöllisesti sopi-
mattomana, ja ne ovat profiloituneet viimesijaiseksi laitoksiksi lasten psy-
kososiaalisten palvelujen kentässä.39 Lastensuojelulaissa koulukodit ovat 
kuitenkin rinnastettuina muihin lastensuojelulaitoksiin, ja myös muissa 
lastensuojelulaitoksissa tarjotaan samanlaisia palveluja ja käytetään saman-
laisia toimintamuotoja kuin koulukodeissa. Myös koulukodeissa tarjottavat 
palvelut vaihtelevat. 

Stakesissa on tarkasteltu hallinto-oikeuksien ratkaisuihin (noin 500 rat-
kaisua) kirjattuja syitä huostaanotolle.40 Tarkoituksena oli paikantaa ”il-
meisin ja päällimmäisin syy tai tekijä lapsen huostaanoton tai muun lasten-
suojeluasian taustalla”. Tarkastelussa on kirjattu kustakin päätöksestä vain 
yksi tärkein syy, vaikka syitä olisikin ollut tarjolla useita. Rikollisuus ei 
kuitenkaan ollut oma luokka vaan yhdistetty päihdemuuttujan kanssa. Kai-
ken kaikkiaan vanhempien ja lasten päihteiden käyttö osoittautui yleisim-
mäksi syyksi (noin 60 %). Noin kolmanneksessa tapauksista tärkein syy 
liittyi lapsen omaan käyttäytymiseen. Voidaan arvioida, että suurin osa 
                                                           
34 Sosiaalihallituksen raporttisarja, 15/1987, Tietoja koulukodeista 1977–1986. 
35 Pösö 2004, 52. 
36 Pösö 1993. 
37 Henkilökohtainen tiedoksianto, kevät 2005. 
38 Kitinoja 2005, 204–205. 
39 Pösö 2004; Bardy & Salmi & Heino 2001. 
40 Heino & Rantamäki & Sallila 2002, 14.  
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näistä koskee yli 12-vuotiaita. Stakesin tuoreimmassa aihetta koskevassa 
julkaisussa rikollisuuden maininta osana luokitusta on jätetty kokonaan 
pois.41  

Anniina Myllärniemi on huostaanottojen perusteluja tutkiessaan ha-
vainnut, että nuorten huostaanoton ja sitä seuraavan sijoittamisen kynnys 
on matalampi kuin pienten lasten kohdalla. Toisin sanoen nuorten huos-
taanottoon lähdetään usein nopeammin ja ”vähemmin painavista syistä”. 
Hänen mukaansa yksi tähän vaikuttava tekijä on juuri se, että avohuollossa 
ei ole riittävästi keinoja, aikaa eikä osaamista työskennellä nuorten kanssa. 
Myllärniemen tutkimus tarjoaa ajantasaisimman kuvan huostaanottokäy-
tännöistä. Siinä on tarkastelussa kunnan sosiaalilautakuntien kaikilla perus-
teilla tehdyt huostaanottopäätökset – siis myös muut kuin pakkohuos-
taanotot. Käytetty syyluokitus on hyvin yksityiskohtainen, perusteita on 
yhteensä 71. Tutkimuksen mukaan huostaanoton tarvetta aiheuttaneita teki-
jöitä on päätöksessä keskimäärin 6,4. Huostaanoton kriteerit eivät siis käy-
tännössä täyty yhden tai muutaman riskitekijän vaikutuksesta, vaan kyse on 
lähes aina useamman eri tekijän yhteisvaikutusesta. Tutkimuksessa ei ole 
tehty pääsyy-luokittelua. Aineistossa oli mukana 70 kappaletta 12–17-
vuotiaita koskevia huostaanottopäätöksiä. Näistä 17 tapauksessa eli 
24 %:ssa rikos (pahoinpitelyt, näpistykset, muut rikokset) oli yksi huos-
taanoton syistä. Samassa tutkimuksessa esitetään sosiaalityöntekijöille 
suunnattuun kyselytutkimukseen perustuen, että sosiaalityöntekijöiden mu-
kaan asosiaalinen käytös, karkailu tai ”rikostelu” on perusteena 30 %:ssa 
huostaanotoista. Myllärniemen mukaan murrosikäisten asiakkuudesta piir-
tyy kuva, jossa tilanne tulee jo melko vaikeana lastensuojelun tietoon esi-
merkiksi koulusta, poliisilta tai uupuneilta vanhemmilta. Avohuollon työs-
kentely jää vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi ja kun tilanne pahenee tai kriisiy-
tyy, vanhempi pyytää nuoren huostaanottoa.42 
 
 
4.4 Huostaanotettujen nuorten rikokset 
Seuraavassa rikoskäyttäytymisen yleisyyttä, merkitystä ja luonnetta huos-
taanottokäytännöissä on tarkasteltu hallinto-oikeuksille alistetuista pakko-
huostaanottopäätöksistä. Tarkoituksena oli siis selvittää, kuinka usein 10–
17-vuotias lapsi tai nuori otetaan huostaan ja sijoitetaan kodin ulkopuolelle 
sen vuoksi, että hänen epäillään tai on todettu tehneen rikoksen tai rikoksia. 
Tarkastelussa kerättiin ensi alkuun kaikki alaikäisiä koskevat huostaanot-
                                                           
41 Heino & Rantamäki & Sallila 2002, 16–17; Heino & Rantamäki & Sallila 2006. 
42 Myllärniemi 2005, 35–39. Alkoholi, huumeet ja aggressiivisuus eivät siis kuuluneet 
rikosluokkaan.  
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topäätökset. Myöhemmässä vaiheessa mukaan analyysiin otettiin vain yli 
10-vuotiaita koskevat huostaanottopäätökset, koska sitä nuorempia koske-
vat päätökset liittyivät lähes poikkeuksetta vanhempien päihteiden käyt-
töön eikä lapsen omalla käyttäytymisellä ollut juuri merkitystä huos-
taanoton perusteena. Rajaus perustuu myös siihen, että tähän tutkimukseen 
liittyvien muiden tutkimustemme vertailumaassa Englannissa 10 vuotta on 
rangaistusvastuuikä. Lähemmässä erillistarkastelussa on kaksi ikäryhmää, 
10–14-vuotiaat ja 15–17-vuotiaat.  

Seuraavassa esiteltävät tulokset perustuvat 339:stä vuonna 2005 hallin-
to-oikeuksille alistettuun kunnan sosiaalilautakunnan huostaanottopäätök-
seen ja hallinto-oikeuden ratkaisuun liiteasiakirjoineen.43 Kyse on niin sa-
notuista pakkohuostaanotoista. Oletuksena oli, että rikosperusteella tapah-
tuneet huostaanotot saattavat yksilön näkökulmasta vaikuttaa rangaistuksil-
ta, josta syystä näissä tilanteissa huostaanottoa vastustetaan ja päätös jou-
dutaan täten alistamaan hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Pakkohuos-
taanotot (vanhempi tai toinen vanhemmista tai 12-vuotias lapsi vastustaa 
kunnan sosiaalilautakunnan päätöstä) etenivät kaikki hallinto-oikeuksien 
käsiteltäväksi alistusasioina, joihin saattoi tosin liittyä myös valitus (jolloin 
ne käsitellään yhdessä). Todettakoon, että vuoden 2008 alussa voimaan 
tullut uusi lastensuojelulaki (417/2007) muutti merkittävällä tavalla pää-
töksentekomenettelyä huostaanottoasioissa. Nykyisin hallinto-oikeudet 
päättävät ensiasteena pakkohuostaanotosta.44 

Lähestyimme käytössämme ollutta asiakirja-aineistoa seuraavan kysy-
myksenasettelun näkökulmasta: Ilmeneekö kunnan sosiaalilautakunnan 
huostaanottopäätöksestä tai hallinto-oikeuden ratkaisusta, että rikos on yksi 
perusteista huostaanottopäätökselle? Perusteltiinko huostaanottoa (suorasti, 
epäsuorasti, välillisesti tai välittömästi) lapsen tai nuoren rikoksiin liittyväl-
lä ongelmakäyttäytymisellä?  

Hallinto-oikeuksien ratkaisujen rakenne pakkohuostaanottoasioissa on 
seuraava. Ensin päätöksissä kuvataan kunnan lautakunnan perustelut huos-
taanotolle kohdittain eli huostaanoton kriteerien täyttyminen: (1) lapsen 
terveyttä tai kehitystä vakavasti vaarantavat tekijät, (2) avohuollon tuki-
toimien käyttö ja (3) lapsen etu. Seuraavaksi on yksilöity osapuolten vaa-
timukset, lausunnot ja selitykset hallinto-oikeudessa.45 Lopuksi on hallinto-
oikeuden ratkaisu ja perustelut. Perustelujen lopussa on usein kohta ”johto-
                                                           
43 Tässä jaksossa tarkasteltava päätösten määrä on 339, joka käsittää siis kaikki vuoden 
2005 ratkaisut. Eräissä tämän raportin kuvioissa tarkasteltava päätösten määrä on 264, 
koska niissä muihin syihin kuin lasten omaan käyttäytymiseen perustuvat ratkaisut eivät 
ole olleet lähemmässä tarkastelussa. Vastaavasti tietyissä kohdissa analysoitavien tapauk-
sen määrä on tätäkin matalampi aineistossa olleiden puutteiden vuoksi. 
44 Räty 2007, 276–281. 
45 Ks. prosessista käytännössä Mäenpää 2001, 1135–1142. 
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päätökset”, jossa hallinto-oikeus listaa ratkaisuun vaikuttaneet keskeiset 
seikat. Rikosperusteisuus liittyy vain ensimmäiseen huostaanoton kritee-
riin, siis joko olosuhde- tai käyttäytymiskriteeriin. Kaikissa rikosperustei-
siksi luokitelluissa päätöksissä ovat siten täyttyneet myös perusteet avo-
huollon toimien riittämättömyydestä ja lapsen edun vaatimus. Yleensä lista 
toteutetuista avohuollon toimista on sangen pitkä. Stakesin selvityksen 
mukaan yli puolet huostaan otetuista lapsista on ollut lastensuojelun asiak-
kaana vähintään kolme vuotta ennen kuin huostaanotto etenee hallinto-
oikeuksien käsiteltäväksi.46 Kyseinen tulos koskee kuitenkin kaikkia ala-
ikäisten huostaanottoja. Sekä Stakesin selvityksessä että Myllärniemen tut-
kimuksessa korostuu toisaalta se, että noin neljännes nuorista on ollut en-
nen huostaanottoa lastensuojelun asiakkaana vain lyhyen aikaa ja huos-
taanottoprosessi on edennyt heidän kohdallaan nopeasti. 

Erityisen painottamisen arvoinen aineistosta kumpuava havainto koskee 
lapsen edun arviointia hallinto-oikeuksien päätöksissä. Tarkastelluissa nuo-
ria koskevissa päätöksissä se on tyypillisesti hyvin lyhyt. Perustelulogiikka 
on seuraava: lapsen kehityksen vaarantumisen ja avohuollon toimien riit-
tämättömyyden vuoksi lapsen etu ei ilman huostaanottoa ole toteutunut. 
Huostaanotto ja sijoitus on tällöin ainoa tapa turvata lapsen etu. Matti 
Marttusen väitöskirjassa on rikosperusteisuuden selventämiseksi esitelty 
yksityiskohtaisesti perusteluita ja tiivistelmiä tapauksista, jotka on sisällön-
analyysissa luokiteltu rikosperusteisiksi.47 

Tutkimuksen tapauksista 46 %:ssa alaikäisen tekemä rikos oli yksi 
huostaanoton perusteista (kuvio 3; vasen). Kaikissa rikosperusteisiksi luo-
kitelluissa päätöksissä kävi lisäksi tavalla tai toisella ilmi, että tekoja oli 
useita ja käyttäytyminen oli jatkunut jonkin aikaa. Ei liene yllättävää, että 
rikosperuste on sitä yleisempää mitä vanhempien huostaanotosta on kyse. 
Alle 15-vuotiaiden pakkohuostaanotoissa reilussa kolmanneksessa (36 %) 
eräänä syynä ovat rikokset. Vastaava luku ikäryhmässä 15–17-vuotiaat on 
55 %.  

Aineiston selosteista ja kuvauksista on vaivatonta päätellä, että kyse on 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sellaisista rikoksista, jotka eivät 
yleisissä tuomioistuimissa johtaisi ehdottoman vankeusrangaistuksen käyt-
töön. 
 

                                                           
46 Heino & Rantamäki & Sallila 2006, 18. 
47 Marttunen 2008, 380–385. 
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Kuvio 3 Hallinto-oikeuksien vuonna 2005 käsittelemät tahdonvastaiset huostaanotot 

sen mukaan, oliko lapsen/nuoren tekemä rikos yksi huostaanottoon johtaneista 
tekijöistä (N=339) 

 
Aineistoa analysoitaessa rikosperusteen valaisemiseksi käytettiin myös yllä 
esitettyä dikotomiaa hienojakoisempaa ryhmittelyä. Päätökset luokiteltiin 
sen mukaan, (1) oliko perusteena ylimalkaan rikollisia tekoja, (2) oliko 
kyseessä osittain rikosperusteinen huostaanotto, (3) löytyikö nuorten taus-
talta rikollisuutta ilman, että se nimenomaisesti nimettiin huostaanoton pe-
rusteeksi, vai (4) oliko rikos pääsyy huostaanotolle. Viimeksi mainittuun 
ryhmään kuuluvat tapaukset, joiden asiakirjoista jäi vaikutelma, että ilman 
rikoksia huostaanottoon ei olisi ryhdytty. Tyypillisesti näissä tilanteissa 
puhuttiin ”nuoren rikoskierteestä”. Tämän analyysin tulokset ilmenevät alla 
olevasta kuviosta. 

Lastensuojelun sangen puhtaita rikosperusteisia pakkotoimia kohdiste-
taan alaikäisiin vuodessa siis noin 60–70 kertaa. Luokittelun tulkinnanva-
raisuuden vuoksi tutkimuksen myöhemmissä päätelmissä käytetään aiem-
man kuvion suhdelukuja. 
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Kuvio 4 Hallinto-oikeuksien vuonna 2005 käsittelemät tahdonvastaiset huostaanotot 

sen mukaan, mikä oli rikosten merkitys huostaanotossa (N=339) 
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On syytä erityisesti painottaa, mitä sanottu merkitsee ja mitä se ei merkitse. 
Kyseisissä tapauksissa rikoskäyttäytyminen vaikutti olennaisesti taikka 
keskeisesti huostaanottopäätökseen. Rikoskäyttäytyminen ei ollut näissä-
kään tapauksissa ainoa syy interventioon. Huostaanoton taustalla oli usein 
pitkä lista epäonnistuneita avohuollon toimia. Lisäksi nuori oli usein jo 
aikaisemmin ollut yhden tai useita kertoja sijoitettuna kodin ulkopuolelle 
joko lastensuojelun- tai mielenterveysjärjestelmän toimesta. 

Aineistoa luettaessa jäi vaikutelma, että lähes poikkeuksetta nuoren tai 
hänen perheensä kannalta tahdonvastainen huostaanotto tuntui rangaistuk-
selta. Eräässä tapauksessa ollut sosiaalityöntekijän lausunto nuoren tunteis-
ta kuvaa rikosperusteisen pakkohuostaanoton luonnetta hyvin: ”Nuori ko-
kee huostaanoton erittäin ahdistavana pakkotoimena. Huostaanotto on koh-
tuuton ja liian ankara toimenpide.” Onkin niin, että sana ”ankara” sopii 
huonosti lastensuojelun tunnustettuun kielenkäyttöön – toisin kuin rikosoi-
keuden rangaistusten kuvauksiin, joihin rikosperusteiset pakkohuostaanotot 
ovat lähes rinnastettavissa.48 

Havaintoihin on lisättävä varaumia. Huostaanottojen analyysi käsitteli 
ainoastaan vastentahtoisia huostaanottoja. On syytä olettaa, että nuoria si-
joitetaan rikosperusteisesti erilaisiin laitoksiin myös ilman, että nuori tai 
hänen huoltajansa vastustavat huostaanottoa.49 Aikaisemmin tutkimuksissa 
on nimittäin tehty havainto, että nimenomaan lastensuojelun asiakkaat tie-
tävät oikeuksistaan kaikkein vähiten verrattuna vankeihin ja mielenterveys-
lain mukaisten pakkotoimien kohteeksi joutuneisiin.50  

Huostaanottopäätöksen rikosperusteisuutta kuvaavan muuttujan lisäksi 
päätöksistä ilmeni lukuisia muita mielenkiintoisia seikkoja. Noin joka toises-
sa tapauksessa oli maininta alaikäisen tekemästä omaisuusrikoksesta ja yh-
dessä kolmasosassa väkivaltarikoksesta. Erittäin vakavaksi luonnehdittu 
vankeusuhkainen rikos, törkeä pahoinpitely ja raiskaus, ilmeni lähes 10 % 
tapauksista (ks. kuvio 2). Huomionarvioista on myös se, että eräissä tapauk-
sissa sosiaalityöntekijän lausunnossa puhuttiin nuorten tekemistä rikoksista, 
vaikka asiakirjoista ilmeni, ettei tekoa oltu saatettu poliisin tietoon. Onkin 
ilmeistä, että sosiaalityöntekijöiden tapa luonnehtia ja luokitella nuorten ”ri-
kollista” käyttäytymistä eroaa hyvin paljon juristien vastaavasta. Toisaalta 
asiakirja-aineistosta ilmeni myös sosiaalityöntekijöiden väitteitä nuoren mie-
                                                           
48 Osuvan puheenvuoron aiheesta on esittänyt Olavi Heinonen (1992, 85): ”Mutta voi-
daanko rikosoikeudellisia ja lasten suojelullisia pakkotoimenpiteitä periaatteellisesti 
rinnastaa? Edellisten perusteena on rikos ja jälkimmäisten lapsen etu. Ainakin ajateltaes-
sa ankarinta pakkotoimenpidettä, vapaudenriistoa, rinnastaminen näyttää perustellulta. 
Lapsen kannalta esimerkiksi lapsensuojelullinen aresti hyvistä tarkoitusperistään huoli-
matta ei voine olla selvästi erilainen kuin rikosoikeudellinen aresti.” 
49 Pösö 2004. 
50 Kaivosoja 1996, 131 ja 194; Pösö 2004. 



 

 

26

lenterveysongelmista, vaikkei mistään käynyt ilmi tietoa lääkärin tekemästä 
diagnoosista. 

Kaiken kaikkiaan havainnot tukevat käsitystä, että huostaanottoproses-
sissa käsitellään tosiasiallisesti myös rikoksen seuraamuksia. Huostaanotto 
ja sitä seuraava laitossijoitus (a) voi olla tosiasiassa seuraamus nuoren te-
kemästä rikoksesta ja (b) se voi myös tuntua nuoresta rangaistukselta. 
Myös Savolaisen ym. tutkimuksen mukaan urautunut rikoskäyttäytyminen 
on yhteydessä sijoituspäätöksiin.51 Merkille pantavaa tässäkin yhteydessä 
on toistakymmentä vuotta vanhan tutkimuksen havainto huostaanottopro-
sessin ongelmasta: Selvä enemmistö nuorista oli sitä mieltä, että hänen las-
tensuojeluasioissaan oli menetelty ainakin osittain virheellisesti eikä hänen 
oikeuksistaan ollut hänelle kerrottu. Nuorten vankien ryhmässä oikeustur-
vapulmia ei samassa mittakaavassa havaittu.52 

Periaatteessa lastensuojelun tukitoimenpiteet, huostaanotto ja laitossi-
joitus mukaan lukien ovat täysin riippumattomia rangaistusjärjestelmän 
toiminnasta, rikosprosessista taikka tuomittavasta rangaistuksesta. Lasten-
suojelullisen harkinnan ja nuorisoprosessin eroavuutta kuvastaa apulaisoi-
keuskanslerin kiireellistä huostaanottoa koskeva päätös. Tapauksessa, jossa 
10-vuotiasta lasta epäiltiin vahingonteosta, sosiaalityöntekijä oli perustellut 
kiireellistä huostaanottoa esitutkinnan turvaamisella. Poliisi, joka oli otta-
nut pojan kiinni kuulusteluja varten, halusi jatkaa kuulusteluja seuraavana 
päivänä. Sosiaalityöntekijä päätti pojan huostaanotosta vastoin tämän ja 
äidin tahtoa. Poika vietiin yöksi lastenkotiin. Huostaanottoon ei olisi saanut 
turvautua esitutkinnan turvaamisen vuoksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan 
tapaus on osoitus siitä, miten poliisin ja sosiaalitoimen yhteistyö sisältää 
vaaroja roolien sekoittumisesta ja toimivaltuuksien hämärtymisestä.53 
 

                                                           
51 Savolainen & Hinkkanen & Pekkarinen 2007, 32. 
52 Kaivosoja 1996, 131. 
53 Jonkka 2003, 141–142; Oikeuskanslerinvirasto 25.11.2002 (dnro 313/1/02) sekä Mart-
tunen 2005. 



V MUITA PAKKOHUOSTAANOTON  
 PERUSTEITA 

Aineistomme osoittaa, että pakkohuostaanotetuilla lapsilla on lähes poik-
keuksetta monenlaisia ongelmia. Tässä luvussa kuvaamme eräiden muiden 
kuin rikollisuuteen liittyvien perusteiden yleisyyttä, joskin myös alkoholin 
hallussapito alaikäisenä on kriminalisoitu. Tätä emme kuitenkaan, toisin 
kuin huumeiden käyttöä, laskeneet nuoren rikolliseen käyttäytymiseen. 
 
 
5.1 Nuorten päihteiden käyttö 
Aineistomme nuoret ovat monitahoisesti huono-osaisia. Huono-osaisuuden 
kasaantuminen kehittyy usein vaiheittain ja alkoholin väärinkäyttö liitetään 
pikkurikollisuuteen. Ongelmallista alkoholin käyttöä oli esiintynyt 37 %:lla 
vastentahtoisesti huostaan otetuista nuorista (N=339). Rikoksiin syyllisty-
neistä lapsista ja nuorista alkoholin käyttö oli jossain vaiheessa aiheuttanut 
viranomaishuolta peräti 67 %:ssa tapauksista.  

Huumeiden käyttö lisääntyi nuorten parissa 1990-luvulla aina 2000-
luvun alkuun, minkä jälkeen kehitys on vakiintunut tai hivenen laskeva.54 
Kasvu saattoi johtua paitsi nuorten ongelmien lisääntymisestä myös huu-
meiden lisääntyvästä saatavuudesta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
15–16-vuotiaille tekemässä rikollisuuskyselyssä (2004) 8 % nuorista oli 
käyttänyt tai kokeillut kannabistuotteita vähintään kerran kuluneen vuoden 
aikana ja alle 2 % oli kokeillut muita huumeita (LSD tai ekstaasi).55 Huu-
meiden käyttö tai käytön epäily löytyi 21 %:ssa osittain oman käyttäytymi-
sen perusteella huostaan otettujen nuorten (N=235) taustalta, 18 %:lla ty-
töistä ja 23 %:lla pojista. Maahanmuuttajat olivat huumemainintojen osalta 
aineistossa yliedustettuina (28 %).  

Alla on katkelma tyypillisestä sosiaalityöntekijän kuvauksesta lapsen 
päihteidenkäytön kehitykseen ja tarjottuihin avohuollon tukitoimenpiteisiin 
liittyen:  

 
”Kaveripiiri on X:lle (15 vuotta) erittäin tärkeä. Erityisen tiiviisti 
hän liikkuu ja pitää yhtä Y:n kanssa, joka asuu samassa talossa kuin 
X:n perhe. Perheen äiti ei kykene rajoittamaan X:n kavereiden käy-
misiä ja tekemisiä omassa kodissaan. Y ja hänen perheensä muitakin 
jäseniä käy kaikkina vuorokauden aikoina heidän kotonaan eikä äiti 
uskalla torjua heitä oveltaan. X:n kaverit polttavat tupakkaa, tyhjen-

                                                           
54 Kivivuori 2002, Rikollisuustilanne 2006. 
55 Kivivuori & Salmi 2005. 
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tävät jääkaappia ja metelöivät. Talvella 2002 koulukuraattorin kaut-
ta saimme tietoa, että X on mukana jengissä, jossa liikkuu huumeita. 
X on ollut mukana myös pahoinpitelyjutussa, joka oli poliisin selvi-
tettävänä. X on herkästi johdateltavissa kavereiden taholta… Perhe-
työntekijät hänelle etsivät sopivaa harrastusseuraa… Tukihenkilöä 
suunnittelimme ja etsimme X:lle keväällä ja kesällä 2001. Tavoit-
teenamme oli, että tukihenkilö olisi tarjonnut henkilökohtaista tukea 
ja huomiota juuri X:lle, kannustaen tätä esim. harrastuksen aloitta-
misessa. Tukihenkilötoiminta ei lähtenyt käyntiin, sillä perhe ei tul-
lut neuvotteluun, jossa asiasta olisi päätetty.” 

 
 
5.2 Koulunkäyntiin liittyvät ongelmat 
Nuoren ongelmat tulevat useimmiten näkyviin koulusta poissaoloina. Näitä 
oli peräti 70 %:lla ongelmallisella käyttäytymisellä oirehtivista (N=264) 
aineiston lapsista ja nuorista. Koulukiusaamista joko tekijänä tai uhrina oli 
kokenut 39 %. 52 % rikoksiin joskus syyllistyneistä lapsista tai nuorista oli 
kokenut koulukiusaamista. Monikulttuurisesta taustasta tulevilla koulu-
kiusaaminen oli ongelma 40,9 %:lla nuorista, verrattuna 38,8 % muista. 
23 %:lla osittain rikosperusteisesti huostaan otetuilla lapsilla ja nuorilla oli 
lisäksi diagnosoitu oppimisvaikeus, kuten ADHD tai tarkkaavaisuushäiriö.  
 
 
5.3 Diagnosoidut mielenterveysongelmat ja  
 itsetuhoinen käyttäytyminen  
52 %:lla kaikista ongelmallisesti käyttäytyvästä vastentahtoisesti huostaan 
otetuista (N=264) oli lastensuojelun asiakirjassa mainittuja diagnosoituja 
mielenterveysongelmia. Näistä yleisimpinä mainittiin masennus, käytös-
häiriöt, nuoruusiän tunne- ja kehityshäiriöt, perheen sisäiset vuorovaiku-
tushäiriöt ja aggressiivisuus. Osa oli jäänyt vanhempien riitelyn kiistakapu-
loiksi. 62 %:lla niistä nuorista, joilla oli ilmennyt rikollista käyttäytymistä, 
oli myös ilmennyt mielenterveysongelma. 52,7 % pojista oli diagnosoitu 
mielenterveyshäiriö, tyttöjen vastaava osuus oli 50,9 %. Viranomaisasiakir-
joissa oli käytetty itsetuhoisuuden käsitettä 29,5 %:ssa pakkohuostaanot-
toon johtaneissa sosiaalityön kertomuksissa. 36 % tytöistä ja 24 % pojista 
oli käyttäytynyt itsetuhoisesti, erityisesti itsensä viiltely todettiin monen 
nuoren käyttäytymisen taustalla.  

Mielenterveysongelmien diagnosointi, ja etenkin depressiolääkkeiden 
käyttö ja toisaalta myös psykiatriset sairaalahoitojaksot ovatkin viimeisen 
kymmenen vuoden aikana lisääntyneet sekä tytöillä että pojilla. Edellä 
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mainittu tukenee omalta osaltaan käsityksiä nuorten ongelmien kasaantu-
misesta56.  
 
 
5.4 Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja nuoren  
 ikätasolle sopimaton seksuaalinen käyttäytyminen 
Jos alle 16-vuotiaan kanssa on sukupuoliyhteydessä, puhutaan lapsen seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä (RL 20:6). Aineistomme analysoiduista ongelmia 
omaavista lapsista 13 %:lla oli kokemuksia joko seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä tai insestistä tai 16–17-vuotiaat tytöt olivat aiheuttaneet huolta vanhem-
missa ja viranomaisissa seurustelemalla itseään vanhempien miesten kanssa. 
Sellaisia yli 16-vuotiaita, joiden seksuaalinen käyttäytyminen oli mainittu yh-
tenä huostaanoton perusteena, oli yhteensä 17 (19 % ikäryhmästä). Tavallises-
ti seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen yhdistyi päihteiden käyttö, ristiriitoja 
kotona sekä se, että vanhemmat eivät tienneet lapsen liikkeistä. Näistä tyttöjä 
oli 37 (84 %) ja poikia 7 (16 %). Emme erotelleet seksuaalikäyttäytymisen 
osalta alaikäisiä rikoksen uhreiksi ja tekijöiksi. Seksuaalisuuteen liittyviä on-
gelmia omaavista seitsemällä (19 %) oli monikulttuurinen tausta. Useimmat 
seksuaalisia ongelmia omaavista pyrittiin sijoittamaan kodinomaiseen ja hen-
kilökunnaltaan pätevään ammatilliseen perhekotiin (16), perhehoitoon (8) tai 
lastenkotiin (8), mutta näitä nuoria oli sijoitettuna myös nuorisokoteihin (5), 
koulukoteihin (3) ja perheryhmäkoteihin (3). Yksi nuori oli sijoitettuna päih-
dehoitolaitokseen. 
 
 
5.5 Väkivallan kokemukset perheessä 
Vanhempien tai jommankumman vanhemman ja tämän uuden avo- tai 
aviopuolison välistä väkivaltaa oli joutunut todistamaan usea lapsi tai nuo-
ri. Usein samalla myös lapsi ja/tai hänen sisaruksensa olivat joutuneet vä-
kivallan kohteeksi. Lapsen omaa aggressiota sosiaalityöntekijät kuvasivat 
usein lapsen/nuoren mielenterveyteen liittyvänä ongelmana, eikä sitä ole 
laskettu lapsen väkivallan kokemukseksi tässä. 

Perheväkivallan kokemuksia oli vuonna 2005 vastentahtoisesti huos-
taan otetuista (N=235) 38 %:lla lapsista ja nuorista. Peräti 52 % niistä nuo-
rista, joiden taustalla oli rikollisuutta, oli joutunut todistamaan tai ollut itse 
uhrina ja joutunut täten osallistumaan lähiyhteisönsä väkivaltatilanteisiin.  

                                                           
56 Kuure 2001. 
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Tilanne on siksi huolestuttava, että lapsen väkivallankokemukset saat-
tavat jatkua joko henkilön omana väkivaltaisten kokemusten toistona tai 
esimerkiksi puolison väkivaltaisuuden hyväksymisessä tulevaisuudessa. 
Lisäksi kotona ”kuritetuilla” lapsilla on muita suurempi riski tulla kiusa-
tuksi koulussa.57 
 
 
5.6 Vanhempien elämänhallinnan ongelmat 
Kodin sosiaalinen perintö siirtyy jossain määrin lapselle ja huono-osaisuus 
helposti periytyy. Noin puolella vastentahtoisesti huostaan otettujen van-
hemmista oli asiakirjoissa mainittu päihdeongelma ja noin neljäsosalla oli 
mielenterveysongelmia. 15 %:lla niistä lapsista, joiden taustalta löytyi ri-
kollisuutta, oli vanhempi, jolla oli laitos- tai vankilatausta ja 16 %:lla kaik-
kien lasten vanhemmista oli mainittu rikollista käyttäytymistä. Lastensuo-
jelulaitokset ovat tältä osin merkittävässä asemassa rikollisuuden ylisuku-
polvellisuuden ennaltaehkäisyssä. Alla on tyypillinen katkelma erään huos-
taanottopäätöksen perusteluista: 

 
”X:n äidillä on pitkä päihdetausta ja isä on ollut vankilassa lähes 
koko X:n elämän ajan. Äiti ei ole sitoutunut päihdehoitoon ja X on 
joutunut ottaman äidin päihdeongelman vuoksi ikäänsä kuulumaton-
ta vastuuta itsestään ja pikkusiskostaan. X oireilee pinnaamalla kou-
lusta, näpistelemällä ja epäsäännöllisellä elämäntavallaan. Sijais-
huollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.” 

 
Tarkasteltaessa vastentahtoisesti huostaan otettujen perhetaustoja, avioerot 
olivat perheissä tavallisia. 49 % asui äidin tai äidin ja tämän uuden puoli-
son kanssa, 15 % asui isän tai isän ja tämän uuden puolison kanssa ja 17 % 
asui molempien vanhempien kanssa. Parisuhteiden tukeminen onkin nos-
tettu hiljattain uudelleen yhdeksi lapsen hyvän elämän perusteeksi, joskin 
avioerotilanteessa huoltajuusrakennetta enemmän lapsen rikolliseen käyt-
täytymiseen on arveltu vaikuttavan perheen sisäinen ilmapiiri.58 

                                                           
57 Ellonen 2008. 
58 Aula 2007; Haapasalo 2006. 



VI SIJOITUSYKSIKÖT JA AIKAISEMMAT  
 TUKITOIMET 

6.1 Sijoitusyksiköt 
Huostaanotto johtaa lähes poikkeuksetta sijaishuoltoon. Sijaishuolto tar-
koittaa lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lap-
sen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshuoltona taikka 
muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Poikkeustapauksissa lapsi voidaan 
sijoittaa väliaikaisesti omaan kotiin tai toisen vanhemman tai huoltajan luo. 
Yleisemmin sijoitetuilla lapsilla tarkoitetaan sosiaaliviranomaisen tai hal-
linto-oikeuden päätöksellä kodin ulkopuolelle joko avohuollon tukitoime-
na, huostaan otettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria. Perhe-
hoito järjestetään kirjallisen sopimuksen perusteella sosiaalilautakunnan 
tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Laitoshuolto merkitsee lap-
sen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä lastenkodissa, nuorisokodissa, kou-
lukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa lastensuojelulaitoksessa. Ri-
kosperusteella huostaan otetut sijoitetaan yleensä laitokseen. 

Perhekodit ovat laitoksessa ja perheessä asumisen välimuoto, jossa nuo-
ret (3–5) asuvat omakotitalotyyppisissä asunnoissa 24 h/vuorokaudessa 
paikalla olevien hoitajien valvonnassa. Ammatillisissa perhekodeissa lapsia 
voi olla 4–6, mutta kaikilla hoitajilla tulee olla vähintään lähihoitajan tut-
kinto ja kodista vastaavalla tavallisesti korkeakoulututkinto. Kuntien tai 
lääninhallitusten valvomissa lastenkodeissa, erityislastenkodeissa tai nuori-
sokodeissa voi olla hyvin erilaisia ongelmia omaavia lapsia, mutta tietyillä 
yksiköillä on ”maine” erityisesti pahantapaisten lasten hoitoon erikoistuvi-
na tai erityispalveluja, kuten päihde- tai mielenterveyspalveluja, tarjoavina. 
Nuorisokodit ovat lisäksi usein erikoistuneita hieman vanhempien lasten 
hoitoon. Koulukoti nähdään usein viimeisenä sijoitusvaihtoehtona. Toimin-
taideologioiltaan lastensuojelulaitokset muistuttavat toisiaan. Niissä koros-
tuvat yksilön näkeminen omine luonteenpiirteineen ja tarpeineen, perhe-
keskeisyys siinä, että kaikki tähtäävät toimimaan yhteistyössä lapsen tai 
nuoren perheen kanssa, yhteisöllisyys sekä usko siihen, että laitoksessa 
asuminen lisää lapsen sosiaalisia taitoja, kuten esimerkiksi ristiriitojen rat-
kaisutaitoja ja vastuuta muista. Sijoitusajat vaihtelevat kolmesta kuukau-
desta noin neljään vuoteen, mutta käytännössä usein siihen saakka, kun 
nuori täyttää 18 vuotta. Haastavaksi laitostyön tekee myös se, että nuorista 
rikoksentekijöistä puhuttaessa laitoksessa syntyneen yhteisöllisyyden voi-
daan nähdä myös vaikeuttavan rikosten tekemisestä ”uloskasvamista”.59  
                                                           
59 O’ Hara 2008. 
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Tämän aineiston nuorista suurin osa sijoitettiin ammatilliseen perheko-
tiin (42 %). Suuri luku selittyy osittain sillä, että tähän luokkaan laskettiin 
myös tapaukset, joissa lapsi oli hallinto-oikeuden vahvistamispäätöstä teh-
täessä tilapäisesti vastaanottokodissa ja hänelle etsittiin paikkaa ammatilli-
sesta perhekodista. Lisäksi ammatillisen perhekodin joukkoon koodatuissa 
tapauksissa oli kiireellisesti vastaanottokotiin tai ensihuoltolaitoksiin sijoi-
tettuja. Nämä pitävät sisällään myös selkeästi suojaa tarvitsevat lapset, ku-
ten seksuaalisen hyväksikäytön tai muun vakavan fyysisen väkivallan koh-
teeksi joutuneet. Toiseksi eniten vaikeassa elämäntilanteessa olevia lapsia 
ja varhaisnuoria sijoitettiin perhehoitoon (20 %), tämän jälkeen lastenkotiin 
tai erityislastenkotiin (10 %), nuorisokotiin (9 %) ja vasta tämän jälkeen 
koulukotiin (8 %) ja harvemmin suurempi paikkalukuisiin (6–8) perhe-
ryhmäkoteihin tai psykiatriseen sairaalahoitoon. 
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Kuvio 5 Vastentahtoisesti sijoitetut oman käyttäytymisen ja laitostyypin mukaan 
(N=264) 

 
Koulukotia yleisimmin sellainen lapsi tai nuori, jonka huostaanoton pääsyy 
oli rikoskierteen katkaiseminen tai itsensä tai muiden turvallisuuden vaa-
rantaminen, sijoitettiin nuorisokotiin, päihdehoitoyksikköön tai ammatilli-
seen perhekotiin. Oletus siitä, että rikollisella käyttäytymisellä oirehtivia 
nuoria hoidettaisiin pääsääntöisesti valtion koulukodeissa, ei aineiston va-
lossa pidä paikkaansa.60 
 

                                                           
60 Tähän liittyvästä keskustelusta ks. Pösö 2004, 43. 
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6.2 Taloudellinen tuki  
Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan tilapäisessä taloudellisessa ah-
dingossa olevien ihmisten ihmisarvoinen eläminen. Toimeentulotukea sai 
vuonna 2005 Suomessa 238 848 kotitaloutta, joka vastaa 7,2 % koko maan 
väestöstä.61 Lastensuojeluasiakkaat tulevat kuitenkin huomattavasti muita 
useammin toimeentulotukea saavista perheistä. Stakesin avohuollon uusia 
lastensuojeluasiakkaita 1.1.–31.10.2006 Porissa, Hämeenlinnassa, Tampe-
reella ja sen kuudessa seutukunnassa koskevan pilottiselvityksen mukaan 
lapsista 45 % asui perheissä, joita oli autettu toimeentulotuen avulla.62 Sel-
vitys on samansuuntainen tämän aineiston kanssa. Vuonna 2005 vastentah-
toisesti huostaan otettujen lasten perheistä 43 % oli joko aiemmin ollut tai 
oli huostaanoton hetkellä toimeentulotuen piirissä. Toisin kuin Stakesin 
pilottitutkimuksessa, jossa yhdistettiin tilastollista tietoa lastensuojelun 
asiakkaista ja toimeentulonsaajista, tämä aineisto koski niitä perheitä, joi-
den taloudellisen toimeentulotuen myöntämisen tiedon sosiaalityöntekijä 
oli katsonut aiheelliseksi liittää mukaan huostaanottopäätökseen. Vaikka 
köyhyydellä ei toisin sanoen välttämättä olisikaan yhteyttä lapsen käy-
tösongelmiin, se voidaan nähdä stressiä lisäävänä tekijänä perheessä mui-
den tekijöiden kuten vanhempien puuttuvan koulutuksen, työttömyysjakso-
jen, yksinhuoltajuuden tai teinivanhemmuuden kanssa63. 

Sosiaalityöntekijät ovat tähän saakka kirjanneet nihkeästi vastentahtoi-
sesti huostaan otettujen lasten vanhempien ammatti- ja koulutustaustoja. 
Ammatti mainitaan usein ainoastaan silloin, kun sillä katsotaan olevan jo-
tain merkitystä huostaanoton kannalta. Tässä aineistossa suuressa osassa 
huostaanottojen liiteasiakirjoja oli merkintä vanhempien työttömyydestä tai 
perheen jäsenen työllistymisen esteistä, kuten väkivalta- tai mielenterveys-
ongelmista. Aineistossa (N=264) sosiaalityöntekijä oli kirjannut 50 äidin ja 
49 isän ammatin. Vanhempien ammatit vaihtelivat yliopiston johdon hen-
kilöstöstä ja lakimiehistä liikennetarkastajiin, mutta äitien kohdalla ylei-
simmät ammatit olivat sosiaalihuollon ammattitutkintotasoisia ammatteja, 
kuten lähihoitaja, koulunkäyntiavustaja, iltapäiväkerhon ohjaaja tai tervey-
denhuollon entisiä opistotason, nykyisiä ammattikorkeakoulun perustutkin-
totason koulutusta vaativia ammatteja kuten sairaanhoitaja tai fysiotera-
peutti (20). Toiseksi ja kolmanneksi eniten äidit olivat töissä ravintolatyön-
tekijöinä tai siivoajina (13), neljänneksi tehtaissa (7) ja viidenneksi myyji-
nä tai pienyrittäjinä, kuten kioskinpitäjinä tai taksinkuljettajina (5). Jos isi-
en ammatti oli mainittu, se oli tavallisimmin rakennusalan ammatti, kuten 
                                                           
61 Toimeentulotuki 2005. Stakesin tilastotiedote 25/2006.  
62 Heino 2007, 37. 
63 Haapasalo 2006. 
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raudoittaja, kirvesmies tai hitsaaja (15), merenkulkuun tai satamatyöhön 
liittyvä ammatti (7) tai pienyrittäjä huoltoasemalla tai ravintola-alalla (5), 
ja mukana oli myös opettajia (4). Yhteiseksi nimittäjäksi ammattien koh-
dalla sosiaalityöntekijöiden lausunnoista nousi vuorotyö ja epäsäännölliset 
työajat.  
 
 
6.3 Aikaisemmat lastensuojelulakiin perustuvat  
 sijoitukset ja niiden kesto 
Jopa 81 prosenttia aineiston nuorista on aikaisemmin ollut sijoitettuna ko-
din ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimenpiteenä taikka varsinaisena 
huostaanottona. Tältä osin eroja ei ole sen suhteen, onko nuori otettu huos-
taan osittain rikoskäyttäytymisen vuoksi.  
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Aikaisempien sijoitusten lukumäärä  
Kuvio 6 Vastentahtoisesti sijoitettujen aikaisempien sijoitusten määrä lukuun ottamatta 

kiireellistä sijoitusta (N=236) 
 
Aineiston nuoret olivat olleet ennen pakkohuostaanottoa keskimäärin sijoi-
tettuna kodin ulkopuolelle 3,2 kuukautta. Tämä kuvastaa sitä, että vaikka 
pakkohuostaanoton kohteeksi joutuneet ovat yleensä aikaisemmin olleet 
sijoitettuina kodin ulkopuolelle, heidän laitoksissa viettämä aika ei ole ko-
vin pitkä. Mukana edellisessä kuviossa ovat muut kuin huostaanottoa tyy-
pillisesti välittömästi edeltänyt kiireellinen sijoitus. Näin ollen myös alla 
esitettyihin sijoitusten kestoa kuvaaviin lukuihin tulee lisätä huostaanotto-
prosessiin keskimäärin kuluva puolen vuoden aika. Alla olevassa kuviossa 
ilmenee nuorten aikaisempien sijoitusten kesto jaoteltuna kuukausina.  
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Kuvio 7 Vastentahtoisesti sijoitettujen aikaisempien sijoitusten kesto (N=225) lukuun 

ottamatta huostaanottoprosessiin keskimääriin kuluvaa puolen vuoden aikaa 
 
 
6.4 Aikaisemmat mielenterveyteen perustuvat  
 sijoitukset ja niiden kesto 
Noin joka kolmas nuori on ollut sijoitettuna mielenterveyspalveluja tarjoa-
vaan yksikköön. Jaksot ovat useimmiten lyhyitä, 1–3 kuukauden mittaisia 
arviointi- ja hoitojaksoja, joita toteutetaan yhteistyössä sosiaalitoimiston 
kanssa. Tämä kertoo siitä, että lastensuojelu- ja mielenterveysjärjestelmän 
kohteena on verrattain sama ongelmanuorten ryhmä (aivan kuten lasten-
suojelun ja rikosoikeusjärjestelmänkin64). 
 

                                                           
64 Ks. Marttunen 2008, 357 ss. 
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Kuvio 8 Vastentahtoisesti sijoitettujen aikaisempien mielenterveyssijoitusten määrä 

(N=233) 
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Kuvio 9 Vastentahtoisesti sijoitettujen hoitojaksojen kesto (N=233) 
 



VII LOPUKSI 

Käsittelemme tässä yhteenveto-osassa ensin tutkimuksen herättämiä yleisiä 
näkökohtia pohtien erityisesti nuorisotyön paikkaa ja roolia osana laajem-
paa lastensuojelun toimien kenttää (7.1). Sen jälkeen teemme yhteenvedon 
tutkimuksen varsinaisesta pääkysymyksestä eli siitä, kuinka paljon maas-
samme on lapsia ja nuoria vastentahtoisesti ja rikosperustaisesti laitoksissa 
(7.2). 
 
 
7.1 Pohdintoja nuorisotyön asemasta  
 lastensuojelun kentässä  
Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön osalta rikoksia ennaltaehkäisevää las-
tensuojelutyötä voidaan hahmottaa tehtävän kolmella eri tasolla: (1) Pri-
maaritasolla ennaltaehkäisevä työ suunnataan kaikille ja huomio on syiden 
etsimisessä yhteisöstä seuraamusten sijaan. Tällöin pyritään vahvistamaan 
yhteisöllisiä siteitä ja vaikuttamaan sosiaalisiin rakenteisiin, kuten nuorten 
tasa-arvoiseen osallistumiseen ja työllistymiseen. Kohderyhmänä ovat täl-
löin sekä jo rikoksia tehneet nuoret että ”riskiryhmässä” kasvavat lapset ja 
nuoret. (2) Sekundaaritasolla pyritään aktivoimaan yhteisöä nuorisorikolli-
suuden valvonnassa esimerkiksi erilaisissa lapsille ja nuorille suunnatuissa 
tapahtumissa. Yhteisön aktivoiminen ennaltaehkäisevään nuorisorikolli-
suuden torjuntaan vähentää rikollisuuden pelkoa, lisää luottamusta kansa-
laisten välillä ja parhaimmillaan lisää avointa vuorovaikutusta kansalaisten 
ja poliisin/muiden viranomaisten välillä. (3) Tertiaaritasolla yritetään yh-
dessä estää rikosten uusimista – antaen lapsille ja nuorille uusia mahdolli-
suuksia ja pyrkimällä vähentämään leimautumista. Etenkin viimeksi maini-
tussa vaikuttaa olevan suuria alueellisia eroja.65 Nuorisorikollisuutta ennal-
taehkäisevän lastensuojelun työtapojen kehittämisen muodot ovat moninai-
sia ja ennaltaehkäisevien EU-tuettujen projektien lisäksi niitä vaikuttaisi 
olevan syytä kehittää alueellisesti koordinoidusti. 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden käyttö vaihtelee suuresti 
sekä alueittain että tapauskohtaisesti. Avohuollon tukitoimenpiteitä ovat 
perheen taloudellisen tuen lisäksi sosiaalityöntekijän keskustelutuki ja ko-
tikäynnit, ohjaus ja neuvonta, perhetyö, tukihenkilötoiminta, terveyden-
huollon kanssa tehtävä yhteistyö, nuorisopsykiatrian palvelut, nuorisoase-
man sosiaaliterapia, yhteistyö nuorisotoimen ja koulutoimen kanssa, henki-

                                                           
65 Cederlöf 2007. 
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lötutkinnat, rikossovittelu, intensiiviset arviointijaksot (myös päiväryhmä-
toimintana) ja sijoitukset.66  

Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki painottaa avohuol-
lon tukitoimenpiteiden entistä suurempaa käyttöä ja samalla myös nuoriso-
työtä osana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Nuorisotyö on aikuisten 
ohjaama kasvatuksen, sopeuttamisen ja kontrollin väline, jolla ympäröivä 
yhteiskunta pyrkii sosiaalistamaan nuoria ja ennen kaikkea ohjaamaan hei-
dän vapaa-ajan käyttöä.67 Laajasti ajatellen nuorisotyöksi voidaan laskea 
kaikki nuorten parissa tehtävä työ. Kuntien nuorisotoimet, jotka ovat kun-
nissa usein yhdistelmätoimialaa liikunta- ja kulttuuritoimialan kanssa, te-
kevät lasten ja nuorten parissa yhteistyötä vaihtelevasti koulujen ja sosiaa-
litoimen kanssa. Myös osaa kirkon toiminnasta voidaan luonnehtia nuori-
sotyöksi, samoin kansalaisjärjestöjen toimintakirjo on suuri ja uusia käy-
tännön työn projekteja syntyy jatkuvasti. Ongelmana on, ettei erilaisista 
nuorisotyön yhteistoimintamuodoista tai niiden vaikuttavuuksista ole saa-
tavilla kattavaa valtakunnallista tietoa68. 

Nuorten kaveripiiri oli kirjattu ongelmaksi 23 %:lla aineistomme on-
gelmia omaavista vastentahtoisesti huostaan otetuista nuorista. Kaveripiirin 
ongelmat ovat eräs reitti, jonka kautta nuorisotyö voi vaikuttaa lasten ja 
nuorten elämään. Nuorisotyöllä kouluissa ja sen yhdistämisestä nuoren 
sosiaalisia valmiuksia vahvistaviin, ei-stigmatisoiviin, kulttuuri- tai nuori-
sotoimen järjestämiin harrastetoimintoihin lasten ja varhaisnuorten omissa 
ja lähialueen verkostoissa on viime aikoina saatu hyviä kokemuksia esi-
merkiksi Jyväskylän seudulta. Samanaikaisesti etenkin nivelvaiheen, eli 
ala-asteelta yläasteelle ja yläasteelta lukioon ja ammattikouluihin siirty-
misvaiheen projekteilla on saatu tuloksia aikaiseksi69. 

Vaikka sosiaalityöntekijät eivät välttämättä kirjaa kaikkia nuoriin kohdis-
tettuja tukitoimia, huostaanottopäätöksessä tulee lastensuojelulain mukaan 
olla mainita käytetyistä avohuollon tukitoimenpiteistä. Uuden lastensuojelu-
lain myötä nuorisotyön merkitys ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä korostuu 
entisestään. Tässä aineistossa noin puolelta ongelmiin ajautuneista nuorista 
löytyi maininta kohdennetusta tai erityisnuorisotyöstä. Mahdollisia nuoriso-
työn tukimuotoja olivat olleet POSE-tiimi (poliisin, nuorisotyön ja sosiaali-
toimen yhteistyömalli), Ruori-ryhmä (nuorisotyöntekijöiden ohjaamat toi-
minnalliset pienryhmät, jossa pienryhmän viikoittainen yhteinen vapaa-
ajanvietto yhdistettiin perhetyöhön), Väylä (työvoimatoimiston kanssa toteu-
tettu yhteistyöprojekti peruskoulun jo päättäneille tai keskeyttäneille), Vintiö 
                                                           
66 Taskinen 2007. 
67 Soanjärvi 2005; Niemi 2003. 
68 Cederlöf 2007. 
69 Leppä 2005. 
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(koulukuraattorin, poliisin ja sosiaalityön yhteistyömalli) sekä jengityö ja 
Tyttöjen Talon toiminta, jolla tässä aineistossa oli pyritty parantamaan äidin 
ja tyttären tulehtuneita välejä tai tukemaan tytön seksuaalista kehitystä ennen 
huostaanottoon ryhtymistä.  

Osa sosiaalityöntekijöistä oli tehnyt saumatonta yhteistyötä etsivän 
nuorisotyön kanssa, jossa erityisnuorisotyöntekijä oli raportoinut sosiaali-
toimeen säännöllisesti huolta aiheuttavista nuorista, osassa kunnista taas 
nuorisotyöntekijä oli valvonut yksittäisiä nuoria iltaisin ja viikonloppuisin 
nuorisotiloilla. Ennaltaehkäisevien ja nuorten vapaa-aikaan keskittyvien 
palvelujen hyödyntäminen vaikutti hajanaiselta ja ei-systemaattiselta. Tä-
hän vaikuttanee nuorisotyöalan vasta viime vuosina saavuttama profes-
sionalisaatio alan koulutustason kasvamisen, ja sen myötä tutkimus- ja ke-
hitystyön lisääntymisen johdosta. 
 
 
7.2 Laitoksissa rikoksen vuoksi olevien lasten ja  
 nuorten määrä 
Jos vuoden 2005 luvut voidaan yleistää koskemaan yleisemmin viime vuo-
sia, voimme todeta seuraavaa. Vuosittain otetaan rikosperusteisesti huos-
taan noin 150 lasta tai nuorta. Rikosperusteisista laitossijoitukseen johta-
neista huostaanotoista kaksi kolmasosaa koskee 15 vuoden rangaistusvas-
tuuiän ylittäneitä nuoria. Tämän perusteella näyttäisi siis siltä, että vuosit-
tain siis noin 50 alle 15-vuotiasta ja noin 100 ikäryhmään 15–17-vuotiaat 
kuuluvaa nuorta joutuu vastentahtoisesti laitokseen tekemänsä rikoksen tai 
rikosten johdosta. Yleensä sijoituspaikkana näissä kaikissa oli laitos, joiden 
käytössä on edellä esitetyn mukaisesti hyvinkin raskaita pakkotoimia. 

Rangaistusvastuuiän saavuttaneiden 15–17-vuotiaiden osalta vertailu 
yleisten tuomioistuinten tuomitsemiin rangaistuksiin auttaa ymmärtämään 
havainnon merkitystä: määrä on jokseenkin sama kuin nuorille vuosittain 
tuomittujen ehdottomien vankeusrangaistusten määrä. Rikoksen perusteella 
vapaudenmenetykseen johtavista viranomaisratkaisuista reilu puolet teh-
dään käytännössä kunnissa (joiden päätösten lainmukaisuus tutkitaan hal-
linto-oikeuksissa) ja toinen puolisko yleisissä tuomioistuimissa rikospro-
sessin päätteeksi. Tämä havainto ja sen nojalla tehtävät päätelmät alaikäis-
ten rikosperusteisen laitospopulaation määrästä auttavat ymmärtämään ja 
”tasaavat” hiukan maamme kansainvälisesti hyvin matalaa nuorisovanki-
määrää. Näidenkin huomioiden jälkeen Suomen rikosperusteisten, vapau-
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denriistoon johtavien ratkaisujen ikäryhmän kokoon suhteutettu määrä on 
kansainvälisesti matala.70  

Rikosperusteisten huostaanottojen määristä ei voida suoraan päätellä ri-
kosperusteisen laitospopulaation kokoa, mutta ne antavat hyvät välineet 
sen arviointiin. Pakkohuostaanottopäätösten analysoinnilla tehtiin edellä 
arvio, että rikosperusteisia huostaanottoja tehdään vuositasolla noin 150 
kappaletta. Kun siis tiedämme, että alaikäisten tahdonvastaisista huos-
taanotoista – joka on oma kategoria Stakes-tiedon tilastoissa – lähes puolet 
on tehty osin rikosperusteella, voimme siirtyä tekemään päätelmiä Stakes-
tiedon laitossijoituksen perustetta kuvaavista tilastoista. Esimerkiksi vuon-
na 2004 15–17-vuotiaita koskevia tahdonvastaisia laitossijoituksia oli 272. 
Kun näistä esitetyn mukaisesti 55 % on rikosperusteisia, olisi lastensuoje-
lulaitoksissa sijoitettuna rikosperusteella noin 150 rangaistusvastuuikärajan 
saavuttanutta. Tätä nuorempia eli 10–15-vuotiaita koskevia tahdonvastaisia 
laitossijoituksia oli 271. Tämän ikäryhmän pakkohuostaanotoista 36 % on 
tehty rikosperusteella. Näin ollen lastensuojelulaitoksissa olisi noin 100 
rangaistusvastuuikärajaa nuorempaa lasta.71 

Eräs mahdollinen keino arvioida alaikäisten rikosperusteisen laitospo-
pulaation suuruutta on verrata tietyn kunnan, esimerkiksi Helsingin tilasto-
ja koko maan lukuihin. Helsingissä oli vuonna 2004 yhteensä huostaan 
otettuna 1 846 alaikäistä. Näistä tapauksista vain 27:ssä intervention ensisi-
jaiseksi syyksi oli kirjattu luokka ”rikolliset teot”. Mainittu peruste edustaa 
vain 1,5 prosenttia Helsingin huostaan ottamista alaikäisistä.72 Helsingin 
lukuja voidaan pitää koko maan osalta suuntaa antavina.73 Koko maassa oli 
vuonna 2004 huostaanotettuna 8 673 alaikäistä.74 Jos näistä rikosperusteel-
la olisi huostaan otettuna sama suhdeluku kuin Helsingissä, olisi kyseisenä 
vuonna rikosperusteella huostaan otettuna ollut noin 125 alaikäistä. Savo-
laisen ym. tutkimuksessa käy ilmi Helsingissä tehtyjen sijoituspäätösten 
muutkin syyt kuin ainoastaan pääsyy. Sen mukaan sijoituspäätöksissä ri-
kolliset teot ovat yhtenä perusteena 14 % tapauksia.75 Jos suhteutuksen ko-
ko maan lukuihin perustaisi tähän lukuun, nousisi osaksi rikosperusteella 
tehtyjen sijoitusten vuosimäärä noin 1 200 nuoreen. 
 
 
 

                                                           
70 Ks. Marttunen 2008. 
71 StakesTieto – Lastensuojelu 2004. 
72 Myllärniemi 2005, liitetaulukko 3. Uudempia lukuja on esitetty raportissa Heikkinen 
2007. 
73 Nuorisorikostoimikunta (KM 2003:2), I osa, 26. 
74 Lastensuojelu 2004, 2. 
75 Savolainen & Hinkkanen & Pekkarinen 2007, 9. 
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Taulukko Arviot tahdonvastaisesti ja rikosperusteisesti huostaan otettujen sekä laitok-
siin sijoitettujen määrästä Suomessa 

 Rikosperusteisesti 
tahdonvastaisesti 
huostaanotettuja 

Rikosperusteisesti 
tahdonvastaisesti 

laitoksessa 

Vankeja 

Alle 15-vuotiaat 50 100 0 
15–17-vuotiaat 100 150 2–5 
 
 
Havainnot muuttavat Suomen nuorisorikosoikeudesta muodostuvaa koko-
naiskuvaa kansainvälisessä vertailussa merkittävällä tavalla. Samalla se tuo 
olettamuksille lastensuojelun rikosperusteisista toimista tutkimustietoon 
perustuvaa pohjaa, millä on tärkeä kriminaalipoliittinen merkitys. Esitetys-
sä analyysissä on tutkimuksellisesti myös uusi näkökulma: tarkastella las-
tensuojelun toimia rikosoikeuden näkökulmasta. Kyse ei ole niinkään siitä, 
että lastensuojelun huostaanottokäytännöistä olisi löydetty ”repressiivinen 
keskittymä” – näissäkin tilanteissa kyse on auttamisesta.  

Viime vuosina sosiologit ja kriminologit ovat enenevästi keskustelleet 
niin kutsutusta polarisoitumisesta: nuoret näyttäisivät jakaantuvan ääripäi-
hin niin, että toisaalta hyvinvoiva enemmistö suurenee, ja toisaalta pahoin-
voiva vähemmistö niin ikään suurenee samalla kun eräänlaiset ”välimuo-
dot” harvinaistuvat. Tästä näkökulmasta on selvää, että aineistomme lapset 
ja nuoret edustavat polarisaation pahoinvoivaa päätä. Rikosperusteisissa 
huostaanotoissa taustalla olivat useimmiten epävakaat perheolot, vanhem-
pien päihdeongelmat, koulunkäyntiongelmat, pitkäaikainen lastensuojelun 
asiakkuus ja aikaisempia laitossijoituksia. Edelleen rikosperusteisissa pää-
töksissä luonteenomaista oli vanhempien tai yhteisön tuen tai kontrollin 
puute, huumeiden tai alkoholin runsas käyttö, kotoa karkailu ja rikoksiin 
altistava kaveripiiri. Kriminogeenisten riskitekijöiden kannalta tarkasteltu-
na kyseessä on juuri se populaatio, jonka riski uusintarikollisuuteen ja van-
kilakierteeseen on ilmeinen. 

Perustulos esitetystä on selvä: lastensuojelulain mukaiset laitossijoituk-
set ovat rangaistusjärjestelmää merkittävästi laajemmin käytetty kontrolli-
muoto. 
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Tutkimuksen päätulokset 
 
• Noin 100 alle 15-vuotiasta nuorta on sijoitettu laitokseen tekemänsä 

rikoksen johdosta. 
• Noin 150 15–17-vuotiasta on sijoitettu laitokseen tekemänsä rikoksen 

johdosta, kun samanikäisiä on vankilassa vain muutama. 
• Rangaistusvastuuikärajan saavuttaneita 15–17-vuotiaita koskevista, ri-

koksen perusteella vapaudenmenetykseen johtavista viranomaisratkai-
suista reilu puolet tehdään käytännössä kunnissa hallinto-oikeuden 
ratkaistessa hakemuksesta nämä päätökset ja toinen puolisko yleisissä 
tuomioistuimissa rikosprosessin päätteeksi. 

• Vastentahtoisesti huostaan otetut lapset ja nuoret tulevat pääsääntöi-
sesti sosiaalisesti huono-osaisista taustoista ja he ovat itsekin monion-
gelmaisia. 

• Valtaosa rikoksiin syyllistyneistä nuorista on vastentahtoisesti sijoitet-
tuina yksityisiin ammatillisiin perhekoteihin tai odottaa pääsyä niihin. 

• Noin 80 %:lla vastentahtoisesti huostaan otetuista ja ulospäin ongel-
mallisesti käyttäytyvistä nuorista on takanaan aikaisempia sijoituksia 
ja noin joka kolmas on osallistunut mielenterveyden hoito- ja/tai ar-
viointijaksolle. 

• Koulukuraattori on poliisin ohella avainasemassa rikokseen syyllisty-
neen lapsen/nuoren asian eteenpäin viemisessä. 

• Sosiaalityön avohuollon tukitoimenpiteet ennen rikokseen syyllisty-
neen nuoren huostaanottoa vaihtelevat sekä yksittäisen nuoren kohdal-
la että alueittain. 

• Nuorisotyön ennaltaehkäiseviä tai erityisnuorisotyön palveluja on har-
voin kirjattu ratkaisujen perusteluihin.  

• Lastensuojelun lain mukaiset laitossijoitukset ovat rangaistusjärjestel-
mää laajemmin käytetty kontrollimuoto. 
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