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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI LASETENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA (HE 225/2004 
VP) 

 
 
Yleisarvio 
 
Esityksen perustelut ovat seikkaperäiset ja valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat on niissä 
esitetty poikkeuksellisen laajasti. Oikeusministeriö yhtyy käsitykseen, että lapsen oi-
keuksien säätäminen nykyistä tarkemmin lain tasolla parantaa sekä lapsen että lasta hoi-
tavien asemaa. Toisaalta on ilmeistä, että hyvin yksityiskohtaisten säännösten antaminen 
lain tasolla ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes mahdollista. 
 
Tarkempien säännösten antaminen lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan 
lapseen kohdistettavista rajoitustoimenpiteistä muuttaa nykyisen lain rakennetta tavalla, 
joka ei kaikilta osin ole riittävän selkeä. Hyvin laajoissa perusteluissa esiintyy lukuisia 
kannanottoja perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, jotka sinänsä ovat hyväksyttävissä 
mutta jotka eivät aina ilmene itse lakitekstistä. 
 
Lastensuojelulakiin sisältyvät säännökset lapsen oikeuksien rajoittamisesta osoittavat 
lastensuojelulaitoksen henkilökunnan toimivallan rajat. Kuitenkaan ei ole vältettävissä, että 
raja lastensuojelulain säännösten mukaisten vakuuksien ja tavanomaiseen kasvatukseen 
kuuluvan toimivallan välillä tulee edelleen olemaan epämääräinen. Tämän vuoksi on 
tärkeää, kuten esityksen perusteluissakin tähdennetään, että lastensuojelulaitoksen 
henkilökunnalle jatkuvasti annetaan riittävää koulutusta. 
 
Lakiehdotukseen sisältyvät rajoitustoimenpiteet ovat luonteeltaan sellaiset, että niitä käy-
tettäisiin pelkästään lapsen oman edun sitä vaatiessa. Tätä lähtökohtaa voidaan pitää oi-
keana, koska henkilökunnan riittämätön toimivalta johtaisi helposti siihen, ettei ongel-
malasten tilannetta pystytä hallitsemaan. Esityksessä todetaan myös, että rajoitustoimen-
piteitä ei koskaan saisi käyttää rangaistustoimenpiteenä. Tämä merkitsee, että lastensuo-
jelulaitoksen henkilökunnan kurinpitovallan rajat määräytyvät lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta annetun lain (361/1983) yleisten säännösten sekä tavanomaiseen kas-
vatukseen kuuluvan toimivallan perusteella. 
 
Perusoikeussyistä on tarpeen nykyistä tarkemmin säätää huostaanotetun lapsen oikeuksien 
rajoittamisesta. Ehdotetut säännökset ovat nykyisiä seikkaperäisempiä ja tulevat to-
dennäköisesti vähentämään riitoja, jotka koskevat huostaanotetun lapsen ja hänen van-
hempiensa yhteydenpitoa. Täsmällisempien säännösten ottaminen lakitekstiin on kuitenkin 
myös ongelmallista. Jos lakiin otetaan säännöksiä joistakin yksityiskohdista, mutta kaikista 
ei kuitenkaan voida säätää, syntyy helposti tulkintavaikeuksia. Esimerkkinä tästä 
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on lapsen oikeus käyttää puhelinta sekä lähettää ja vastaanottaa kirjeitä (24 §). Lakiin tulisi 
ainoastaan ottaa oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita koskevia säännöksiä ja samalla 
tulisi välttää toistamasta perustuslaista suoraan ilmeneviä oikeuksia tavalla, joka 
hämmentää perusoikeuksien sisällön. 
 
Esitysehdotuksen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut lastensuojelulain mukaisen ra-
joitustoimivallan uskominen muillekin kuin virkasuhteisille henkilöille. Ehdotetun 23 a §:n 
mukaan muun kuin virkasuhteisen henkilön rikosoikeudellisesta virkavastuusta rajoi-
tustoimivallan käytössä säädetään RL 40 luvun 12 §:ssä. Kyseistä viittaussäännöstä on 
pidetty tarpeellisena, vaikka mainitut tahot ovat rajoitustoimi valtaa käyttäessään muu-
tenkin rikosoikeudellisen virkavastuun alaisia. Informatiivisista syistä tulisi harkita, olisiko 
samassa yhteydessä syytä viitata myös yleiseen hallinto-oikeudelliseen sääntelyyn kuten 
hallintolakiin, kielilakiin sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. 
 
 
 

Pykäläkohtaiset kommentit 

24 §. Pykälän nykyisen säännöksen mukaan lapsella on oikeus tavata vanhempiaan ja 
muita hänelle läheisiä henkilöitä sekä pitää heihin yhteyttä. Säännökseen ehdotetaan li-
sättäväksi täsmennys, jonka mukaan tämä yhteydenpito voi tapahtua "käyttämällä puhelinta 
tai lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai niihin rinnastettavia muita luottamuksellisia 
viestejä taikka muita lähetyksiä". Vastaavanlainen säännös sisältyy mielenterveyslain 22 j 
§:ään (1423/2001). Se on kuitenkin ainakin tässä yhteydessä ongelmallinen. Oikeus käyttää 
puhelinta sekä lähettää ja ottaa vastaan kirjeitä ja muita viestejä seuraa suoraan perustuslain 
10 ja 12 §:stä. Ehdotettu säännös ei tuo siihen mitään lisää. Perustelujen mukaan oikeus 
käyttää puhelinta tarkoittaa sekä laitoksen että lapsen omaa puhelinta. Lapsen oikeus 
käyttää laitoksen puhelinta ei ole itsestään selvä. Tältä osin voi olla syytä ottaa säännös 
siitä. Täysin avoin säännös herättää kuitenkin kysymyksiä lastensuojelulaitoksen 
oikeudesta rajoittaa puhelimen käyttöä kustannus- ja muista vastaavista syistä. Tämä on 
asia, joka kuulunee lapsen kasvatukseen liittyvään toimivaltaan ja josta kenties olisi syytä 
antaa yleisiä ohjeita lastensuojelulaitosten henkilökunnalle mutta josta tuskin on mielekästä 
yrittää säätää lailla. 

25 §. Pykälän 1 momentissa on säännökset oikeudesta rajoittaa sijaishuollossa olevan 
lapsen oikeutta pitää yhteyttä hänen vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin henkilöihin. 
Ehdotetut säännökset täyttävät oikeusministeriön käsityksen mukaan tarkkarajai-suus- ja 
suhteellisuusvaatimukset. On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota pykälän 4 kohtaan, jonka 
mukaan yhteydenpitoa voidaan rajoittaa pelkästään sillä perusteella, että 12 vuotta täyttänyt 
lapsi vastustaa yhteydenpitoa. Ehdotuksen perusteluja voidaan pitää hyväksyttävinä, mutta 
säännöstä voitaisiin tarkentaa esimerkiksi niin, että yhteydenpitoa voitaisiin rajoittaa, jos 12 
vuotta täyttänyt lapsi perustellusta syystä vastustaa yhteydenpitoa. (Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukainen perhe-elämän suoja ja YK:n lapsen oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 9 artiklan mukainen lapsen ja vanhempien yhteydenpito-oikeus 
merkitsee, että rajoituksista on säädettävä lailla ja että rajoituksia on tulkittava ahtaasti.) 
 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin perustelujen mukaan "yhteydenpidon rajoittamisen 
tavoista". Tämä momentti on kirjoitustavaltaan ongelmallinen. Ensimmäinen virke toistaa 1 
momentissa sanotun ja on sen kanssa päällekkäinen. Toinen ja kolmas virke on kirjoitettu 
irrallisiksi siten, että niiden suhde 1 momenttiin jää epäselväksi. Nämä virkkeet näyttävät 
antavan rajoittamattoman oikeuden rajoittaa yhteydenpitoa sekä lukea ja pidättää kirjeitä ja 
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muita  viestejä.  Pykälään  ei  myöskään  ole  otettu  31  b  §:ää  vastaavaa  säännöstä  siitä,  että  
kirjeiden tarkastaminen olisi tehtävä lapsen sekä laitoksen hoito- ja kas-
vatushenkilökuntaan kuuluvan toisen henkilön läsnä ollessa. 
 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lapsen olinpaikan salassa pitämisestä. Tätä koskevan 
päätöksen tulee olla määräaikainen. Määräajan kesto jätetään kuitenkin sekä laki- että sen 
perustelujen tasolla avoimeksi. 
 
25 a §. Pykälä koskee yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen määräaikaisuutta. 
Rajoitus voidaan 25 a §:n mukaan toimielimen päätöksellä määrätä olemaan voimassa 
vuoden kerrallaan ja toisinaan jopa kolme vuotta (kerrallaan?). Lienee mahdollista, että 
rajoituksen syy poistuu sen voimassaolon aikana. Pykälässä tarvittaisiin säännös siitä, että 
yhteydenpitorajoitus on poistettava, jollei rajoitus ole enää tarpeellinen. Ihmisoikeus-
sopimuksen 8 artiklassa tarkoitettu perhe-elämän kunnioittamisen periaate edellyttää täl-
löin, ettei rajoitusta pidetä voimassa. 

30 a §. Se, että ehdotettuja rajoitustoimenpiteitä ei saisi käyttää kurinpitorangaistuksena ei 
ilmene riittävän tarkasti lakitekstistä vaikka perusteluissa monessa kohdin on todettu, että 
rajoitustoimenpiteitä ei saa käyttää kurinpidollisesti. Kiinnipitämisen osalta on kuitenkin 31 
c §:ssä säännös, jonka mukaan "kiinnipitämisen on oltava luonteeltaan hoidollista ja 
huollollista". 

31 §. Ehdotetun 31 §:n kohdalla saattaisi olla selkeyssyistä perusteltua säätää, että haltuun 
otettu omaisuus palautetaan lapselle sijaishuollon päättyessä, jollei omaisuuden pa-
lauttamisesta tai hävittämisestä muualla toisin säädetä taikka erityisistä syistä muuta johdu. 
Esityksen perusteluissa pyritään pohjimmiltaan samaan. 
 

31 a ja 31 b §. Ehdotetun 31 a §:n 2 momentin ja 31 b §:n 3 momentin nojalla tehdystä 
päätöksestä ei 35 a §:n mukaisesti olisi muutoksenhakuoikeutta. Esityksen yleisperuste-
luissa (s. 66) muutoksenhaun poissulkemista perustellaan sillä, että lainkohdissa on lähinnä 
kysymys tosiasiallisesta hallintotoimesta. Perusteluissa, mutta myös itse lakitekstissä, 
toisaalta kuitenkin puhutaan hallintopäätöksen tekemisestä. Tilanne on epälooginen ja 
ongelmallinen yksilön oikeusturvan kannalta. Sikäli kuin muutoksenhakua halutaan 
rajoittaa kunnan sosiaalihuollon toimielimen, kuten sosiaalilautakunnan, alaisen vi-
ranhaltijan päätöksen osalta, asiasta olisi hallintolainkäyttölain 13 § huomioon ottaen 
säädettävä lailla. 

32 a §. Eristämistä koskevasta pykälän 3 momentista ei riittävän selvästi käy ilmi, että 48 
tunnin eristämisajassa on kysymys eristämisen pisimmästä kokonaisajasta ("tällöinkään" 
sanan merkitys). 
 
32 c §. Erityisen huolenpidon lopettamista koskevasta päätöstoimivallasta tulisi 3 mo-
mentissa selkeyden vuoksi säätää lain, ei pelkästään perustelujen, tasolla. 
 
Lakiehdotuksen rajoitustoimenpiteitä koskevia säännösehdotuksia (31, 31 a-31 c, 32, 32 a-
32 f §) voidaan pitää tarpeellisina ja muilta osin riittävän tarkkarajaisina ja hyvin pe-
rusteltuina. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA (HE 
225/2004 vp) 

 
Voimassa olevan lastensuojelulain säännökset eivät täytä niitä vaatimuksia, 
joita perusoikeuksien rajoittamista koskevilta lainsäännöksiltä edellytetään. 
Nyt käsiteltävänä olevalla esityksellä on tarkoitus korjata näitä puutteita, 
joihin olen itsekin kiinnittänyt huomiota perusoikeusuudistuksen 
voimaantulon (1.8.1995) jälkeen toistuvasti eri yhteyksissä. Olen kiirehtinyt 
uudistusta omassa toiminnassani etenkin päätöksessäni valtion 
koulukoteihin sijoitettujen lasten eräiden perusoikeuksien toteutumisesta 
(31.12.2002, Dnro 3170/2/01), mihin päätökseen esityksessä viitataan 
useassa kohdin. 
 
Käsitykseni mukaan esitys kokonaisuudessaan ja siihen sisältyvät 
säännösehdotukset ovat hyvin perusteltuja ja myös perusoikeusnä-
kökulmasta hyväksyttäviä. Perusoikeusnäkökulmasta useiden nyt eh-
dotettujen rajoitustoimenpiteiden edellytykset ja oikeusturvatakuut on 
arvioitu perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 34/2001 vp) mie-
lenterveyslain muutokseksi. 
 
Esitän seuraavassa kuitenkin joitakin näkökohtia eräistä ehdotetuista 
säännöksistä sekä joitakin täsmennys-ja täydennysehdotuksia niihin. 

 
1 
Yhteydenpidon rajoittaminen (ehdotuksen 24 § - 25 a §) 
 
Päätös tavanomaisesta yhteydenpidosta 

 
Yhteydenpidon rajoittamista koskeva säännösehdotus on sillä tavoin 
ongelmallinen, että yhteydenpitoa koskeva ratkaisu voidaan ehdotuksen 25 
§:n valossa tehdä vain yhteydenpidon rajoittamisesta. Näyttäisi siis siltä, 
että esimerkiksi vanhemman ja viranomaisen välinen erimielisyys siitä, 
voisiko vanhempi tavata lastaan joka viikonloppu tai vain joka toinen 
viikonloppu, olisi mahdollista ratkaista vain, jos joku ehdotuksen 25 §:n 1 
momentissa mainituista edellytyksistä täyttyy. Lapsen ja vanhemman 
tapaamisoikeuden vahvistamisen edellytykset näyttäisivät siten edellyttävän 
tapaamisten määrän tai laajuuden selvää rajoittamista tavanomaisesta. 
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Olen omissa kannanotoissani lähtenyt siitä, että asianosaisilla tulee olla 
mahdollisuus saattaa kysymys yhteydenpidon toteuttamisesta hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi, jos he eivät pääse siitä sopimukseen asianomaisen 
sosiaalihuollon viranhaltijan tai muun edustajan kanssa. Tämä kanta on 
nähdäkseni omaksuttu myös lakiesityksen perusteluissa (s. 74, oikea palsta), 
mutta tämä ei ilmene itse lakitekstistä. 

 
Yhteydenpidon rajoittaminen lapsen vastustuksen perusteella 

 
Ehdotuksen 25 §:n 1 momentin 4 kohdassa kiinnitän huomiota siihen, että 
sen perusteella yhteydenpitoa olisi mahdollista rajoittaa, jos 12 vuotta 
täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa. Sama koskisi nuorempaakin lasta, 
jos tämä on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. 
Säännösehdotuksen sanamuoto noudattaa tarkalleen lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 
(619/1996) 2 §:ää. 
 
Kuten perusteluissa on todettu, lapsen oikeus vaikuttaa häntä koskeviin 
asioihin, on lapsen perus- ja ihmisoikeus. Lapsen mielipide on selvitettävä ja 
otettava huomioon hänen ikäkauttaan ja kehitystään vastaavalla tavalla aina, 
kun yhteydenpidon rajoittamisesta päätetään ehdotuksen 25 §:n 1 momentin 
perusteella riippumatta rajoitusperus-teesta. 
 
Lapsen ja hänen läheisensä välisten tapaamisten rajoittaminen pelkästään 
lapsen vastustuksen perusteella tarkoittaa kuitenkin sitä, että hallinto-
oikeudessa ja mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa käytävä 
prosessi keskittyisi sen seikan arvioimiseen, mikä on lapsen todellinen tahto. 
Mielestäni tällainen oikeudenkäynti ei ehkä kaikissa tilanteissa olisi lapsen 
edun mukainen. 
 
Näkemykseni mukaan yhteydenpidon rajoittamista koskevassa pää-
töksenteossa tulisikin ehdotuksen 25 §:n 1 momentin 4 kohtaa käytännössä 
soveltaa hyvin harkiten. Tämä saattaisi olla paikallaan todeta myös kohdan 
perusteluissa. 
 
Jos lapsen huoltajan yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös kuitenkin 
tehdään lapsen vastustamisen perusteella, ja asia etenee hallinto-oikeuteen, 
olisi mielestäni harkittava myös, tulisiko lapselle ehdottaa oman edunvalvojan 
määräämistä oikeudenkäyntiä varten. Tämän vuoksi kyseisen lainkohdan 
perusteluihin saattaisi olla aiheellista sisällyttää viittaus sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 10 §:n 3 momenttiin, jonka 
mukaan sosiaalihuoltolain 6 §:n mukaisen toimielimen tulee tehdä 
holhoustoimesta annetun lain 72 §:ssä tarkoitettu hakemus tai 91 §:ssä 
tarkoitettu ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi alaikäiselle, jos se on 
tarpeen alaikäisen edun turvaamiseksi sen vuoksi, että on perusteltua syytä 
olettaa, että huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua. Kyseisen 
lainkohdan mukainen hakemus tai ilmoitus saattaa nähdäkseni olla paikallaan 
myös silloin, jos huoltajalle läheisen henkilön yhteydenpitoa rajoitetaan 
lapsen vastustuksen perusteella. 
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Yhteydenpidon rajoittamisen tavat 

 
Hallituksen esityksen 25 §:n 2 momentin säännösehdotus ei ole mielestäni 
täysin selkeä sen suhteen, koskevatko 1 momentin rajoi-tusedellytykset 
kaikkia 2 momentissa säädettyjä yhteydenpidon rajoittamisen tapoja. 
Tarkoitus kyllä ilmenee säännösehdotuksen perusteluista, mutta tämä tulisi 
mielestäni ilmaista ehdotettua selkeämmin lakitekstissä. 
 
Pidän selvänä, että myöskään puhelimitse tai muiden laitteiden tai välineiden 
avulla tapahtuvaa yhteydenpitoa ei tule rajoittaa ilman laissa määrättyä 
perustetta silloin, kun rajoituksella puututaan perus- ja ih-misoikeussuojaa 
nauttivaan perhe-elämään. Nähdäkseni Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
rinnasti Couillard Maugery - tapauksessa puhelimitse tapahtuvan 
yhteydenpidon tapaamisiin. Tapaamisten ja muun yhteydenpidon lapsen ja 
vanhemman välillä katsottiin nauttivan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 
artiklan mukaista suojaa (Couillard Maugery v. Ranska, EIT 1.7.2004). 
Totean myös, että lapsen oikeuksien sopimuksen 16 artiklan mukaan lapsen 
kirjeenvaihtoon ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti ja lapsella on 
oikeus lain suojaan tällaiselta puuttumiselta. 

 
Yhteydenpidon rajoittamista koskeva määräaika 

 
Lakiehdotuksen 25 a §:n mukaan yhteydenpidon rajoittamista koskevan 
päätöksen tuiee olla määräaikainen riippumatta siitä, millaista yhteydenpitoa 
se koskee. Ehdotuksen mukaan rajoitus saisi kestää enintään vuoden 
kerrallaan. Säännösehdotuksen mukaan määräaika voisi kuitenkin erityisen 
painavasta syystä olla jopa kolme vuotta. 
 
Pidän kolmen vuoden määräaikaa lapsia koskevissa päätöksissä eh-
dottomasti liian pitkänä. Todennäköisten syiden arvioiminen kolmen vuoden 
aikajänteellä ei käsitykseni mukaan voi olla riittävän luotettavaa, kun otetaan 
huomioon, että rajoituksella voidaan puuttua voimakkaasti lapsen ja hänen 
vanhempansa väliseen perhe-elämään. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
toistuvasti huomauttanut ratkaisuissaan, että huostaanoton on tarkoitus olla 
väliaikainen toimenpide ja että viranomaisen tulee toimillaan aktiivisesti 
myötävaikuttaa siihen, että perhe voidaan myöhemmin yhdistää uudelleen. 
Lapsen ja vanhemman välinen yhteydenpito, joka tähtää perhesiteiden 
ylläpitämiseen ja niiden rakentumiseen, on keskeinen tapa toteuttaa tavoitetta 
(mm. K & T v. Suomi, suuri jaosto 12.7.2001 ja K.A v. Suomi 14.1.2003). 
Ehdotuksen 25 a §:n perusteluissa mainittu mm. hallinto-oikeuksien pitkät 
käsittelyajat yhtenä syynä siihen, että yhteydenpitoa tulee voida rajoittaa 
yhdellä päätöksellä aina kolmen vuoden määräaikaan asti (s. 79, vasen 
palsta). Tämä peruste on mielestäni perus- ja ihmisoikeus-näkökulmasta 
kestämätön. 
 
Perusteluissa viitataan myös lapsen ja perheen elämäntilanteen jatkuvan 
arvioinnin vahingollisuuteen lapsen näkökulmasta, koska se saattaa johtaa 
lapsen kohdalla jatkuvaan lojaliteettiristiriitaan. Nähdäkseni lapsen 
kuulemisesta on vuosittain toistuvan päätöksenteon yhteydessä kuitenkin 
mahdollista luopua, jos se on esimerkiksi ilmeisen tarpeetonta tai jos 
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kuuleminen vaarantaa vakavasti lapsen terveyden (hallintolain 34 §:n 2 
momentin 4 ja 5 kohdat). 

 
2 
Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleiset edellytykset (ehdotuksen 30 a §) 

 
Ehdotuksen säännös olisi lastensuojelulaissa uusi. Se sisältäisi yleiset, 
kussakin rajoitustilanteessa noudatettavat periaatteet siitä, millä edellytyksillä 
sijaishuollossa lastensuojelulaitoksessa olevan lapsen oikeudelliseen 
asemaan voidaan puuttua rajoittamalla hänen itsemääräämisoikeuttaan ja 
muita perusoikeuksiaan lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä 
käyttämällä. Säännös korostaisi perusoikeuksien yleisenä 
rajoitusedellytyksenä olevan suhteellisuusperiaatteen merkitystä. Pidänkin 
säännösehdotusta perusteltuna ja tarpeellisena. 
 
Totean tässä yhteydessä, ettei lastensuojelulakiin ehdoteta mielenterveyslain 
22 k §:ää vastaavaa säännöstä. Mielenterveyslain ao. säännös nimittäin 
edellyttää, että sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä on kirjalliset, 
riittävän yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten potilaan itsemääräämisoikeuden 
rajoituksia käytännössä toteutetaan. Säännöksen ottamista 
mielenterveyslakiin perusteltiin sillä, että sairaalakohtaisilla ohjeilla voidaan 
edistää rajoitustoimenpiteiden käytön yhdenmukaisuutta ja siten potilaan 
oikeusturvaa. Ohjeiden avulla myös sairaalan toimintaa valvovat viranomaiset 
voivat perehtyä yksikössä käytettäviin hoitomenetelmiin. 
 
Mielestäni juuri nämä samat seikat puoltaisivat sitä, että myös lasten-
suojelulaitoksissa olisi kirjalliset ja riittävän yksityiskohtaiset ohjeet ra-
joitustoimenpiteiden toteuttamisesta ko. laitoksissa. Mielestäni laissa 
edellytetyt ohjeet olisivat omiaan turvaamaan käytännössä lasten perus-ja 
ihmisoikeuksien toteuttamista. 

Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus (ehdotuksen 31 a §) 
 
Ehdotetussa säännöksessä määriteltäisiin käsitteet henkilöntarkastus ja 
henkilönkatsastus. Samoin täsmennettäisiin näiden rajoitustoimenpiteiden 
suorittamisen edellytykset. Perustuslaissa perusoikeuksina turvattujen 
yksityiselämän suojan ja henkilökohtaisen koskemattomuuden ja 
ihmisarvoisen kohtelun kannalta tämä on perusteltua. 
Henkilönkatsastuksesta ei ole säännöksiä nykyisessä lastensuojelulaissa. 
Tämä on ollut selvä lainsäädännöllinen puute. Olen valtion koulukoteihin 
sijoitettujen lasten eräiden perusoikeuksien toteutumista koskevassa em. 
päätöksessäni mm. todennut, että koulukodeissa tehtävistä 
huumetestauksista tulisi säätää lailla, koska testaus merkitsee puuttumista 
perustuslain mukaiseen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 
 
Henkilönkatsastusta ei ehdoteta ulotettavaksi lastensuojelulaitosten 
toimintaan pakkokeinolaissa tarkoitetussa laajuudessa: säännös ei oikeuttaisi 
lapsen kehon tarkastamiseen. Tällaisen rajoitustoimenpiteen käyttö ei 
säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan ole osoittautunut 
tarpeelliseksi eikä perustelluksi, vaikka huumeiden ja muiden päihteiden 
käyttö on yleistynyt myös lastensuojelulaitoksissa olevien lasten kohdalla. 
Henkilönkatsastusta ei siten saisi toimittaa sen selvittämiseksi, onko lapsella 
kehonsa sisällä päihteitä. Tätä pidän perusteltuna ja tärkeänä. 
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Kehon tarkastaminen merkitseekin vakavaa puuttumista henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen. Tällaisen rajoitustoimenpiteen voisi käsitykseni mukaan 
toteuttaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö ja lääketieteellistä 
asiantuntemusta vaativan tutkimuksen vain lääkäri (vrt. mielenterveyslain 22 i 
§). 
 
Päihteiden kuljettamista lastensuojelulaitokseen olisi tarkoitus valvoa 
ehdotetun 31 b §:n 1 momentin mukaisesti; säännös oikeuttaisi lapsen 
käytössä laitoksessa olevien tilojen tai hänen hallussaan olevan omaisuuden 
tarkastamisen tietyin edellytyksin. 

 
4 
Kiinnipitäminen (ehdotuksen 31 c §) 

 
Ehdotettu rajoitustoimenpide olisi laissa uusi. Säännöksen tarkoittama 
mahdollisuus puuttua lapsen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen olisi 
tarkoitettu vain niitä mahdollisia poikkeuksellisia tilanteita varten, jossa 
esimerkiksi lapsen aggressiivisuudesta johtuvan uhkaavan käyttäytymisen 
pysäyttäminen ja lapsen rauhoittaminen edellyttävät välitöntä puuttumista 
tilanteeseen. Kiinnipitäminen olisi viimesijainen keino: tilanteen tulee olla 
sellainen, ettei lapsen rauhoittaminen muutoin kuin kiinni pitämällä ole 
mahdollista tai tuota tulosta. 
Toimenpidettä ei saisi jatkaa pidempään kuin se on lapsen rauhoittamiseksi 
välttämätöntä. Mielestäni on perusteltua, että asiaa koskeva maininta on 
säännöksessä. Perusteltua on niin ikään, että säännöksessä korostetaan 
kiinnipitämisen hoidollista ja huollollista luonnetta. 
 
Olen edellyttänyt rajanvetoa lastensuojelulaissa tarkoitettujen rajoitusten ja 
lapsen kasvatukseen kuuluvien rajojen eli lapsen kasvatus- ja hoitotehtävään 
kuuluvien tosiasiallisten toimenpiteiden välillä. Käsitykseni mukaan säännös 
pyrkii osaltaan selkiyttämään tätä rajanvetoa. 
 
Toimenpiteen seurannan ja lapsen ja laitoksen henkilöstön oikeusturvan 
kannalta pykälässä säädettäisiin toimenpiteeseen turvautuneen henkilön, kun 
hän on muu kuin laitoksen johtaja, velvollisuudesta antaa laitoksen johtajalle 
kirjallinen selvitys kiinnipitämistapahtumasta. Mielestäni olisi samoista syistä 
perusteltua myös se, että myös laitoksen johtaja antaisi samanlaisen 
selvityksen, jos hän itse suorittaisi ko. rajoitustoimenpiteen. 

 
5 
Eristäminen (ehdotuksen 32 a §) 

 
Voimassa olevaan lakiin verrattuna eristämisen edellytyksiä ehdotetaan 
täsmennettäväksi. Eristäminen olisi sallittua vasta, kun lapsi jo käyttäytyy 
säännöksen tarkoittamalla tavalla vaaraa aiheuttavasti. Pelkkä vaaran uhka 
ei riittäisi. Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi vain äärimmäisissä 
tilanteissa, joissa eristäminen olisi välttämätöntä, koska muut käytettävissä 
olevat vähäisemmät keinot eivät riitä tai ole mahdollisia syntyneen 
vaaratilanteen torjumiseksi. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todetaan, että säännöksessä edellytetyn välttämättömyysvaatimuksen 
täyttävää käyttäytymistä voi olla esimerkiksi lapsen itsetuhoisuus. 
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Eristäminen olisi säännöksen mukaan sallittua paitsi silloin, kun lapsi 
käyttäytymisensä perusteella olisi vaaraksi itselleen tai muille myös silloin, 
kun se on muusta erityisen perustellusta syystä lapsen hengen, terveyden tai 
turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Säännöksen yksityiskohtaisissa 
perusteluissa todetaan, että viimeksi mainitun edellytyksen on käytännössä 
katsottu täyttyneen esimerkiksi, kun lapsi on ollut psykoosissa tai 
voimakkaasti päihtyneenä ilman, että hän käyttäytymisensä perusteella 
samalla olisi välittömäksi vaaraksi itselleen tai muille. Perustelujen mukaan 
mainitut tilanteet eivät kuitenkaan pääsääntöisesi voisi olla 
eristämisperusteita. Totean tässä yhteydessä omana käsityksenäni, että 
kuvatunkaltaisissa tilanteissa lasta ei saisi lainkaan eristää. Jos lapsi on 
psykoottinen, laitoksen tulee järjestää hänelle hänen tarvitsemaansa 
sairaanhoitoa. Jos lapsi on voimakkaasti päihtynyt, riittävän rauhallinen, 
turvallinen ja hoivaava ympäristö on voitava järjestää lapselle muulla tavoin. 
Eristämisen tulisi säännöksen mukaan tapahtua laitoksen hoito- ja 
kasvatushenkilöstön jatkuvan huolenpidon alaisena. Säännöksen yk-
sityiskohtaisten perustelujen mukaan säännös ei tarkoita sitä, että hoitajan 
tulisi olla koko ajan läsnä eristämistilanteessa. Säännös ei myöskään 
perustelujen mukaan tarkoittaisi sitä, että hoitohenkilöstön tulisi jatkuvasti olla 
näköyhteydessä lapseen. Lasta ei voisi kuitenkaan jättää eristämistilanteessa 
yksin ilman, että hoitohenkilöstö jatkuvasti olisi kuuloyhteydessä lapseen. 
 
Lapsen itsetuhoinen käyttäytyminen voisi olla säännöksessä tarkoitettu 
eristämisen edellytys. Tällaisen lapsen ollessa eristettynä olisi perusteltua, 
että hoitohenkilöstö on sekä näkö- että kuuloyhteydessä lapseen. Vertailun 
vuoksi todetaan, että mielenterveyslain mukaan silloin, kun alaikäinen potilas 
on eristettynä, hänen tilaansa seurataan jatkuvasti siten, että 
hoitohenkilökunta on näkö- ja kuuloyhteydessä potilaaseen (22 f §:n 2 mom). 
Käsitykseni mukaan säännöstä olisi tältä osin tarpeellista vielä täsmentää. 

 
6 
Erityisen huolenpidon laadun valvonta (ehdotuksen 32 b - 32 d §) 

 
Esityksen 32 b § - 32d §:ssä on ehdotettu säädettäväksi erityisestä 
huolenpidosta, sen järjestämisestä ja toimeenpanosta. Esitys on tältä osin 
sinänsä tervetullut, sillä olen voinut tarkastuksillani havaita, että tarvetta 
tällaiseen moniammatilliseen ja intensiiviseen hoitomuotoon on sen vuoksi, 
että lapset ovat nykyisin entistä moniongelmaisempia ja vaikeahoitoisempia. 
Koska hoidolla kuitenkin puututaan lasten perus- ja ihmisoikeussuojaan, 
hoidon aloittaminen edellyttää asianmukaista päätöksentekoa, jolla 
asianomaisten oikeusturvalle annetaan riittävät takeet. Pidän ehdotusta tältä 
osin oikeansuuntaisena. Siinä on nähdäkseni otettu huomioon aiemmat 
kannanottoni asiasta (Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös valtion 
koulukoteihin sijoitettujen lasten eräiden perusoikeuksien toteutumisesta, 
dnro 3170/2/01). 
 
Haluan kuitenkin kiinnittää huomiota erityisen huolenpidon laadun 
valvontaan. Viittaan tältä osin lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan 3 
kappaleeseen, jossa todetaan seuraavasti: 

Sopimusvaltiot takaavat, että lasten huolenpidosta ja suojelusta 
vastaavat laitokset ja palvelut noudattavat toimivaltaisten 
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viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti 
turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta 
sekä henkilökunnan riittävää valvontaa. 

 
Käsitykseni mukaan puuttuminen lapsen liikkumisvapauteen erityisellä 
huolenpidolla saa oikeutuksensa siitä, että lapselle taataan laadultaan 
parempaa ja monipuolisempaa hoitoa kuin tavallisessa lastensuojelun perhe- 
tai laitoshoidossa on mahdollista antaa. Tästä syystä 
laadun takeilla on mielestäni olennainen merkitys erityisen huolenpidon 
järjestämisessä. 
 
Esityksen 32 d §:ssä onkin ohjeistettu erityisen huolenpidon toimeenpanoa. 
Säännösehdotuksen mukaan lastensuojelulaitoksessa, jossa erityistä 
huolenpitoa annetaan, tulee olla riittävä kasvatuksellinen, sosiaalityön, 
psykologinen ja lääketieteellinen asiantuntemus. Laitoksessa tulee olla 
tehtävään soveltuvan ammatillisen tutkinnon omaava henkilöstö ja 
terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan asianmukaiset ti- 
lat. 
 
Säännöksen perusteluissa on esitetty, miten eri tavoin erityisen huolenpidon 
edellyttämät tavoitteet on mahdollista saavuttaa esimerkiksi silloin, kun 
lääketieteellinen tai psykologinen asiantuntemus ei ole laitoksen 
henkilökunnassa edustettuna (s. 106 - 107). Tämä on mielestäni 
hyväksyttävää. En ole kuitenkaan voinut havaita, että ehdotus sisältäisi 
konkreettisia mittareita sen arvioimiseksi, milloin ehdotuksen mukaiset 
riittävät, tehtävään soveltuvat tai asianmukaiset laatuvaatimukset täyttyvät. 
Esityksessä ei nähdäkseni liioin ole viitattu mahdollisuuteen määrätä näistä 
asetuksella. 
 
Edellä olevan vuoksi pitäisinkin erityisen tärkeänä sitä, että erityisen 
huolenpidon toteuttamisen valvonta olisi asianmukaisesti järjestetty. 
Oikeusasiamies 

 
Riitta-Leena Paunio 
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Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle 
laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 225/2004 vp) 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan: 
 
 
 
 
1. Yleistä 
 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on täsmentää ja täydentää lastensuojelulain säännöksiä, 

jotka koskevat lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan lapseen kohdistettavia 

rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteitä koskevat lastensuojeluase-tuksen säännökset 

nostetaan näin lakitasolle. Samassa yhteydessä selkeytettäisiin laitosjohtajien 

rajoitustoimivaltaa sekä muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 
 

Lakiehdotuksen tavoitteet ovat sinänsä perustellut ja hyväksyttävät. Lastensuojelulakiin 

(683/1983) jää kuitenkin paljon sääntelyä, joka on peräisin 1980-ja 1990- luvuilta. Esimerkiksi 

nyt muutettavien säännösten kannalta on hyvin tärkeää, miten huostaanotto on tehtävissä, sillä 

sen perusteella sovelletaan hallituksen esitykseen sisältyviä erilaisia perusoikeuksia rajoittavia 



 

 

säännöksiä. Voi olla, että lastensuojelulain kokonaisuus olisi ollut tarkoituksenmukaista ottaa 

tarkasteluun samassa yhteydessä. 

Perusoikeusuudistuksessa sanouduttiin selkeästi irti sellaisesta käsityksestä, että tietyn 

ihmisryhmän perusoikeuksia voitaisiin suoraan rajoittaa erityisen vallanalaisuussuh-teen tai 

laitosvallan perusteella (ks. HE 309/1993 vp , s. 25/1 ja 49/11). Siten esimerkiksi 

vapaudenmenetys ei sellaisenaan muodosta perustetta rajoittaa henkilön muita perusoikeuksia. 

Jos tarve henkilön muiden perusoikeuksien rajoittamiseen tämän vapaudenmenetyksen aikana 

on olemassa, rajoituksista on säädettävä lailla ja ne tulee voida oikeuttaa erikseen kussakin 

tapauksessa ja kunkin perusoikeuden osalta (ks. myös Pe VL 12/1998 vp). 
 

Perustuslain 7 §:n 3 momentin viimeisen virkkeen mukaan vapautensa menettäneen oikeudet 

turvataan lailla. Vaikka huostaanottoon liittyvässä sijaishuollossa lastensuojelulaitoksessa ei 

olekaan välttämättä kysymys vapauden menetyksestä, voivat lastensuojelulakiin ehdotettavat 

rajoitusvaltuudet joissakin tapauksissa johtaa vastaavanlaisiin rajoituksiin. 
 

Lakiehdotuksella on suuri merkitys perusoikeuksien ja lasten oikeusturvan toteutumisen 

kannalta. Tämä on hyvin näkyvissä hallituksen esityksen perusteluissa, jossa on huomattavan 

laajat säätämisjärjestysperustelut. Sääntely on merkityksellistä perustuslain useiden 

perusoikeussäännösten sekä lasten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten kannalta. 

Se koskee ainakin perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuja oikeuksia henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen, perustuslain 9 §:n 1 momentissa vahvistettua 

liikkumisvapautta, perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattuja yksityiselämän suojaa ja 

henkilötietojen suojaa, saman pykälän 2 momentissa suojattua luottamuksellisen viestin 

salaisuutta sekä perustuslain 15 §:ssä turvattua omaisuuden suojaa. Ehdotusta on näin ollen 

arvioitava perusoikeuksien yleisten ja tarvittaessa tietyn perusoikeuden erityisten 

rajoitusedellytysten kannalta, niin kuin esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on tehtykin. 

Rajoitusten hyväksyttävyyden, tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden lisäksi on tärkeää 

kiinnittää huomiota lapsen oikeusturvaan. Tarkastelen tässä lausunnossa lakiehdotusta 

erityisesti tästä näkökulmasta. 
 

Perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden näkökulmasta on merkityksellistä, että lakia ja sen 

sallimia perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan pääsääntöisesti myös yksityisten 

järjestämässä sijaishuollossa. Tämän osalta on tärkeää, että voidaan taata hyvän hallinnon 

takeita varmistavien yleislakien saattaminen sovellettavaksi tällaisessa toiminnassa. Sen 

lisäksi on syytä korostaa rajoitustoimen tarkoitussidonnaisuutta ja oikeasuhtaisuutta koskevien 

vaatimusten asianmukaisen huomioon ottamisen tärkeyttä lain yksittäisiä toimivaltasäännöksiä 
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sovellettaessa. Tämä asettaa suuria vaatimuksia laitosjohtajien koulutukselle. Olisikin tarpeen 

varmistua, että laitosjohtajille varataan mahdollisuus tarvittavaan täydennyskoulutukseen. 
 
 
 
 
2. Rajoitusten perusedellytykset ja niitä koskeva päätöksenteko 
 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan (s. 119) lastensuojelulain nojalla huostaan otetun 

lapsen sijaishuollon aikana voidaan lapsen perustuslaissa turvattuja perusoikeuksia ja 

kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja oikeuksia lapsen hoidon ja huollon 

turvaamiseksi tai lapsen oman tai toisen henkilön hengen, terveyden tai turvallisuuden 

varmistamiseksi joutua perustellusti ja välttämättömästä syystä rajoittamaan. Näin ollen 

rajoittamisen perusedellytykset on säädetty lastensuojelulain huostaanottoa koskevissa 

säännöksissä (erit. 16 ja 18 §). Säännöksissä on määräyksiä paitsi huostaanoton edellytyksistä 

myös päätöksenteosta. Vaikka näitä säännöksiä ei ole tarkoitus muuttaa tässä yhteydessä, 

lienee syytä kiinnittää huomiota oikeusturvaongelmiin, jotka johtuvat tästä rajoitusten 

perusedellytyksiä koskevasta päätöksenteosta. 
 

Lastensuojelulakiin perustuva tahdonvastainen huostaanotto on jo lähtökohtaisesti 

merkityksellinen yksityis- ja perhe-elämän suojaa koskevien perus- ja ihmisoikeuksien 

kannalta (perustuslain 10 §, jonka johdosta ks. HE 309/1993 vp s. 53/1 ja PeVL 23/1998 vp, 

PeVL 7/2000 vp , ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla), sillä 

ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä alaikäisen lapsen tahdonvastainen huostaanotto on 

katsottu puuttumiseksi ihmisoikeussopimuksen suojaamaan perhe-elämään. Puuttuminen on 

ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kappaleen mukaan kuitenkin luvallista, kun laki sen sallii 

ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä esimerkiksi terveyden tai moraalin 

suojaamiseksi tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 
 

Ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota huostaanottomenettelyyn, erityisesti sen 

tasapuolisuuteen. Menettelyn tulee ehkäistä mielivaltaa huostaanottoa koskevassa 

päätöksenteossa. Menettelyn täytyy varmistaa, että vanhempien näkemykset ja intressit tulevat 

huostaanotosta päättävän viranomaisen tietoon ja myös otetuiksi riittävästi huomioon ja että 

vanhemmat voivat turvautua käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin. Jos vanhemmat eivät 

ole voineet vaikuttaa päätöksentekoprosessiin kokonaisuutena arvioiden riittävästi, 

puuttuminen on katsottu ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi sillä perusteella, että vaatimus 

puuttumisen välttämättömyydestä demokraattisessa yhteiskunnassa ei täyty. 
 



 

 

Huostaanottopäätökset liittyvät myös perustuslain 21 §:n 1 momentissa säädettyyn oikeuteen 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Perusoikeussäännöksen eräänlainen esikuva on 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla, jonka piiriin kuuluvana vanhempien ja lasten 

oikeuksia tai velvollisuuksia koskevana asiana ihmisoikeustuomioistuin on huostaanottoa 

pitänyt. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti sisältää muun 

muassa tasa-arvoisen ja riittävän mahdollisuuden osallistua oikeudenkäyntiin perehtymällä 

tuomioistuimen ratkaisuun vaikuttaviin asiakirjoihin ja muuhun selvitykseen. 
 

Oikeusturva-asiain neuvottelukunta on kiinnittänyt huomiota edellä mainittuihin kysymyksiin 

kertomuksessaan jo vuonna 2002. Neuvottelukunnan mukaan huostaanot-tomenettely 

nykyisellään ja erityisesti sen vaatima pitkä käsittelyaika on ongelmallinen asianosaisten 

oikeusturvan kannalta. Huostaanoton käsittelyyn saattaa kulua kuukausia, koska menettely on 

monivaiheinen sisältäen sosiaalilautakunnan huostaanottopäätöksen sekä toisaalta alistuksen 

hallinto-oikeuteen ja valitukseen tehdyn hallinto-oikeuden päätöksen. Hallinto-oikeus voi 

vireille tulleessa asiassa keskeyttää täytäntöönpanon, mikä ei kuitenkaan ratkaise itse 

ongelmaa. Ratkaisuhetkellä hallinto-oikeus on usein tilanteessa, jossa huostaanotto on jatkunut 

jo niin kauan, että päätöksenteko muistuttaa tosiasiassa huostaanoton lakkautusasian käsittelyä. 
 

Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan käsityksen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 

artikla oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 8 artikla oikeudesta nauttia 

yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta sekä niitä koskeva ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö 

tukevat sitä, että huostaanottoasiat tulisi ratkaista tuomioistuimessa. Käytännössä asia tulisi 

antaa hallinto-oikeuksien tehtäväksi. Ainoastaan kiireelliset huostaanotot, jotka ovat lähinnä 

käytännön lastensuojelutyötä, olisi väliaikaisina ja määräaikaisina jätettävä edelleen kunnan 

lastensuojeluviranomaisten päätettäväksi. 
 
 
 
 
3. Yhteydenpidon rajoittaminen 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 34/2001 vp todennut, että Perustuslain 10 §:n 1 

momentissa turvatun yksityiselämän piiriin kuuluu muun muassa yksilön oikeus vapaasti 

solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta on 

tähdentänyt, että yhteydenpito-oikeus kattaa myös laitoksen ulkopuolelta tulevat puhelut ja 

muut viestit ja että toimintayksiköissä kiinnitetään huomiota yhteydenpito-oikeuden 

toteutumiseen käytännössä. 
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Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpitoa hänen vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin 

henkilöihin voidaan rajoittaa lakiehdotuksen 25 §:n 1 momentin osoittamin perustein. Tällöin 

myös lapsen lähettämä tai hänelle osoitettu yksittäinen kirje tai muu siihen rinnastettava viesti 

voidaan pykälän 2 momentin mukaan paitsi pidättää myös lukea. 
 

Ehdotus puuttuu perustuslain 10 §:n 2 momentissa turvattuun luottamuksellisen viestin 

salaisuuteen, johon kohdistuvista välttämättömistä rajoituksista voidaan saman pykälän 3 

momentin mukaan säätää lailla, kun rajoitukselle on perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävä peruste. 
 

On syytä korostaa, että luottamuksellisen viestin salaisuutta voidaan perustuslain kannalta 

rajoittaa vain siinä määrin kuin se on kussakin yksittäistapauksessa perusteltua (ks. HE 

309/1993 vp , s. 54/11). Perustuslakivaliokunta onkin tähdentänyt, että päätös yhteydenpidon 

rajoittamisesta ei voi sellaisenaan perustaa toimintayksikölle oikeutta lukea kaikkia yksilön 

lähettämiä tai hänelle saapuvia viestejä rajoituksen aikana, vaan postin tarkastamisen tulee 

tällöinkin perustua yksittäistapaukselliseen harkintaan (PeVL 12/1998 vp). 
 

Päätöksessä yhteydenpidon rajoittamisesta on lakiehdotuksen 25 a §:n 1 momentin mukaan 

mainittava rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus 

koskee ja missä laajuudessa se toteutetaan. Päätöksessä tulisi myös yksilöidä, millä 

edellytyksillä luottamuksellinen viesti voidaan lukea (ks. Pe VL 34/2001 vp). Rajoitusta 

täytäntöön pantaessa tulee muutenkin kiinnittää huomiota toimenpiteen oikeasuhtaisuuteen. 

Jos rajoituksen tarkoitus voidaan saavuttaa pidättämällä viesti, ei viestin lukemista voida pitää 

välttämättömänä, eikä siihen siten perustuslain mukaan saa ryhtyä. Perustuslakivaliokunta on 

katsonut, että näin sovellettuna tämän kaltaiset säännökset eivät ole ongelmallisia perustuslain 

10 §:n 3 momentin kannalta (Ks. PeVL 34/2001 vp). 
 

Oikeusturva-asiain neuvottelukunta on kertomuksessaan vuonna 2002 esittänyt selvitettäväksi, 

onko huostaan otettujen lasten tapaamisoikeuden rajoitusta koskevat asiat syytä edelleen 

säilyttää ensi asteessa hallintoviranomaisen tai lastensuojelulaitoksen päätösvallassa käytännön 

lastensuojelutyöhön kuuluvana, vai tulisiko nekin asian oi-keussuojamerkityksestä johtuen 

ratkaista hallinto-oikeudessa. 
 
 
 
 
4. Aineiden ja esineiden haltuunotto ja niihin liittyvät tarkastukset 
 



 

 

Lakiehdotuksen 31 §:n 1 momentissa säädetään lapsen hallussa olevien aineiden ja esineiden 

ottamisesta laitoksen haltuun. Sääntelyn täsmällisyydellä on tässä yhteydessä erityistä 

merkitystä sen vuoksi, että hallussapitokielto vaikuttaa 31 a ja b §:ssä tarkoitettujen tarkastus-

ja katsastusvaltuuksien laajuuteen. 
 

Lakiehdotuksen 31 b §:n säännökset potilaan omaisuuden ja lähetysten tarkastamisesta samoin 

kuin 31 a §:n säännökset henkilöntarkastuksen toimittamisesta ovat perustuslain kannalta 

ongelmattomat, jos 31 §:n osoittama kiellettyjen aineiden ja esineiden luettelo on riittävän 

täsmällisesti määritelty, ja sille on laissa osoitettu välttämättömät perusteet. Rajoitusten 

käyttöä rajataan myös lakiehdotuksen 30 a §:ssä. 
 

Lakiehdotuksen 31 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi henkilönkatsastuksen toimittamisesta. 

Tällainen toimenpide merkitsee vakavaa puuttumista tarkastettavan henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteen, sillä katsastus voi käsittää lapsen ruumiin tarkastamisen, puhalluskokeen 

ja veri-, virtsa- tai sylkinäytteen ottamisen. Ehdotus ei ole ongelmallinen siltä osin kuin 

katsastus toimitetaan sen selvittämiseksi, onko lapsi päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen 

tai onko hänellä kehossaan tällaisia aineita tai niiden käyttöön erityisesti soveltuvia esineitä 

taikka potilaan tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia aineita tai 

esineitä. Ehdotus on näiltä osin ongelmaton ottaen huomioon myös valiokunnan aikaisempi 

tulkintalinja (ks. PeVL 34/2001 vp). 
 
 
 

5. Kiinnipitäminen ja eristäminen 
 

Lain 31 c §:ssä ehdotetaan säädettäväksi lapsen kiinnipitämisestä ja sen edellytyksistä. 

Eristämisestä puolestaan ehdotetaan säädettäväksi lain 32 a §:ssä. 
 

Kiinnipitämisen on ehdotuksen mukaan oltava luonteeltaan hoidollista ja huollollista sekä 

kokonaisuutena arvioiden puolustettavaa, kun otetaan huomioon lapsen käyttäytyminen ja 

tilanne muutoinkin. Lakiehdotuksessa on esitetty kiinnipitämisen edellytykset riittävän 

täsmällisesti. Säännöksestä käy myös ilmi, että tähän ruumiillista koskemattomuutta 

loukkaavaan toimenpiteeseen voidaan ryhtyä vain, kun se on lain osoittamissa tapauksissa 

välttämätöntä, ja että se on lopetettava heti, kun toimenpide ei enää ole välttämätön. Pidän tätä 

ehdotettua sääntelyä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomana. 
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Eristämisellä tarkoitetaan esityksessä lapsen eristämistä laitoksen muista lapsista. Kyseessä ei 

ole rangaistus, vaan eristämisen perusteet ovat hoidollisia ja suojaavia. Perustuslain 7 §:n 3 

momentin viimeisen virkkeen vaatimukset koskevat kuitenkin tätäkin sääntelyä. Ehdotetut 

eristämisperusteet ovat perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä ja eristämisen 

käyttötilanteet on lueteltu säännöksessä tarkkarajaisesta Ehdotus ei näiltä osin vaikuta lain 

käsittelyjärjestykseen. 
 

Lakiehdotukseen ei ole sisällytetty mielenterveyslain (4 a luvun 22 f §) kaltaista oi-

keudelliseksi valvontakeinoksi omaksuttua ilmoitusmenettelyä. Perustuslakivaliokunta totesi 

mielenterveyslain muutoksen käsittelyn yhteydessä (PeVL 34/2001 vp) mm., että lain 

edellyttämä ilmoittaminen lääninhallitukselle on merkittävä osa eristetyksi määrätyn potilaan 

oikeussuojaa. Sen vuoksi ilmoitusvelvollisuus tuli valiokunnan mielestä säätää laissa 

tapauskohtaiseksi siten, että ilmoitus tehdään jokaisesta potilaan eristämisestä erikseen. 

Lastensuojelulain eristämistä koskevaan päätökseen jää käytettäväksi säännönmukainen 

hallintovalitus. Eristämisen voimakkaasta perusoikeuksiin puuttuvasta luonteesta johtuen 

lasten oikeusturvan takaamiseksi voisi olla lisäksi perusteltua harkita mielenterveyslain 

kaltaista oikeudellisen valvontakeinon takaavaa ilmoitusvelvollisuuden käyttöä myös 

lastensuojelulain mukaisissa eristämistapauksissa. 
 
 
 
 
6. Liikkumisvapauden rajoitukset 
 

Lakiehdotuksen 32 §:ssä on säännökset liikkumisvapauden rajoittamisesta, minkä lisäksi ns. 

erityisen huolenpidon järjestelyihin sisältyy mahdollisuus rajoittaa liikkumisvapautta 

(ehdotettu 32 d §). 
 

Lakiehdotuksessa on 32 §:n mukaisessa liikkumisvapauden rajoittamisessa esitetty riittävän 

täsmälliset perusteet toimenpiteelle. Lakiehdotuksessa viitataan myös toimenpiteen 

välttämättömyyteen sen käyttämisen ehtona sekä siihen, että toimenpide on ajallisesti 

rajoitettu, eikä sitä saa jatkaa, jos se ei enää ole välttämätöntä laissa mainituin perustein. Kun 

säännökseen liittyy 35 a §:n osoittama muutoksenhakumahdollisuus, sääntely on 

perusoikeusnäkökulmasta ongelmaton. 
 

Erityisen huolenpidon järjestämisen edellytykset on asianmukaisesti ja täsmällisesti osoitettu 

32 c §:ssä. Myös tähän säännökseen liittyy muutoksenhakumahdollisuus. Erityiseen 



 

 

huolenpitoon on 32 d §:ssä liitetty mahdollisuus estää lasta poistumasta 

lastensuojelulaitoksesta ilman lupaa tai valvontaa. Lakiehdotuksessa jää epäselväksi, kuka 

poistumiskiellon asettaa. Lakiehdotuksen muutoksenhakua koskevasta säännöksestä ei liioin 

käy ilmi, onko tästä kiellosta mahdollisuus hakea muutosta valittamalla. 
 

Perusoikeusnäkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista, että nyt 32 d §:n 1 momentin viimeisen 

virkkeen sääntely siirrettäisiin 32 c §:n uudeksi 2 momentiksi, jolloin päätöksen 

poistumiskiellosta tekisi sama toimielin, joka päättää erityisen huolenpidon järjestämisestä, ja 

jolloin myös tämä päätös tulisi selkeästi muutoksenhakumahdollisuuden piiriin. 
7. Muutoksenhaku 
 

Lakiehdotuksen muutoksenhakua koskeva sääntely on perusoikeusnäkökulmasta keskeinen, 

kun sääntelyllä on edellä sanotulla tavoin voimakkaita vaikutuksia lasten oikeuksiin. 

Ehdotuksen 35 a § on kirjoitettu siten, että siinä luetellaan toimenpiteet ja päätökset, joihin saa 

hakea muutosta valittamalla. Esityksen perusteluissa on laajasti tarkasteltu valituskieltojen 

asettamisen edellytyksiä. 
 

Ehdotetulla tavalla muotoiltu muutoksenhakusäännös jättää jossakin määrin epäselväksi, missä 

tapauksissa muutoksenhaku ei tulisi kysymykseen. Lähtökohtaisesti on selvää, ettei 

muutoksenhakua saa PeL 21 § huomioon ottaen estää missään sellaisessa päätöksessä, joka 

vaikuttaa yksilöiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Sen vuoksi muutoksenhakusäännös voisi 

olla yleisemmässä muodossa, jossa todettaisiin vain, millä tavalla muutoksenhaku lain nojalla 

tehtyihin päätöksiin tapahtuu. 

 



 

 

Veli-Pekka Viljanen 

HE 225/2004 vp LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta S.12.2004 
 
 
 
 
 

1. Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lukuisia muutoksia lastensuojelulakiin. Kyse on voimak-

kaasti perusoikeuksiin puuttuvasta sääntelystä. Ehdotettu sääntelykokonaisuus merkitsee ra-

joituksia lukuisiin eri perusoikeuksiin, muun muassa henkilökohtaiseen vapauteen ja koske-

mattomuuteen (PL 7 § 1 ja 3 mom.), liikkumisvapauteen (PL 9 § 1 mora.), yksityiselämän 

suojaan (PL 10 § 1 mom.), luottamuksellisen viestin salaisuuteen (PL 10 § 2 ja 3 mom.), sa-

nanvapauteen (PL 12 § 1 mom.) sekä omaisuuden suojaan (PL 15 §). 

Toisaalta lakiehdotuksen taustalla on vahvoja lastensuojelullisia ja siten lapsen 

perusoikeuksien turvaamiseen tähtääviä (PL 6 § 3 mom.) ja muita perusoikeusjärjestelmään 

palautettavissa olevia tavoitteita (esim. oikeus elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen; PL 

7 §). Lastensuojelulainsäädäntö toteuttaa osaltaan perustuslain 19 §:n 3 momentin julkiseen 

valtaan kohdistuvaa perustuslaillista toimeksiantoa turvata, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, samoin kuin tukea perheen ja muiden 

lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 

kasvu. 

Ehdotuksessa pyritään aikaisempaa täsmällisemmin määrittämään lastensuojeluun 

liittyviä lapsen perusoikeuksien rajoituksia lakitasolla. Tältä osin ehdotus on linjassa 

perusoikeusuudistuksen lähtökohtien kanssa, joissa voimakkaasti sanouduttiin irti sellaisesta 

käsityksestä, että tietyn ihmisryhmän perusoikeuksia voitaisiin suoraan rajoittaa erityisen val-

lanalaisuussuhteen tai laitosvallan perusteella (ks. HE 309/1993 vp, s. 25 ja 49). Jos esimerkiksi 

laitoshuollossa olevan perusoikeuksia on tarve rajoittaa, on näistä rajoituksista säädettävä lailla 

ja ne tulee voida oikeuttaa erikseen kussakin tapauksessa ja kunkin perusoikeuden osalta (ks. 

esim. PeVL 12/1998 vp ja PeVL 34/2001 vp). 
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Arvioin seuraavassa erikseen kunkin ehdotetun perusoikeusrajoituksen valtio-

sääntöoikeudellista sallittavuutta. Lopuksi tarkastelen yleisenä kysymyksenä ehdotuksen suh-

detta julkisen hallintotehtävän siirtämistä koskevaan perustuslain 124 §:ään. 
 
 

2. Yhteydenpidon rajoittaminen 
 

Sijaishuollossa olevan lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin 

henkilöihin ehdotetaan rajoitettavaksi lakiehdotuksen 25 ja 25 a §:ssä. Rajoitus voisi koskea: 

a. lapsen oikeutta tavata vanhempiansa tai muita läheisiä henkilöitä; 

b. lapsen oikeutta yhteydenpitoon puhelimitse tai muita yhteydenpitolaitteita tai 

-välineitä käyttäen; 

c. lapsen lähettämän tai saaman luottamuksellisen viestin lukemista tai pidättä- 

mistä tai muun lähetyksen tarkastamista tai pidättämistä; 

d. lapsen hallussa olevien yhteydenpitoon käytettävien laitteiden ja välineiden 

haltuun ottamista tai käytön rajoittamista; 

e. lapsen olinpaikkatiedon salaamista vanhemmilta tai huoltajilta. 
 

Kaikki ehdotetut rajoitukset koskevat rajoittaessaan perheen jäsenten yhteydenpitoa perustuslain 

10 §:n 1 momentin yksityiselämän suojaan kuuluvaa perhe-elämän suojaa (HE 309/1993 vp, s. 

53), joka on erikseen turvattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa. Listauksen 

c-kohtaa on arvioitava myös perustuslain 10 §:n 2 ja 3 momentissa turvatun luottamuksellisen 

viestin salaisuuden näkökulmasta. Listauksen d-kohta merkitsee puuttumista omaisuuden 

suojaan (PL 15 §). Listauksen b- ja d-kohtien voidaan katsoa rajoittavan myös henkilön 

sananvapautta (PL 12 § 1 mom.). 

Rajoitusperusteista 25 §:n 1 momentin 1-3 kohdat liittyvät selvästi yhtäältä las-

tensuojelullisiin tarkoituksiin, toisaalta yleisempiin turvallisuusintresseihin. Tällaisten seikkojen 

voidaan lähtökohtaisesti katsoa täyttävän perusoikeuksien rajoitusperusteen hyväksyttä-

vyysvaatimuksen. Momentin 4 kohta puolestaan palautuu 12 vuotta täyttäneen (tai vastaavan 

kypsyyden saavuttaneen) lapsen oman mielipiteen kunnioittamiseen. Kun otetaan huomioon 

perustuslain 6 §:n 3 momentin säännös, jonka mukaan lapsen tulee saada vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti, on tällekin rajoitusperusteelle löydettävissä vankka 

valtiosääntöinen kiinnekohta. Luottamuksellisen viestin salaisuuden osalta ehdotettujen rajoi-

tusten tulee täyttää perustuslain 10 §:n 3 momentin lakivarauksen vaatimukset eli niiden tulee 

olla välttämättömiä yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien 



 

 

rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa tai vapaudenmenetyksen 

aikana. Näistä viime mainittu tulee tässä kysymykseen. Perusoikeusuudistuksen esitöiden 

mukaan viestin salaisuutta voitaisiin lailla rajoittaa nimenomaan sinä aikana, jolloin henkilö on 

huostaan otettuna lastensuojelulainsäädännön perusteella (HE 309/1993 vp, s. 54). 

Päätöksentekomenettelystä ehdotetaan säädettäväksi 25 a §:ssä. Tältä osin läh-

tökohtana on määräaikaisuus. Lisäksi itse päätöksessä on konkretisoitava rajoituksen syy, 

henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa 

rajoitus toteutuu. Yhteydenpidon rajoittamista koskevat päätökset ovat 35 a §:n mukaan 

valituskelpoisia. 

Ehdotetun sääntelykokonaisuuden ongelmallisuus perusoikeusnäkökulmasta liittyy 

siihen, että itse säädöstekstissä ei rajoitusta ole riittävän selvästi kytketty oikeasuhtei-

suusvaatimuksen täyttymiseen, toisin kuin lakiehdotuksen muiden rajoitustoimenpiteiden osalta 

30 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi. Välttämättömyysvaatimus kyllä esiintyy 25 §:n 1 momentin 

rajoitusperusteiden luettelossa, mutta vastaavaa välttämättömyysvaatimusta ei sen sijaan sisälly 

2 momentin rajoitustoimenpiteiden osalta. 

Esimerkiksi lapsen ja vanhempien välisen tapaamisen epääminen kokonaisuu-

dessaan, joka sinänsä mahtuu yhteydenpidon rajoituksen piiriin, voi tulla kyseeseen vain siinä 

tapauksessa, että lievemmät tapaamisoikeuden rajoitukset (esim. tapaamisaikaa ja -paikkaa 

koskevat vaatimukset) eivät tule kyseeseen. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin korostanut 

vastaavankaltaisessa asiayhteydessä nimenomaan rajoitustoimen tarkoitussidonnaisuutta ja 

oikeasuhtaisuutta koskevien vaatimusten asianmukaisen huomioon ottamisen tärkeyttä lain 

yksittäisiä toimivaltuussäännöksiä sovellettaessa (PeVL 34/2001 vp, s. 2-3). Myös Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä juuri lastensuojelutoimenpiteiden yhteydessä on 

noussut korostuneesti esiin kysymys toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta eli siitä, ovatko ne 

olleet välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa ihmisoikeussopimuksen tunnustaman 

hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi, ja myös suomalaisissa huostaanottoratkaisuissa (esim. 

tapaukset Hokkanen v. Suomi [1994] ja K. ja T. v. Suomi [2001]) on havaittu ihmisoi-

keussopimuksen vastaisuuksia (ks. esim. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, 2000, 

s. 393 ss.). 

Pidän valtiosääntöoikeudellisista syistä välttämättömänä, että ehdotettua 25 §:ää 

täydennetään niin, että 2 ja 3 momentissa tarkoitetut rajoitustoimenpiteet voivat tulla kysy-

mykseen vain "siinä määrin kuin" 1 momentin listauksessa säädetyn edun turvaaminen vält-

tämättä vaatii (vrt. lakiehdotuksen 30 a §). 
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Ehdotuksen mukaan rajoituspäätös tulee kyseeseen, jos yhteydenpidosta ei ole 

voitu 11 §:ssä tarkoitetussa huoltosuunnitelmassa tai erityisestä syystä muutoin sopia lapsen ja 

hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä kanssa. Huoltosuunnitelmaa koskeva sääntely 

voimassa olevan lain 11 §:ssä on kuitenkin sisällöltään lähes tyhjä. Se sisältää ainoastaan 

huoltosuunnitelman laatimis- ja tarkistamisvelvoitteen, mutta ei muutoin määritä huoltosuun-

nitelman sisältöä eikä sen valmisteluprosessia. Näistä asioista on säädetty tällä hetkellä lasten-

suojeluasetuksen 4 §:ssä (1010/1983). Kun otetaan huomioon huoltosuunnitelman keskeinen 

merkitys yhteydenpidon rajoittamista koskevassa sääntelykokonaisuudessa, ei ehdotettua ti-

lannetta ole pidettävä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta tyydyttävänä. Huoltosuunnitelman 

keskeisestä sisällöstä ja asianosaisten osallistumisesta huoltosuunnitelman laadintaan tulisikin - 

myös perustuslain 80 §:n lain alaa koskeva säännös huomioon ottaen - säätää nykyisen ase-

tuksen sijasta lastensuojelulaissa. 
 
 
3. Aineiston ja esineiden haltuunotto 
 

Lakiehdotuksen 31 §:ssä säädetään ensinnäkin päihtymistarkoituksessa käytettävän aineen tai 

tällaisen aineen käyttöön erityisesti soveltuvien välineiden sekä sellaisten aineiden tai esineiden, 

jotka on tarkoitettu lapsen itsensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen, ottamisesta laitoksen 

haltuun. Tältä osin ehdotus, joka sinänsä rajoittaa jossain määrin henkilön omistusoikeutta, on 

mielestäni valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton. Taustalla on painavia lastensuojelullisia ja 

lapsen tai muun henkilön turvallisuuteen liittyviä perusteita. Rajoitustoimenpidettä koskee myös 

30 a §:n yleinen välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimus. Lisäksi tässä tarkoitetut aineet ja 

esineet on kohtuullisen täsmällisesti identifioitavissa. Esimerkiksi edellytetään, että kyse on 

päihteiden käyttöön "erityisesti soveltuvista välineistä". Vaarallisten aineiden ja esineiden osalta 

lisäedellytyksenä on todennäköisyys siitä, että lapsi käyttää niitä säännöksen tarkoittamalla 

tavalla. 

Ehdotetun 31 §:n 3 momentin mukaan laitoksen haltuun saadaan lisäksi ottaa 

lapsella olevat lapsen oman tai toisten lasten sijaishuollon järjestämistä todennäköisesti hait-

taavat muut kuin 1 momentissa tarkoitetut aineet ja esineet. Tältä osin haltuun otettavan omai-

suuden piiri jää hyvin epämääräiseksi. Perustelujen mukaan se kattaisi esimerkiksi matkapu-

helimen tai moottoriajoneuvon, jota lapsi käyttää esimerkiksi karkukyydeistä sopimiseen tai 

huumausaineen kauppaan, erilaiset tekniset laitteet, kuten soittimet ja suurikokoiset esineet (ks. 

HE, s. 90). Vaikka sinänsä laitoshuollossa voi olla tarpeen kontrolloida lapsen oikeutta käyttää 

joitakin tavaroita pidemmälle kuin muutoin on asianlaita, ei ehdotus nykymuodossaan 



 

 

nähdäkseni täytä perusoikeuksien rajoittamiselle asetettavaa täsmällisyys- ja tarkkarajaisuus-

vaatimusta. Pelkkä todennäköinen haitta laitoksessa ei muodosta riittävää kynnystä omaisuuden 

ottamiselle laitoksen haltuun. Esimerkiksi mielenterveyslain yhteydessä perustuslakivaliokunta 

edellytti haltuunoton edellytykseksi sen, että kyseisessä laissa tarkoitetut aineet tai esineet 

haittasivat hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä "vakavasti" (ks. PeVL 34/2001 vp, s. 4). 

Sääntelyä on tältä osin täsmennettävä ja haltuun ottamisen edellytyksiä tiukennettava, jotta 

ehdotus täyttäisi omaisuudensuojan rajoittamiselle perustuslain 15 §:stä johtuvat vaatimukset. 
 
 

4. Henkilöntarkastus ja -katsastus 
 

Lakiehdotuksen 31 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi henkilöntarkastuksesta ja-katsastuksesta. 

Henkilöntarkastuksen edellytyksenä on perusteltu syy epäillä, että lapsella on vaatteissaan tai 

muutoin yllään 31 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä. Henkilönkatsastuksen 

edellytyksenä on perusteltu syy epäillä päihdyttävien aineiden käyttämistä. Henkilönkatsastus ei 

käsittäisi varsinaista ruumiintarkastusta, vaan puhalluskokeen suorittamisen tai veri-, hius-, 

virtsa- tai sylkinäytteen ottamisen. Ehdotuksia on arvioitava perustuslain 7 §:ssä turvatun 

henkilökohtaisen koskemattomuuden ja 10 §:ssä suojatun yksityiselämän rajoituksina. Ehdo-

tetulla tavalla rajoitettuina tarkastus- ja katsastusvaltuudet eivät kuitenkaan ole valtiosääntö-

oikeudellisesti ongelmallisia. Toimivaltuuksien taustalla on vahvoja lastensuojelullisiin ja 

turvallisuusintresseihin liittyviä perusteita. Lisäksi rajoituskynnys ("perusteltu syy epäillä") on 

riittävän korkea. Tarkastuksen oikeuttavat aineet ja esineet ovat niin ikään riittävän selkeästi 

identifioituja (vrt. PeVL 34/2001 vp, s. 4). 
 
 

5. Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen 
 

Ehdotetussa 31 b §:ssä on kyse oikeudesta tarkastaa lapsen käytössä olevat tilat tai hallussaan 

oleva omaisuus taikka kirje- tai muun lähetyksen sisältö. Lapsen käytössä olevien tilojen tar-

kastusta laitoksen omasta toimesta on mielestäni laitoshuollon yhteydessä arvioitava perustus-

lain 10 §:n 1 momentin yksityiselämän suojan kannalta, eikä perustuslain 10 §:n 1 ja 3 mo-

mentissa tarkoitettuun kotirauhaan puuttumisena (vrt. Pe VL 12/1998 vp, jossa katsottiin, että 

rangaistuslaitoksen selli ei ole perustuslain tarkoittamalla tavalla kotirauhan piiriin kuuluva tila). 

Tämän ohella ehdotettu 31 b §:n 2 momentti koskee perustuslain 10 §:n 2 ja 3 momentissa 

suojattua luottamuksellisen viestin salaisuutta. Tietyin edellytyksin luottamuksellinen viesti tai 

muu lähetys voidaan jättää toimittamatta lapselle joko kokonaan tai osittain. Tällainen päätös on 
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merkityksellinen omaisuudensuojan (PL 15 §) ja mahdollisesti sananvapauteen sisältyvän 

oikeuden vastaanottaa viestejä (PL 12 § 1 mom.) kannalta. 

Tässäkin tapauksessa tarkastusvaltuudet on kytketty lakiehdotuksen 31 §:n 1 

momentissa tarkoitettuihin päihteisiin ja vaarallisiin aineisiin ja esineisiin sekä "perusteltua 

syytä epäillä" -kriteeriin. Käsitykseni mukaan ehdotus täyttää perusoikeusrajoituksen täsmäl-

lisyydelle ja tarkkarajaisuudelle, rajoitusperusteen hyväksyttävyydelle ja rajoituksen oikea-

suhtaisuudelle asetettavat vaatimukset. Luottamuksellisen viestin salaisuuden osalta rajoitus 

mahtuu perustuslain 10 §:n 3 momentin "vapaudenmenetyksen aikana" kriteerin alle. 
 
 

6. Kiinnipitäminen 
 

Ehdotetun 31 c §:n mukaan laitoksen johtaja tai laitoksen hoito-ja kasvatushenkilökuntaan 

kuuluva henkilö voi lapsen rauhoittamiseksi pitää kiinni lapsesta, jos lapsi sekavan tai uhkaavan 

käyttäytymisensä perusteella todennäköisesti vahingoittaa itseään tai muita ja kiinnipitäminen 

on lapsen oman tai toisen henkilön hengen, terveyden tai turvallisuuden välittömän 

vaarantamisen vuoksi taikka omaisuuden merkittävän vahingoittamisen estämiseksi välttämä-

töntä. Kyse on puuttumisesta lapsen perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen 

ja koskemattomuuteen. Kyse on kuitenkin lyhytaikaisesta puuttumisesta, jonka edellytykset on 

määritelty laissa varsin tiukoiksi. Kiinnipitämisen edellytetään olevan luonteeltaan hoidollista ja 

huollollista sekä kokonaisuutena arvioiden puolustettavaa. Näin rajoitettuna ehdotus ei ole - 

perustuslakivaliokunnan aikaisempi lausuntokäytäntö huomioon ottaen (ks. erit. PeVL 70/2002 

vp, jossa arvioitiin opettajan oikeutta käyttää vastaavia voimakeinoja opetusta häiritsevään tai 

käytökseltään uhkaavaan oppilaaseen) - arvioni mukaan valtiosääntöoi-keudellisesti 

ongelmallinen. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin vastaavassa yhteydessä erityisesti 

korostanut säännöksiin kirjatun suhteellisuusperiaatteen suurta merkitystä kulloinkin tarvittavan 

voiman tilannekohtaisen mitoittamisen kannalta (PeVL 70/2002 vp, s. 4). 

 
7. Liikkumisvapauden rajoittaminen 
 

Lakiehdotuksen 32 §:ssä säädetään lapsen liikkumisvapauden rajoituksista. Rajoitus voi tar-

koittaa määräaikaista kieltoa poistua laitoksen alueelta, laitoksesta tai tietyn asuinyksikön 

tiloista. Enimmillään yhtäjaksoinen liikkumisrajoitus voi jatkua enintään 30 vuorokautta. Kyse 

on perustuslain 9 §:ssä tarkoitetusta liikkumisvapauden rajoituksesta, mutta ainakin pisim-missä 

tapauksissa on kyse myös perustuslain 7 §:ssä tarkoitetusta vapaudenmenetyksestä. 



 

 

Rajoituksen edellytykset ovat varsin tiukat. Sitä koskee vaatimus välttämättö-

myydestä ja lapsen edun mukaisuudesta. Lisäksi se tulee kysymykseen tilanteessa, jossa on kyse 

vakavasta päihteiden väärinkäytöstä tai rikollisuudesta taikka lapsen suojelemisesta häntä 

itseään vakavasti vahingoittavalta käyttäytymiseltä. 

Liikkumisrajoitusta ei voi ilman uutta päätöstä jatkaa yli seitsemää vuorokautta. 

Suhteellisuusvaatimus on kirjattu nimenomaisena säännökseen toteamalla, ettei rajoitusta saa 

määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen hoito ja kasvatus välttämättä edellyttää 

ja se on lopetettava heti kun välttämättömyysvaatimus ei enää täyty. 

Näin rajattuna pidän ehdotusta valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomana. 
 
 

8. Eristäminen 
 

Eristämisestä ehdotetaan säädettäväksi 32 a §:ssä. Eristämisen enimmäispituus on 48 tuntia, ja 

ilman uutta  päätöstä  se  ei  saa  kestää  yli  24  tuntia.  Eristämisen  edellytyksenä  on,  että  lapsi  on  

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

perustellusta syystä lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä. 

Suhteellisuusvaatimus on kirjattu suoraan säännöstekstiin. Eristämisen tulee tapahtua hoito-ja 

kasvatushenkilöstön jatkuvan huolenpidon alaisena. Olosuhteet eristämisen aikana on järjes-

tettävä niin, että lapsi saa riittävän huolenpidon ja hoidon. Eristämisen jatkaminen edellyttää 

pääsääntöisesti lääkärintarkastusta, jollainen tulee tarpeen vaatiessa suorittaa eristämisen al-

kaessakin ja eristämisen aikana. 

Eristäminen merkitsee varsin intensiivistä puuttumista yksilön oikeuksiin. Kyse on 

nähdäkseni perustuslain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vapaudenriistosta. Eristämisen 

edellytykset on kuitenkin kirjoitettu varsin tiukoiksi ja lapsen oikeusturva eristämisestä pää-

tettäessä ja sen aikana on pyritty varmistamaan säädöspohjaisesti. Eristämisen kesto on rajattu 

laissa asianmukaisesti ja riittävän lyhytkestoisesti. Ehdotus on mielestäni valtiosääntöoikeu-

dellisesti ongelmaton. 
 
 
 
 
 

9. Erityinen huolenpito 
 

Erityinen huolenpito tarkoittaa lastensuojelulaitoksessa lapselle järjestettävää erityistä, mo-

niammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka aikana lapsen liikkumisvapautta voidaan hänen 
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hoitonsa ja huolenpitonsa edellyttämässä laajuudessa rajoittaa. Erityistä huolenpitoa voidaan 

järjestää enintään 30 vuorokautta, mutta erittäin painavasta syystä huolenpitoa voidaan jatkaa 

enintään 60 vuorokautta. Erityisen huolenpidon aikana lasta voidaan estää poistumasta sitä 

varten järjestetyistä tiloista ilman lupaa tai valvontaa. 

Kyse on intensiteetiltään niin merkittävästi yksilön vapauteen liittyvästä rajoi-

tuksesta, että sitä on arvioitava nähdäkseni ennen muuta perustuslain 7 §:n 3 momentin tar-

koittamana vapaudenriistotilanteena. Tässäkin tapauksessa edellytykset erityisen huolenpidon 

järjestämiselle on kirjoitettu varsin tiukoiksi ja kytketty tavoitteeseen katkaista lapsen itseään 

vahingoittava käyttäytyminen. Suhteellisuusvaatimus on otettu huomioon säädöstekstissä 

asettamalla edellytykseksi, ettei sijaishuoltoa ole lapsen hoidon ja huolenpidon tarve huomioon 

ottaen mahdollista järjestää muulla tavoin. Lapsen oikeudet erityisen huolenpidon aikana on niin 

ikään pyritty varmistamaan säädöspohjaisesti (esim. vaatimus lääkärintarkastuksista). 

Ehdotus ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. 
 
 

10. Muutoksenhaku 
 

Lakiehdotuksen 35 a §:n mukaan siinä lueteltuihin rajoituspäätöksiin voidaan hakea muutosta 

valittamalla. Jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi mahdollinen ehdotuksen tar-

koittamista rajoituksista yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa. 

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen ja muun riippumattoman lainkäyttöelimen 

käsiteltäväksi. 

Ehdotus ei sisällä suoranaista valituskieltoa, mutta rajaa nimenomaan muutok-

senhakuoikeuden piiriin kuuluvat asiat vain osaan ehdotetuista rajoituspäätöksistä. Valitus olisi 

nimenomaan mahdollinen yhteydenpitoa koskevista rajoituspäätöksistä, aineiden ja esineiden 

haltuunottoa koskevista päätöksistä, viestin tai lähetyksen toimittamatta jättämistä koskevasta 

päätöksestä sekä liikkumisvapauden rajoittamista, eristämistä tai erityistä huolenpitoa 

koskevasta päätöksestä. Muilta osin kyse on toimenpiteistä, joissa asian saattaminen 

tuomioistuimeen ei toimenpiteen tosiasiallisen luonteen vuoksi, ole käyttökelpoinen oikeus-

turvatae. Kyse on nimittäin sellaisista toimista, jotka on viipymättä pantava täytäntöön eikä niitä 

edeltänyttä oikeustilaa voida enää muutoksenhakuteitse palauttaa (vrt. PeVL 34/2001 vp). 
 
 

11. Ehdotuksen arviointi perustuslain 124 §:n kannalta 
 



 

 

Lakiehdotuksen 23 a §:n mukaan säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulaitoksen johtajalle tai 

muulle henkilöstölle annettua rajoitustoimivaltaa, sovelletaan kaikissa lastensuojelulaitoksissa 

riippumatta siitä, kuuluuko mainittu henkilöstö virkasuhteiseen tai muuhun henkilökuntaan, 

jollei laissa erikseen toisin säädetä. Rajoitustoimivaltaa voi siten kuulua paitsi julkisyhteisön 

ylläpitämien laitosten henkilöstölle että yksityisten laitosten henkilöstölle. 

Tämän vuoksi ehdotettua sääntelykokonaisuutta on osaksi arvioitava perustuslain 

124 §:n tarkoittamana julkisen hallintotehtävän siirtämisenä muulle kuin viranomaiselle. 

Katson, että kaikissa ehdotetuissa rajoitustoimenpidepäätöksissä ja niiden mukaisissa toimen-

piteissä on kyse julkisesta hallintotehtävästä, joka sisältää julkisen vallan käyttöä. Lastensuo-

jelun alalla ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että lapsi sijoitettaisiin aina sijaishuoltoon 

julkisen viranomaisen ylläpitämään lastensuojelulaitokseen. Pikemminkin lapsen sijaishuolto on 

lähtökohtaisesti perusteltua järjestää mahdollisimman lähelle normaalia kasvuympäristöä 

muistuttavalla tavalla. Tämä korostaa yksityisten tahojen merkittävää asemaa sijaishuollon 

järjestäjänä. 

Ehdotetuissa rajoituspäätöksissä puututaan sinänsä hyvin intensiivisesti yksilön 

perusoikeuksiin. Näin ollen siinä ollaan hyvin lähellä perustuslain 124 §:n tarkoittamaa mer-

kittävän julkisen vallan käyttämistä, joka voidaan uskoa vain viranomaisille. Pisimmälle me-

nevät perusoikeuksien rajoituspäätökset onkin säädetty sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetulle 

toimielimelle eli kunnan monijäseniselle toimielimelle, siis viranomaiselle. Tällaisia ovat pää-

tökset yhteydenpidon rajoittamisesta (lukuun ottamatta lyhytaikaista enintään 30 vuorokauden 

rajoitusta) (25 a §), lapsen olinpaikkatiedon salaamispäätös (25 § 3 mom.), viestin tai lähetyksen 

toimittamatta jättäminen (31 b § 4 mom.), yli 7 vuorokauden pituinen liikkumisvapauden 

rajoitus (32 § 3 mom.) ja päätös erityisestä huolenpidosta (32 c §). 

Vaikka lastensuojelulaitoksen johtajalle jää hyvin merkittävää perusoikeuksien 

rajoitustoimivaltaa, on asian valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa tältä osin perusteltua antaa 

painoarvoa lastensuojelun erityispiirteille. Siten tällä erityisellä toimintalohkolla on mielestäni 

mahdollista antaa myös muille kuin viranomaisille ehdotetunkaltaisia toimivaltuuksia ilman, että 

sitä olisi pidettävä perustuslain 124 §:n kieltämänä merkittävän julkisen vallan käyttämisen 

siirtämisenä viranomaiskoneiston ulkopuolelle. 

Lakiehdotuksessa on varsin kattavasti pyritty huolehtimaan siitä, etteivät perus-

oikeudet, oikeusturva tai muut hyvän hallinnon vaatimukset vaarannu sen johdosta, että rajoi-

tustoimivaltuuksia on annettu myös viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Nämäkin henkilöt ovat 

rikosoikeudellisen virkavastuun piirissä (ks. lakiehdotuksen 23 a §). Useisiin säännöksiin si-

sältyy erityisiä oikeusturvatakeita. Rajoitustoimivaltuudet on laissa kirjoitettu varsin täsmälli-
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siksi ja tarkkarajaisiksi. Näin ollen katson, ettei lakiehdotus ole ristiriidassa perustuslain 124 §:n 

kanssa. 

Lakiehdotuksen 32 f §:n mukaan lääninhallituksen on seurattava lastensuojelu-

laitoksen toimintaa ja erityisesti valvottava tämän lain nojalla tapahtuvaa rajoitustoimenpiteiden 

käyttöä. Koska kyse on perusoikeuksien kannalta erityisen merkittävistä toimivaltuuksista, on 

tämän lääninhallituksen valvontatehtävän tärkeyttä syytä korostaa voimakkaasti. 
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HE 225/2004 vp Asiantuntijakuuleminen^l2.2004 
 
Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi ja täydennettäväksi lastensuojelulain nykyi-
siä säännöksiä, jotka koskevat huostassa olevaan lapseen kohdistettavia rajoitustoi-
menpiteitä. 
 
Tavoitteena on lastensuojelun asiakkaiden sekä lastensuojelun työntekijöiden oikeus-
turvan parantaminen saattamalla lastensuojelulaki rajoitustoimivallan täsmällisyyden 
ja tarkkarajaisuuden osalta nykyistä paremmin vastaamaan voimassa olevaa perus-ja 
ihmisoikeussääntelyä. Rajoitustoimenpiteitä koskevat lastensuojeluasetuksen sään-
nökset ehdotetaan nostettavaksi lakitasolle niiden perus-ja ihmisoikeuksiin kajoavasta 
luonteesta johtuen. 
 
Lastensuojelulaitoksessa olevaan lapseen kohdistuvia rajoitustoimenpiteitä olisivat 
aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus, omaisuuden 
ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen, kiinnipitäminen, 
liikkumisvapauden rajoittaminen, eristäminen ja erityinen huolenpito. Näistä 
kokonaan uusia olisivat henkilönkatsastus, lähetysten luovuttamatta jättäminen, kiin-
nipitäminen ja erityinen huolenpito. Lapseen saisi kohdistaa rajoitustoimenpiteitä vain 
siinä määrin, kuin huostaanoton tarkoituksen toteuttaminen, lapsen oma tai toisen 
henkilön terveys tai turvallisuus tai lastensuojelulaissa tarkoitetun muun edun 
turvaaminen välttämättä vaatii. Toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turval-
lisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioittaen. 
 
Samalla selkiytettäisiin laitosjohtajien toimivaltaa ja mahdollisuutta käyttää laissa 
tarkoitettuja rajoituksia kaikissa lastensuojelulaitoksissa. Seurannan ja valvonnan te-
hostamiseksi ehdotetaan rajoitustoimenpiteiden kirjaamisvelvoitetta täsmennettäväksi. 
Huoltosuunnitelman merkitystä ja päätöksenteko velvoitetta asiassa korostettaisiin. 
Muutoksenhakuoikeutta selkiytettäisiin ia laajennettaisiin. 
 
Myös sijaishuoltoon lastensuojelulaitokseen tai perhehoitoon sijoitetun lapsen ja hä-
nen vanhempiensa tai muiden läheistensä välistä yhteydenpitoa ja sen rajoittamista 
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koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi. Yhteydenpidon rajoittamisen osalta 
korostettaisiin sitä, että yhteydenpidon määrästä ja tavasta on ensisijaisesti pyrittävä 
sopimaan asianomaisten kesken huoltosuunnitelmassa tai erityisestä syystä muutoin. 
Jos tämä ei ole mahdollista, on asiassa aina tehtävä muutoksenhakukelpoinen hallin-
topäätös ja tulkinnanvaraisessa tilanteessa ohjattava sen pyytämiseen. Samalla on py- 

2(2) 
 
ritty selkeyttämään päätöksen valituskelpoisuutta ja valittamiseen oikeutettujen henkilöpiiriä. 
 
Lastensuojelulain mukaisia pakotteita ja rajoituksia tai erityisiä rajoituksia voidaan nykyisin 
kohdistaa vain lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostaan otettuun lapseen, ei sen sijaan 
avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona sijoitettuun tai perhehoidossa olevaan lapseen. 
Rajoitustoimenpiteiden käyttöala säilyisi edelleen samana. Avohuollon tukitoimena sijoitettuun 
lapseen toimenpiteitä ei edelleenkään, ottaen huomioon tämän sijoituksen suostumusperusteisuus, 
ehdoteta voitavan kohdistaa. Sanottu koskee myös jälkihuoltosijoituksia. Myöskään perhehoitoon 
rajoitustoimenpiteiden käyttömahdollisuutta ei tässä vaiheessa ole katsottu perustelluksi ehdottaa 
laajennettavaksi. 
 
Yhteydenpidon rajoittamista koskevat säännökset sen sijaan koskisivat edelleen sekä perhehoidossa 
että laitoshuollossa olevaa huostaan otettua lasta. 
 
Stakesin lastensuojelutilaston mukaan vuonna 2003 oli lastensuojelun avohuollon piirissä 56 379 
lasta ja nuorta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 14 392 lasta ja nuorta, joka vastaa noin yhtä 
prosenttia kaikista alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista. Sijoitetuista 60 % (8 641) oli laitos- tai 
muussa huollossa ja 40 % (5 751) perhehoidossa. Vuonna 2003 kodin ulkopuolelle sijoitettuna 
olleista lapsista ja nuorista huostaan otettuja oli 8 325. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Perastuslakivaliokunnan pyydettyä minulta asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä 225/2004 vp. 

laiksi lastensuojelulain muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavaa. 
 
 
 
 
1 Yleistä uudistuksesta 
 

Esityksen tavoitteena on täsmentää ja täydentää lastensuojelulain nykyistä sääntelyä, joka koskee 

lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostaan otettuun lapseen kohdistettavia pakotteita ja rajoituksia 

tai erityisiä rajoituksia sekä sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden 

läheistensä välistä yhteydenpitoa ja sen rajoittamista. Ehdotettu sääntely koskee sanottuja rajoituksia 

koskevan toimivallan käytön edellytyksiä ja valvontaa sekä näiden rajoitusten kohteeksi joutuvien 

henkilöiden oikeusturvaa. 
 



 

 

Ehdotusten tavoitteena on lastensuojelun asiakkaiden, erityisesti lapsen, sekä lastensuojelun 

työntekijöiden oikeusturvan parantaminen saattamalla lastensuojelulaki rajoitustoimivallan 

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden osalta nykyistä paremmin vastaamaan voimassa olevaa perus-ja 

ihmisoikeussääntelyä. Tavoitteena on myös selkeyttää rajanvetoa lapsen kasvatukseen kuuluvien 

rajojen ja lastensuojelulaissa säänneltävien rajoitusten välillä. Ehdotuksen avulla pyritään myös 

saattamaan sijaishuoltoon sijoitetut lapset keskenään yhdenvertaisempaan asemaan siitä riippumatta, 

missä päin maata he ovat sijoitettuina. 
 

Ongelmat ovat olleet pitkään tiedossa, sillä etenkin eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut vuosien 

mittaan useasti etenkin valtion koulukoteihin sijoitettujen lasten perusoikeuksientoteutumisessa 

oleviin ongelmiin (ks. EOA Paunion päätös 31.12.2002) samoin kuin arvostellut yksityisten 

lastensuojelulaitosten valvonnassa olevia puutteita (AOA Paunion päätös 13.10.2000).1 Erityisesti hän 

on kiinnittänyt huomiota siihen, että lastensuojelulaissa puuttuvat kokonaan säännökset 

huumetestauksesta. Sitä ei hänen mielestään voida perustaa yksinomaan testattavien tai heidän 

vanhempiensa suostumukseen. Lisäksi lain eristämistä koskevat säännökset ovat hänen mielestään 

liian epätäsmälliset. Myös monet kasvatukselliset keinot, kuten ns. lähihoito ja vierihoito ovat eräiltä 

osin ongelmallisia perusoikeusnäkökulmasta. Myös menettelyllisessä oikeusturvassa on hänen 

mukaansa ongelmia. Lisäksi ongelmallista oli se, että yksityisten lastensuojelulaitosten osalta ei 

oikeuksien rajoittamisesta ole samanlaista muutoksenhakuoikeutta kuin julkisella puolella on. 
 

Sijaishuollon pakkotoimityöryhmä kiinnitti jo vuonna 1998 huomiota lastensuojelulain mukaisten 

pakotteiden ja rajoitusten sekä erityisten rajoitusten käytössä olevia ongelmia ja niitä koskevien 

säännösten muutostarvetta. Se ehdotti mm. että yhteydenpidon rajoittamista koskevissa asioissa 

avattaisiin muutoksenhakutie KHO:hon asti. 
 

Pääosin uudistusehdotus perustuukin em. työryhmän mietintöön ja oikeusasiamiehen esittämään 

kritiikkiin. Ihmetyttää vain, että uudistusten valmistelu on kestänyt näin kauan. Ne olisi pitänyt 

toteuttaa välittömästi perusoikeusuudistuksen voimaantulon jälkeen. Onko pääteltävissä jotain 

yhteiskunnan arvostuksista, kun lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat kaikkien viimeisimpinä? 

Nyt käsiteltävänä olevat osittaisuudistukset on kuitenkin irrotettu vireillä olevasta lastensuojelulain 

kokonaisuudistuksesta. Esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavat päätökset osoittavat, 

                                            
1 Ks. myös EOA Paunion puhe "Pakkoja perusoikeudet", Lastensuojelun keskusliiton 40. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, 
Lahti 21.8.2002. 



 

 

että lakiin jää vielä toteutettavaksi ehdotettujen uudistuksen jälkeenkin pahojakin 

ihmisoikeusongelmia.2 Kokonaisuudistuksen aikaansaamista tulisikin jouduttaa. 
 

Huomionarvoista asiassa on se, että kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun lastensuojelulain 

muutos on perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Kun voimassa oleva lastensuojelulaki ei ole sen 

vanhempi kuin 20 vuoden takaa, ihmetyttää, että lakiehdotuksesta ei tuolloin pyydetty 

perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Jo silloisen perusoikeusdoktriinin valossa voidaan epäillä, täyttikö 

laki kaikilta osin perusoikeuksien rajoituksille vakiintuneessa käytännössä asetetut 

vaatimukset. Käytäntö meni kuitenkin monessa suhteessa pitemmälle kuin lakiteksti salli mutta 

käytäntöä ei välttämättä kuitenkaan tunnettu kovin hyvin ennen kuin oikeusasiamies suoritti 

tarkastuksen kaikissa valtion koulukodeissa ja raportoi erilaisista käytännöistä laajassa päätöksessään. 
 

Lastensuojeluun liittyvä perus-ja ihmisoikeusjuridiikka on siinä määrin kaukana keskiverto 

akateemisesta tutkijasta, että ongelmien hahmottaminen saattaa olla vaikeaa. Monelta osin on pitänyt 

tutustua laitoksissa noudatettaviin käytäntöihin (esim. huumetestien osalta), ennen kuin on voitu 

arvioida perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Samoin esim. huoltosuunnitelman asema ja merkitys 

saattaa jäädä epäselväksi pelkän lakitekstin avulla. Ainakin itselleni lastensuojelulaki "avautui" 

kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun työskentelin esittelijänä EOA-kansliassa (1998-1999). Laitoksiin 

tehtäviin tarkastuksiin en kuitenkaan osallistunut. 
 

Lähtökohtaisesti hallituksen esitys on laadittu varsin hyvin. Kuten sanoin, lakiehdotusta 

valmisteltaessa ministeriöllä on ollut käytettävissään hyvää taustamateriaalia, joten ei ole tarvinnut 

lähteä aivan tyhjästä. 
 

Hallituksen esitys on varsin laaja (157 s.), ja siinä toistetaan samat asiat moneen kertaan. Tiiviimmällä 

esitystavalla olisikin lisätty esityksen luettavuutta. Nyt monessa kohtaa toistuu samat asiat, minkä 

lisäksi eri kohdissa on jotain lisäinformaatiota. Esim. EOA:n ja AOA:n päätöksiä selostetaan monessa 

kohtaa. Toisaalta ihmetyttää, että hallituksen esityksessä viitataan vain hyvin yleisluontoisesti 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lastensuojelua koskeviin päätöksiin, vaikka sellaisia on Suomea 

koskien useampiakin. Tämä ihmetyttää etenkin sen takia, että hallituksen esityksessä toisaalta 

viitataan jopa yksittäisiin asiantuntijakirjoituksiin tai oppikirjan teksteihin. Se ei ole tavanomaista 

hallituksen esityksissä, ja - kuten myöhemmin tuon esiin - tässä tapauksessa tietyiltä osin jopa 

ongelmallista 
 
                                            
2 Tarkemmin ongelmista ks. artikkelini "Lasten perus-ja ihmisoikeussuojan ajankohtaisia ongelmia", Lakimies 2004/4. 



 

 

 
 
 
2 Perus- ja ihmisoikeusnäkökohtia 
 

Yleisesti ottaen perus- ja ihmisoikeudet on pyritty hallituksen esityksessä ottamaan huomioon 

mahdollisimman tarkoin ja on noudatettu perusoikeusuudistuksen yhteydessä hyväksyttyjä 

perusoikeuksien rajoittamista koskevia kriteerejä (lailla säätämisen vaatimus, tarkkarajaisuusvaatimus, 

suhteellisuusperiaate ym.). 

Myös PeL 124 §:n (julkisen hallintotehtävän siirtämisen edellytyksistä) osalta hallituksen esityksessä 

(useassa kohdin, esim. s. 99, 105 ja 127-131) on kiinnitetty huomiota perustuslakia säädettäessä ja 

myöhemminkin luotuihin edellytyksiin (mm. siihen, että valtaa käyttävät ovat virkamiehiä rikoslain 

mielessä ja ks. myös muu valvonta ja koulutusvaatimukset). Ehdotetuista rajoitustoimenpiteistä 

erityinen huolenpito (32bja32d§)ja lapselle osoitettujen lähetysten luovuttamatta jättäminen (31 b §:n 

4 momentti) ovat luonteeltaan niin merkittävää julkisen vallan käyttämistä, että niitä koskeva 

päätöstoimivalta ehdotetaan uskottavaksi yksinomaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 

toimielimelle. Lisäksi perustellaan tarkoin, miksi 31 c §:ssä säännellyssä kiinnipitämisessä ei ole kyse 

samanlaisesta merkittävästä julkisen vallan käyttämisestä (tosiasiallista hallintotoimintaa, josta ei 

tarvitse tehdä nimenomaista päätöstä ja johon ei liity itsenäistä muutoksenhakuoikeutta). Nähdäkseni 

nämä perustelut ovat hyväksyttävissä, vaikka tosiasiallisen hallintoiminnan käsite ei aina täysin selvä 

olekaan (ks. myös s. 132-133). 
 

Merkittävää on sekin, että uudistetuista säännöksistä yleensäkin ilmenee, milloin rajoitustoimenpiteen 

käyttämisestä tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös ja milloin taas velvollisuutta 

hallintopäätöksen tekemiseen toimenpiteen tosiasiallisen luonteen takia ei ole vastaisuudessakaan. 

Muutoksenhakuoikeus on perusteltavissa PeL 21 §:llä (ks. s. 133-136). Em. 31 c §:n ohella tällaisia 

tilanteita, joissa päätöstä ei tarvitse tehdä, on 31 b §:n 1. momentissa tarkoitettu omaisuuden ja 

lähetysten tarkastaminen ja 31 a §:ssä säännelty henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus. 
 

Perusteltuna voidaan pitää myös ehdotusta (s. 136) muutoksenhakutien avaamisesta KHO:hon myös 

yhteydenpidon rajoittamista koskevissa asioissa. Tätä perustellaan mm. käytännön 

yhtenäistämistarpeella. Muutoin pidän jossain määrin ongelmallisena sitä, että hallituksen esityksen 

muutoksenhakuoikeutta koskevia perustuslain ja ihmisoikeussopimusten säännöksiä koskevassa 

jaksossa viitataan nimenomaisesti KHO:n presidentin kirjoituksiin. Tulee mieleen, että hänen 

auktoriteettiinsa vetoamisen katsotaan riittävän asian arviointiin. Ylipäätään en pidä välttämättömänä 



 

 

tarkan lähteen mainitsemista hallituksen esityksessä (sellainen ei ole ollut tapana), mutta yhtä 

ongelmallista ei olisi ollut, jos viittaukset olisi tehty jonkun akateemisen tutkijan kirjoituksiin. 
2.1 Perhehoidon asema? 
 

Esityksessä on muutamia kohtia, joihin haluan kiinnittää huomiota. Ensiksi kiinnitän huomiota 

eräisiin kokonaisuudesta esille nouseviin ongelmiin. Onko perusteltua eräiltä osin tehdä noin selkeä 

ero laitoshuollon ja perhehoidon välillä? 
 

Hallituksen esityksessä todetaan nimenomaisesti, että lastensuojelulaissa tarkoitettujen 

rajoitustoimenpiteiden käyttöala säilyisi ennallaan siinä suhteessa, että niitä ei laajenneta 

perhehoitoon. Sijaishuollon pakkotoimityöryhmä (s. 85-87) sen sijaan ehdotti perhekodeille rajattua 

mahdollisuutta rajoitustoimenpiteiden käyttöön (lapselle osoitetun lähetyksen tarkastaminen ja 

liikkumavapauden rajoittaminen) ja toimivallan uskomista kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 

elimelle. Yhteyden rajoittamista koskevat lastensuojelulain säännökset (25 §) koskevat jo nyt kaikkia 

sijaishuollossa olevia lapsia. 
 

Edellä mainitunlaista työryhmän ehdottamaa uudistusta voidaan perustella sillä, että toimintamuotona 

perhehoito on monipuolistunut, mikä varsinkin suurempien yksiköiden kohdalla on hämärtänyt 

perhehoidon ja laitoshoidon välistä rajanvetoa. Jotkut yksityiset perhekodit ovat erikoistuneet 

huumeita käyttävien tai muuten erityisen vaikeahoitoisten lasten hoitoon. Perhehoidon luonne 

huomioon ottaen ei perhehoidossa rajoitusten käyttö voi kuitenkaan olla samanlaista kuin 

laitoshuollossa. Perhehoidossa noudatetaan pitkälti tavanomaisen kotikasvatuksen periaatteita. 

Lapsilta esim. otetaan pois heidän hallussaan olevia päihteitä ja terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia 

esineitä. Rajoitusten käytön perhehoidossa on katsottu perustuvan lapsen huolenpidosta vastaavien 

henkilöiden tavanomaiseen kasvatus- ja huolenpito vastuuseen. Uudistusta on vastustettu sillä 

perusteella, että viranomaisen toimivalta päättää lapsen perusoikeuksien rajoittamisesta ei 

varauksettomasti sovellu perhehoidon luonteeseen. Tarvitaan myös selkeät lapsen oikeusturvan 

takaavat normit. 
 

Lastensuojelulasten hoitoon ja kasvatukseen sovelletaan lapsenhuoltolain 1 §:ssä mainittuja 

periaatteita: "lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaaja hellyyttä. 

Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti." Tämän on 

nimenomaisesti katsottu kieltävän ruumiillisen kurituksen edes kasvatustarkoituksessa (KKO 

1993:151), mutta mitä kaikkea muuta se kieltää. Missä määrin vanhemmat saavat 

kasvatustarkoituksessa rajoittaa lastensa perusoikeuksia (liikkumisvapautta, kirje- ja 



 

 

puhelinsalaisuutta ym.)? Tästä on vaikea sanoa mitään selkeitä yleisluontoisia periaatteita, ja lapsen 

iälläkin on merkitystä. 
 

Oikeuttaako era. kasvatusta koskeva lapsenhuoltolain yleisluontoinen säännös esim. vanhempien 

antamaan suostumuksen lapsille koulussa tehtävään huumetestiin? Omasta mielestäni se ei siihen 

oikeuta, vaikka muunkinlaisia käsityksiä on esitetty/ Kouluissa tehtävistä huumetesteistä ei ole mitään 

lainsäädäntöä. Onko perhehoidossa olevaa huostaanotettua lasta kohdeltava samalla tavoin kuin 

perheen omia lapsia em. suhteessa? Lapsen omalle suostumukselle ei mielestäni voida antaa 

merkitystä ratkaisevaa merkitystä asiassa, ellei lapsi ole vähintään 15-vuotias. Lisäksi suostumuksen 

vapaaehtoisuus on usein kyseenalainen, kuten apulaisoikeusasiamieskin on äskettäin kouluissa 

tehtävien huumetestien osalta todennut. Samaan asiaan kiinnitti huomiota myös oikeusasiamies 

koulukotien osalta. Hänen mielestään lasten ruumiilliseen koskemattomuuteen ei voida puuttua ilman 

laintasoista valtuutusta edes vanhempien suostumuksella. 
 

Kuvatunlaiset ongelmat osoittavat, että myös perhehoidon osalta olisi ehkä tarvetta nykyistä 

tarkempaan sääntelyyn. Tämä on perusteltavissa erityisesti sillä, että on myös esim. huumelasten 

hoitoon erikoistuneita perheitä. Tällä hetkellä perheiden kesken on ilmeisesti hyvin suuria eroja 

noudatettavissa käytännössä. Ongelmia ei kokonaan poista se, että myös perhehoito on tarkan 

valvonnan alaisena ja laissa asetetaan myös muodollisia pätevyysvaatimuksille - ei kuitenkaan 

ammatillisen tutkimuksen vaatimusta - aikuisille, jotka tuollaiseen toimintaan ryhtyvät (ks. hallituksen 

esitys, s. 11-12). 
 

Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että perhehoidon osalta tilannetta tarkastellaan uudelleen sen 

jälkeen kun nyt uudistettavana olevien säännösten käytännön toimivuudesta saadaan ensin kokemusta. 
 
 
2.2 Yhteydenpidon rajoittaminen ja perhe-elämän suoja 
 

Hallitus esittää, että 25 a §:ssä tarkoitetun yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen tulee olla 

määräaikainen, enintään yksi vuosi kerrallaan. Sijaishuollon pakkotoimityöryhmä oli ehdottanut 

pääsäännöksi kuutta kuukautta, mutta sitä on hallituksen esityksessä pidennetty vuoteen muun muassa 

3 Tarkemmin ks. artikkelini "Koulu lasten perusoikeuksien turvaajana - vai rajoittajana", Oikeus 2004:3. 



 

 

siitä syystä, että lääninoikeuksien käsittelyajat ovat niin pitkiä. Käsittelyaikojen 

pituuteen liittyvät ongelmat on todettu aiemminkin, ja asiassa pitää edetä pikemminkin niin, että 

käsittelyaikoja pyritään lyhentämään kuin että siihen vedoten pidennetään laissa olevia määräaikoja. 
 

Erityisen painavasta syystä, jos on todennäköisiä syitä epäillä, että 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

uhka on vakava tai pitkäaikainen, em. päätös kuitenkin saadaan tehdä olemaan voimassa enintään 

kolme vuotta. Perustelujen mukaan (s. 79) luonteeltaan pitkäaikainen uhka voi olla esim. jos lapsen 

vanhemman todetaan olevan mielisairas, eikä hänen terveydentilassaan ole asiantuntija-arvion 

perusteella lyhyellä aikavälillä odotettavissa muutosta. Perusteluissa korostetaan, että säännökseen ei 

sisältyisi velvoitetta arvioida määräajoin yhteydenpidon rajoittamista koskevan päätöksen perusteena 

olevien rajoitusedellytysten olemassaoloa. "Lapselle tulee antaa rauha ja turva kiinnittyä 

sijaisperheeseensä. — Jatkuva lapsen ja perheen elämäntilanteen arviointi saattaa myös johtaa lapsen 

kohdalla jatkuvaan lojaliteettiristiriitaan suhteessa hänen vanhempiinsa ja toisaalta hänen 

sijaishuollostaan vastaaviin henkilöihin." 
 

Kolmen vuoden määräaika on esityksessä arvioitu kohtuulliseksi enimmäisajaksi, jonka kuluttua 

päätöksen edellytykset tulee aina viran puolesta arvioida uudelleen. Hallituksen esityksen (s. 80) 

mukaan säännöksen tarkoittamat tilanteet tulevat olemaan erittäin harvinaisia. 
 

Hallituksen esityksen mukaan (s. 80) ehdotetulla sääntelyllä ei ole tarkoitus ottaa kantaa siihen, miten 

lapsen ja perheen kanssa työskennellään ja perhettä autetaan ja tuetaan huostassapidon aikana. 

Sääntelyllä ei siten hallituksen mukaan oteta kantaa siihen, miten ajallisesti systemaattisesti 

selvitetään mahdollisuus perheen yhdistämiseen. Tältä osin se viittaa Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen vaatimuksiin perheen yhdistämisen selvittämisestä. Samalla korostetaan, 

että yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä olisi myös perusteltua todeta, että 

näköpiirissä ei päätöksentekohetkellä ole mahdollisuutta yhdistää perhettä. Lisäksi voitaisiin 

hallituksen mielestä todeta, että vaikka rajoittamispäätös sillä hetkellä on välttämätöntä tehdä, 

arvioidaan yhteydenpidon rajoittamisen tarvetta ja mahdollisuutta perheen yhdistämiseen myöhemmin 

uudelleen. 
 

Mielestäni perustelut eivät ole täysin loogiset. Mahdollisuudet perheenyhdistämisen edistämiseen ovat 

minimaaliset, jos yhteydenpitoa on rajoitettu - ja jopa kokonaan kielletty - jopa kolme vuotta. Kuinka 



 

 

perheen jälleenyhdistämisen edellytyksiä voidaan tutkia tuollaisissa oloissa? Sitä koskeva vaatimus 

jää usein noissa oloissa hyvin teoreettiseksi. 

Hallituksen esityksessä esimerkkinä tilanteesta, jolloin yhteydenpitoa voidaan rajoittaa jopa 3 

vuodeksi, mainitaan vanhemman mielisairaus. On syytä huomauttaa, että Suomea koskevassa K & T 

v. Suomi -tapauksessa (2001), jossa vanhempien tapaamisoikeutta oli erittäin voimakkaasti rajoitettu, 

perheen äiti sairasti juuri skitsofreniaa.3 Ongelmana ko. tapauksessa oli juuri se, että 

perheenyhdistämiselle ei käytännössä ollut mahdollisuuksia senkään jälkeen kun äiti oli parantunut, 

koska lasten ja vanhempien välille ei ollut edes syntynyt luonnollista suhdetta (yksi lapsista oli otettu 

huostaan heti syntymän jälkeen ja yhteydenpitoa oli hyvin voimakkaasti rajoitettu). 
 

Mielestäni tulisi tarkoin harkita, tulisiko ehdotettua kolmen vuoden määräaikaa lyhentää. Pienen 

lapsen elämässä yksikin vuosi on erittäin pitkä aika. Lisäksi on epäselvää, voidaanko tuollainen 

rajoituspäätös tehdä kolmeksi vuodeksi useamman kerran peräkkäin. Jos sille ei ole mitään ylärajaa, 

vaan voidaan tehdä esim. 3 tuollaista päätöstä peräkkäin, on selvää, että sen jälkeen ei juurikaan ole 

edellytyksiä perheen jälleenyhdistämiselle. Merkitystä on tietenkin silläkin, missä laajuudessa 

yhteydenpitoa on rajoitettu. Siitä tulee tehdä joka kerta erikseen päätös. Vaikka lasta on kuultava 

noista asioista päätettäessä ja hänen omalla mielipiteellään on ratkaiseva merkitys, jos hän on täyttänyt 

12 vuotta, saattaa lapsen olla vaikea ottaa kantaa tuollaisiin asioihin, mitä pitempään ja mitä 

voimakkaammin yhteydenpitoa on rajoitettu. 
 

Edellä esitetyin perustein katson, että yhteydenpidon rajoittamista koskevien ehdotusten ei ehkä voida 

katsoa olevan täysin sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen perhe-elämän suojaa koskevien 

vaatimusten (8 artikla) kanssa. Ristiriitaa ei tietenkään välttämättä aina synny, mutta pelkään että 

joissakin tilanteissa saattaa käydä niin, että perheenjälleenyhdistämisen tähtäävä tavoite ei toteudu 

sillä tavoin, kuin ihmisoikeustuomioistuin on edellyttänyt. Suomessa monet tutkijat ovat katsoneet, 

että lakia pitäisi muuttaa niin, että viranomaisilla olisi esim. kerran vuodessa velvollisuus tutkia, onko 

jälleenyhdistämisen edellytykset olemassa. Tuo asia on pakostakin yhteydessä siihen, miten lasten ja 

vanhempien välinen yhteydenpito on järjestetty. Asiassa ei käytännössä useinkaan ole voinut tapahtua 

edistystä jos yhteydenpitoa on voimakkaasti rajoitettu. Vaikka yhteydenpidon rajoittaminen voidaan 

lakkauttaa ennen kolmen vuoden määräaikaakin, olisi ehkä parempi että asia tulisi selvittää 

määräajoin (onko muutoksille edellytyksiä). 
3 Lopuksi 
 
 

                                            
3 Suomea koskevia tapauksia käsittelen tarkemmin alav. 2 mainitussa artikkelissani. 



 

 

Korostan vielä, että lastensuojelussa käytäntöjen seuraaminen on erittäin tärkeää. Vielä lakitekstin 

perusteella ei välttämättä saada oikeaa kuvaa asioista. Kun vain harvoista asioista voidaan valittaa 

KHO:hon asti, on käytännön seuraaminen usein vaikeaa eikä koko maassa välttämättä noudateta 

samanlaisia käytäntöjä. 
 

Uskon, että vastaisuudessakin eduskunnan oikeusasiamiehen rooli lastensuojelun laillisuuden 

valvojana tulee olemaan merkittävä. Tästäkin syystä on tärkeää, että rajoitustoimenpiteiden 

kirjaamista koskevia lainsäännöksiä noudatetaan tarkoin. Tätä kautta voidaan päästä perille myös eri 

laitoksissa noudatetuista käytännöistä, ja lain toimivuutta voidaan myös verrata eri laitosten osalta. 

Kirjaamisella on tietenkin merkitystä myös yksittäisen lapsen oikeusturvan kannalta. 
 
 
 
 
 

Helsingissä joulukuun 1 päivänä 2004. 
 
 
 
 
 

Liisa Nieminen 

OTT, dosentti, akatemiatutkija 



 

 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 225/2004 vp laiksi lastensuojelulain muuttamisesta 
esitän kunnioittaen seuraavaa. 
 
 

Yleisiä näkökohtia 
 
 

Lakiesitys on valtiosääntöoikeudelliselta kannalta monin tavoin merkittävä. Siinä ehdotetaan 
rajoitettavaksi monia perustuslaissa vahvistettuja perusoikeuksia samoin kuin meillä voimassaoleviin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä ihmisoikeuksia. Rajoitukset koskisivat lastensuojelulain 
(683/1983) mukaisessa sijaishuollossa olevia, laitoshuoltoon sijoitettuja lapsia. Yhteydenpidon 
rajoitukset koskisivat kuitenkin kaikkia sijaishuollossa olevia lapsia ja heidän vanhempiaan. 
Rajoitettavia perus- ja ihmisoikeuksia olisivat henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus, 
liikkumisvapaus, omaisuuden suoja, yksityis- ja perhe-elämän suoja, kotirauhan suoja sekä 
luottamuksellisen viestin salaisuus. Kuten esityksen perusteluissa todetaan, rajoittamista on 
monessa tapauksessa mahdollista perustella muiden perusoikeuksien turvaamisella. Tärkein 
turvattava perusoikeus olisi oikeus välttämättömään huolenpitoon. 
 

Esityksellä on perusoikeuksien lisäksi yhtymäkohtia muihinkin perustuslaissa säädettyihin asioihin. 
Näitä ovat vaatimus säätää eduskuntalaissa yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan (perustuslain 80 §:n 1 mom.), sekä 
julkisen hallintotehtävän antaminen yksityisen hoidettavaksi (perustuslain 124 §). 
 

Lakiesitys on yleisesti arvioiden valmisteltu huolellisesti ja perusteellisesti. Perusteluissa on 
kiinnitetty erityistä huomiota ehdotettujen säännösten kannalta merkityksellisiin perus-ja 
ihmisoikeusnäkökohtiin, mikä on välttämätöntäkin tällaisen esityksen yhteydessä. Val-
tiosääntöoikeudelliset seikat, joilla on merkitystä lakiesitykselle, on esitelty kootusti sää-
tämisjärjestystä koskevassa perusteluosassa. Jakso on laaja ja perusteellinen. 
 
Lakiesitys merkitsisi valtiosääntöoikeudelliselta kannalta arvioiden monessa suhteessa kohennusta 
nykytilanteeseen. Mahdollisuus rajoittaa lastensuojelulaitoksessa olevan lapsen perusoikeuksia 
perustuu nykyisin osittain asetuksen tasoiseen sääntelyyn. Kyseisten säännösten nostaminen lain 
tasolle ehdotetulla tavalla on perusteltua ja välttämätöntä, kun otetaan huomioon perustuslain 80 §:n 
vaatimukset ja perusoikeuksien yleiset rajoitus-edellytykset. Näihin edellytyksiin kuuluu myös 
vaatimus perusoikeusrajoituksen tarkkara-jaisuudesta ja riittävästä täsmällisyydestä. Rajoituksen 
olennaisen sisällön tulee ilmetä laista (PeVM 25/1994 vp s. 5/I). Tässäkin suhteessa esitys parantaisi 
nykytilannetta. Lastensuojelulain ja -asetuksen (1010/1983) nykyiset säännökset, jotka koskevat 
sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpidon rajoittamista sekä laitoshuollossa olevaan lapseen 
kohdistettavia pakotteita ja rajoituksia, on muotoiltu väljästi. Ne jättävät usein avoimeksi esimerkiksi 
sen, kuka rajoituksesta voi päättää. Voimassaolevat säännökset eivät siten täytä 
perusoikeusrajoitukseen liittyviä lakiperusteisuuden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. 
 
Lakiesitys sisältää myös pulmallisia ja kritiikille alttiita seikkoja, jos sitä arvioidaan perustuslain 
kannalta. Kysymys on yhtäältä ehdotettujen rajoitustoimenpiteiden yleisistä lähtökohdista, ennen 
muuta niiden soveltamisalasta, ja toisaalta yksittäisten säännösehdotusten sisällöstä. 
 



 

 

 

Rajoitusten henkilöllinen soveltamisala 
 
 

Mahdollisuus rajoittaa lapsen ja hänelle läheisten henkilöiden välistä yhteydenpitoa koskisi esityksen 
mukaan kaikkia lastensuojelulain nojalla huostaanotettuja, sijaishuollossa olevia lapsia siitä 
riippumatta, onko lapsen sijaishuolto järjestetty perhehoitona, laitoshuoltona vai lastensuojelulain 
tarkoittamalla muulla tarkoituksenmukaisella tavalla (25 §). Rajoituksilla puututtaisiin lapsen ja hänen 
läheistensä yksityis- ja perhe-elämän suojaan. Varsinaisten rajoitustoimenpiteiden (31-32 d §) 
henkilöllinen soveltamisala olisi suppeampi: niitä sovellettaisiin (vain) sellaisiin sijaishuollossa oleviin 
lapsiin, joiden sijaishuolto on järjestetty laitoshuoltona (30 a §). Toimenpiteet merkitsisivät 
puuttumista moniin eri perus- ja ihmisoikeuksiin kuten henkilökohtaiseen vapauteen ja omaisuuden 
suojaan. 
 

Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulaissa 18 vuotta nuorempaa henkilöä. Perusoikeusuudistuksen 
esitöiden mukaan perusoikeussuoja ei ole riippuvainen henkilön iästä, joten se koskee myös lapsia 
(hallituksen esitys 309/1993 vp s. 23-24). 
Huomionarvoista ehdotettujen säännösten soveltamisalan kannalta on, että lapsen huostaanotto voi 
lastensuojelulain mukaan tapahtua paitsi vastoin asianosaisten tai jonkun heistä tahtoa myös 
vapaaehtoisuuteen (eli suostumukseen) perustuen. Huostaanotto on vapaaehtoinen silloin, kun 12 
vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa ei sitä vastusta. Sijaishuollon järjestämistä koskevat 
lastensuojelulain säännökset eivät tee eroa sen suhteen, onko kysymyksessä tahdonvastainen vai 
vapaaehtoisuuteen perustuva huostaanotto. Tästä seuraa, että ehdotetut rajoitustoimenpiteet 
koskisivat niin tahdonvastaisesti kuin vapaaehtoisesti huostaanotettuja, laitokseen sijoitettuja lapsia. 
Yhteydenpidon rajoittaminen olisi mahdollista yhtä lailla perhehoitoon kuin laitoshuoltoon sijoitettujen, 
vapaaehtoisesti tai tahdonvastaisesti huostaanotettujen lasten kohdalla. Rajoitusten näin laaja sovel-
tamisala poikkeaa siitä, mitä on säädetty pakotteiden ja rajoitusten käyttämisestä päihdehuollossa 
sekä perusoikeuksien rajoittamisesta psykiatrisessa hoidossa. Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan 
eristämistä sekä muita laissa tarkoitettuja pakotteita ja rajoituksia voidaan soveltaa vain tahdosta 
riippumatta hoitoon määrättyyn henkilöön (26 ja 27 §). Potilaan perusoikeuksia voidaan 
mielenterveyslain (1116/1990 mukaan rajoittaa vain tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen 
aikana (22 a §, muut. 1423/2001). 
 
Lastensuojelulain mukaisia pakotteita ja rajoituksia on jo nykyisin mahdollista kohdistaa 
vapaaehtoisesti huostaanotettuun, lastensuojelulaitokseen sijoitettuun lapseen. Esitys ei siten 
merkitse tässä suhteessa muutosta. Soveltamisalaa arvioitaessa on otettava kuitenkin huomioon, 
että esitys sisältää kokonaan uusia perus- ja ihmisoikeusrajoituksia (kuten henkilönkatsastus, 
lähetysten luovuttamatta jättäminen, kiinnipitäminen ja erityinen huolenpito). On mielestäni syytä 
vakavasti pohtia, tuleeko mahdollisuus rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen ulottaa koskemaan myös 
vapaaehtoisesti huostaanotettuja, laitokseen sijoitettuja lapsia. Pohdittaviksi nousevat tällöin 
erityisesti perusoikeuksiin syvimmin kajoavat toimenpiteet kuten eristäminen, kiinnipitäminen, 
henkilönkatsastus ja erityinen huolenpito, joilla puututaan lapsen henkilökohtaiseen vapauteen ja/tai 
fyysiseen koskemattomuuteen. Perusoikeuksien vleisiin raioitusedellvtvksiin kuuluva 
suhteellisuusoeriaate vaatii, ettei ra-joitus saa mennä pidemmälle "kuin on perusteltua ottaen 
huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettuun 
oikeushyvään" (PeVM 25/1994 vp s. 5). Mainittujen toimenpiteiden ulottaminen koskemaan myös 
vapaaehtoisesti huostaanotettuja lapsia ei ole välttämättä sopusoinnussa tämän vaatimuksen kans-
sa. Asiaa olisi ollut syytä arvioida erikseen lakiesityksen perusteluissa. 
 



 

 

Henkilöllisellä soveltamisalalla on erityinen merkitys luottamuksellisen viestin salaisuutta rajoittavien 
toimenpiteiden kohdalla. Toimenpiteistä säädettäisiin 25 §:n 2 momentissa ja 31 b §:n 2 momentissa. 
Ensin mainittu koskisi kaikkia sijaishuollossa olevia, siis myös perhehoitoon sijoitettuja, lapsia ja 
jälkimmäinen vain laitoshuoltoon'sijoitettuja lapsia. Kysymys olisi 25 §:n 2 momentin kohdalla varsin 
pitkälle menevästä puuttumisesta luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Momentti sallisi 
nimenomaisesti lapsen lähettämän tai hänelle osoitetun luottamuksellisen viestin lukemisen ja 
pidättämisen. Se myös valtuuttaisi rajoittamaan lapsen oikeutta yhteydenpitoon puhelimitse ja muita 
yhteydenpitolaitteita tai välineitä käyttäen. Tämä sisältäisi perustelujen mukaan oikeuden kuunnella 
lapsen ja toisen henkilön välisiä puheluja olemalla samassa huoneessa läsnä lapsen kanssa, jos toi-
mielin tai laitoksen johtaja näin päättää (s. 77/I). Lievempi rajoitus sisältyisi 31 b §:n 2 momenttiin. 
Sen mukaan lapselle osoitettu luottamuksellinen viesti tai muu lähetys saataisiin määrätyin 
edellytyksin tarkastaa luottamuksellista viestiä lukematta. Tarkastaminen paljastaa yleensä viestin 
lähettäjän. Tämäkin tieto kuuluu luottamuksellisen viestin salaisuuden piiriin. 
 

Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. 
Saman pykälän 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin 
salaisuuteen "yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhan suojaa vaarantavien rikosten 
tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana". 
Säännös määrittelee tyhjentävästi edellytykset, joilla viestin salaisuuteen voidaan puuttua. 
Olennainen tässä yhteydessä on peruste "vapaudenmenetyksen aikana". 
 
Huostaanoton suhde vapaudenmenetykseen ei ole yksiselitteinen. Perusoikeusuudistusta 
koskevassa hallituksen esityksessä (309/1993 vp) esimerkkinä vapaudenmenetyksestä mainitaan 
tilanne, jossa henkilö on huostaan otettuna lastensuojelulainsäädännön perusteella (s. 54/II). 
Toisaalla samassa esityksessä vapaudenmenetyksen todetaan tarkoittavan samaa kuin vapauden 
riistäminen eli järjestelyä, jossa "henkilöä kielletään ja estetään poistumasta hänelle määrätystä 
hyvin rajatusta olinpaikasta". "Myös tiettyyn huoneeseen lukitsemista lievempää tointa voidaan 
eräissä tapauksissa pitää (hallitusmuodon 6,3 §:ssä/nykyisessä perustuslain 7,3 §:ssä) tarkoitettuna 
vapaudenmenetyksenä, jos vapauden rajoitukset kestonsa, asteensa ja aikaansaamansa 
sosiaalisten suhteiden estymisen vuoksi rinnastuvat lukittuun tilaan sijoittamiseen." (mt. s. 48/I) 
 
On mielestäni selvää, ettei huostaanotetun lapsen sijoittaminen perhehoitoon täytä vapau-
denmenetyksen tunnusmerkkejä, olipa huostaanotto tapahtunut tahdonvastaisesti tai suostumuksen 
perusteella. Vapaudenmenetyksestä ei ole kysymys silloinkaan, kun vapaaehtoisesti huostaanotetun 
lapsen sijaishuolto on järjestetty laitoshuoltona. Tulkinnanvaraisempi on ehkä tilanne, jossa 
tahdonvastaisesti huostaanotettu lapsi on sijoitettu laitokseen. Katson kuitenkin, ettei tämäkään 
tilanne täytä vapaudenmenetyksen kriteerejä -ei ainakaan, jos ne ymmärretään edellä siteeratulla 
tavalla. Vlpaudenmenetyksestä on lastensuojelussa näkemykseni mukaan kysymys vain, jos 
laitoksessa olevaa lasta kielletään poistumasta laitoksen alueelta tai laitoksesta (lakiesityksen 32 §) 
taikka jos hänet eristetään laitoksen muista lapsista (lakiesityksen 32 a §).1 

 
Puuttuminen huostaanotetun, sijaishuollossa olevan lapsen luottamuksellisen viestin salaisuuteen ei 
siten näytä olevan toteutettavissa ehdotetulla tavalla tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Viestin 
salaisuuden rajoittaminen on tavallisella lailla mahdollista vain lastensuojelulaissa säädettyjen, 
vapaudenmenetyksen tunnusmerkit täyttävien toimien yhteydessä. 
 
 

Rajoitusten soveltaminen yksityisissä lastensuojelulaitoksissa 
 
 



 

 

Ehdotettuja yhteydenpidon rajoittamista ja rajoitustoimenpiteitä koskevia säännöksiä voitaisiin 
soveltaa kaikissa lastensuojelulain mukaisissa lastensuojelulaitoksissa, kun kysymys on 
sijaishuollossa olevasta lapsesta (23 a §). Lastensuojelulain mukaisia lastensuoje- 

 
Vastaavalla tavalla Pellonpää, Matti: Henkilökohtainen koskemattomuus (PL 7 §). Teoksessa Pekka Hallberg ym. (toim.): 

Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. WSLT 1999 s. 263-282 (s. 274). 

lulaitoksia ovat lastenkodit, nuorisokodit ja koulukodit sekä "muut näihin rinnastettavat 
lastensuojelulaitokset" (lastensuojelulain 29 §). Valtion ja kuntien omistamien laitosten lisäksi laissa 
tarkoitettuja laitoksia ovat lääninhallitukselta toimiluvan saaneet yksityiset lastensuojelulaitokset 
(lastensuojelulain 33 §). 
 

Perustuslain 124 §:n mukaan "julkinen hallintotehtävä" voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle 
vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä 
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. "Merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä" voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 
 
Päätöksenteko monista ehdotetuista rajoitustoimista kuuluisi ehdotuksen mukaan lasten-
suojelulaitoksen johtajalle taikka hänen määräämälleen tai muulle laitoksen henkilökuntaan 
kuuluvalle henkilölle. Toimenpiteet toteutettaisiin laitoksessa, sen henkilökunnan toimesta. Kuten 
esityksen perusteluissa todetaan (esim. s. 126/11), rajoituksia koskevassa päätöksenteossa ja 
toimeenpanossa on aina kysymys julkisesta hallintotehtävästä, johon sisältyy julkisen vallan käyttöä. 
Tehtävien antaminen yksityiselle laitokselle on siten mahdollista vain perustuslain 124 §:n 
ensimmäisen virkkeen mukaisten edellytysten täyttyessä. Yleinen arvioni tältä osin on, että nämä 
edellytykset näyttävät tässä tapauksessa täyttyvän vähintään kohtuullisesti. Sen arvioiminen, onko 
tehtävän antaminen yksityiselle lastensuojelulaitokselle tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi, on tosin vaikeaa. Merkitystä on tällöin muun ohessa sillä, että kunnat ostavat nykyisin 
huomattavan osan lastensuojelun palveluista yksityisiltä lastensuojelulaitoksilta. Rajoitustoimien 
soveltamisen rajoittaminen vain julkisiin laitoksiin voisi käytännössä olennaisesti vaikeuttaa 
huostaanotettujen lasten sijaishuollon järjestämistä. Lisäksi se saattaisi eri laitoksiin sijoitetut lapset 
keskenään eriarvoiseen asemaan tavalla, jota on vaikea perustella järkevästi. 
 

Ehdotuksella on pyritty siihen, etteivät perusoikeudet, hyvä hallinto tai oikeusturva vaarannu sen 
johdosta, että julkisia hallintotehtäviä osoitetaan viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Pyrkimys on 
onnistunut varsin hyvin. Oikeusturvan kannalta saattaisi olla silti perusteltua ottaa käyttöön 
menettely, jota sovelletaan mielenterveyslain 22 f §:n (1423/2001) nojalla, kun potilaan 
perusoikeuksia rajoitetaan tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon ja tutkimuksen aikana. Yli 12 
tuntia jatkuneesta eristämisestä pitäisi tämän mukaisesti ilmoittaa lapsen huoltajalle ja 
sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle kunnan toimielimelle. Toteutetuista eristämisistä 
pitäisi lisäksi ilmoittaa säännöllisin väliajoin lastensuojelulaitosten toimintaa valvovalle 
lääninhallitukselle. Ilmoittamisvelvollisuus olisi asianomaisella laitoksella. (Lapsen kiinnipitämistä 
koskevasta ilmoituksesta ks. jäljempänä.) Ilmoittamisvelvollisuus on tarpeen siitä huolimatta, että 
eristämistä koskevaan päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen (35 a §, vrt. 
mielenterveyslain 24 §). Valittaminen saattaa jäädä eristämisen kohdalla vain teoreettiseksi 
mahdollisuudeksi jo siitä syystä, ettei lainvastaista oikeustilaa saada sillä yleensä palautetuksi. 
 
Olennainen esitykseen liittyvä kysymys kuuluu, missä määrin ehdotetut rajoitustoimenpiteet 
sisältävät perustuslain 124 §:n tarkoittamaa merkittävää julkisen vallan käyttöä. Perustelujen mukaan 
tällaista vallan käyttöä sisältyy lapselle osoitetun luottamuksellisen viestin tai muun lähetyksen 
toimittamatta tai luovuttamatta jättämistä (31 b §:n 4 mom.) sekä erityistä huolenpitoa (32 c §) 
koskevaan päätöksentekoon, minkä vuoksi päätösvalta näissä asioissa ehdotetaan uskottavaksi vain 



 

 

julkiselle viranomaiselle (s. 129/1). Muut lakiesityksen tarkoittamat tehtävät eivät sisällä perustelujen 
mukaan merkittävää julkisen vallan käyttämistä, joten ne voidaan antaa myös yksityisen laitoksen 
hoidettaviksi. 
 
Ei ole aivan selvää, mitä perustuslain 124 §:ssä tarkoitetaan merkittävällä julkisen vallan käytöllä. 
Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen (1/1998 vp) perustelujen mukaan "esimerkiksi 
itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä 
tavalla yksilön perusoikeuksiin" on pidettävä merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä (s. 179/11). 
Tällaisia tehtäviä kuuluu esimerkiksi "sosiaalihallinnon yksiköille" (emt. s. 174/11). 
 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmissa lausunnoissaan arvioinut rajoitettujen voiman-
käyttövaltuuksien sekä asunnon tarkastamisvaltuuksien antamista yksityiselle merkittävää julkisen 
vallan käyttämistä koskevan perustuslain 124 §:n näkökulmasta. Esillä olevassa lakiesityksessä 
voiman käyttöä merkitsee mahdollisuus lapsen kiinnipitämiseen (31 c §), joka on perustelujen 
mukaan tarkoitettu itsenäiseksi rajoitustoimenpiteeksi (s. 97/II). Laitokseen sijoitetun lapsen käytössä 
olevien tilojen tarkastamisesta säädettäisiin 31 b §:ssä (1 ja 3 mom.). 
 

Perustuslakivaliokunnan mukaan oikeutta voimankäyttöön ei ole pidettävä perustuslain 124 §:ssä 
tarkoitettuna merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä silloin, kun valtuudet vastaavat asialliselta 
ulottuvuudeltaan "suunnilleen yksityishenkilölle kuuluvien oikeuksien sääntelyä". Kannanotot ovat 
koskeneet yksityisille vartijoille ja järjestyksenvalvojille myönnettäviä toimivaltuuksia (PeVL 28/2001 
vp ja PeVL 20/2002 vp). 
 
Tässä yhteydessä tärkeä on perustuslakivaliokunnan lausunto 70/2002 vp, joka koski hallituksen 
esitystä 205/2002 vp koululainsäädännön muuttamisesta. Esityksessä ehdotettiin myös yksityisen 
koulun rehtorille ja opettajalle oikeutta määrätyin edellytyksin poistaa oppilas luokkahuoneesta tai 
muusta opetustilasta ja koulun tilaisuudesta sekä koulun alueelta. Vastarintaa tekevän oppilaan 
poistamiseksi rehtorille ja opettajalle ehdotettiin oikeutta käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, 
joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai häirinnän vakavuus sekä 
tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Valiokunta ei ottanut suoraan kantaa siihen, sisältyikö 
valtuuksiin tai osaan niistä perustuslain 124 §:n tarkoittamaa merkittävää julkisen vallan käyttöä. Se 
piti kuitenkin ongelmana voimankäyttöoikeuden antamista henkilöille, joilta ei voida edellyttää 
voimakeinojen käytön osaamista eikä voiman käytössä huomioitavien oikeudellisten seikkojen 
tuntemusta. Voimakeinoihin turvautuminen merkitsee valiokunnan mukaan tällaisessa tilanteessa 
vakavaa riskiä niiden kohteeksi joutuvan henkilön kannalta, minkä lisäksi se saattaa muodostua 
riskiksi voiman käyttäjälle. Valiokunta kuitenkin puolsi sääntelyä, koska sille oli välttämätön tarve. Se 
edellytti lakiin lisättäväksi säännökset koulun ja oppilaitoksen oikeudesta saada poliisilta virka-apua 
vastarintaa tekevän oppilaan tai opiskelijan poistamiseksi, säännökset voiman käyttöön turvautuneen 
rehtorin tai opettajan velvollisuudesta laatia kulloisestakin tapahtumasta kirjallinen selvitys 
koulutuksen järjestäjälle, säännökset välineiden käytön kiellosta voimankäytön yhteydessä sekä 
maininnan siitä, että voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslaissa. 
 

Esitetyn perusteella voidaan ehkä katsoa, ettei esitettyyn 31 c §:ään sisältyvä kiinnipitäminen hyvin 
lyhytaikaisena ja luonteeltaan hoidollisena ja huollollisena toimenpiteenä ole perustuslain 124 §:n 
tarkoittama merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävä tehtävä. Sitä koskevien säännösten 
yhteydessä on joka tapauksessa kiinnitettävä huomiota perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
70/2002 vp esitettyihin näkökohtiin. Osa niistä onkin otettu säännösehdotuksessa huomioon. 
Ehdotuksen mukaan kiinnipitämiseen turvautuneen henkilön olisi annettava kirjallinen selvitys 
asiasta laitoksen johtajalla (31 c §:n 1 mom.). Johtajalle annettavaa selvitystä ei mielestäni voida 
pitää oikeusturvan kannalta riittävänä muun ohessa siksi, että myös johtaja voisi käyttää kyseistä 



 

 

toimivaltaa. Selvityksen saajaksi soveltuu paremmin lääninhallitus tai sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 
momentissa tarkoitettu toimielin, joka vastaa lapsen kasvatuksesta ja muusta huolenpidosta 
huostaanoton aikana. 
 
Lakiesitys ei sisällä säännöksiä poliisilta saatavasta virka-avusta. Epäselväksi jää, miten on tarkoitus 
menetellä tilanteessa, jossa lapsi tai nuori vastustaa vastarintaa tehden häneen kohdistettavia 
rajoitustoimenpiteitä. Esimerkiksi eristämistä koskevat säännökset (32 a §) eivät nimenomaisesti 
oikeuta lastensuojelulaitoksen henkilökuntaa voiman käyttöön eristämisen yhteydessä. Jos tarkoitus 
on mahdollistaa myös vastarintaa tekevän lapsen tai nuoren eristäminen, lakiin on syytä lisätä 
poliisilta saatavaa virka-apua koskevat säännökset. Ne korostaisivat voiman käyttöön turvautumisen 
poikkeuksellista luonnetta (PeVL 70/2002). 
 
Lakiesityksen 31 b §:n mukaan lapsen käytössä olevat tilat saataisiin tarkastaa, jos on "perusteltua 
syytä epäillä, että lapsella on hallussaan 31 §:n 1 momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä". 
Tarkastamisesta päättäisi ja tarkastamisen toimittaisi laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä 
laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö (31 b §:n 3 mom.). Kun lapselle on 
lastensuojelulain mukaisesti järjestetty sijaishuolto ja hänet on tässä tarkoituksessa sijoitettu 
laitokseen, lapsen käyttöön laitoksessa osoitetut tilat rinnastuvat asuntoon, joka on perustuslain 10 
§:ssä vahvistetun kotirauhan suojan ydinaluetta (hallituksen esitys 309/1993 vp s. 53/I). 
Perustuslakivaliokunta on suhtautunut kielteisesti mahdollisuuteen antaa tavallisessa laissa 
itsenäisiä asunnon tarkastamisvaltuuksia yksityiselle. Esimerkiksi lausunnossa 46/2001 vp se katsoi, 
että asunnon tarkastamisval-tuus merkitsee oikeutta puuttua merkittävällä tavalla perustuslain 10 
§:ssä jokaiselle turvattuun kotirauhan suojaan ja on siten merkittävää julkisen vallan käyttöä. Jotta 
lakiehdotus voitiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, asianomaista pykälää tuli muuttaa 
niin, että asuntoon kohdistuvan tarkastuksen voi toimittaa vain viranomainen. Estettä ei ollut 
kuitenkaan sille, että laissa säädettiin viranomaiskoneiston ulkopuolisen toimielimen "oikeudesta 
avustaa" tarkastuksen toimittamisessa (ks. myös PeVL 48/2001 vp, PeVL 40/2002 vp ja PeVL 
16/2004 vp). 
 
Lakiesitystä tulisi esitetyn perusteella muuttaa niin, että lapsen käytössä olevien tilojen 
tarkastamisesta päättää sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin ainakin silloin, kun 
kysymys on yksityisestä laitoksesta. 
 
Kysymys muiden rajoitustoimenpiteiden mahdollisesti sisältämästä merkittävästä julkisen vallan 
käytöstä on tulkinnanvarainen. Tällaista vallan käyttöä voi mielestäni sisältyä ainakin 
henkilönkatsastuksesta (31 a §:n 2 mom.) ja eristämisestä (32 a §) päättämiseen silloin, kun 
päätöksenteko perustuu itsenäiseen harkintaan, kuten lakiesityksen mukaan olisi laita. Tämän vuoksi 
päätöksenteko näissäkin asioissa tulisi pidättää sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
toimielimelle, kun kysymys on yksityisestä lastensuojelulaitoksesta. 
Yhteydenpidon rajoittaminen (25 ja 25 a §) 
 
 

Yhteydenpito on ehdotetun 25 §:n mukaan iapsen oikeus. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
käytännössä myös lapsen vanhemmalla on katsottu olevan perhe-elämän suojaa koskevan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan nojalla oikeus pitää yhteyttä huostaanotettuun ja sijaishuollossa 
olevaan lapseensa. Jos vanhemman oikeus ja lapsen etu joutuvat ristiriitaan, vanhemman oikeuden 
on kuitenkin ihmisoikeustuomioistuimen mukaan väistyttävä lapsen edun tieltä. Hiukan 
epäjohdonmukaista on säätää yhteydenpito (vain) lapsen oikeudeksi ja sallia toisaalta sen 
rajoittaminen lapsen vastustuksen perusteella (25 §:n 1 mom.:n 4 kohta). Mahdollisuus rajoittaa 
lapsen ja vanhemman yhteydenpitoa pelkästään 12 vuotta nuoremman lapsen vastustuksen nojalla 



 

 

on pulmallinen siihen yllä mainittuun seikkaan nähden, että kysymys on myös vanhemman 
oikeudesta. Kun lisäksi otetaan huomioon muut 25 §:n 1 momenttiin sisältyvät rajoitusperusteet, 4 
kohdan jälkimmäinen virke ei vaikuta perustellulta tai tarpeelliselta. Kyseisen momentin 1 kohta on 
muotoiltu väljästi siihen nähden, että kysymys on lapselle ja hänen vanhemmalleen kuuluvan perus-
ja ihmisoikeuden rajoittamisesta. Tämänkin perusteen tarpeellisuutta voidaan epäillä, kun otetaan 
huomioon ehdotetun 25 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdat. 
 
Erityisen pulmallisena pidän mahdollisuutta salata sijaishuollossa olevan lapsen olinpaikka 
huostassapidon aikana lapsen vanhemmilta tai huoltajilta 25 §:n 1 momentin 1 ja eritoten 4 kohdan 
nojalla (25 §:n 3 mom.). Perustelujen mukaan säännös vastaisi nykytilannetta (s. 78/II). Näin ei ole, 
koska yhteydenpidon rajoitusperusteita ja samalla lapsen olinpaikan salaamisperusteita ehdotetaan 
laajennettaviksi nykyiseen lastensuojelulakiin verrattuna (25 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdat). 
Ehdotusta ei olinpaikan salaamisperusteiden laajentamisen osalta perustella. Lapsen olinpaikan 
salaamista koskevan päätöksen tulisi olla määräaikainen (25 §:n 3 mom.). Päätökselle ei ehdoteta 
vahvistettavaksi enimmäisaikaa, missä suhteessa se eroaisi yhteydenpidon rajoittamista koskevasta 
päätöksestä (25 a §). Päätös voitaisiin siten tehdä vaikkapa viideksi vuodeksi kerrallaan. Ehdotusta 
voidaan arvostella suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta. 
 
Suhteellisuusperiaatteen kannalta kyseenalaisena pidän myös 25 a §:n 1 momenttiin sisältyvää 
ehdotusta, jonka mukaan lapsen ja hänelle läheisen henkilön välistä yhteydenpitoa voitaisiin 
erityisestä syystä rajoittaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan tehtävällä päätöksellä. Aika on 
erittäin pitkä, vaikka kysymys olisi poikkeustapauksista. Vähintään kerran vuodessa tehtävä arvio 
yhteydenpidon rajoituksen jatkamistarpeesta ja sisällöstä toteuttaisi paremmin 
suhteellisuusperiaatetta ja sitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen korostamaa seikkaa, että 
viranomaisen on toimillaan pyrittävä mahdollisuuksien mukaan edistämään huostaanotetun lapsen 
mahdollisuuksia palata takaisin vanhempiensa luokse. Jos lapsen ja vanhemman välinen 
yhteydenpito kiellettäisiin konkreettisessa tapauksessa kokonaan jopa kolmeksi vuodeksi, se 
saattaisi yksistään tosiasiallisesti estää perheen jälleenyhdistämisen, lapsen iästä ja muista 
olosuhteista tosin riippuen. Ehdotettu rajoituspe-ruste on lisäksi epäselvä siltä osin, kuin siinä 
viitataan 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuun uhkaan: minkälaista uhkaa voi liittyä esimerkiksi sanotun 
momentin 4 kohtaan? 
Sekä yhteydenpidon rajoittamista että lapsen olinpaikan salaamista koskevia säännösehdotuksia 
arvioitaessa on otettava huomioon se edellä mainittu seikka, että ne koskisivat myös vapaaehtoisesti 
huostaanotettuja ja sijaishuoltoon sijoitettuja lapsia. Niiden henkilöllinen soveltamisala olisi siten 
varsin laaja. 
 

Siltä osin, kuin 25 § oikeuttaisi rajoittamaan lapsen oikeutta yhteydenpitoon puhelimitse tai muita 
yhteydenpitolaitteita tai välineitä käyttäen, lukemaan ja pidättämään lapsen lähettämä tai hänelle 
osoitettu yksittäinen kirje tai siihen rinnastettava muu luottamuksellinen viesti sekä tarkastamaan ja 
pidättämään muu lähetys (2 mom.), viittaan siihen, mitä olen esittänyt edellä kohdassa Rajoitusten 
henkilöllinen soveltamisala. 
 
 

Aineiden ja esineiden haltuunotto (31 §) 
 
 

Ehdotettu 31 §:n 1 momentti jättää avoimeksi, mitä tulee tehdä niillä laitoksen haltuun otetuilla 
aineilla ja esineillä, joiden luovuttamisesta tai hävittämisestä ei säädetä muussa lainsäädännössä. 
Kysymys on tärkeä perustuslain 15 §:n jokaiselle vahvistaman omaisuuden suojan kannalta. Pulma 
koskenee erityisesti 31 §:n 1 momentin kolmannessa virkkeessä tarkoitettuja aineita ja esineitä, jotka 



 

 

"saadaan ottaa" laitoksen haltuun. Nämä aineet ja esineet on määritelty väljästi, ja niiden määrä on 
perustelujen mukaan suuri. Esimerkkeinä perusteluissa mainitaan liima, sakset, puukko, veitsi, 
vaijeri, pesäpallomaila ja tikat (s. 87/I). Tällaisten esineiden ja aineiden hävittämisestä tai 
luovuttamisesta ei ole yleensä säädetty muussa laissa. Perustelujen mukaan tarkoitus on, että 
lapselta haltuun otettu omaisuus voidaan hänen suostumuksellaan jättää kokonaan tarvittaessa 
palauttamatta hänelle (s. 89/I). Asiaa ei voida kuitenkaan jättää riippumaan pelkästään lapsen 
suostumuksesta, vaan siitä tulee säätää laissa. Kysymys on lapselle kuuluvasta, perustuslain 15 §:n 
suojaamasta omaisuudesta. Vahvana pääsääntönä on pidettävä, ettei laitokseen sijoitetun alaikäisen 
suostumus voi yksin oikeuttaa puuttumaan hänen perusoikeuteensa jo siitäkään syystä, että pätevä 
suostumus edellyttäisi vapaaehtoisuutta, jonka aitous on laitosolosuhteissa yleensä kyseenalainen. 
 
Omaisuuden suojaa toteuttaisi ehdotettua paremmin sääntely, jonka mukaan lapselta haltuun otetut 
aineet ja esineet on palautettava hänelle laitoshuollon tai viimeistään sijaishuollon päättyessä, jollei 
niiden palauttamisesta tai hävittämisestä muussa laissa toisin säädetä. Vastaavanlainen sääntely 
sisältyy vuonna 2001 uusittuun mielenterveyslain 4a lukuun, sen 22 g §:ään (1423/2001). 
 
Ehdotetun 31 §:n 1 momentin vahvistamiin perusteisiin viitataan henkilöntarkastusta ja 
henkilönkatsastusta (31 a §:n 1 ja 2 mom.) sekä lapsen käytössä olevien tilojen ja omaisuuden 
tarkastamista (31 b §:n 1 mom.) koskevissa säännöksissä. Tämä korostaa tarvetta määritellä 
rajoitusperusteet täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. Huomio kiinnittyy tässä suhteessa erityisesti 31 §:n 
1 momentin kolmanteen virkkeeseen, jossa käytetään väljiä ilmaisuja ("... ominaisuuksiensa puolesta 
soveltuvat vaarantamaan lapsen omaa tai toisen henkilön henkeä, terveyttä tai turvallisuutta tai 
vahingoittamaan omaisuutta, jos on todennäköistä, että lapsi käyttäisi aineita tai esineitä tämän 
säännöksen tarkoittamalla tavaila"). Ainakin henkilönkatsastuksen ja lapsen hallussa olevien tilojen 
tarkastamisen perusteeksi 
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säännös on liian väljä ottaen huomioon, että kyseisillä toimenpiteillä kajotaan syvälle lapsen 
perusoikeuksiin. 
 

Vielä väljemmin aineiden ja esineiden haltuunotosta säädettäisiin 31 §:n 3 momentissa. Kysymys on 
omaisuuden suojan rajoittamisesta, tässä tapauksessa tosin tilapäisesti. Haltuunoton kohteeksi 
tulevia aineita ja esineitä pitäisi tästä syystä rajata tarkemmin. 
 
 

Lapsen hallussa olevien tilojen tarkastaminen (31 b §) 
 
 

Ehdotetussa 31 b §:n 1 momentissa säädettäisiin muun ohessa lapsen hallussa olevien tilojen 
tarkastamisesta. Lapsen hallussa laitoksessa olevat tilat rinnastuvat lapsen asuntoon, joka kuuluu 
kotirauhan suojaa koskevan perusoikeuden (perustuslain 10 §) ytimeen. Olen edellä esittänyt, että 
päätöksenteon tarkastuksen suorittamisesta pitäisi tästä syystä kuulua viranomaiselle, eikä 
esimerkiksi yksityisen laitoksen johtajalle tai hänen määrämäi-leen yksityisen laitoksen 
henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle (vrt. 31 b §:n 3 mom.). Edellä olen myös katsonut, että 



 

 

tarkastuksen edellytykset on 31 §:n 1 momentissa muotoiltu osittain liian väljiksi ottaen huomioon 
perusoikeuksien yleisiin rajoitusperusteisiin kuuluva täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimus. 
 

Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan "(l)ailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai 
rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä". Säännös 
luettelee tyhjentävästi mahdollisuudet kotirauhan piiriin ulottuvan tarkastuksen tekemiseen 10 §:n 1 
momentin estämättä (hallituksen esitys 309/1993 vp s. 54/I). Tilojen tarkastamisesta säädettäisiin 31 
b §:n 1 momentissa ja 31 §:n 1 momentissa tähän nähden aivan liian väljästi. Ehdotettua sääntelyä ei 
esityksessä perustella sen välttämättömyydellä perusoikeuksien turvaamisen kannalta. Lakiesityksen 
mukaan lapsen käytössä olevat tilat voitaisiin tarkastaa esimerkiksi, jos on "perusteltua syytä epäillä", 
että lapsella on hallussaan aineita tai esineitä, jotka "ominaisuuksiensa puolesta soveltuvat ... vahin-
goittamaan omaisuutta, jos on todennäköistä, että lapsi käyttää aineita tai esineitä tämän 
säännöksen tarkoittamalla tavalla". Säännös ei täytä perustuslain 10 §:n 3 momentin vaatimusta siitä, 
että kotirauhan piiriin ulottuvan toimenpiteen tulee olla välttämätön perusoikeuksien turvaamiseksi tai 
rikosten selvittämiseksi - ei etenkään, jos epäilty vahingoittaminen kohdistuisi julkiseen omaisuuteen. 
 

Lapsen käytössä olevien tilojen tarkastamista koskeva sääntely on mielestäni syytä kirjoittaa 
kokonaan uudelleen ottaen huomioon esitetyt näkökohdat, jos sääntelyä pidetään ylipäätään 
tarpeellisena. 
 
Ehdotetussa 31 b §:ssä säädettäisiin myös lapselle osoitetun luottamuksellisen viestin taikka muun 
lähetyksen tarkastamisesta sekä viestin ja lähetyksen toimittamatta tai luovuttamatta jättämisestä (2 
ja 4 mom.). Viittaan näiltä osin siihen, mitä olen esittänyt edellä kohdassa Rajoitusten henkilöllinen 
soveltamisala. 
Erityinen huolenpito (32 b - 3 2 d § ) 
 
 

Erityistä huolenpitoa koskevat säännökset olisivat uusia. Erityisellä huolenpidolla tarkoitetaan 
perustelujen mukaan lastensuojelulaitoksessa toteutettavaa suljettua hoitoa. Valittu terminologia ei 
ole onnistunut ainakaan oikeudelliselta kannalta arvioiden. Suljetusta hoidosta on lakitekstissä syytä 
puhua suljettuna hoitona eikä käyttää kaunistelevaa kiertoilmausta. Valittua termiä perustellaan 
perus- ja ihmisoikeusnäkökohdilla (s. 105/1). Ratkaisevaa ei ole tältä kannalta kuitenkaan se, miksi 
toimenpidettä laissa kutsutaan vaan mikä on sen suhde kyseisiin oikeuksiin. 
 
Erityinen huolenpito määriteltäisiin 32 b §:ssä. Pykälä sisältää toimivaltasäännöksen, joka sallii 
lapsen liikkumisvapauden rajoittamisen erityisen huolenpidon aikana. Säännöstä täsmennettäisiin 32 
c ja 32 d §:issä. Ensin mainitun 1 momentissa vahvistettaisiin erityisen huolenpidon edellytykset ja 
tavoitteet. Päätöksenteosta säädettäisiin 32 c §:n 2 momentissa ja toimenpiteen kestosta 3 
momentissa. Erityisen huolenpidon toimeenpanoa koskevat säännökset sisältyisivät 32 d §:ään. 
Erityisen huolenpidon tarkka sisältö jää säännösten perusteella osittain epäselväksi. Säännökset 
eivät sisällä perus- ja ihmisoikeusrajoituksia liikkumisvapauden rajoittamista koskevaa säännöstä 
lukuunottamatta. Perusteluissa kuitenkin viitataan muun muassa lapsen yksityiselämän suojan 
rajoittamiseen erityisen huolenpidon aikana (s. 105/1). Mikäli tarkoitus on sallia lapsen perus- ja 
ihmisoikeuksien rajoittaminen erityisen huolenpidon aikana, rajoituksista - muun muassa niiden 
edellytyksistä, sisällöstä ja kestosta - on säädettävä laissa. Perusoikeuksien yleisiin 
rajoitusedellytyksiin kuuluu, että rajoituksen olennaisen sisällön tulee ilmetä laista. Tästä 
lähtökohdasta ei voida poiketa lastensuojelulaitokseen sijoitetun lapsen kohdalla. 
 
Ehdotettujen säännösten mukaan lapsen liikkumisvapautta voitaisiin erityisen huolenpidon aikana 
rajoittaa kauintaan 90 vuorokauden ajan (32 b § ja 32 c §:n 3 mom.). Toimenpiteellä puututaan 
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lapselle perustuslain 7 ja 9 §:issä vahvistettuihin henkilökohtaisen vapauden ja liikkumisvapauden 
suojaan, mihin nähden rajoituksen enimmäiskesto on pitkä. Vertailukohteeksi voidaan ottaa ehdotettu 
32 §, jonka mukaan lastensuojelulaitokseen sijoitetun lapsen liikkumisvapautta voidaan rajoittaa 
enintään 30 vuorokauden ajan. Tämä ehdotus on paremmin sopusoinnussa perusoikeusrajoitusta 
koskevan suhteellisuusvaatimuksen kanssa. Liikkumisvapauden rajoittamista koskeva 32 § täyttää 
myös rajoituksen täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta koskevan vaatimuksen paremmin kuin 32 b §, 
joka jättää täysin avoimeksi liikkumisvapauteen kohdistettavien rajoitusten sisällön. 
 
 

Ensi asteen muutoksenhaku (35 a §) 
 
 

Pykälässä yksilöitäisiin ne lastensuojelulakiin perustuvat rajoitustoimenpiteet, joita koskeviin 
päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusmahdollisuuden 
ulkopuolelle jäisivät tämän mukaan henkilöntarkastus ja -katsastus, lapsen käytössä olevien tilojen ja 
omaisuuden tarkastaminen, luottamuksellisen viestin ja muun lähetyksen tarkastaminen sekä 
kiinnipitäminen. Perustuslakivaliokunta on pitänyt muutoksenhakumahdollisuuden rajoittamista 
tällaisissa asioissa lähtökohdiltaan hyväksyttävänä. Toimet ovat yleensä luonteeltaan sellaisia, että 
ne on pantava viivytyksettä täytäntöön, eikä niitä edeltänyttä oikeustilaa voida enää 
muutoksenhakuteitse palauttaa. Tärkeää on sen vuoksi, että oikeusturvasta on huolehdittu muilla 
keinoilla (PeVL 34/2001). Kuten edeltä ilmenee, muihin keinoihin on katsottava tässä tapauksessa 
kuuluvan esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa lapsen kiinnipitämisestä lääninhallitukselle tai 
sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle kunnan toimielimelle . 
 

Ehdotetun 35 a §:n 2 momentin mukaan 12 vuotta täyttänyt lapsi saisi hakea muutosta 
yhteydenpidon rajoittamista koskevaan päätökseen. Itsenäinen valitusoikeus 35 a §;n 1 momentin 
tarkoittamista päätöksistä (esim. päätös aineiden ja esineiden haltuunotosta, päätös lähetysten 
luovuttamatta jättämisestä) olisi tätä vanhemmalla eli 15 vuotta täyttäneellä lapsella. Sääntely, jonka 
mukaan valitusoikeutta koskeva ikäraja vaihtelisi valituksen kohteena olevasta toimenpiteestä 
riippuen, ei vaikuta perustellulta. Esityksen perustelujen mukaan ikärajan asettaminen 15 vuoteen 
muiden kuin yhteydenpidon rajoittamista koskevien päätösten kohdalla olisi "omiaan tukemaan 
lapsen huoltajien lapsen laitoksessa saamaan hoivaan ja huolenpitoon kohdistuvaa vastuunottoa ja 
heidän suurempaa tietoisuuttaan lapsen olosuhteista laitoksessa" (s. 116/11). Perustelu ei vakuuta, 
koska huoltaja ja lapsi käyttävät rinnakkaista valituspuhevaltaa lasta koskevassa asiassa. 
Valitusoikeuden antaminen 12 vuotta täyttäneelle lapselle, kun on kysymys häneen kohdistuvasta ra-
joitustoimenpiteestä, ei poista huoltajan oikeutta valittaa samassa asiassa. Perusteltua olisi, että jo 
12-vuotiaalla lapsella olisi oikeus valittaa päätöksestä, jolla rajoitetaan hänen perus- ja 
ihmisoikeuksiaan. 

Raija Huhtanen 
julkisoikeuden professori 

Tampereella 30 päivänä marraskuuta 2004 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 225/2004 vp) 
 
 
Lapsen perusoikeuksien rajoittaminen 

 
Ehdotuksessa määritellään rajoitustoimenpiteitä, joilla voidaan puuttua useisiin 
lasta yksilönä suojaaviin perusoikeuksiin. Nämä toimenpiteet voivat kohdistua 
etenkin perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuun lapsen henkilökohtaiseen 
vapauteen ja koskemattomuuteen, perustuslain 9 §:n 1 momentissa 
vahvistettuun liikkumisvapauteen, perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattuun 
yksityiselämän suojaan, saman pykälän 2 momentissa suojattuun 
luottamuksellisen viestin salaisuuteen sekä perustuslain 15 §:ssä turvattuun 
omaisuuden suojaan. Ehdotuksella on olennaista vaikutusta myös oikeusturvaa 
(21 §) ja perusoikeuksien turvaamista (22 §) koskeviin säännöksiin. 
 
Ehdotusta on näin ollen arvioitava perusoikeuksien yleisten ja tarvittaessa tietyn 
perusoikeuden erityisten rajoitusedellytysten kannalta. Tältä osin esityksen 
säätämisjärjestysperusteluissa on esitetty erityisesti rajoitustoimenpiteiden 
lakisäätessyyden, hyväksyttävyyden, tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden 
kannalta yksityiskohtaisia arvioita, jotka pääosin asianmukaisesti selvittävät 
ehdotuksen perusteita. Myös ehdotetut säännökset vastaavat pääosin näitä 
kriteerejä. 

 
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle 

 
Rajoitustoimenpiteitä sovellettaisiin kaikissa 29 §:ssä tarkoitetuissa lasten-
suojelulaitoksissa, mikä merkitsee julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin 
viranomaiselle. Perustuslain 124 §:ssä julkisen hallintotehtävän siirtämiselle 
säädettyjen edellytysten kannalta toimivaltaa ehdotetunIaisiin toimenpiteisiin 
voidaan sinänsä pitää aiheellisena myös muun kuin viranomaiskoneistoon 
kuuluvan lastensuojelulaitoksen toiminnassa. Perusoikeuksien, oikeusturvan ja 
hyvän hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan tällaisessa toiminnassa 
huolehtia - sen lisäksi, että toimivaltuuksien sääntely on täsmällistä - yleensä 
sääntelyn yleisen tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä asianomaisten 
henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla (PeVL 28/2001 vp, s. 5 ja PeVL 
24/2001 vp, s. 4/II). 



 

 

 
Ehdotuksessa on kiinnitetty riittävästi huomiota henkilöstön ammattitaito-
vaatimuksiin, toimivaltuuksien käyttöä on säännelty riittävän täsmällisesti ja 
merkittävimmissä toimivallan käyttötapauksissa päätösvalta kuuluu kunnan 
toimielimelle. Siltä osin kuin toimivaltuuksia käytetään ei-kirjallisessa muodossa 
(ns. "tosiasiallinen hallintotoiminta"), toimenpiteet on kirjattava. Ehdotuksesta ei 
näistä syistä ole huomauttamista suhteessa perustuslain 124 §:ään oikeusturvan 
ja hyvän hallinnon vaatimusten näkökulmasta. 

 
Oikeusturva 

 
Ehdotuksen 35 a § sisältää erityissäännöksiä muutoksenhausta. Sen 1 
momentti on muotoiltu luettelon muotoon. Luettelo voidaan ymmärtää ja 
se on myös nimenomaisesti tarkoitettu sovellettavaksi niin, että vain siinä 
mainituista päätöksistä saa hakea muutosta. Luettelo liittyy lakiesityksen 
perusteluissa (s. 135) esitettyyn arvioon, jonka mukaan "muusta kuin 35 a 
§:n 1 momentissa tarkoitetusta rajoitustoimivallan käytöstä ei saisi hakea 
valittamalla muutosta. Tällaisia rajoitustoimenpiteitä olisivat henkilöntar- 
kastus ja henkilönkatsastus (31 a §), omaisuuden ja lähetysten tarkasta- 
minen (31 b §:n 3 momentti) ja kiinnipitäminen (31 c §)." Perusteluna tälle 
arviolle esitetään, että kysymys on luonteeltaan tosiasiallisista hallintotoi- 
mista, jotka vaikuttavat yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. "Niiden koh- 
dalla ei kuitenkaan ole toimenpiteen luonne huomioon ottaen ole kysymys 
sellaisesta yksilön oikeuksia ja velvollisuuksiaan koskevasta päätöksestä, 
joka olisi voitava saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi perustuslain 21 §:n 
1 momentin tai Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 (1) artiklan 
mukaisesti." ^ 

Vaikka arvio on oikeansuuntainen, se vaikuttaa korostetun kategoriselta ja 
käsitesidonnaiselta. Myös tällaisiin yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin hyvin 
välittömästi kohdistuviin toimiin saattaa liittyä muutoksenhakukelpoisia 
elementtejä eikä toimenpiteiden luokittelu - tosin vain perusteluissa -
"tosiasialliseksi toiminnaksi" voi luonnollisesti ratkaista niiden valituskelpoisuutta. 
Faktisen valituskiellon sisällyttäminen vain lain perusteluihin on lisäksi 
ongelmallista perusoikeusrajoitusten lakisääteisyyden kannalta ja ennen muuta 
siksi, että muutoksenhausta on perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan 
säädettävä lailla. Myös lapsen heikompaan asemaan laitosoloissa liittyvä 
korostunut oikeusturvan tarve voi jo sellaisenaan edellyttää 
muutoksenhakumahdollisuutta. 
 
Lisäksi rajoitustoimenpiteiden laillisuusvalvonnan mahdollisuus tuomioistuimessa 
on korostetun tärkeää, koska kysymys voi olla hyvin merkittävästi perusoikeuksiin 
puuttuvista toimenpiteistä. Ehdotettuun säännökseen ei tosin sisälly näitä 
päätöksiä koskevaa suoranaista valituskieltoa tai muuta rajoitusta, eikä 
säännöksen soveltaminen perustuslain 21 §:ään nojautuvaa 
muutoksenhakuoikeutta rajoittavasti ole sinänsä edes perusteltua. 

Hallintolainkäyttölain, ennen kaikkea sen 5 §:n, ja viime kädessä perustuslain 21 §:n 
mukaan määräytyy, onko kysymyksessä valituskelpoinen ratkaisu. 
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Lakiin sisällytettävä nimenomainen luettelo valituskelpoisista päätöksistä ei sinänsä 
kuitenkaan ole tarpeeton (vrt. PeVL 4/2004 vp, s. 9). Tällainen luettelo itse asiassa 
välttämätön, jotta valittaminen on mahdollista myös vi-ranomaiskoneiston ulkopuolisen 
lastensuojelulaitoksen toimista. Ilman valituskelpoisuutta nimenomaista määrittävää 
säännöstä valittaminen ei nimittäin hallintolainkäyttölain 10 §:n säännös huomioon ottaen 
olisi mahdollista. 
 
Säännöstä olisi siten perustuslain 21 §:n vaatimusten toteuttamiseksi ja, jotta esitys 
voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, laajennettava niin, että kaikki 
valituskelpoiset rajoitustoimenpiteet voivat olla muutoksenhaun kohteena. Tämä 
voitaisiin toteuttaa kahdella tavalla. Laajin muotoilu olisi: 
 
a) Tämän lain 31 - 32 d §:n nojalla tehtyyn rajoitustoimenpidettä koske- 
vaan päätökseen saa hakea muutos valittamalla. Tämä merkitsisi, että 
kaikki yksittäisetkin rajoitustoimenpiteet olisivat valituskelpoisia, mikä saat- 
taa olla ongelmallista, kun lapsen oikeusturvasta voidaan huolehtia myös 
muilla keinoilla (PeVL 34/2001 vp). Toisaalta tällainen sääntely varmistai- 
si, että myös viranomaiskoneiston ulkopuolella toimivat lastensuojelulai- 
tokset olisivat tuomioistuinkontrollin piirissä. 
 
Hieman suppeampi ja ehkä käytännöllisempi muotoilu olisi seuraava: 
b) Tämän lain 31 a §:n, 31 b §:n 3 momentin ja 31 c §:n nojalla tehtyyn ra- 
joitustoimenpidettä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tällöin kyseisten päätösten valituskel- 
poisuus määräytyisi hallintolainkäyttölain 5 §:n ja oikeusturvan saatavuutta 
koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti. Valitusoikeus kohdistuisi 
samalla myös viranomaiskoneiston ulkopuolella toimiviin lastensuojelulai- 
toksiin. 
 
Valitusoikeus on 35 a §:n 2 momentissa muuten määritelty siten, että vain 12 vuotta 
täyttäneen - mutta ei ilmeisesti nuoremman - lapsen vanhemmalla tai huoltajalla clisi 
oikeus hakea muutosta yhteydenpidon rajoittamista koskevaan päätökseen. Tällainen 
ikärajoitus ei ehkä tosin ole säännöksen tarkoitus. Näin määritelty ikäsidonnainen 
valitusoikeuden rajoittaminen olisi joka tapauksessa ongelmallinen oikeusturvan 
saatavuuden kannalta. 
Omaisuuden suoja 

 
Ehdotuksen 31 §:ssä perustelujen mukaan ei "ole katsottu mielenterveyslain (22 
g §:n 1 momentti) tapaan perustelluksi tai tarkoituksenmukaiseksi säätää 
laitoksen haltuun otetun omaisuuden palauttamisvelvollisuudesta" (s. 124). 
Kuitenkin perustelujen mukaan "tulee lapselta haltuun otettu omaisuus viime 
kädessä palauttaa lapselle sijaishuollon laitoksessa päättyessä, ellei sille ole 
erityistä estettä" (s. 124). Koska lapsen omaisuuden haltuunotto puuttuu tämän 
perusoikeutena turvattuun omaisuuden suojaan, palauttamisvelvoliisuuden yleiset 
perusteet on aiheellista säätää laissa. Tätä sääntelyä ei voida korvata pelkästään 
perusteluihin otetulla maininnalla. 
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Qhak. A o y  
EDUSKUNTA 

Perustuslakivaliokunta 

00102 EDUSKUNTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUOMEN OIKEUSAPULAKIMIEHET RY: N LAUSUNTO 
HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LASTENSUOJELULAIN 
MUUTTAMISESTA 225/2004 vp. 
 
 
 

Suomen Oikeusapuiakimiehet ry. esittää kunnioittavasti lastensuojelulain muuttamista 
koskevasta esityksestä seuraavaa. 
 
Esitys heikentää entisestäänkin perheen olematonta oikeusturvaa. Kun on kyse lasten 
asioista, tulisi käsittelytapa huostaanotoissa ja yhteydenpidon rajoittamisasioissa vastata 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita ja olla joutuisaa ja tehokasta. 
 
Oikeusturva-asiain neuvottelunta on kiinnittänyt useaan otteeseen huomion sosiaalitoimen 
asiakkaan heikkoon oikeusturvaan ja esittänyt huostaanottoasioiden siirtämistä 
sosiaalilautakunnilta tuomioistuinkäsittelyyn. Nk. Mahkosen komitea totesi jo vuonna 1995, 
että nykyinen käytäntö ei vastaa Suomea sitovia sopimuksia, jotka edellyttävät 
kansalaisten ihmisoikeussopimuksien suojaamien oikeuksien käsittelemistä 
riippumattomissa tuomioistuimissa. 
 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut Suomen valtion juuri niistä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen perusperiaatteita loukkaavista sosiaalitoimen menettelytavoista, 
joita lakiesitys koskee. Suomelle ei ole kunniaksi, että nyt yritetään ajaa läpi sellaisia 
lakiuudistuksia, joissa ei huomioida meitä sitovia sopimuksia kansalaisten autonomiasta, 
perhe-elämän suojasta sekä demokraattisista oikeuksista osallistua itseään ja perhettään 
koskevaan päätöksentekoon. 
 
Käsityksemme mukaan vain koko oikeudenkäyntimenettelyn perusteellinen uudistaminen 
parantaa perheiden oikeusturvaa. Tämä esitys siis liittyy lastensuojelulain 
kokonaisuudistukseen. Esityksessä on viitattu perusoikeuksiin, mutta siitä on kokonaan 
jäänyt pois perusteellinen perusoikeusanalyysi. Tämä vakava puute näkyy esityksen 
lopputuloksena. 
Miksi valituskelpoisen päätöksen antaminen ja siitä valittaminen lautakuntaan ja hallinto-
oikeuteen on kirjattu muutoksenhakukeinoksi, kun se ei todellisuudessa ole mikään keino 
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vaikuttaa asioihin? Lasten asiaa ei voi käsitellä kuin verovalitusta. Perheellä tulee olla 
oikeus ripeästi saattaa asia (niin huostaanottoa koskeva asia kuin yhteydenpidon 
rajoittamista koskeva asia) tuomioistuimen ratkaistavaksi. Käsityksemme mukaan tällä 
hetkellä olemassa olevista tuomioistuimista käräjäoikeus on paras vaihtoehto. Hallinto-
oikeudet eivät ole oikea paikka käsittelemään näitä asioita (kts. sivu 5). 
 
Helsingin hallinto-oikeudessa oli vireillä asia, jossa viranhaltija päätti muutaman vuoden 
ikäisen lapsen kiireellisestä huostaanotosta elokuussa 2003 perhepäivähoitajan 
lastensuojeluilmoituksen vuoksi. Vanhemmat olivat työssäkäyviä kansalaisia, heillä ei ollut 
iastensuojelun asiakkuutta tai rikosrekisteriä. Hallinto-oikeus käsitteli asiaa suullisessa 
käsittelyssä kesäkuussa 2004. Se totesi, ettei huostaanotolle ollut mitään perusteita. Kunta 
velvoitettiin korvaamaan perheen oikeudenkäyntikulut yli 11 000 eurolla. Tämä päätös oli 
poikkeuksellinen velvoittaessaan kunnan korvaamaan perheen oikeudenkäyntikulut ja 
kumotessaan sosiaalilautakunnan päätöksen. 
 
Lapsi oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna liki kymmenen kuukauden ajan ja hän sai tavata 
vanhempiaan vain muutaman tunnin ajan viikossa valvotusti. Yhteydenpidon 
rajoittamisasia käsiteltiin 10 kuukauden kuluttua hallinto-oikeudessa ja koko tuon ajan 
viranomainen rajoitti tapaamisia. 
 
Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen sosiaalitoimi vaati perhettä ottamaan vastaan 
tukitoimia (mm. päiväkotipaikan ja sosiaalitoimen määräämän terapiapalvelun) ja käyttäytyi 
ikään kuin huostaanotto jatkuisi. Sosiaalityöntekijät jättivät perheen rauhaan vasta perheen 
kanneltua asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kunta käytti Pelastakaa Lapset ry.n 
lakimiespaivelua apunaan. 
 
Kun asia lähtee liikkeelle valitusasiana kunnan päätökseen (viranhaltija -lautakunta-
hallinto-oikeus), lopputuloksena on hidas ja kankea prosessi, joka ei takaa mitään 
oikeussuojaa perheelle. 
 
Lasten sijaishuolto on iiiketoimintaa eikä siinä tänä päivänä arvioida puhtaasti lapsen etua, 
kun usean tahon omat intressit ovat puoltamassa huostaanoton jatkumista ja laitoksen / 
sijaisperheen itsenäistä ja häiriötöntä toimintaa. Tässä ajattelussa, jota edustaa nyt käsillä 
oleva hallituksen esityskin, vanhemmat nähdään lapsen elämässä tekijänä, joiden vaikutus 
tulee poistaa tai ainakin minimoida. Hallituksen esitys pyrkii lähinnä turvaamaan laitosten 
toimintaa ja sosiaalityöntekijöiden oikeusturvan heidän kajotessaan kansalaisen 
perusoikeuksiin. Yleisperusteluissa todetaankin osuvasti, että tarkoituksena on turvata 
lastensuojelun työntekijän oikeudet. Laitoksissa asuvien lasten perusoikeuksiin kajotaan 
ilman perusteellista pohdintaa lapsen ja vanhemman oikeusturvasta. 
 
Käytännössä kunnat päätyvät ilmeisesti rahoituksen takia herkästi huostaanottoon, saahan 
kunta tällöin valtiolta osan kustannuksistaan. Jopa huostaanoton lopettamisessa saatetaan 
vedota siihen, ettei perhe voi saada jälkihuoltoa ilman huostaanoton jatkamista. 
Pohdittavaksi tulisi ottaa, onko lakia sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta 
(1992/733) muutettava (4a luku) tältä osin. 
 
Koska nyt käsiteltävänä oleva esitys liittyy kiinteästi lastensuojelulain 
kokonaisuudistukseen ja lasten huostaanottoasioissa esiintyviin ongelmiin, selvitämme 
aluksi näitä käytännön työssä esille nousseita ongelmia yleisesti ja niihin liittyviä 
ratkaisuehdotuksia. Sen jälkeen kommentoimme hallituksen esitystä (s.9). 
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Sosiaalitoimen menettelytavat ja asenne 
 
Sosiaaliviranomainen joutuu työssään toimimaan hankalassa roolissa. Hänen tulisi kyetä 
toisaalta valvomaan julkista intressiä ja toisaalta kyetä puolueettomasti arvioimaan asioita 
perheen ja viranomaisen ristiriitatilanteessa. Sosiaalilautakuntien maallikkot eivät kykene 
arvioimaan perusoikeuksia koskevia asioita. Sosiaalityön tulisi vastata nykypäivän tarpeita, 
mutta käytännössä se ei kykene vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Jokainen 
perhe voi tänä päivänä olia huostaanottoperhe. Erityislasten (mm. ADHD, Asperger, 
adoptiolapsi) kohdalla ongelmat korostuvat. Perhe, joka on lähtenyt hakemaan apua 
lapsensa ongelmiin (esim. perheneuvolasta), voi todeta olevansa tilanteessa, jossa 
keskussairaalan lääkäri suosittelee lapselle laitossijoitusta. Tiedossamme on useita 
tapauksia, joissa vanhemmilta on kielletty minkään muun lääkärinlausunnon hankkiminen 
(ns. second opinion). Huostaanotto tehdään ja se jatkuu, koska perheellä ei ole mitään 
keinoa todistella asiassa tai selvittää mahdollisia muita vaihtoehtoja. 
 
Sosiaaliviranomaiset eivät yleensä kykene asioiden objektiiviseen arviointiin. Työntekijä, 
joka on työskennellyt perheen kanssa usein vuosiakin, joutuu tekemään huostaanotosta 
esityksen, kiireellisestä huostaanotosta päätöksen ja täytäntöönpanemaan päätöksen. 
Sosiaalityöntekijä päätyy tässä roolissaan käytännössä hakemaan vain perheelle 
epäedullisen ja kielteisen tiedon todentaakseen huostaanottoesityksensä oikeaksi. Tämä 
ilmenee selkeästi huostaanottoasiakirjoja arvioitaessa. Niihin on miltei poikkeuksetta 
kerätty vain perheelle epäedullinen tieto, joka usein sisältää myös virheellisiä kirjauksia. 
Näiden virheiden oikaiseminen on käytännössä mahdotonta. 
 
Sosiaalityöntekijöiden suhtautuminen Suomen lakiin ja ihmisoikeuksiin on väheksyvä ja0 
johtaa usein lainvastaiseen menettelyyn (esim. kuulemisvirheet, yhteydenpidon 
tosiasiallinen rajoittaminen valituskelpoista päätöstä tekemättä, perheen painostaminen ja 
uhkailu lapsen sijoittamiseen perheen ulkopuolelle avohuollon tukitoimena). Viranomainen 
voi vaikeuttaa asiain hoitoa myös olemalla tekemättä mitään päätöstä. 
Sosiaalityöntekijöiden suhtautuminen perheiden avustajina toimiviin iakimiehiin on torjuva 
jopa siinä määrin, että perheeltä kielletään lakimiesavustajan käyttäminen. Neuvotteluissa, 
lautakuntakäsittelyssä ja hallinto-oikeudessa päädytään vastakkainasetelmaan 
perhe/sosiaalityöntekijä, vaikka sosiaalitoimen tehtävänä on auttaa ja tukea perhettä. 
Menettelytapoihin liittyvät ongelmat korostuvat pienissä kunnissa, joissa huostaanottoja on 
vähän. 
 
Tällä hetkellä voimassa oleva iaki mahdollistaa lapsen eristämisen perheestään ilman, että 
perheellä olisi oikeussuojakeinoja. Kiireellistä huostaanottoa käyttämällä yksittäinen 
sosiaalityöntekijä voi erottaa lapsen perheestään 30 + 30 päiväksi (lastensuojelulaki 18 §) 
ilman, että perheellä on mitään oikeussuojakeinoja. Tämä vakava oikeusturvan puute 
esiintyy erityisesti lasten huoltajuusriitoihin liittyvissä huostaanotoissa ja esimerkiksi 
insestiväitteelle perustetuissa huostaanotoissa. Kiireellinen huostaanotto voidaan tehdä 
jopa toisen lääkärinlausunnon hankkimisen estämiseksi. 
 
Tällä hetkellä (1/2005) Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä on vireillä 11 -vuotiasta 
lasta koskeva asia, jossa lapsi on ensimmäisen kerran huostaanotettu kiireellisellä 
huostaanottopäätöksellä keväällä 2002 vanhempien erotessa ja viranomaisen asettuessa 
äidin puolelle huolta-juusriidassa. 
 
Tätä kiireellistä huostaanottoa ei jatkettu eikä viety lautakunnan käsittelyyn, kun lapsi 
määrättiin käräjäoikeuden päätöksin elokuussa 2002 äitinsä huoltoon. Missään vaiheessa 
ei siis sosiaalityöntekijän päätös joutunut ylemmän viranomaisen arvioitavaksi. 
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Kun lapsi toistuvasti karkasi äidin luota isänsä luokse, jaosto päätti lasta kuulematta 
huostaanotosta helmikuussa 2004 ja sijoitti lapsen laitokseen. Helsingin hallinto-oikeus 
palautti asian kesäkuussa 2004 jaostolle, kun lasta ei ollut kuultu asiassa. Jaosto päättii 
uudelleen huostaanotosta syyskuussa 2004. Tämä asia on edelleen (2/2005) vireillä 
hallinto-oikeudessa eikä suullisen käsittelyn päivää ole edes vielä määrätty. Lapsi karkaa 
edelleen laitoksesta isänsä luokse. Huomattakoon, että lapsi on asunut keväästä alkaen 
laitoksessa eikä ole saanut siellä kunnollista perusopetusta seurauksin, että tämä 11 -
vuotias lapsi käy edelleenkin 3.luokkaa. Asiassa on jo hovioikeuskin antanut ratkaisunsa ja 
huoltajuusriita siten ratkaistu, siitä huolimatta lapsen huostaanottoa edelleen perustellaan 
huoltajien välisellä riitaisuuksilla. 
 
Kuten edellä olevasta ilmenee, asioiden palauttaminen on mahdollisimman huono 
vaihtoehto lasten asiassa. Käsittely vain viivästyy. 
 
Lapsen ja isän yhteydenpitoa on edellä mainitussa jutussa ankarasti rajoitettu eivätkä 
sosiaalityöntekijät ole suostuneet järjestämään neuvotteluja tai tekemään valituskelpoista 
päätöstä. Lapsi ei saa tavata isän sukulaisia. Toisaalta hallinto-oikeuden käsittelyaikojen 
pituus ei toisi asiaan mitään parannusta, vaikka asiassa päätös tehtäisiinkin. Mikäli isä 
saisi valituskelpoisen päätöksen yhteydenpidon rajoittamisesta, se valitusteiden jälkeen 
käsiteltäisiin hallinto-oikeudessa vasta loppuvuonna 2005/alkuvuonna 2006. Tämän ajan 
yhteydenpito käytännössä estettäisiin tai rajattaisiin minimiin. 
 
Laitoksiin sijoitettujen lasten osalta on havaittavissa, että lapset voidaan näppärästi eristää 
läheisistään tai lakimiehestä yksinkertaisesti ilmoittamalla, ettei lapsi ole tavattavissa tai ei 
halua tulla puhelimeen tms. 
 
Ratkaisuehdotus 
 
Käsityksemme mukaan sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa tulisi huomioida entistä 
paremmin lastensuojelulain säännökset, perusoikeus- ja ihmisoikeusasiat, 
ihmisoikeussopimukset ja Suomen perustuslaki edellyttävät ja oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin kuuluu puolueeton ja riippumaton tuomioistuin, kansalaisen oikeus tulla 
kuulluksi ja oikeus oikeusavustajan käyttöön ja valintaan. Sosiaalityöntekijöille tulee luoda 
selkeät työ-käytäntömallit ja ohjeet erilaisia tilanteita varten. Kaikenlaista yhteistyötä ja 
yhteydenpitoa perheiden avustajina toimiviin lakimiehiin ailee kehittää. 
 
Kiireellisiä huostaanottoja ei tule jättää kunnan lastensuojeluviranomaisten päätettäviksi 
kuten esimerkiksi oikeusturva-asiain neuvottelukunta on esittänyt. Viranomaisen tekemä 
kiireellinen huostaanotto tulee jättää vain sellaisia tilanteita varten, joissa lapsen terveys ja 
kehitys on vakavasti vaarantunut. Koska huostaanotossa on kyse vapaudenriistosta, 
kiireellinenkin huostaanottoasia tulee aina saattaa viivytyksettä (muutamassa päivässä) 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Sosiaalitoimen työskentelytavat huomioiden on erityisen 
tärkeää, että myös kiireelliset huostaanotot arvioidaan tuomioistuimessa. Muutoin on 
mahdollista, että kiireellistä huostaanottoa aletaan käyttää pääsääntöisenä keinona 
huostaanottoasioissa. 
 
Sosiaalitoimen kirjaukset 
 
Sosiaalitoimen perheestä tekemät kirjaukset ovat ongelmallinen asia. Perheen hakiessa 
apua ongelmiinsa (esim. perheneuvolasta), se saattaakin tietämättään tulla lastensuojelun 
tarkkailun ja valvonnan ja jopa huostaanottovalmistelun kohteeksi ilman, että sillä olisi 
asiasta mitään tietoa. Sosiaalityöntekijät keräävät perheistä huostaanoton valmistelussa eri 
tahoilta (päiväkoti, neuvola, koulu, terveydenhuolto) tietoja. Erityisen ongelman 



 

58 

muodostavat perheessä työskentelevät kodinhoitajat ja perhetyöntekijät, joiden havaintoja 
käytetään, perheelle siitä ilmoittamatta, myöhemmin huostaanottoasiassa näyttönä 
perhettä vastaan. 
 
Ratkaisuehdotus 
 
Sosiaalityöntekijöille tulee käsityksemme mukaan luoda selkeät ohjeet ja työskentelymallit. 
Perheen tulee saada viranomaiselta tieto, milloin se joutuu lastensuojelun toimenpiteiden 
(esim. huostaanoton valmistelu) kohteeksi. Perheen tulee saada myös tietää, miten 
perheessä työskentelevien henkilöiden havainnot kirjataan, miten ja missä tarkoituksessa 
niitä käytetään. Nämä asiat tulee tiedottaa perheelle erityisellä ilmoituksella/päätöksellä. 
Ilmoituksen tulee sisältää myös tieto oikeudellisen avun käyttämismahdoilisuudesta. 
 
Hallinto-oikeuskäsittely 
 
Nykyinen lainsäädäntö ja asioiden käsittely valituksena ei mahdollista asioiden 
oikeudenmukaista käsittelyä ("fair trial"). Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ei voida 
toteuttaa, koska oikeudenkäynnin osapuolet (lautakunta / perhe) eivät ole tasavertaisessa 
asemassa prosessissa. Hallinto-oikeuskäsittelyn kohteena on viranomaisen tekemä 
päätös, jolla on prosessia ohjaava ja ennakkoasennetta muokkaava vaikutus. Prosessissa 
ajaudutaan siihen, että perhe joutuu puolustautumaan erilaisia väitteitä vastaan sen sijaan, 
että lautakunta yksilöisi perusteet ja osoittaisi huostaanoton perustelluksi. Hallinto-
oikeuskäsittelyä ohjaa myös hallinto-oikeuksien ennakkoasenne lautakuntapäätöksen ja 
viranomaisten lausuntojen oikeellisuudesta. Hallinto-oikeuksien tuomariaines lieneekin 
suurimmaksi osin lääninhallituksesta siirtyneitä virkamiehiä, joilla on luja luottamus 
viranomaismenettelyn oikeellisuuteen. 
 
Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan aloitteesta hallinto-oikeuksissa tehtiin syksyllä 2003 
selvitys, jossa tutkittiin asiakkaiden luottamusta hallinto-oikeuksiin. Tutkimuksen mukaan 
tuomioistuimet eivät nauti kansalaisten erityistä luottamusta. Niitä pidetään hitaina, 
vaikeaselkoisina ja tehottomina. Tähän näkökulmaan yhtyy myös yhdistyksemme. 
 
Hallinto-oikeuksien päätökset ovat ulkopuolisen silmin pitkiä ja perusteellisia. Hallinto-
oikeudet päätyvät päätöksissään käsittelemään tarkoin viranomaisen esittämän selvityksen 
ja useimmiten päätyvät samaan ratkaisuun kuin sosiaalilautakunta. Sen sijaan perheen 
vastanäyttöön ei paneuduta eikä sitä yleensä edes yritetä arvioida perusteellisesti. 
 
Suullinen käsittely on osa asian käsittelyä, mutta nykyisellään ongelmana on usein laaja 
asiakirja-aineisto, jonka merkitys paljastuu osapuolille vasta päätöstä lukiessa. Hallinto-
oikeudessa voidaan tällä hetkellä hyväksyä mikä tahansa näyttö, mm. perheen 
yksityiselämästä tehdyt kirjaukset, nimettömät ilmiannot, yksityisten henkilöiden antamat 
lausunnot, asiantuntijalausunnoiksi nimetyt lausunnot tai mikä muu tahansa näytöksi 
väitetty seikka, jollaisina usein käytetään 'lapsen etua', joka on määritelty kyseenalaisin 
tulkinnoin. Mikäli lapsen vanhemmilla on lastenkotitausta, sosiaalitoimi hakee näyttöä äidin 
tai isän kykenemättömyyteen kymmenien vuosien takaa esimerkiksi hankkimalla 
vanhemman oman huostaanoton papereita näytöksi lapsen asiaan. Erään äidin 
kykenemättömyyttä perusteltiin 27 vuoden takaisella huostaanotolla. 
 
Asiakirja-aineistoa ei käydä läpi oikeudenkäynnissä eikä sitä missään vaiheessa nimetä 
todistusteemoittain näytöksi (vrt käräjäoikeus). Huostaanoton perustekin voi muuttua siten, 
että lautakunnassa esim. vedotaan lapsen perushoivan puutteeseen ja yllättäen 
suullisessa istunnossa vedotaan vanhempien ja lapsen vuorovaikutuksen ongelmiin. 
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Tilanne on kestämätön perheen kannalta, kun hallinto-oikeus hyväksyy tämänkaltaisen 
prosessin. 
 
Erityisen ongelmallisia voivat olla lasta hoitavan laitoksen /sijaisperheen lausunnot, joissa 
hoitajat arvioivat lasta. Näitä yksityisluontoisia lausuntoja pidetään luotettavina arvioina 
lapsesta (usein kuulematta työntekijää oikeudessa) lainkaan huomioimatta lausunnon 
antajan omaa intressiä hoitaa lasta maksua vastaan. 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa tuoreessa päätöksessään "ei ole aihetta 
epäillä sosiaalityöntekijän kertomuksen todenperäisyyttä siitä huolimatta, että 
äiti on kertonut tapahtumista toisella tavalla". Tuomioistuin ei perustele 
ratkaisuaan eikä vaadi näyttöä virkamieheltä. Korkein hallinto-oikeus taasen 
antaa päätöksen toteamalla lyhyesti "ettei ole syytä muuttaa päätöstä" 
perustelematta ratkaisuaan. ^ 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi myös täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevaan 
pyyntöön päätöksen, jossa se toteaa "käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella 
täytäntöönpanon keskeyttämiseen ei ole esitetty riittäviä perusteita". Näin siitä huolimatta 
siitä, että perhe oli esittänyt lukuisia maamme johtavien lääkäreiden lausuntoja, joissa 
todettiin lapsen eristämisen ja pakottamisen vaarantavan hänen terveytensä. Tämä 
erityislapsi sijoitettiin satojen kilometrien päähän kotoaan. 
 
Hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus käsittelevät tärkeitä asioita ja niiden tulisi taata 
perus- ja ihmisoikeudet kansalaiselle. Tällä hetkellä näin ei kuitenkaan tapahdu. 
Puutteelliset ja perustelemattomat päätökset eivät takaa perheille oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä. 
 
Hallinto-oikeuksissa sovellettavan virallisperiaatteen myötä viranomaista pidetään 
luotettavana lausuntojen antajana, ei oikeudenkäynnin toisena osapuolena. Käsittelyssä on 
tänä päivänä tosiasiallisesti kuitenkin kaksi täysin vastakkaista puolta, perhe ja 
sosiaaliviranomainen. 
 
Kunnat käyttävät mm. Pelastakaa Lapset ry.:n lakimiespalveiua avustajanaan oikeudessa 
ja prosessin aikana tai yksityisiä asianajajia. Tämän myötä hallinto-oikeudessa taistellaan 
lapsesta samalla tavoin kuin avioeroriidoissa yleisissä tuomioistuimissa. Erityisesti 
Pelastakaa Lapset ry.: n toiminnan myötä prosessissa on vaikea erottaa, onko siinä kyse 
huostaanoton perusteiden tutkimisesta ja lapsen edusta vai puolustaako Pelastakaa 
Lapset ry. omia intressejään ja sijaisperheitä toimimalla kunnan lakimiesavustajana. Yhdis-
tyksemme kiinnittää huomiota myös siihen, että Pelastakaa Lapset ry, saa toimintaansa 
raha-automaattiyhdistyksen tukea ja sen palveluita joutuvat kansalaiset verovaroin 
tukemaan. Suomen valtio siis tukee näin perheiden ja lasten oikeusturvaa heikentävää 
toimintaa. 
 
Hallinto-oikeuksien mahdollisuus antaa valitusasiana käsiteltävässä asiassa erilaisia 
määräyksiä (esim. yhteydenpidosta tai lapsen kotiuttamisesta) on lainsäädännöllisesti 
epäseivä asia. Korkeimman hallinto-oikeuden ongelmista vakavin lienee se, että se hukkuu 
jutturuuhkiin eikä kykene paneutumaan tärkeisiin oikeuskysymyksiin kuten tekee korkein 
oikeus. 
 
Tällä hetkellä huostaanotettu lapsi voi joutua odottamaan kodin ulkopuolelle sijoitettuna 
oikeuden lopullista päätöstä kovin pitkään. Kouvolan hallinto-oikeus käsitteli nuoren 
henkilön sijaishuollon muutosasiaa antaen nuoren syksyllä 2002 kunnassa 
vireillepanemaan ja maaliskuussa 2003 sosiaalilautakunnan päättämään asiaan päätöksen 
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kesäkuussa 2004. Suullinen käsittely toimitettiin maaliskuussa 2004 ja päätös annettiin siis 
kolme kuukautta ja viisi päivää suullisen käsittelyn jälkeen. 
 
Helsingin hallinto-oikeudessa oli vireillä asia, jossa jaosto päätti huostaanotosta 
joulukuussa 2003, hallinto-oikeuden suullinen käsittely oli kesäkuussa 2004 ja hallinto-
oikeuden päätös annettiin marraskuussa 2004 eli viisi kuukautta ja kolme päivää suullisen 
käsittelyn jälkeen . Hallinto-oikeus päätti oma-aloitteisesti hankkia lapselle edunvalvojan ja 
saattoi näin vanhemmat tilanteeseen, jossa he menettivät oikeuden maksuttomaan 
oikeudenkäyntiin ja joutuivat kustantamaan itse lakimiesavustajan oikeudenkäyntiin. 
Ratkaisuehdotus 
 
Perheen oikeudet tulee käsityksemme mukaan taata pyrkien osapuolten tasa-arvoiseen 
asemaan prosessissa. Viranomaisen hakemus tulee selkeästi yksilöidä ja perustella. 
Oikeudenkäyntiin tulee luoda selkeät prosessuaaliset säännökset ja tämän voi 
käsityksemme mukaan toteuttaa vain yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. 
Prosessisäännöksiä tulee kehittää siten, että menettelyssä selkeästi erotetaan 
valmisteluvaihe (kirjallinen ja suullinen) sekä pääkäsittely (todisteiden vastaanottaminen). 
Riitaiset seikat tulee tarkasti selvittää. Valmisteluvaiheessa osapuolten tulee yksilöidä 
näyttö todistusteemoineen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erilaisen kirjallisen aineiston 
näyttöarvoon (esim. asiakaskirjaukset, nimettömät ilmiannot, yksityisluontoiset kirjalliset 
kertomukset) ja luoda selkeät säännökset niiden käytöstä. 
 
Tuomioistuimen päätökset ja niiden perustelut ovat ensiarvoisen tärkeitä 
sosiaalityöntekijöiden asenteiden muuttamisessa. Kansalaisten oikeusturvan 
kehittämiseksi tuomioistuinten tulee todeta viranomaisen toiminnan virheet perustelemalla 
päätöksensä riittävän selkeästi, eikä vain passiivimuodossa todeta asioita. Näin voidaan 
samalla vaikuttaa sosiaalitoimen virheellisiin menettelytapoihin ja muuttaa siellä vallalla 
olevaa lakeja väheksyvää asennetta. 
 
 

Hallinto-oikeuksien asiantuntijajäsenet 
 
Hallinto-oikeuksien jäseninä toimivilla asiantuntijajäsenillä on usein taustalla työskentely 
sosiaalitoimessa. Heidän valintansa on ilmeisen sattumanvaraista. Oikeuden jäsenten 
asenteellisuus ja ennakko-olettama lautakuntapäätöksen oikeellisuudesta heijastuu usein 
jopa suulliseen käsittelyyn ja päätökseen. Erityisesti lastenpsykiatrit ja psykologit osoittavat 
asenteellisuuttaan jopa suullisessa käsittelyssä esittäessään kysymyksiä vanhemmille. 
 
Ratkaisuehdotus 
 
Kansalaisen oikeusturvan takeena tulee olla olla riippumattomat ja puolueettomat tuomarit, 
jotka aidosti ja vailla ennakkoasennetta kuulevat kumpaakin osapuolta. Tämä asia koskee 
myös asiantuntijajäseniä. Tuomarien valintaan ja tuomarikoulutukseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Mikäli asiantuntijajäsenet katsotaan edelleen tarpeellisiksi, tulee heidän 
kokemukseensa ja oikeudelliseen koulutukseensa kiinnittää erityistä huomiota. Heidät 
tulee valita puolueettomilta tahoilta (mm. yliopistot, koulutuslaitokset) eikä sosiaalitoimelle 
kollegiaalisesta piiristä. 
 
Sijaisperheen / sijaishuoltopaikan edustajan asema 
 
Huostaanoton lopettamista koskevassa asiassa lapsen sijaishuoltopaikka on 
asianosaisasemassa. Tämän perusteella se voi antaa asiassa lausumia ja olla läsnä 
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suullisessa käsittelyssä. Tämä johtaa käytännössä siihen, että sijaisperhe   ei   kykene   
suhtautumaan   asiaan   ja   oikeuskäsittelyyn puolueettomasti, vaan yrittää kaikin keinoin 
saada pidetyksi lapsen itsellään. Usein perhe päätyy epäasialliseen biologisten 
vanhempien arvosteluun. 
 
Sijaishuollossa olevan lapsen vuorokautinen hoitomaksu on riippuvainen lapsen laadusta 
eli mitä vaikeampihoitoinen lapsi sitä korkeampi maksu (useita satoja euroja /vrk). Erityinen 
psykiatrinen diagnoosi on mitä ilmeisimmin peruste korkealle hoitomaksulle. On 
havaittavissa, että laitokset kuvaavat mielellään lapsen ongelmakäytöstä jättäen positiiviset 
asiat vähemmälle. Tämä johtaa usein siihen, että huostaanoton lopettamisen esteeksi 
nousee lapsen käytös ja oireet ilman, että siitä olisi mitään puolueettoman tahon selvitystä. 
 
Ratkaisuehdotus 
 
Käsityksemme mukaan sijaisperheen asianosaisasema tulee muuttaa kuultavan asemaksi. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää näytön arviointiin ja tuomareiden koulutuksen. 
 
Oikeusavun saaminen 
 
Perheillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta saada oikeusapulain mukaista yksityistä 
iakimiesavustajaa ennen kuin asia on käsitelty lautakunnassa. Perheiden oikeusturva 
vaarantuu, kun oikeusaputoimistojen lakimiehillä ei käytännössä ole halua tai 
mahdollisuutta avustaa asiassa. 
 
Mikäli huostaanottoasiat siirretään tuomioistuimiin, perheillä on oikeus oikeusapulain 
mukaisesti avustajaan koko sen prosessin ajan, jolloin käsitellään perheen oikeusturvaan 
liittyviä seikkoja. 
 
Niin kauan kuin asiain käsittely säilyy ennallaan tulee oikausapulakia muuttaa siten, että 
perheillä on oikeus saada oikeusapua ja ennen lautakuntakäsittelyä. 
 
Hallituksen esityksestä 
 
Esitys sisältää erinomaisen kuvauksen ongelmista, joita lasten asioissa on ja joihin mm. 
eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut. Käsityksemme on, että laitoslapset elävät 
lainsuojatonta elämään. Huomioitava on, että rangaistuksia käytetään, ei vain lapsen 
epäasialliseen käytökseen (huumeet ym.), myös lapsen ja vanhemman ja muiden läheisten 
yhteydenpidon estämiseksi. 
 
Kuten yleisperusteluissa todetaan, lain tarkoituksena on erityisesti lapsen ja 
lastensuojelutyöntekijän oikeusturvan parantaminen. Siinä ei edes mainita vanhempaa. 
Tämä antaa vastauksen koko esityksen henkeen, lapsi ja vanhemman välillä nähdään 
lähtökohtaisesti ristiriita, lasta tulee suojella vanhemmalta. Näinhän ei luonnollisestikaan 
ole. Havaintojemme mukaan erityisesti niiden kuntien sosiaalityöntekijät, jotka käyttävät 
Pelastakaa Lapset ry:n lakimiehiä, käyttävät myös kovempia keinoja lapsen erottamiseksi 
vanhemmistaan. 
 
Sosiaalityöntekijän aseman ja oikeusturvan parantaminen sen sijaan ei liene tärkein ja 
ensisijaisesti hoidettava asia. Yksikään sosiaalityöntekijä ei liene joutunut vastuuseen siitä, 
että hän on erottanut väärin perustein lapsen vanhemmistaan ja aiheuttanut perheelle 
ahdistusta ja kärsimystä ( kts. esim. sivulla 3 oleva tapaus). Lakiin tulisi sisällyttää selkeät 
säännökset viranomaisen korvausvastuusta tällaisten tapausten varalta. 
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Käytännössä on havaittavissa että ilmeisesti sijaisvanhemmiksi pyrkiville perheille 
annetaan harhaanjohtavaa tietoa markkinoimalla sijaishuoltoon tulevaa lasta 
"pitkäaikaiseksi lapseksi" ja vakuuttamalla sijaisperheelle, ettei huostaanottoa lopeteta. 
 
Esitys käsittelee lapseen kohdistuvia kurinpitotoimia ja yhteydenpitoa vanhempiinsa 
samalla tavoin. Näin ei voi olla. Kuten esityksessä todetaan, yhteydenpidossa on kyse 
perusoikeuksista (perhe-elämän ja vapauden suojasta), oikeudesta vanhempiin ja läheisiin. 
 
25 § 
 
" Yhteydenpito vaarantaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen" 
 
Lakitekstin muotoilu näin laajasti tarkoittaa sitä, että mikä tahansa peruste voidaan ottaa 
syy' S\ yhteydenpitoa rajoitettaessa. Sosiaalitoimi rajoittaa jo nyt ankarasti huostaanoton 
tapahduttua lapsen ja vanhemman yhteydenpitoa. Lakiin ei tule sisällyttää lainkaan näin 
laajoja perusteita, koska näin vahvistetaan laiton tapa katkaista yhteydet vanhempiin, 
sisaruksiin ja sukuun. Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tuomion 
huostaanotosta johon liittyivät myös ankarat tapaamisrajoitukset (ks. K & T v. Suomi). 
 
25 § 4 kohta 
 
"12 -vuotias lapsi vastustaa yhteydenpitoa" 
 
Tämä ikäraja on liian alhainen. Ikärajan tulisi olla korkeampi, esimerkiksi 15 vuotta. 
Ongelmia syntyy esimerkiksi tapauksissa, joissa 12 -vuotiasta nuorta kuullaan 
huostaanoton lopettamista koskevassa asiassa tai sijaishuoltoasiassa. Erityisen 
ongelmallista on laitoksissa olevien lasten osalta menettely, jossa lapsi eristetään 
laitokseen ja häntä mahdollisesti manipuloidaan vanhempiaan vastaan. 
 
Käytännössä on havaittavissa, että lapsen mielipiteeseen vaikutetaan. Sosiaalityöntekijät 
käyttävät yhteydenpidon rajoittamista joko tekemällä asiasta päätöksen tai rajoittamalla 
yhteydenpitoa päätöstä tekemättä. Rajoittamispäätökseen kirjataan, että lapsi ei halua 
tavata vanhempiaan. Oikeuskäsittelyssä lapsen mielipiteestä esitetään lausuntoja, joita on 
tehnyt sosiaalityöntekijä tai kunnan perheneuvolan psykologi sosiaalitoimen pyynnöstä. 
 
Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi lailliseksi kuulemiseksi ja lapsen mielipiteeksi lappusen, 
jonka lasta hoitanut laitos faxasi hallinto-oikeuteen suullisen käsittelyn aamuna ja jossa 
lapsi muutamalla rivillä "ilmoitti mielipiteensä ja halunsa asua laitoksessa ". Hallinto-oikeus 
kieltäytyi kuulemasta lasta henkilökohtaisesti. 
Käsityksemme mukaan lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen tulee tehdä 
puolueettomasti ja sen tulee suorittaa lapsen johdateltavuuteen perehtynyt asiantunteva 
henkilö. Lapsen kuulemiseen tuleekin luoda selkeät säännökset ja kuulemiset tulee 
asianmukaisesti taltioida, jotta ne voidaan myöhemmin oikeuskäsittelyssä arvioida. 
Vanhemmilla tulee olla oikeus halutessaan järjestää lastensa kuuleminen puolueettoman 
asiantuntijan välityksellä siten, että vanhemmat voivat näin esittää lapselle haluamiaan 
kysymyksiä. 
 
25 a § 
 
Esityksen mukaan rajoitusaika voisi olla enintään yksi vuosi. Tämä johtanee käytännössä 
siihen, että maksimia aletaan käyttää. Kuten edellä olevat käytännön esimerkit osoittavat, 
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asioiden hidas käsittely johtaa siihen, että valitusasia saatetaan juuri ja juuri käsitellä tuon 
vuoden aikana. Oikeussuojaa ei ole, kun yhteydenpitoa käytännössä kuitenkin rajoitetaan. 
 
35 a § 
 
Rajoituksia ja kurinpitoa joudutaan luonnollisesti käyttämään. Esitys ei kuitenkaan anna 
mitään keinoja laitoksessa olevalle lapselle suojautua epäasialliselta kurinpidolta. 
Käsityksemme mukaan maahamme tulisi perustaa puolueeton toimielin käsittelemään 
joutuisasti näitä kurinpitovalituksia. On luonnollista, ettei näitä asioita voida viedä suoraan 
tuomioistuinkäsittelyyn. 
 
36 § 
 
Huostaanottoasiat ja yhteydenpidon rajoittamista koskeva asiat tulee voida hakemuksesta 
saattaa  ripeästi tuomioistuimen  ratkaistavaksi.  Asioiden käsittely valitus/alistusasiana ei 
voi toteuttaa perusoikeuksia, kun valitusasioiden hidas käsittely johtaa sihen, ettei perhe   
ehdi saamaan hallinto-oikeudesta päätöstä ennen kuin rajoitusaika on jo umpeenkulunut. 
 
Kurinpitoasioihin tulee luoda erityinen kurinpitoelin käsittelemään lasten saamia 
rangaistuksia. 
 
Lopuksi 
 
Sosiaalitoimen menettelytavat ovat saaneet kansalaiset tekemään tuhansia kanteluita 
kanteluviranomaisille. Se, että viranomainen toimii ihmisarvoa kunnioittamatta, tekee 
lainvastaisia ratkaisuja, liittyy usein koulutuksen ja ammattitaidon puutteisiin, mutta myös 
tietoiseen toimintaan. On täysin kohtuutonta, että kansalaiset joutuvat kanteluin 
puuttumaan toimintaan, jonka tulisi olla asiallista ja lainmukaista. Se, että perheet joutuvat 
näin menettelemään, johtuu käsityksemme mukaan osittain myös tuomioistuinlaitoksemme 
toiminnasta. Viranomainen luonnollisesti tietää, ettei perheillä ole keinoja heidän 
toimintaansa vastaan. 
 
Hallinto-oikeuksiemme päätökset ovat vuosikymmenien ajan hyväksyneet 
sosiaaliviranomaisten   toiminnan eikä niillä ole ollut edes keinoja siihen puuttua. 
Sosiaaliviranomainen voi syystäkin todeta perheelle, että teki hän mitä tahansa, hallinto-
oikeus ei hänen päätöstään tule muuttamaan. 
 
Lasten asioita käsitellään Suomessa sekä yleisissä tuomioistuimissa (huoltajuusriidat) että 
hallintotuomioistuimissa (huostaanotot). Kummassakin menettelyssä on lukuisia ongelmia 
ja usein ne liittyvät nimenomaan sosiaaliselvityksiin. Suomen lapset ovat kuitenkin täysin 
eriarvoisia lain edessä. Huostaanotossa on kyse kansalaisen merkittävästä hallinnollisesta 
vapaudenriistosta ja perhe-elämään kajoamisesta, joten nimenomaan niiden käsittelyyn 
tulisi luoda menettely, joka takaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Ajan kuluminen ja 
asioiden hidas käsittely muodostaa oikeusturvaongelman yhtä lailia lasten 
huoltajuuskiistoissa kuin lasten huostaanottoasioissa. Huoltajuusriidat on kuitenkin 
mahdollista saattaa välittömästi tuomioistuinten ratkaistaviksi toisin kuin huostaanotot. 
 
Yhdistyksemme on huolestunut siitä, että tämänkaltaisia lakiesityksiä ylipäänsä annetaan 
perheiden oikeusturvaa heikentämään. Yhdistyksemme esittää huolensa siitä, tullaanko 
sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevassa lastensuojelulain 
kokonaisuudistuksessa lainkaan huomioimaan perheen oikeusturvaa. Tullaanko siellä 
lainkaan paneutumaan kysymykseen miten ja millä aikataululla huostaanottoasiat ja 
yhteydenpitoon liittyvät asiat siirretään tuomioistuinkäsittelyyn? Peruspalveluministeri Liisa 
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Hyssälän viime aikoina julkisuudessa antamat lausunnot osoittavat huolemme olevan 
perusteltu. Nyt käsittelyssä olevaa lakia ei tule antaa ennen kuin asia on kokonaisuutena 
perusteellisesti tutkittu, koska kyse on kansalaisen perusoikeuksista. 
 
Mikäli kokonaisuudistus tullaan valmistelemaan vain ko. ministeriön sisällä, ei siinä, kuten 
ei käsillä olevassa esityksessäkään, tulla todennäköisesti lainkaan kajoamaan asian 
ytimeen eli koko oikeudenkäyntimenettelyn uudistamiseen. Kokonaisuudistukseen tulee 
ottaa laajapohjaisesti mukaan myös oikeusministeriö sekä perheitä edustavat tahot. 

Tulemme mielellämme kuultavaksi valiokuntaan. 

Helsinki 2.2.2005 

Suomen Oikeusapulakimiehet ry. 

 
Leeni Ikonen 
varatuomari, hallituksen sihteeri PL 11, 
04201 Kerava puhelin 239 2287 telefax 
274 3033 leeni.ikonen@knuutilaki.net 
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HE 225/2004 vp Versio 0.1 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulakia. Esityksen pääasiallisena tar-

koituksena on parantaa lasten ja lastensuojelun työntekijöiden oikeusturvaa saattamalla 

lasten oikeuksiin puuttumisen mahdollistava sääntely vastaamaan perustuslain perus-

oikeussäännöksistä ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräyksistä johtuvia 

vaatimuksia. Esityksellä pyritään myös parantamaan laitoshuollossa eri puolilla maata 

olevien lasten yhdenvertaista kohtelua. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella lasten 

ja heidän läheistensä välisen yhteydenpidon rajoittamisesta, päihdyttävien ja vaarallisten 

aineiden ja esineiden haltuun ottamisesta, henkilöntarkastuksesta ja -katsastuksesta, 

omaisuuden ja lähetysten tarkastamisesta, kiinnipitämisestä ja poistumiskiellosta samoin 

kuin eristämisestä ja erityisestä huolenpidosta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 

kun se on hyväksyttyjä vahvistettu. 

Esityksen varsin laajoissa säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua sääntelyä ar-

vioidaan useiden perusoikeuksien kannalta. Sääntelyn eräänlaisena lähtökohtana pidetään 

perustuslain 19 §:n säännöksiä jokaisen oikeudesta välttämättömään huolenpitoon sekä 

julkisen vallan velvollisuudesta tukea perheen ja muiden lasten huolenpidosta vastaavien 

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Arvioinnissa kiinnitetään 



 
PeVL */2006 vp — HE 225/2004 vp 

 

66 

huomioita perustuslain 7 §:ssä turvattuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja 

koskemattomuuteen samoin kuin perustuslain 9 §:ssä suojattuun liikkumisvapauteen sekä 

perustuslain 10 ja 15 §:n säännöksiin yksityiselämän ja omaisuuden suojasta. Sääntelyä 

tarkastellaan myös oikeusturvaa ja perusoikeuksien turvaamista koskevien perustuslain 21 

ja 22 §:n säännösten kannalta. Sääntelyä arvioidaan erikseen vielä perustuslain 124 §:n 

näkökulmasta julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. 

Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Koska lakiehdotus kuitenkin sisältää useita perusoikeuksien toteutumisen kannaita 

merkityksellisiä seikkoja, on hallitus pitänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon 

pyytämistä esityksestä tarkoituksenmukaisena. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Yleistä 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on täydentää ja täsmentää lastensuojelulain sään-

nöksiä yhtäältä sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpidon rajoit-

tamisesta sekä toisaalta laitoshuollossa olevan lapsen perusoikeuksiin kohdistettavista 

erinäisistä rajoitustoimenpiteistä. Lakitasoisen sääntelyn täydentämis- ja täsmentämis-

pyrkimys on sopusoinnussa perusoikeusuudistuksessa omaksutun sen käsityksen kanssa, 

että tietyn ihmisryhmän perusoikeuksia ei voida suoraan rajoittaa erityisen vallan-

alaisuussuhteen tai laitosvallan perusteella (HE 309/1993 vp, s. 25/1 ja 49/11). Jos esi-

merkiksi laitoshuollossa olevan henkilön perusoikeuksia on tarve rajoittaa, on rajoituksista 

säädettävä lailla, ja ne tulee voida oikeuttaa erikseen kussakin tapauksessa ja kunkin 

perusoikeuden osalta (PeVL 34/2001 vp, s. 2/1). 

Sääntelyn lastensuojeluun tähtäävät tavoitteet ovat perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttäviä. Viime kädessä kysymys on lapsen oikeudesta elämään ja henkilökohtaiseen 

turvallisuuteen. Lastensuojelulainsäädäntö toteuttaa jokaiselle perustuslain 19 §:n 1 

momentissa turvattua oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon samoin 
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kuin julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyä tehtävää tukea perheen 

ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja 

yksilöllinen kasvu. Sääntely toisaalta mahdollistaa puuttumisen lapsen it-

semääräämisoikeuteen ja useisiin muihin perusoikeuksiin, kuten perustuslain 7 §:ssä 

turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, perustuslain 9 §:ssä 

suojattuun liikkumisvapauteen samoin kuin perustuslain 10 ja 15 §:ssä turvattuihin yk-

sityiselämän, luottamuksellisen viestin salaisuuden ja omaisuuden suojaan. Sääntelyä on 

näin ollen arvioitava perusoikeuksien yleisten ja tarvittaessa tietyn perusoikeuden 

erityisten rajoitusedellytysten kannalta. Rajoitusten hyväksyttävyyden, tarkkarajaisuu-den 

ja oikeasuhtaisuuden lisäksi on kiinnitettävä huomiota rajoitustoimenpiteiden kohteena 

olevien oikeusturvaan. 

Lakiehdotuksen 30 a §:ssä ovat säännökset laitoshuollossa olevaan lapseen koh-

distettavien rajoitustoimenpiteiden käytön yleisistä edellytyksistä. Lapseen saa pykälän 

mukaan kohdistaa rajoitustoimenpiteitä vain siinä määrin kuin huostaanoton tarkoituksen 

toteuttaminen, lapsen oma tai toisen henkilön terveys tai turvallisuus taikka kussakin 

rajoitussäännöksessä erikseen mainitun edun turvaaminen välttämättä vaatii. Toimenpiteet 

on toteutettava mahdollisimman turvallisesti ja lapsen ihmisarvoa kunnioittaen. 

Säännöksessä painotetaan aivan oikein tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuus-

periaatteen noudattamisen tärkeyttä rajoitettaessa lapsen oikeuksia käytännön tilanteissa. 

Tämä merkitsee — kuten esityksestä ilmenee — muun ohella sitä, ettei rajoitustoi-

menpiteitä saa käyttää rangaistuksina. 
 

Yhteydenpidon rajoittaminen 

Ehdotus. Lain 25 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta rajoittaa sijaishuollossa 

olevan lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä. Rajoitus voi 2 

momentin perusteella koskea lapsen oikeutta tavata läheisiään ja pitää heihin yhteyttä 

puhelinta tai muuta yhteydenpitolaitetta käyttämällä. Momentti sisältää säännökset myös 

yhteydenpitolaitteiden ottamisesta toimintayksikön haltuun ja laitteiden käytön 

rajoittamisesta samoin kuin lapsen lähettämän tai hänelle osoitetun luottamuksellisen 

viestin lukemisesta ja pidättämisestä sekä muun lähetyksen tarkastamisesta ja pidät-
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tämisestä. Lisäksi tieto lapsen olinpaikasta voidaan 3 momentin nojalla olla ilmaisematta 

lapsen vanhemmille tai huoltajille. Säännökset yhteydenpidon rajoittamista koskevan 

päätöksen tekemisestä ovat 25 a §:ssä. 

Sääntely mahdollistaa puuttumisen perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattuun 

yksityiselämään ja siihen sisältyvään perhe-elämän (HE 309/1993 vp, s. 53/1) suojaan 

samoin kuin perustuslain 10 §:n 2 momentissa suojattuun luottamuksellisen viestin sa-

laisuuteen. Sääntely on merkityksellistä myös perustuslain 12 ja 15 §:ssä turvattujen sa-

nanvapauden ja omaisuuden suojan kannalta. 

Sääntely perusteiden hyväksyttävyys. Lakiehdotuksen 25 §:n 1 momentista ilmenevät 

sääntelyn perusteet ovat perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät. Kysymys on osin 

lastensuojelullisista tarkoituksista (1 kohta) ja pyrkimyksestä suojella sijaishuollossa 

olevan lapsen henkeä, terveyttä, kehitystä ja turvallisuutta (2 kohta) sekä osin tarpeesta 

suojella muiden henkilöiden henkilökohtaista turvallisuutta (3 kohta). Lapsen oman tahdon 

kunnioittamiseen liittyvä rajoitusperuste (4 kohta) kiinnittyy perustuslain 6 §:n 3 

momentin säännökseen lapsen oikeudesta saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 

kehitystään vastaavasti. 

Luottamuksellisen viestin salaisuuteen puuttuvan sääntelyn tulee täyttää perustuslain 

10 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Lailla voidaan momentin mukaan säätää 

välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen muun ohella vapaudenmenetyksen ai-

kana. Vaikka sijaishuolto ei sellaisenaan merkitsekään lapsen vapauden menetystä, voi-

daan viestin salaisuutta puheena olevan perusoikeussäännöksen esitöiden mukaan rajoittaa 

sinä aikana, jona lapsi on huostaan otettuna lastensuojelulainsäädännön perusteella (HE 

309/1993 vp, s. 54/11). Ehdotetulle sääntelylle on siten tältäkin osin hyväksyttävä peruste. 

Sääntelyn tarkkarajaisuus. Lakiehdotuksen 25 § on jossain määrin hankalasti avautuva 

kokonaisuus. Rajoitusedellytyksiä ja -tapoja koskevien säännösten erottaminen ehdotetulla 

tavalla vaikeuttaa sääntelyn ymmärrettävyyttä. Pykälän kirjoitusasu ei sekään ole kaikilta 

osiltaan onnistunut. Esimerkiksi lapsen oikeutta tavata läheisiään voidaan pykälän 2 

momentin ensimmäisen virkkeen mukaan rajoittaa "1 momentissa tarkoitetusta syystä", 
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vaikka tarkoitus lienee viitata muihinkin 1 momentissa oleviin edellytyksiin kuin 

rajoituksen syyhyn. Pykälän 2 momentissa käytetyn kirjoitustavan vuoksi näyttää lisäksi 

siltä, etteivät 1 momentin mukaiset rajoitusedellytykset koskisi lainkaan muita 

rajoitustapoja kuin lapsen oikeutta tavata läheisiään ja että muut rajoitukset olisi mah-

dollista ulottaa muihinkin henkilöihin kuin lapsen vanhempiin ja läheisiin. Valiokunta 

pitää sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkaraj ai suuteen kohdistuvien vaatimusten vuoksi 

tärkeänä, että 25 § tarkistetaan sanonnaltaan paremmin vastaamaan esityksen tarkoitusta. 

Sääntelyn oikeasuhtaisuus. Perustuslakivaliokunta on aiemmin vastaavanlaisissa sääntely-

yhteyksissä korostanut tarkoitussidonnaisuuden ja oikeasuhtaisuuden vaatimusten 

asianmukaisen huomioon ottamisen tärkeyttä sovellettaessa lain yksittäisiä toimivalta-

säännöksiä (PeVL 34/2001 vp, s. 2—3, PeVL 20/2005 vp, s. 5—6). Esimerkiksi luotta-

muksellisen viestin salaisuutta voidaan perustuslain kannalta rajoittaa vain siinä määrin 

kuin se on kussakin yksittäistapauksessa perusteltua (HE 309/1993 vp, s. 54/11). Jos ra-

joituksen tarkoitus on saavutettavissa pidättämällä viesti, ei viestin lukemista voida pitää 

välttämättömänä eikä siihen siten perustuslain mukaan saa ryhtyä (PeVL 34/2001 vp, s. 5). 

Vastaavasti esimerkiksi lapsen ja tämän vanhempien tapaamisen epääminen kokonaan voi 

perustuslain näkökulmasta tulla kysymykseen vain, jos rajoituksen tarkoitusta ei ole 

mahdollista saavuttaa lievemmillä toimenpiteillä, kuten päätöksellä tapaamisajas-ta ja -

paikasta. Valiokunta huomauttaa, että yhteydenpidon rajoittaminen merkitsee puuttumista 

paitsi lapsen myös hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä perusoikeuksiin. 

Vaatimus rajoitustoimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta ei käy riittävällä tarkkuudella 

pykälästä ilmi. Toimenpiteen välttämättömyydestä on kyllä maininta 25 §:n 1 momentin 1 

ja 3 kohdassa, mutta nämä maininnat eivät näyttäisi pykälän rakenteen ja kirjoitustavan 

vuoksi olevan sovellettavissa kaikkiin 2 momentissa tarkoitettuihin rajoitustoimenpiteisiin. 

Puutteen vakavuutta lisää, etteivät lakiehdotuksen 30 a §:n säännökset 

rajoitustoimenpiteiden käyttämisen yleisistä edellytyksistä koske yhteydenpidon rajoit-

tamista 25 ja 25 a §:n nojalla. Näistä syistä sääntelyä tulee valiokunnan mielestä täydentää 

vaatimuksella suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta niin, että 25 §:n mukaisia ra-
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joitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain siinä määrin kuin kussakin tapauksessa on laissa 

säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi välttämätöntä. 

Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta voidaan 25 a §:n 1 momentin pääsäännön 

perusteella tehdä määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Erityisen painavasta 

syystä päätös voidaan kuitenkin tehdä kolmeksi vuodeksi, jos on todennäköisiä syitä 

epäillä momentissa tarkoitettua uhkaa vakavaksi tai pitkäaikaiseksi. 

Kolme vuotta on etenkin lapsen ikävuosiin suhteutettuna varsin pitkä aika. Mah-

dollisuus rajoittaa lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa —ja viime kädessä estää se 

kokonaan — näin pitkäksi ajaksi ilman velvollisuutta arvioida rajoituksen edellytyksiä 

uudelleen sisältää valiokunnan mielestä tavanomaista suuremman riskin rajoituksen oi-

keasuhtaisuuteen kohdistuvien vaatimusten sivuuttamisesta. Lakiehdotusta on siksi tärkeää 

tarkistaa niin, että päätös yhteydenpidon rajoittamisesta on kaikissa tapauksissa voimassa 

enintään vuoden kerrallaan. 

Päätös lapsen olinpaikan salaamisesta on 25 §:n 3 momentin perusteella määräai-

kainen. Lakiehdotusta on tältä osin täydennettävä maininnalla, kuinka pitkäksi määräajaksi 

kerrallaan päätös voidaan tehdä. 

Huoltosuunnitelma. Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta voidaan 25 §:n 1 momentin 

mukaan tehdä, jollei yhteydenpidosta ole voitu sopia esimerkiksi tapauskohtaista huol-

tosuunnitelmaa laadittaessa. Huoltosuunnitelmasta säädetään nykyisin lastensuojeluase-

tuksessa, mikä ei ole valiokunnan mielestä asianmukaista, kun otetaan huomioon suun-

nitelman asiallinen merkitys lapsen ja hänen perheensä oikeuksien toteutumisen kannalta. 

Valiokunta pitää siksi tärkeänä, että ainakin säännökset suunnitelman keskeisestä sisällöstä 

ja asianosaisten osallistumisesta sen laadintaan annetaan lailla (ks. vankeuslain 4 luvun 6 

ja 7 § sekä PeVL 20/2005 vp, s. 4). 
 

Omaisuuden haltuun ottaminen 

Laitoksen haltuun on 31 §:n 1 momentin nojalla otettava lapsella olevat päihdyttämis-tai 

vahingoittamistarkoitukseen soveltuvat aineet ja esineet. 
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Lapsen omistusoikeutta rajoittavalle sääntelylle on lapsen itsensä ja muiden hen-

kiöiden perusoikeuksien suojaamiseen liittyvät hyväksyttävät ja painavat perusteet. 

Säännökset ovat riittävän tarkkarajaisia. Niiden soveltamista rajataan maininnoilla päih-

teiden käyttöön "erityisesti soveltuvista välineistä" ja henkilön vahingoittamiseen "tar-

koitetuista" aineista ja esineistä. Säännöksen muotoiluun "ominaisuuksiensa puolesta 

soveltuva" aine tai esine tosin liittyy tiettyä väljyyttä. Tältä osin rajoitustoimenpiteen 

edellytyksenä kuitenkin momentin mukaan on, että lapsi todennäköisesti käyttää ainetta tai 

esinettä vaarantamis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Edellytys nostaa toimenpide-

kynnystä ja rajaa toimivallan käyttöä valiokunnan mielestä riittävästi. Kun lisäksi otetaan 

huomioon 30 a §:stä ilmenevät yleiset vaatimukset rajoitustoimenpiteen välttämät-

tömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta, ei sääntely näiltä osin muodostu perustuslain kannalta 

ongelmalliseksi. Lakia on kuitenkin täydennettävä säännöksellä laitoksen haltuun otetun 

sellaisen omaisuuden palauttamisesta omistajalle, jonka palauttamisesta tai hävittämisestä 

ei ole annettu säännöksiä muualla lainsäädännössä (ks. mielenterveyslain 22 g §:n 1 

mom.). 

^ Laitoksen haltuun voidaan 31 §:n 3 momentin nojalla ottaa lisäksi muut kuin 1 mo-

mentissa tarkoitetut aineet ja esineet, jotka todennäköisesti haittaavat lapsen oman tai 

toisten lasten sijaishuollon järjestämistä. 

Säännös on huomattavan väljä ja sellaisena tuo sääntelyn piiriin hyvin monenlaisia 

esineitä — sellaisiakin, joilla ei ole merkitystä laitoksessa olevien terveyden tai tur-

vallisuuden taikka siellä olevan omaisuuden suojaamisen kannalta. Esityksen perusteluissa 

mainitaan esimerkkeinä muiden ohella matkapuhelin, moottoriajoneuvo ja erilaiset 

soittimet. Sääntelyllä suojattavana intressinä näyttäisi olevan lasten sijaishuollon 

järjestämiseen yleisesti liittyvien haittojen ehkäiseminen tai poistammen. Näin yleinen 

intressi lisää sääntelyn väljyyttä etenkin, kun rajoituksen toimeenpanemiseksi on ehdo-

tetun sanamuodon perusteella riittävää, että aineiden tai esineiden hallussapidosta aiheutuu 

todennäköisesti — vaikka vain vähäistä — haittaa sijaishuollon järjestämiselle. Väljä 

sääntely ei ole omiaan torjumaan mahdollisuutta käyttää toimivaltuuksia mielivaltaisesti 

(PeVL 11/2005 vp, s. 8/1, PeVL 46/2005 vp, s. 3/1). Jotta lakiehdotus voidaan näiltä osin 
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käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, on 31 §:n 3 momenttia täsmennettävä 

esimerkiksi sitomalla aineiden ja esineiden haltuun ottaminen perusteltuun epäilyyn 

vakavan haitan aiheuttamisesta laitoksen yleiselle järjestykselle taikka sijaishuollossa 

olevien lasten hoidon tai kasvatuksen järjestämiselle. 
 

Henkilöntarkastus ja -katsastus 

Lakiehdotuksen 31 a §:n säännökset henkilöntarkastuksesta ja -katsastuksesta ovat mer-

kityksellisiä perustuslain 7 §:n 1 momentissa ja 10 §:n 1 momentissa turvattujen henki-

lökohtaisen koskemattomuuden ja yksityiselämän suojan kannalta. Tarkastuksen edelly-

tyksenä on perusteltu syy epäillä, että lapsella on vaatteissaan tai muutoin yllään 31 §:n 1 

momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä. Henkilönkatsastus taas voidaan toimittaa, jos 

on perusteltua syytä epäillä lapsen käyttäneen 31 §:n 1 momentissa tarkoitettuja 

päihdyttäviä aineita. Kun otetaan huomioon valiokunnan aiempi käytäntö (PeVL 

34/2001 vp, s. 4/H, PeVL 20/2005 vp, s. 6/II) ja lakiehdotuksen 31 §:n 1 

momentista edellä esitetty arvio, ei sääntely muodostu perustuslain kannalta 

ongelmalliseksi. 
 

^ (?t      Lapsen käytössä olevien tilojen ja hänelle osoitettujen lähetysten tarkastus 

Lain 31 b §:n 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi lapsen käytössä olevien 

tilojen ja hänen hallussaan olevan omaisuuden tarkastamisesta. Valiokunta ei 

ole aiemmin pitänyt rangaistuslaitoksen selliä perustuslain 10 §:ssä turvatun 

kotirauhan piiriin kuuluvana tilana (PeVL 12/1998 vp, s. 5/II). 

Laitoshuollossa olevan lapsen käytössä olevat tilat eivät valiokunnan mielestä 

nekään nauti kotirauhan suojaa. Tällaisiin tiloihin kohdistuvat 

tarkastusvaltuudet ovat sen sijaan merkityksellisiä perustuslain 10 §:ssä 

turvatun yksityiselämän suojan kannalta. Tarkastusvaltuuksien käyttö on 

ehdotuksessa sidottu 31 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin aineisiin ja esineisiin 

sekä perusteltuun syyhyn epäillä lapsella olevan hallussaan tällaisia aineita tai 

esineitä. Sääntely ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
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Lakiehdotuksen 31 b §:n säännökset lapselle osoitetun lähetyksen 

tarkastamisesta eivät ole ongelmallisia perustuslain 10 §:n kannalta, kun 

otetaan huomioon, että välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin 

salaisuuteen voidaan perusoikeussäännöksen esitöiden mukaan säätää muun 

ohella sinä aikana, jona henkilö on huostaan otettuna 

lastensuojelulainsäädännön perusteella (HE 309/1993 vp, s. 54/11). 

Lähetyksen sisällön saa 31 b §:n 2 momentin perusteella tarkastaa 

luottamuksellista viestiä lukematta. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, 

ettei myöskään pykälän 4 momentissa tarkoitettuun toimielimeen kuuluvilla 

ole momentin sanamuodon mukaan oikeutta lukea viestin sisältöä. 
 

Kiinnipitäminen 

Laitoksen johtaja tai laitoksen hoito-ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva voi 

31 c §:n 1 momentin nojalla pitää kiinni lapsesta tämän rauhoittamiseksi, jos 

lapsi sekavan tai uhkaavan käyttäytymisensä perusteella todennäköisesti 

vahingoittaisi itseään tai muita. Edellytyksenä lisäksi on, että kiinnipitäminen 

on välttämätöntä lapsen oman tai toisen henkilön hengen, terveyden tai 

turvallisuuden välittömän vaarantumisen vuoksi taikka omaisuuden 

merkittävän vahingoittamisen estämiseksi. 

Valtuuden käyttäminen merkitsee puuttumista perustuslain 7 §:n 1 momentissa 

turvattuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Näihin oikeuksiin ei 

perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa sää-

dettyä perustetta. 

Valtuuden käyttö on säännöksessä sidottu perusoikeusjärjestelmän kannalta hy-

väksyttäviin ja verraten tiukkoihin edellytyksiin. Kysymys on lyhytaikaisesta toimenpi-

teestä, jonka on ehdotuksen mukaan oltava luonteeltaan hoidollista ja huollollista sekä 

kokonaisuutena arvioiden puolustettavaa, kun otetaan huomioon lapsen käyttäytyminen ja 

tilanne muutoinkin. Säännös sisältää myös oikeasuhtaisuuden kannalta tärkeän vaati-

muksen kiinnipitämisen lopettamisesta heti, kun toimenpide ei enää ole välttämätön. 

Sääntely ei muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi (PeVL 70/2002 vp, s. 4), 
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Valiokunta kuitenkin tähdentää suhteellisuusperiaatteen suurta merkitystä tarvittavan 

voiman käyttöä kulloisessakin tapauksessa mitoitettaessa. 

Kiinnipitämiseen turvautuneen henkilön on 31 c §:n viimeisen virkkeen mukaan 

laadittava toimenpiteestä kirjallinen selvitys laitoksen johtajalle. Koska myös laitoksen 

johtaja voi käyttää kiinnipitämisvaltuutta, on eri osapuolten oikeusturvan kannalta va-

liokunnan mielestä tärkeää, että myös hänen on tällaisessa tapauksessa laadittava kirjal-

linen selvitys esimerkiksi asianomaisen laitoksen muulle johdolle tai sosiaalihuoltolain 6 

§:n 1 momentissa tarkoitetulle toimielimelle. Tästä on syytä lisätä lakiin maininta. 
 

Poistumiskielto 

Lapselle voidaan 32 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkemmin mainituilla edellytyksillä 

asettaa kielto poistua laitoksen alueelta, laitoksesta tai tietyn asuinyksikön tiloista, jos 

rajoitus on lapsen huollon kannalta välttämätön ja lapsen edun mukainen. Kieltoa ei saa 

ilman uutta päätöstä asettaa seitsemää vuorokautta pidemmäksi ajaksi. Yhtäjaksoisesti 

poistumiskielto voi kestää enintään 30 vuorokautta. 

Sääntelyssä on kysymys mahdollisuudesta rajoittaa perustuslain 9 §:ssä turvattua 

liikkumisvapautta, mutta ainakin pitkään jatkuva poistumiskielto merkitsee myös perus-

tuslain 7 §:ssä turvatun vapauden riistämistä eli järjestelyä, jolla henkilöä kielletään ja 

estetään poistumasta hänelle määrätystä hyvin rajatusta olinpaikasta (HE 309/1993 vp, s. 

48/1). 

Poistumiskiellon määräämisen edellytyksistä on perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttäviin ja painaviin perusteisiin tukeutuvat säännökset 32 §:n 1 momentissa. 

Edellytykset liittyvät päihteiden käyttöön, rikollisuuteen ja muuhun näihin verrattavaan 

lapsen terveyttä tai kehitystä vakavasti vaarantavaan käyttäytymiseen. Kielto voi olla 

säännöksestä ilmenevällä tavalla vain määräaikainen eikä kieltoa saa määrätä laajempana 

eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen hoitoja kasvatus välttämättä edellyttävät. Ehdotus 

sisältää vielä säännöksen kiellon peruuttamisesta heti, kun se ei enää ole pykälän 1 

momentissa tarkoitetulla tavalla välttämätön. Ehdotettu sääntely ei vaikuta lakiehdotuksen 

käsittelyjärjestykseen. 
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Eristäminen 

Lapsi voidaan 32 c §:n nojalla eristää laitoksen muista lapsista enintään 48 tunniksi. 

Eristäminen ei kuitenkaan saa ilman uutta päätöstä jatkua 24 tuntia kauempaa. Toimenpide 

merkitsee perustuslain 7 §:ssä turvatun vapauden riistämistä ja on siten varsin voimakas 

puuttuminen lapsen perusoikeuksiin. 

Ehdotus sisältää sääntelyn hyväksyttävyyden, tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtai-

suuden kannalta asianmukaiset säännökset eristämisen edellytyksistä. Laissa ehdotetaan 

lisäksi säädettäväksi lapsen huolenpidosta ja hoidosta eristämisen aikana samoin kuin 

lääkärintarkastuksesta eristämisen jatkamisesta päätettäessä. Valiokunta korostaa sitä, että 

säännöksessä tarkoitettu "jatkuva huolenpito" voi joissakin tapauksissa — esimerkiksi 

lapsen itsetuhoisen käyttäytymisen vuoksi — edellyttää hoitohenkilöstön olevan 

jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä eristettyyn lapseen (ks. mielenterveyslain 22 f §:n 2 

mom.). Näin ymmärrettynä sääntely ei valiokunnan aiempi käytäntö huomioon ottaen 

muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi (PeVL 34/2001 vp, s. 3—4). Lapsen 

oikeusturvan ja toimenpiteen käytön valvonnan näkökulmasta valiokunta pitää kuitenkin 

tärkeänä lakiehdotuksen täydentämistä maininnalla, jonka mukaan eristämisestä on 

kussakin tapauksessa ilmoitettava viipymättä sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa 

tarkoitetulle toimielimelle. 
 

Erityinen huolenpito 

Lapselle voidaan 32 b — 32 d §:n perusteella järjestää erityistä huolenpitoa enintään 30 

vuorokauden ajan. Erityisen painavasta syystä huolenpitoa voidaan jatkaa enintään 60 

vuorokaudella. Lasta voidaan toimenpiteen ajan estää poistumasta huolenpitoa varten 

järjestetyistä tiloista. Tämäkin sääntely mahdollistaa perustuslain 7 §:ssä turvatun va-

pauden riistämisen. 

Erityisessä huolenpidossa on kysymys moniammatillisesta hoidon ja huolenpidon 

järjestämisestä. Edellytyksenä on, että huolenpito on lapsen erittäin tärkeän yksityisen 

edun kannalta välttämätöntä vakavan päihde- tai rikoskierteen katkaisemiseksi taikka 

lapsen henkeä, terveyttä tai kehitystä muutoin vakavasti vaarantavan käyttäytymisen takia. 

Ehdotus sisältää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat täsmälliset ja toimenpiteen 
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oikeasuhtaisuutta korostavat sekä lapsen oikeuksien huomioon ottamisen kannalta kaiken 

kaikkiaan asianmukaiset säännökset. Ehdotus ei ole perustuslain näkökulmasta 

ongelmallinen. 
Muutoksenhaku 

Lakiehdotuksen 35 a §:n 1 momentissa lueteltuihin päätöksiin saa hakea muutosta valit-

tamalla. Luettelossa ei ole mainittu päätöstä 31 a §:ssä tarkoitetun henkilöntarkastuksen ja 

-katsastuksen toimittamisesta tai 31 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tilojen, 

omaisuuden ja lähetyksen tarkastamisesta eikä päätöstä 31 c §:n mukaisesta kiinnipitä-

misestä. 

Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin perusteella oikeus saada oikeuksiaan 

ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lain-

käyttöelimen käsiteltäväksi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon ta-

keisiin pykälän 2 momentin mukaan sisältyvä oikeus hakea muutosta turvataan lailla. 

Säännös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeista ei — sen esityöt 

huomioon ottaen (HE 309/1993 vp, s. 74/11) — estä säätämästä vähäisiä poikkeuksia 

esimerkiksi oikeuteen hakea muutosta, kunhan poikkeukset eivät muuta muutoksen-

hakuoikeuden asemaa pääsääntönä eivätkä yksittäistapauksessa vaaranna yksilön oike-

usturvaa. 

Muutoksenhakuoikeuden sääntely ehdotetulla tavalla on lähtökohdiltaan hyväk-

syttävää. Luettelossa mainitsematta jätetyt toimenpiteet ovat yleensä luonteeltaan sellaisia, 

että ne on pantava viivytyksettä täytäntöön ja että niitä edeltänyttä oikeustilaa ei voida 

enää muutoksenhakuteitse palauttaa (PeVL 34/2001 vp, s. 5/II). Siksi on tärkeää, että 

lapsen oikeusturvasta on näitä toimenpiteitä silmällä pitäen huolehdittu muilla keinoilla, 

kuten säännöksillä henkilöntarkastuksen- ja katsastuksen toimittamismenettelystä (31 a §), 

toimenpiteiden kirjaamisesta (32 e §) ja kirjallisen selvityksen antamisesta (31 c§ ) . 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että 35 a § ei sisällä nimenomaista valitus-

kieltoa. Muutoksenhausta on sen sijaan pykälän 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan 

muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Viime kädessä hallin-

tolainkäyttölain ja perustuslain 21 §:n perusteella näin ollen määräytyy, onko 35 a §:n 1 
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momentin luettelossa mainitsemattomassa asiassa tehtyä päätöstä jossakin — tosin hyvin 

poikkeuksellisessa — tapauksessa pidettävä valituskelpoisena. Ehdotettu sääntely ei 

vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 

Päätökseen yhteydenpidon rajoittamisesta ei 12 vuotta nuoremman lapsen van-

hemmalla tai huoltajalla näyttäisi 35 a §:n 2 momentin sanamuodon mukaan olevan oi-

keutta hakea muutosta. Tarkoitus kuitenkin lienee säätää 12 vuotta täyttäneen lapsen oi-

keudesta hakea muutosta vanhempansa ja huoltajansa ohella. Säännöksen sanamuotoa on 

aiheellista tarkistaa. 
 

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle 

Lastensuojelulain 6 luvun säännöksiä rajoitustoimi vallasta sovelletaan 23 a §:n nojalla 

myös yksityisissä lastensuojelulaitoksissa. Sääntelyä on tämän vuoksi arvioitava perus-

tuslain 124 §:n kannalta. Julkinen hallintotehtävä voidaan sen mukaan antaa muulle kuin 

viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukai-

seksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon 

vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin 

antaa vain viranomaisille. 

Lastensuojelun alalla on tarkoituksenmukaista ja perusteltua, että lapsen sijaishuolto 

voidaan järjestää kodinomaisissa tai lasten tavanomaista kasvuympäristöä muuten 

muistuttavissa olosuhteissa ja siten myös esimerkiksi perhehoitona tai laitoshoitona muun 

kuin viranomaisen ylläpitämässä laitoksessa. Perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän 

hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan tällaisessa toiminnassa yleensä huolehtia 

sääntelyn yleisen tarkkuuden ja asianmukaisuuden sekä asianomaisten henkilöiden 

sopivuuden ja pätevyyden avulla (PeVL 24/2001 vp, s. 4/II, PeVL 28/2001 vp, s. 5/II). 

Lisäksi tällaisia tehtäviä hoitavien henkilöiden julkisen valvonnan on oltava asianmukaista 

(HE 1/1998 vp, s. 179/11). 

Lakiehdotuksen säännöksissä rajoitustoimenpiteistä on kysymys julkisen vallan 

käyttöä sisältävistä toimivaltuuksista, jotka sinänsä mahdollistavat varsin voimakkaan 

puuttumisen yksilön perusoikeuksiin. Laitoksen johtaja tai laitoksen henkilökuntaan 

kuuluva voi päättää enintään 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpidon rajoituksesta (25 a 
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§:n 2 mom.), aineiden tai esineiden haltuunotosta (31 §:n 2 ja 3 mom.), henkilöntar-

kastuksesta ja -katsastuksesta (31 a §:n 1 ja 2 mom.), lapsen tilojen, omaisuuden ja lä-

hetysten tarkastamisesta (31 b §:n 3 mom.), kiinnipitämisestä (31 c §), enintään seitsemän 

vuorokautta kestävästä poistumiskiellosta (32 §:n 3 mom.) sekä eristämisestä (32 a §:n 2 

mom,). 

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on valiokunnan mielestä 

otettava huomioon sääntelyn lastensuojeluun liittyvät erityispiirteet. Lastensuojelun tar-

koituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön 

sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen tavalla, jossa lapsen etu on ensisijaisesti 

huomioon otettava periaate. Sijaishuollossa olevaan lapseen tai hänen läheisiinsä 

kohdistettavissa olevat rajoitustoimenpiteet perustuvat näihin lähtökohtiin samoin kuin 

esimerkiksi pyrkimykseen huolehtia siitä, ettei lapsi konkreettisissa tilanteissa vaaranna 

omaa tai toisten henkilöiden henkeä, terveyttä tai turvallisuutta taikka vahingoita 

omaisuutta. Lakiehdotuksessa säänneltyihin rajoitustoimenpiteisiin voi olla lapsen edun 

kannalta välttämätöntä turvautua siitä riippumatta, onko lapsi yksityisessä vai julkisessa 

laitoksessa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että päätökset pisimmälle menevistä 

rajoitustoimenpiteistä on ehdotuksessa osoitettu sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun toimelimen eli viranomaisen tehtäviksi, ei sääntelyssä ole tällaisessa erityisessä 

asiayhteydessä valiokunnan mielestä kysymys merkittävän julkisen vallan käytön 

antamisesta muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:ssä tarkoitetussa mielessä. 

Lakiehdotuksessa on kokonaisuutena arvioiden otettu asianmukaisesti huomioon 

perustuslain 124 §:n säännös perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaati-

muksista. Sääntely ei muodostu tarkkuuden tai täsmällisyyden taikka oikeusturvan nä-

kökulmasta ongelmalliseksi, etenkään jos valiokunnan edellä tässä lausunnossa esitetyt 

muutkin kuin lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen vaikuttavat huomautukset otetaan 

asianmukaisesti huomioon. Yksityisen laitoksen henkilöstö on 23 a §:n perusteella ri-

kosoikeudellisessa virkavastuussa. Lakiehdotuksessa on säännös muutoksenhausta lai-

toksessa tehtyyn päätökseen rajoitustoimenpiteen käyttämisestä, minkä lisäksi ehdotus 
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sisältää säännöksiä muista oikeusturvan kannalta tärkeistä seikoista, kuten toimenpiteiden 

kirjaamisesta. 

Oikeusturvaan liittyvänä järjestelynä on huomattava, että lääninhallituksen tulee 32 f 

§:n perusteella seurata lastensuojelulaitoksen toimintaa sekä erityisesti valvoa las-

tensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Valiokunta korostaa läänin-

hallituksen asemaa perusoikeuksiin vahvasti puuttuvan sääntelyn valvonnassa. Oikeus-

turvanäkökohtien jatkuvan huomioimisen ja valvonnan asianmukaisuuden kannalta on 

valiokunnan mielestä perusteltua täydentää lakiehdotusta säännöksellä lastensuojelulai-

tosten velvollisuudesta tehdä rajoitustoimenpiteiden käytöstä säännönmukaisesti selkoa 

sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimielimelle ja sitä kautta lääninhal-

litukselle. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 31 §:n 

3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen 

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. 
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