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HE 252/2006 - Eduskunnan lakivaliokunnan asiantuntijakuuleminen 5.12.2006 
 

HALLITUKSEN ESITYS LASTENSUOJELULAIKSI 
 

Yleistä 
 

Lakiesityksen keskeisinä tavoitteina on turvata lapsen oikeuksien ja edun 
huomioon ottaminen lastensuojelua toteutettaessa sekä varmistaa lapsen ja hänen 
perheensä tarvitsemat tukitoimet ja palvelut. Esityksellä pyritään myös 
edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä lasten kasvuolosuhteiden ja 
palvelujen kehittämisessä sekä yksittäistä lasta ja hänen perhettään 
koskevan.lastensuojelun toteuttamisessa. Tavoitteena on myös ongelmiin 



 

 

puuttuminen entistä varhaisemmassa vaiheessa ja annetun tuen vaikuttavuuden 
parantaminen. Lisäksi esityksen tarkoituksena on parantaa lapsen ja vanhempien 
oikeusturvaa erityisesti lastensuojeluun liittyvässä päätöksenteossa. 
 

Lakiesitys on valmisteltu toukokuun 16 päivänä 2006 mietintönsä antaneen 
Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmän ehdotusten (STM selvityksiä 
2006:25) pohjalta. Työryhmä koostui sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin, 
oikeusministeriön, hallinto-oikeuksien, lääninhallitusten, lastensuojelujärjestöjen 
ja Helsingin sekä Vantaan kaupunkien edustajista. Lisäksi esityksen 
valmistelussa on otettu huomioon työryhmän ehdotuksista kesäkuussa 2006 
saadut yhteensä noin 80 lausuntoa. 
 

Muistiossa keskitytään valiokunnan kuulemiskutsussa mainittuihin kysymyksiin. 
 

Huostaanotto ja siihen liittyvä sijaishuoltoon sijoittaminen 
 

Huostaanoton edellytykset ehdotetaan säilytettäväksi pääpiirteissään voimassa 
olevaa lastensuojelulakia vastaavina. Sen sijaan huostaanoton valmistelusta ja 
huostaanottoprosessista ehdotetaan säädettäväksi voimassa olevaa lakia 
yksityiskohtaisemmin. Huostaanoton valmistelun tulisi tapahtua pääsääntöisesti 
kahden sosiaalityöntekijän parityönä. Tämän lisäksi valmistelussa tulisi käyttää 
tarvittavaa muuta asiantuntemusta kuten oikeudellista ja lapsen kasvun sekä 
kehityksen asiantuntemusta. Lastensuojelun työntekijän oikeudesta saada 
huostaanoton valmistelussa tarvittavat asiantuntijalausunnot säädettäisiin 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia täydentävästi 
lastensuojelulaissa. Huostaanoton valmistelun yhteydessä tulisi myös selvittää 
lapsen läheisverkoston mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen 
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asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen. Asiaan osallisten kuulemisesta 
päätöksenteon yhteydessä säädettäisiin pääpiirteittäin voimassa olevaa 
lastensuojelulakia vastaavasti. 
 

Ehdotettu lastensuojeluasioiden päätöksentekomalli poikkeaisi nykyisestä siinä, 
että tahdonvastaisia huostaanottoasioita koskeva päätöksenteko siirrettäisiin 
sosiaalilautakunnilta hallinto-oikeuksille. Lisäksi päätöksenteko muissa 
oikeusturvan kannalta tärkeimmissä lastensuojeluasioissa säädettäisiin kunnassa 
viranhaltijatasolie. 
 

Huostaanottoa koskevan päätöksen tekisi tilanteissa, joissa 12 vuotta täyttänyt lapsi 
tai huoltaja eivät vastusta huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon 
sijoittamista, kunnan sosiaalihuollon johtava viranhaltija lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. Sama koskee sijaishuoltopaikan 
muuttamista ja huostassapidon lopettamista koskevaa päätöksentekoa. Sen sijaan 
tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa päätöksen tekisi hallinto-oikeus edellä 
mainitun viranhaltijan hakemuksesta ja lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. Lastensuojelulaissa säädettäisiin myös 
hallinto-oikeudelle toimitettavan huostaanottoa koskevan hakemuksen sisällöstä. 
 

Nykyisin kaikki sosiaalilautakuntien tekemät päätökset tahdonvastaisissa 
huostaanottoasioissa menevät hallinto-oikeuksiin alistusasioina. Päätöksenteko 
muun muassa suostumukseen perustuvissa huostaanottoasioissa, sijaishuoltopaikan 
muuttamisessa ja huostassapidon lopettamisessa on lastensuojelulaissa osoitettu 
sosiaalilautakunnalle, mutta käytännössä päätöksenteko on sosiaalihuoltolain 
mukaisesti delegoitu lautakunnan alaiselle yksittäiselle viranhaltijalle. Ainoastaan 
hallinto-oikeuksille siirrettäväksi ehdotettua päätöksentekoa tahdonvastaisista 
huostaanottoasioista ei voi nykyisen lainsäädännön mukaan delegoida yksittäiselle 
viranhaltijalle. 
 

Esityksen tavoitteena on parantaa asianosaisten oikeusturvaa korostamalla 
asiantuntemusta ja puolueettomuutta päätöksenteossa. Ehdotettu 
päätöksentekomalli pohjautuu jo vuonna 1995 mietintönsä antaneen 
Lapsioikeudellista päätöksentekomenettelyä selvittäneen toimikunnan 
ehdotuksiin (Komiteanmietintö 1995:12). Lastensuojelulain kokonais-
uudisrustyöryhmän ehdotuksista kesäkuussa 2006 saaduissa lausunnoissa 
päätöksentekomalli sai laajan kannatuksen, muun muassa hallinto-oikeuksilta ja 
oikeusministeriöltä. Korkein hallinto-oikeus ei antanut tässä vaiheessa pyydettyä 
lausuntoa, mutta se antoi lakiehdotusluon-noksesta kriittisen lausunnon 
syyskuussa esityksen valmistelun ollessa loppusuoralla. 
 

Korkein hallinto-oikeus toi lausunnossaan periaatteellisena ongelmana esiin sen, 
että tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa korkein hallinto-oikeus olisi ainoa 
valitusaste. Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta yksi muutoksenhakuaste on 
kuitenkin katsottu yksilön oikeusturvan kannalta riittäväksi. Tahdonvastaisten 
huostaanottoasioiden nykyistä perusteellisempi käsittely ensivaiheen 
päätöksenteon yhteydessä voi myös vähentää muutoksenhakutarvetta. Tämän 
vuoksi esityksen vaikutuksia korkeimman hallinto-oikeuden työmäärään on tässä 
vaiheessa vaikea arvioida. 
 

Ehdotettu päätöksentekomalli lisäisi hallinto-oikeuksien työmäärää. Tarvittava 
resurssien lisäys on arvioitu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa ja todettu sen 
olevan noin 12-14 virkaa. 
 

Lapsen kuuleminen 
 

Lakiesityksen 4 luvun lapsen osallisuutta koskevilla säännöksillä pyritään 
erityisesti edistämään kaiken ikäisten lasten näkemysten todellista huomioon 
ottamista lastensuojelua toteutettaessa. Pienelläkin lapsella tulisi siten voida olla 
tosiasiassa mahdollisuus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevassa 
lastensuojeluasiassa. Tämän vuoksi kaikissa lastensuojelutoimenpiteissä olisi 
selvitettävä lapsen mielipiteet ja toivomukset riippumatta lapsen iästä. Lapsen 
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mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen tapa olisi valittava lapsen kehitystason 
mukaan. Esimerkiksi hyvin pienten lasten kohdalla tämä voi tarkoittaa 
havainnointia ja kouluikää lähestyvillä keskustelua. Lapsen näkemykset olisi myös 
otettava huomioon lapsen kypsyyden edellyttämällä tavalla. 
 

Velvollisuutta selvittää lapsen mielipide päätöksenteon yhteydessä ehdotetaan 
korostettavaksi säännöksellä, jonka mukaan selvittämisen sisällöstä ja 
selvittämistavasta on tehtävä merkintä lasta koskeviin lasten-suojeluasiakirjoihin. 
Lisäksi säädettäisiin erikseen niistä poikkeuksellisista tilanteista, joissa lapsen 
mielipide voitaisiin jättää selvittämättä. Lapsen näkemysten selvittämistä ja 
huomioon ottamista on tarkoitus edistää myös muun muassa korostamalla lapsen 
tapaamista ja niin kutsuttua lapsilähtöistä työskentelyä lastensuojelun 
menettelytapoja koskevissa säännöksissä. 
 

Hallintolain mukaista kuulemista, jossa lapselle on varattava tilaisuus tutustua 
myös kaikkiin asiaan liittyviin asiakirjoihin, ehdotetaan nykyisestä sääntelystä 
poiketen vaadittavaksi pääsääntöisesti vasta 15 vuotta täyttäneen lapsen ollessa 
kyseessä. Poikkeuksena tästä 12 vuotta täyttänyttä lasta olisi kuultava 
hallintolain mukaisesti ennen päätöksiä, jotka ratkaisevasti vaikuttavat lapsen 
tulevaisuuteen ja joissa jo 12 vuotta täyttäneellä lapsella voidaan katsoa olevan 
erityinen itsenäinen vanhemmista poikkeava intressi. Tällaisia ovat päätökset 
huostaanotosta, sijaishuollosta, huostassapidon lakkaamisesta ja yhteydenpidosta 
sijaishuollon aikana. 
 

Lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen yhteydessä kaikenikäisille 
lapsille tulisi antaa tietoa heitä itseään koskevista suunnitelmista, toimenpiteistä 
ja niiden aikataulusta lapsen ikätason ja kypsyyden edellyttämällä tavalla. 
Vaikka eräissä lastensuojeluasioissa jo 12-vuotiaalla lapsella olisi nykyiseen 
tapaan oikeus nähdä asiaa koskevat asiakirjat hallintolain mukaisen kuulemisen 
yhteydessä, lapselle ei kuitenkaan saisi antaa tietoja, jotka ovat omiaan 
vahingoittamaan häntä. Tästä ehdotetaan säädettäväksi lapsen kuulemista 
koskevassa säännöksessä. 
 

Lapsen kuulemisesta hallintotuomioistuimessa ja siinä noudatettavasta 
menettelystä säädettäisiin hallintotuomioistuinkäsittelyä koskevassa 14 luvussa. 
 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 
 

Hallintotuomioistuimissa noudatettavat prosessi- ja muut menettelysäännökset 
sisältyvät pääosin hallintolainkäyttölakiin ja asianomaisia tuomioistuimia 
koskeviin lakeihin kuten hallinto-oikeuslakiin. Näiden yleisten säännösten lisäksi 
lastensuojelulakiin ehdotetaan otettavaksi lastensuojeluasioiden 
hallintotuomioistuinkäsittelyä koskevia erityissäännöksiä. Kyseiset säännökset on 
valmisteltu Lastensuojelulain ko-konaisuudistustyöryhmän ehdotusten ja niistä 
saatujen lausuntojen pohjalta yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. 
 

Lastensuojelulaissa säädettäisiin ensinnäkin hakemukseen perustuvien 
huostaanottoasioiden käsittelyssä noudatettavasta menettelystä hallinto-oikeudessa. 
Niiden osalta hallintolainkäyttölain valitusasioita ja hallintoriita-asioita koskevat 
menettelysäännökset eivät ole kaikilta osin riittäviä. 
 

Hallinto-oikeus voisi antaa huostaanottoa koskevissa hakemusasioissa asian 
käsittelyä koskevia väliaikaisia määräyksiä. Määräysten tarkoituksena olisi asian 
valmisteluun tarvittavan ajan varaamisen lisäksi turvata lapsen tilanne asian 
käsittelyn aikana. Hallinto-oikeudelle ehdotetaan tästä syystä säännönmukaisesta 
hallintolainkäytöstä poikkeavia valtuuksia päättää väliaikaisin määräyksin lapsen 
olinpaikasta, hoidosta ja kasvatuksesta oikeudenkäynnin aikana. 
 

Erityisesti hakemusasioissa hallinto-oikeuden tulisi tarvittaessa järjestää 
valmisteleva suullinen käsittely, joissa asianosaisten ja sosiaaliviranomaisten 
kanssa valmisteltaisiin asian tuomioistuinkäsittelyä muun muassa käymällä läpi 
asiassa riitaiset kysymykset ja niitä koskevan näytön hankkiminen. Hallinto-oikeus 
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voisi toimittaa valmistelevan suullisen käsittelyn ja ratkaista edellä mainitun 
väliaikaista määräystä koskevan asian yhden tuomarin kokoonpanossa. 
Ehdotettujen säännösten tarkoituksena olisi joustavoittaa ja nopeuttaa 
hakemukseen perustuvan huostaanottoasian käsittelyä hallinto-oikeudessa. 
 

Lisäksi lastensuojelulakiin ehdotetaan kaikkien lastensuojeluasioiden 
hallintotuomioistuinkäsittelyä koskevia säännöksiä muun muassa lapsen 
kuulemisesta ja avustamisesta hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa sekä asioiden käsittelystä kiireellisenä. Nämä säännökset koskisivat 
siten sekä hakemus- että valitusasioiden käsittelyä. Säännösten tarkoituksena on 
turvata lapsen edun huomioon ottaminen asiaa käsiteltäessä. 
Muutoksenhaku 
 

Muutoksenhakua koskevassa 15 luvussa ehdotetaan säädettäväksi ensinnäkin 
muutoksenhakuun oikeutetuista henkilöistä. 
 

Huoltajasta tai muusta laillisesta edustajasta riippumatonta, erillistä 
muutoksenhakuoikeutta ehdotetaan pääsääntöisesti 15 vuotta täyttäneelle 
lapselle. Kuitenkin niissä lapsen kannalta erityisen merkittävissä asioissa, joissa 
jo 12 vuotta täyttäneelle lapselle säädetään oikeus käyttää puhevaltaansa 
huoltajansa ohella, olisi myös vastaavasti 12 vuotta täyttäneellä lapsella 
huoltajansa ohella itsenäinen muutoksenhakuoikeus. Mainittuja asioita olisivat 
kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa, sijaishuoltoa ja huostassapidon lopettamista 
sekä yhteydenpitoa koskevat asiat. 
 

Lapsen oikeusturvan kannalta olisi merkittävää, että 12-vuotiaan ja sitä 
vanhemman lapsen huostaanoton vastustaminen aiheuttaisi, että huostaanotosta 
päättäminen siirtyisi hallinto-oikeuden hakemuskäsittelyyn. Näin ollen 
huostaanotto tulisi nykyiseen tapaan ainakin yhden asteen tuomioistuinkäsittelyyn 
ilman, että lapsen täytyisi tehdä asiassa valitusta. 
 

Lapselle voitaisiin lastensuojelulaissa säädetyillä edellytyksillä määrätä 
edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa. Mikäli lapselle on 
määrätty edunvalvoja, tämä edustaa lasta hallintomenettelyssä ja 
oikeudenkäynnissä lapsen iästä riippumatta. Edunvalvoja voi myös lapsen puolesta 
päättää muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä. Tuomioistuin voisi myös lapsen 
edun sitä vaatiessa määrätä lapselle oikeuskäsittelyyn oman avustajan, vaikka 
sellaista ei nimenomaan olisi vaadittukaan. 
 

Huoltajalla olisi muutoksenhakuoikeus kaikista lastensuojelussa tehtävistä 
muutoksenhakukelpoisista päätöksistä. Huoltajan ohella muutoksenhakuoikeus 
olisi nykyiseen tapaan myös muulla vanhemmalla kiireellistä sijoitusta, 
huostaanottoa, sijaishuoltoa, huostassapidon lakkaamista ja yhteydenpidon 
rajoittamista koskevissa asioissa. 
 

Marraskuun alusta voimaan tulleita lastensuojelulain säännöksiä vastaavasti 
yhteydenpidon rajoittamista koskevasta päätöksestä voisivat hakea muutosta 12 
vuotta täyttäneen lapsen, lapsen vanhemman ja huoltajan lisäksi ne henkilöt, joita 
rajoitus koskee. 
 

Kiireellistä sijoitusta ja huostaanottoa sekä siihen liittyvää sijaishuoltoon 
sijoittamista koskevissa asioissa ehdotetaan voimassa olevaa lakia vastaavasti 
muutoksenhakuoikeutta myös henkilölle, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi 
on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut. Sijaishuollossa olevan 
lapsen perhehoitajalle ehdotetaan voimassa olevaa lakia vastaavasti 
muutoksenhakuoikeutta sijaishuoltopaikan muuttamista ja huostassapidon 
lakkaamista koskevissa asioissa. Muutoksenhakuoikeus koskisi ainoastaan 
perhehoitajalaissa tarkoitettua perhehoi 
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tajaa tai lapsen kanssa yhdessä yksityisen sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun 
lain mukaisen luvan saaneessa yksikössä asuvaa hoitajaa, joilla voidaan katsoa 
olevan läheinen suhde lapseen. 
 

Muutoksenhakuun oikeutettujen henkilöiden lisäksi muutoksenhakua koskevissa 
säännöksissä säädettäisiin ehdotetun uuden päätöksentekojärjestelmän mukaisesti 
niistä asiaryhmistä, joissa muutosta haetaan suoraan hallinto-oikeudelta. Lapsen 
ja perheen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä lapsi- ja perhekohtaista 
lastensuojelua koskevissa asioissa muutoksenhaku kunnan viranhaltijan 
tekemästä päätöksestä ohjattaisiin suoraan hallinto-oikeuteen. Tällaisia olisivat 
kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa ja sijaishuoltoa, huostassapidon lakkaamista, 
yhteydenpidon rajoittamista ja rajoitustoimenpiteitä koskevat asiat. Näissä 
asioissa ei siten tarvitsisi tehdä ennen varsinaista muutoksenhakua sosi-
aalihuoltolain mukaista oikaisuvaatimusta sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle. 
 

Päätösten täytäntöönpanosta säädettäisiin pääosin voimassa olevaa las-
tensuojelulakia vastaavasti. 
 

Muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta voisi hakea nykyiseen tapaan 
huostaanottoa ja sijaishuoltoa, huostassapidon lakkaamista, ehdotetun 35 §:n 
mukaista asumisen turvaamista ja yksityistä sijoitusta koskevien säännösten 
mukaista kieltoa pitää lasta yksityiskodissa koskevissa asioissa sekä marraskuun 
alussa voimaan tulleita lastensuojelulain muutoksia vastaavasti myös 
yhteydenpitoa koskevista päätöksistä. Lisäksi muutoksenhakuoikeus korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen ehdotetaan ulotettavaksi uusiin tuomioistuimelta haettavaa lupaa 
lapsen tutkimiseen koskeviin asioihin, 35 §:n mukaisiin toimeentuloa koskeviin 
asioihin ja jälkihuoltoa koskeviin asioihin. Lastensuojelulaissa ehdotetaan 
säädettäväksi myös siitä, että kuntien välisissä lastensuojelun järjestämis- ja 
kustannusvastuuta koskevista hallinto-oikeuden päätöksistä voitaisiin hakea 
muutosta suoraan ilman valituslupamenettelyä. 
 

Selvyyden vuoksi laissa säädettäisiin myös hakemuksen tai päätöksen tehneen 
viranomaisen muutoksenhakuoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Laissa 
säädettäisiin myös päätöksistä, joista ei niiden luonteesta johtuen olisi 
muutoksenhakuoikeutta. Näitä olisivat erityisesti hallinto-oikeuden tekemät 
täytäntöönpanon keskeyttämistä sekä huostaanottoa koskevassa hakemusasiassa 
annettua väliaikaista määräystä koskevat päätökset. 
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Lastensuojelutoimilla yhteiskunta tukee lapsen huoltajia heidän kasvatustehtävässään tai tarvittaessa puuttuu siihen 
rajoittamalla huoltajien oikeuksia ja vastuuta. Lastensuojelu koskettaa perhe-elämän herkkiä peruskysymyksiä. 
Tämä asettaa korkeat vaatimukset lastensuojelulainsäädännölle. Hyvien käytäntöjen kehittymiselle tarvitaan 
vankka lainsäädännöllinen pohja. Vaikka nykyinen vuodelta 1983 oleva lastensuojelulaki (683/1983) ei 
oikeusministeriön käsityksen mukaan ole arvomaailmaltaan vanhentunut, sen kokonaistarkastelu on kuitenkin ollut 
tarpeen. Näin on voitu ottaa huomioon lain voimassaolon ajalta saadut kokemukset sekä lapsen oikeuksien ja 
ihmisoikeuksien kehittyminen. 
 

Ehdotettu lastensuojelulaki jakautuu 17 lukuun, joissa on kaikkiaan 95 pykälää. Lukujen ja lakipykälien määrä on 
siten lähes kaksinkertaistunut nykyisestä. Tässä tapauksessa kehitys on kuitenkin ollut myönteistä, sillä lain rakenne 
on nykyisestä huomattavasti selkiintynyt. Olisi kuitenkin tarpeen harkita, tulisiko ehdotetun lain 5 luku, jolla nyt on 
sisältöönsä nähden liian suppea otsikko ("Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen") yhdistää 6 lukuun. Yhteinen otsikko 
voisi olla esimerkiksi "Menettelyt lastensuojelussa". 
 

Oikeusministeriö pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että lain alkuun (4 §:ään ja 2 §:ään) on kirjattu lastensuojelun 
keskeiset periaatteet. Niitä tarvitaan lain muiden säännösten tulkinnassa. Ne antavat myös pohjan lakia koskevalle 
koulutukselle ja käytäntöjen kehittämistyölle. 
 

Seuraavassa otetaan tarkasteluun eräitä lakiehdotuksen yksityiskohtia, jotka sivuavat oikeusministeriön hallinnonalaa. 
 
 

Tahdonvastaista huostaanottoa koskevien asioiden ratkaiseminen hallinto-oikeudessa (43.2 §) 
 

Oikeusministeriö kannattaa ehdotettua sääntelyä, jonka mukaan tahdonvastaista huostaanottoa koskevan asian 
ratkaisee ensiasteena hallinto-oikeus. Ehdotettu sääntely takaa vanhempien oikeusturvan paremmin kuin nykyinen 
menettely, jossa kunnan sosiaalitoimi huolehtii sekä asian valmistelusta että päätöksenteosta. Huostaanotto vastoin 
huoltajien tahtoa on erittäin voimakkaasti perhe-elämään puuttuva toimenpide, minkä vuoksi oikeusturvaan on 
kiinnitettävä korostetusti huomiota. 
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Ehdotettu sääntely ei vaadi hallintotuomioistuinten jäseniltä sellaisia taitoja, joita heillä ei jo nykyisin ole tai tulisi 
olla. Lastensuojelun asiantuntemus tulee menettelyyn edelleen kunnan sosiaalitoimesta. Tuomioistuimen tekee 
päätöksen riippumattomana ja puolueettomana ratkaisijana lastensuojeluviranomaisten esittämän näytön ja 
huoltajien vastanäytön pohjalta. Lapsen huostaanottoa koskevassa asiassa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen 
hallinto-oikeudessa osallistuu lisäksi asiantuntijajäsen (Hallinto-oikeusL 7 §). 
 

Tahdonvastaista huostaanottoa koskevat asiat tulevat hallinto-oikeuksiin jo nykyisin ns. alistusasioina, joten 
asiamäärät eivät uudistuksen vuoksi varsinaisesti lisäänny. Menettely hallinto-oikeuksissa tulee kuitenkin 
vaatimaan alistusasioita enemmän voimavaroja, sillä muun muassa tarve suullisten käsittelyjen järjestämiseen 
lisääntyy. Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa tätä koskevista vaikutusarvioista esityksen sivuilla 108-109. 
Jotta uudistus toteutuisi tavoitteiden mukaisesti, on tärkeää, että sen edellyttämät voimavarat turvataan. 
 

Huostaanottoasiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä sovellettaisiin hallintolainkäyttölaissa olevia me-
nettelysäännöksiä (82 §). Esitykseen sisältyy kuitenkin myös erityisiä lastensuojeluasioissa noudatettavia 
menettelysäännöksiä (83-88 §). Ne ovat tarpeen, sillä yleiset säännökset eivät kaikilta osin ole riittäviä. 
Oikeusministeriötä on asianmukaisesti kuultu näiden säännösten valmistelussa eikä niistä ole huomautettavaa. 
 

Lapsen puhevallan käyttö (21 ja 22 §) 
 

Kuten nykyisinkin, lapsi on ehdotetun lain mukaan asianosainen häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. 
Tämä lapsen prosessiasemaa koskeva valinta synnyttää kysymyksen siitä, miten lapsen puhevaltaa käytetään. 
Esityksen mukaan lapsen puhevaltaa käyttää yleensä lapsen huoltaja, jolla on myös itsellään puhevalta asiassa. 
Viisitoista vuotta täyttänyt ja eräissä tapauksissa kaksitoista vuotta täyttänyt lapsi voi itse käyttää puhevaltaansa 
huoltajansa ohella. Sosiaalityöntekijän tulee lasta tässä avustaa (24.1 §), ja tuomioistuinkäsittelyyn lapselle voidaan 
lisäksi määrätä avustaja (87 §). 
 

On vaikea harkintakysymys, minkä ikäisenä lapsi on riittävän kypsä käyttämään itse puhevaltaansa. 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan lasten oikeuksien toteutumista ei voida edistää siten, että puhevallan käyttöä 
koskevia ikärajoja mekaanisesti alennetaan. Lapsen äänen kuulumista oikeudenkäynnissä edistetään usein 
puhevallan käyttösääntöjä tehokkaammin huolehtimalla siitä, että lapsen mielipide, toivomukset ja näkemykset 
tulevat mukaan oikeudenkäyntiaineistoon. Ehdotuksen 20 §, joka koskee lapsen mielipiteen selvittämistä ja 
kuulemista, on tältä kannalta tärkeä säännös. 
 

Mitä tulee puhevallan käyttöä koskeviin ehdotuksen säännöksiin, niiden perusajatuksena näyttää olevan, että lapsi 
voisi jo 12 vuotta täytettyään käyttää itse puhevaltaansa asioissa, joiden ratkaisu vaikuttaa hyvin konkreettisesti 
lapsen elämään ja että muissa asioissa puhevallan käytön ikäraja olisi 15 vuotta. Oikeusministeriöllä ei ole 
perusteita arvostella tätä valintaa, jonka toimivuutta käytännössä olisi tarpeen huolellisesti seurata. 
 

Ehdotuksen 22 § koskee edunvalvojan määräämistä huoltajan sijaiseksi käyttämään lapsen puhevaltaa. 
Oikeusministeriöllä ei ole huomautettavaa säännöksen sanamuodon osalta. Olisi tärkeää, että säännöstä 
sovellettaessa kiinnitettäisiin huomiota myös sen perusteluihin esityksen sivulla 133-135. Näin voidaan välttää 
edunvalvojan määräämiseltä tarpeettomasti, toisin sanoen tilanteissa, joissa edunvalvojan määräämisen avulla ei 
voida edistää asian selvittämistä tai lapsen edun turvaamista muutenkaan. 
 

Edunvalvojan määräämiseen sovelletaan mainitun 22 §:n mukaan, mitä holhoustoimesta annetussa laissa tai muussa 
laissa säädetään sijaisen määräämisestä edunvalvojalle. Tältä osin on huomattava 
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edunvalvontavaltuutusta ym. koskeva hallituksen esitys (HE 52/2006 vp), johon sisältyy ehdotus hal-
lintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta. Sen hyväksyminen tulisi merkitsemään sitä, että hallinto-oikeus voisi 
ratkaistavanaan olevan lastensuojeluasian yhteydessä päättää edunvalvojan määräämisestä käyttämään lapsen 
puhevaltaa. Asiaa ei siten olisi tarpeen viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
 

Huostaan otetun lapsen huolto (45 §} 
 

Pykälän 1 momentissa säädetään, mitkä huoltajan oikeudet siirtyvät huostaanoton seurauksena sosiaa-
liviranomaisille ja mitkä jäävät edelleen huoltajille. Säännöksen sanamuoto on säilytetty lähes samana, mikä se on 
nykyisen lastensuojelulain 19 §:ssä. Kysymys, onko jokin huoltajan oikeus siirtynyt sosiaalitoimelle, olisi siten 
edelleen ratkaistava huostaanoton aikana tapauskohtaisesti pohtien sitä, onko huostaanoton tarkoituksen 
toteuttamiseksi tarpeen, että sosiaalitoimi käyttää siinä asiassa päätösvaltaa. On yllättävää, ettei tähän ole ehdotettu 
muutosta, varsinkin kun ehdotuksen perusteluissa on katsottu, ettei huoltajien ja sosiaalitoimen välinen vastuunjako 
ole nykyisessä laissa riittävän selkeästi säännelty (s. 170). Voidaan kysyä, eikö oikeusvarmuuden kannalta olisi 
tarpeen, että laissa annettaisiin perussäännös siitä, mitkä oikeudet siirtyvät sosiaalitoimelle ja että huostaanotosta 
päättävälle taholle annettaisiin mahdollisuus hienosäätää tehtävien jakoa tapauksen olosuhteisiin soveltuvaksi. 
 

Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana (46 §) 
 

Ehdotetun pykälän 1 momentti koskee kysymystä, vaikuttaako lapsen huostaanotto yleisen tuomioistuimen 
kelpoisuuteen päättää lapsen huollosta ja edunvalvonnasta. Oikeusministeriö kannattaa tätä säännöstä, joka vastaa 
asiallisesti nykyisen lain 19.3 §:ää. 
 

Pykälän 2 momentti koskee mm. palkkion maksamista lapsen ylläpidosta ja hoidosta. Palkkiota voitaisiin 
nykyisestä poiketen maksaa siinäkin tapauksessa, että lapsen huolto siirretään lapsen sijaishuollosta vastanneelle 
perhehoitajalle. Oikeusministeriön käsityksen mukaan tämä on tervetullut uudistus, sillä se takaa osaltaan sitä, että 
rahaan liittyvät kysymykset eivät estä huollon järjestämistä lapsen edun mukaisesti. 
 

Rajoitukset sijaishuollossa (11 luku) 
 

Ehdotetut säännökset ovat asiallisesti samat, jotka lisättiin lastensuojelulakiin 1.11.2006 voimaantulleella 
lainmuutoksella (583/2006). Oikeusministeriö ei ole havainnut niissä huomautettavaa. 
 
Nimilain muutos 
 

Esityksessä ehdotetaan vähäistä muutosta nimilakiin, joka on oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluva laki. 
Ehdotuksen mukaan hakemuksesta, joka koskee huostaan otetun lapsen sukunimen tai etunimen muuttamista on 
pyydettävä lausunto sen kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä, jonka huostassa lapsi on. Säännöksen tarkoituksena 
on varmistaa se, että maistraatilla on tiedossaan lastensuojeluviranomaisten ja lapsen näkökulma sen harkitessa, 
voidaanko nimen muuttamista pitää tarkoituksenmukaisena tai muuttuneiden olosuhteiden tai muiden erityisten 
seikkojen vuoksi perusteltuna. Oikeusministeriö kannattaa tällaisen lisäyksen tekemistä lakiin. 

 
Eduskunnan lakivaliokunnalle' f 

Pirkko Ignatius, 

hallintoneuvos 

5.12.2006 
 
 
 
 
 

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

252/2006 vp) 
 
 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi lastensuojelulaki vuonna 1983 annetun lastensuojelulain tilalle. 

Keskeisin uudistus koskee lastensuojelun järeintä keinoa lapsen huostaanottoa ja nimenomaan huostaanottoa 

ja siihen liittyvää päätöksentekojärjestelmää. 



 

 

 

Esityksen mukaan päätöksenteossa tarvittava asiantuntemus ja puolueettomuus pyrittäisiin varmistamaan ja 

parantamaan näin lapsen ja vanhempien tai huoltajien oikeusturvaa. Esityksen mukaan tahdonvastaista 

huostaanottoa koskeva päätös tehtäisiin ensi asteessa hallinto-oikeudessa (43 §), jos 12 vuotta täyttänyt lapsi 

tai hänen huoltajansa vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Jos 

toimenpidettä ei vastusteta päätöksenteko kuuluisi viranhaltijan toimivaltaan. 
 

Ehdotettu sääntely antaa aiheen vakaviin epäilyihin lapsen edun ja hänen vanhempiensa oikeusturvan 

toteutumisen ja päätöksentekojärjestelmän toimivuuden kannalta. 
 
 

Päätöksentekoj ärj estelmä 
 

Lapsen huostaanotto on raskas asia sekä lapsen että hänen vanhempiensa ja muiden läheistensä kannalta. 

Huostaanotosta päättäminen on usein myös päätöksentekijän kannalta vaikea ratkaisu. Täyttyvätkö laissa 

säädetyt huostaanoton edellytykset. Olisivatko oikein vaaditut avohuollon tukitoimet sittenkin riittäviä. Onko 

todella lapsen edun mukaista tavallaan erottaa hänet vanhemmistaan. Löytyykö lapselle sopiva 

sijaishoitopaikka, jossa hänen on parempi elää ja kasvaa kuin vanhempiensa luona. 

Sosiaalihuoltoja lastensuojelu ovat tyypillisiä kunnallisia tehtäviä. Päätöksenteko on perinteisesti kuulunut 

kuntatasolle. Nykyinen lastensuojelulaki edellyttää, että huostaanotot ratkaistaan sosiaalilautakunnassa. 

Huostaanoton vastustaminen vaikuttaa vain alistamiseen. 
 

Päätösvallan delegointi viranhaltijatasolle on nykyisin mahdollista sosiaalihuoltolain nojalla tahdonvastaisia 

päätöksiä lukuun ottamatta. Tästä huolimatta lakisääteisen päätösvallan antaminen vapaaehtoisissa 

huostaanotoissa yhdelle viranhaltijalle on oikeusturvan kannalta arveluttavaa. Huostaanotossa on kysymys 

raskaasta, vaativasta ja monipuolista harkintaa edellyttävästä päätöksenteosta. Lapsen, hänen vanhempiensa 

ja sosiaalityöntekijöiden välit ovat usein tulehtuneet ja mahdollinen vastustus epäselvää. Ensi asteen 

päätöksenteon tulisi kuulua monijäseniselle toimielimelle, jolla on riittävä asiantuntemus ja toimivalta antaa 

lapsen ja hänen perheensä kannalta usein ensiarvoisen tärkeitä avohuoltoa koskevia määräyksiä. 
 

Nykyinen sääntely täyttää Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja perustuslain vaatimukset. Tämä on 

todettu myös hallituksen esityksessä (s 76-77). Järjestelmää tulisikin kehittää nimenomaan siitä lähtökohdasta, 

mikä on Suomen oloissa lasten ja heidän perheittensä sekä hallinnon ja hallintolainkäytön toimivuuden 

kannalta paras päätöksentekomenettely. 
 

Esitystä valmisteltaessa oli esillä useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Näitä olivat ainakin nykyisen 

järjestelmän säilyttäminen tai sen kehittäminen, kokonaan uuden kunnallisen tai seutukunnallisen 

päätöksentekomallin kehittäminen tai päätöksenteon siirtäminen käräjäoikeuksille. 
 

Käräjäoikeusmalli ei tule kysymykseen, koska lapsen huostaanottoon liittyy myös monenlaista muuta 

päätöksentekoa kuin varsinainen huostaanotosta päättäminen (avohuolto, sijoituspaikkaa koskevat ratkaisut, 

huostassapitämisen lopettaminen, jälkihuolto jne). Päätösvaltaa ei voida eriyttää, vaan sen tulee pysyä 

hallinnossa ja hallintolainkäytössä. 
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Hallinto-oikeuksien asema ja rooli ensi asteen päätöksentekijänä ja siihen liittyvien monien väliaikais-

määräysten antajana olisi täysin toinen kuin mitä se on nykyisin hallinto-oikeuden toimiessa alistus- tai 

valitusviranomaisena. Menettely monimutkaistuisi ja päätöksenteko etääntyisi liiaksi paikallistasosta. 
 

Uudet tehtävät aiheuttaisivat hallinto-oikeuksille huomattavan suuren lisäresurssien tarpeen ensi asteen 

päätöksenteosta ja suullisten käsittelyjen lisääntymisestä johtuen. Uudet, useimmiten kiireelliset 
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tehtävät, eivät voisi olla vaikuttamatta myös muihin hallinto-oikeuksissa käsiteltäviin asioihin ja niiden 

käsittelyaikoihin. 
 
 

Muutoksenhaku 
 
 

Periaatteellisempi ongelma liittyy siihen, että korkein hallinto-oikeus jäisi ehdotetussa järjestelmässä ainoaksi 

muutoksenhakuasteeksi tahdonvastaisten huostaanottojen ollessa kyseessä. Kaksiasteinen 

muutoksenhakujärjestelmä olisi sen sijaan käytettävissä, kun kysymys on viranhaltijan tekemästä 

huostaanottopäätöksestä, sijaishuoltoon sijoittamisesta, sijaishuoltopaikan muuttamisesta tai huostas-sapitämisen 

lakkaamisesta. Tätä ei voida pitää perusteltuna. Nimenomaan tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa 

muutoksenhakujärjestelmän tulisi olla kaksiportainen. Vasta ensi asteen päätös havahduttaa usein vanhemmat ja 

tarve muutoksenhakuun on suuri. Painopisteen tulisi olla kuntatasolla ensi asteen päätöksenteossa ja hallinto-

oikeuksissa niiden toimiessa valitus- tai alistusviranomaisena. 
 

Ehdotettu huostaanottojärjestelmä ei ole sen enempää lapsen ja hänen vanhempiensa oikeusturvan toteutumisen 

kuin hallinnon ja lainkäytön toimivuudenkaan kannalta katsottuna riittävän tarkkaan mietitty. Huostaanotto 

edellyttää monijäsenistä ja moniammatillista päätöksentekoa. Huostaanotosta tulisi päättää samassa menettelyssä 

riippumatta siitä, vastustetaanko toimenpidettä vai ei. Muutoin muutoksenhaun osalta voidaan todeta, että kuntien 

välisissä korvausasioissa (16 §) muutoksenhaun korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi edelleen olla valitusluvan 

varaista. Vanhemmat saattavat muuttaa kunnasta toiseen vain huostaanottoa välttääkseen. Perättäisiä muuttoja voi 

olla useita. Se, missä kunnassa huostaanoton tarve on syntynyt, on usein varsin epäselvää. 
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Asia: Hallituksen esitys 252/2006 vp lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Viite: 
Kutsu lakivaliokunnan kokoukseen 5.12.2006 

 
 

Hallituksen esityksen sivulla 113 on todettu seuraavaa: "Lausunnonantajat 
kannattivat yleisesti ehdotettua päätöksentekojärjestelmää." ....................."Sitä kui- 
tenkin vastusti korkein hallinto-oikeus poiketen esimerkiksi hallinto- 
oikeuksien ja oikeusministeriön kannasta." On kuitenkin todettava, että 
Helsingin hallinto-oikeuden lausunto (21.6.2006 H 00152/06) on kovin 
kriittinen tahdonvastaisten huostaanottojen ehdotetun päätöksenteko- ja oi- 
keussuojajärjestelmän osalta. 
 

Lausunnon yhteenvedossa on todettu, että lakiuudistuksen toteuttaminen ehdotetussa 
muodossaan muuttaisi merkittävällä tavalla hallinto-oikeuden roolia 
muutoksenhakuviranomaisesta ensimmäisen asteen päätöksentekijäksi. Erikseen on 
todettu, että uudistus vähentäisi muutoksenhakumahdollisuuksia tahdonvastaisissa 
huostaanottoasioissa. 
 

Nykyinen tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa noudatettava järjestelmä, jossa asia 
tulee käsiteltäväksi hallinto-oikeudessa alistusteitse ja mahdollisesti valituksen 
johdosta täyttää kaikki ihmisoikeusvelvoitteidemme asettamat vaatimukset. 
Hallintoviranomainen toimii asian päättävänä elimenä, hallinto-oikeus 
oikeusturvainstanssina ja korkein hallinto-oikeus tarvittaessa jatkomuutoksenhaussa 
oikeusturvaa antavana tuomioistuimena. 
 

Yleisenä kehityssuuntauksena hallintoasioissa on ollut, että hallintoviranomaisille on 
pyritty laajenevasti antamaan toimivalta ratkaista hallintoasiat niin, että niitä ei 
jouduta ratkaisemaan ensi asteessa hallinto-oikeuksissa hakemustyyppisessä 
menettelyssä. Näin hallinto-oikeudet ovat voineet keskittyä niiden toiminnan 
ydinalueeseen, toimimiseen muutoksenhakutuomioistuimena. Tahdonvastaisten 
huostaanottojen osalta nyt ehdotettu järjestelmä on vastakkainen vakiintuneen 
nykykäytännön kanssa. Siinä tehtäisiin samalla näissä asioissa korkeimmasta 
hallinto-oikeudesta ensimmäinen ja viimeinen muutoksenhakuaste, mikä sekään ei 
istu vallitsevaan käytäntöön. 
 

Mikäli nykyistä hallinnon päätöksentekojärjestelmää näissä asioissa pidetään 
ongelmallisena, ratkaisu voidaan toteuttaa ohjaamalla päätöksenteko asiantuntevaan 
ylikunnalliseen tai vastaavaan hallinnon toimielimeen, kuten hallinto-oikeuden 
lausunnossa on todettu. Sellaiset päätöksentekijät olisivat myös lähempänä 
asianosaisia kuin harvalukuiset hallinto-oikeudet. 
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Tällaisen elimen päätöksestä tulisi säilyttää kaksiportainen valitusmahdollisuus, ensin 
hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

Helsingin hallinto-oikeuden ensisijainen huoli kohdistuu päätöksenteon ja 
oikeussuojajärjestelmän toimivuuteen. Ehdotettu järjestelmä on myös ongelmallinen 
hallinto-oikeuden näkökulmasta tärkeiden asiantuntijajäsenten roolin kaventumisen 
kannalta. Tälläkin on vaikutusta oikeusturvaan. 
 

Ehdotettu järjestelmä olisi rakenteellisen perusheikkoutensa lisäksi raskas, aikaaviepä 
ja resursseja runsaasti nielevä hallinto-oikeuksissa. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, 
että tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa lähes säännönmukaisesti järjestettäisiin 
rajoitettu suullinen käsittely, monissa tapauksissa järjestettävän varsinaisen suullisen 
käsittelyn lisäksi. Ylipäätänsä suulliset käsittelyt tulisivat hallinto-oikeuksissa 
huomattavasti lisääntymään. Käsittelyajat uhkaisivat pidetä; nykyiset henkilö-ja 
tilaresurssit eivät alkuunkaan riittäisi. 
 

Hallinto-oikeuksissa jouduttaisiin, järjestelmän rakenteen vuoksi, myös jatkuvasti 
reagoimaan varsin nopeastikin huostaanoton kulloiseenkin täy-
täntöönpanotilanteeseen. On varsin ongelmallista miten tämä voisi tapahtua hallinto-
oikeuden prosessissa onnistuneesti. Lapsen tilanteen tasalla voi paremmin pysytellä 
lastensuojeluviranomainen. Tuomioistuin ei voi toimia lastensuojelutyön päivittäisenä 
toteuttajana. 
 

Tahdonvastaisen huostaanottoasian päättäminen ensi asteessa hallinto-oikeudessa on 
monin tavoin ongelmallista. Eräänä esimerkkinä voi esittää tilanteen, jossa 
huostaanotto sinänsä näyttäisi perustellulta mutta ajateltu si-jaishuoltopaikka 
soveltumattomalta. Voidaan kysyä, millä keinoin hallinto-oikeus ensi asteen 
ratkaisijana kykenee prosessin kuluessa selvittelemään ja hakemaan soveliasta muuta 
sijaishuoltopaikkaa. Ratkaisun ollessa ensi asteessa lastensuojelun 
hallintoviranomaisella mahdollisuudet ja keinot tähän ovat kokonaan toisenlaiset. 
 

Muilta kuin edellä selostetuilta osilta, esimerkiksi lapsen kuulemisen osalta, 
esitettyihin uudistusehdotuksiin ei ole ilmennyt aihetta erityiseen kommentointiin. 
Yksittäisiä pykäläkohtaisia säännöksiä ei tässä ole liioin katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi käsitellä. 

Hallinto-oikeustuomari Sampo Jokinen 
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HE 252/2006 LASTENSUOJELULAIN UUDISTAMISEKSI 
 
 

Pyydettynä asiantuntijalausuntona esitän kunnioittavasti: 
 

Yleistä Yhteiskunta on voimakkaasti muuttunut edellisen, vuoden 1983 lastensuo- 
jelulain säätämisen jälkeen. Lasten kasvuolot ovat toisaalta parantuneet taloudellisen 
kehityksen myötä mutta toisaalta, erityisesti riskiryhmien osalta, myös tuntuvasti 
vaikeutuneet. Lisääntyneet alkoholiongelmat, huumeiden käyttö ja perhesuhteiden 
kiinteyden heikkeneminen heijastuvat lasten asemaan. Lastensuojelulain 
kokonaisuudistus on siten erittäin perusteltu. 
 

Esitys lastensuojelulain uudistamiseksi perustuu laajaan ja monivaiheiseen 
valmisteluun. Esitykseen on koottu useiden, pitkälläkin aikavälillä tehtyjen 
selvitysten tulokset ja ehdotukset yhteen. Toisaalta valmistelun loppuvaihetta on 
leimannut kiire, mikä on näkynyt mm. poikkeuksellisen lyhyinä 
lausunnonantoaikoina. Myös osa vaikutusarvioinneista, esimerkiksi tarvittavien 
lisäresurssien ja määrärahojen osalta, perustuu karkeahkoon ja melko pintapuoliseen 
määritykseen. 
 

Lastensuojeluasioilla, etenkin hallintopakkoon perustuvilla toimilla on suuri merkitys 
perheiden ja lasten elämään ja tulevaan kehitykseen. Sen vuoksi on erityisen tärkeätä, 
että päätöksentekojärjestelmän toimivuudesta ja oikeusturvan takeista on olemassa 
varmuus jo heti lain voimaantullessa. 

 
 

Päätöksenteko huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta (43 §) 
 

Keskeisin menettelyuudistus esityksessä on päätösvallan siirtäminen kunnallisilta 
lautakunnilta suostumukseen perustuvissa huostaanotoissa kunnan johtavalle 
viranhaltijalle ja tahdonvastaisissa huostaanotoissa hallinto-oikeudelle. 
 

Turun hallinto-oikeus kannattaa ehdotettua järjestelmää, vaikka siihen sisältyykin 
ongelmia, erityisesti suhteessa koko hallintotuomioistuinjärjestelmän yleiseen 
kehittämissuuntaan. 

Tarkastelen jatkossa kysymystä neljästä näkökulmasta: 

- nykyisen järjestelmän epäkohdat 
- lakiesityksen vaikutus alueellisen hallintotuomioistuimen toimintaan 
- lakiesityksen vaikutus asianosaisten asemaan 

- lakiesityksen vaikutus hallintotuomioistuinjärjestelmän kokonaisuuteen Nykyisen 

järjestelmän epäkohdat 

Huostaanottopäätös, perustuipa se asianosaisten suostumukseen tai hallintopakkoon, 
merkitsee voimakasta puuttumista yksilön ja perhe-elämän suojaan. Tällaisten 
yksilöpäätösten tekeminen sopii jo lähtökohtaisesti huonosti kunnallisille 
luottamuselimille, joiden luonteenomaisin tehtävä on kunnan k.o. toimialan yleisten 
toimintalinjojen ja palvelutason määrittely. 
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Päätöksenteko kunnallisissa lautakunnissa ei myöskään ole saavuttanut kansalaisten 
täyttä luottamusta. Asianosaiset kokevat kunnan sosiaalitoimen kokonaisuudeksi ja 
näkevät, että lastensuojelutyötä tekevien sosiaalitoimen viranhaltijoiden asema on 
niin vahva, että riidanalaisissa tapauksissa käytännössä heidän kantansa tulee myös 
lautakunnan päätökseksi. Järjestelmä on myös omiaan kärjistämään asianosaisten ja 
sosiaalitoimen välistä suhdetta, mikä kuitenkin olisi ensiarvoisen tärkeätä säilyttää 
toimivana huostaanoton jälkeenkin sekä lapsen että vanhempien tilanteen korjaami-
seksi. 
 

Sinänsä hallintotuomioistuinten päätösten valossa lautakuntien päätöksenteossa ei ole 
havaittavissa erityisen merkittäviä oikeusturvaongelmia, koska pääosa 
huostaanottopäätöksistä on tullut vahvistetuksi oikeusistuimissa. Toisaalta ei ole 
olemassa selvitystä siitä, missä määrin lautakunnat kykenevät yhdenmukaisesti 
toteuttamaan kunnalle kuuluvan velvollisuuden lapsen huostaanottoon tilanteen niin 
vaatiessa. On mahdollista, että tältä osin lautakuntien päätöksenteossa korostuvat 
liikaa taloudelliset tai henkilöön liittyvät tekijät. Kunnallisten lautakuntien 
menettelytavat ovat myös epäyhtenäisiä ja asianosaisten oikeusturvan toteutumisen 
kannalta osin puutteellisia. 
 

Nykyinen järjestelmä, jossa kunnallisten lautakuntien tahdonvastaista huostaanottoa 
koskevat päätökset aina alistetaan hallintotuomioistuimen vahvistettavaksi täyttää 
sinänsä perus- ja ihmisoikeusvaatimukset. Asian kaksivaiheinen käsittely merkitsee 
kuitenkin asianosaisten kannalta lopullisen ratkaisun viipymistä, tämänhetkisillä 
hallinto-oikeuksien käsittelyajoilla monesti jopa pidempään kuin puoli vuotta. Tämä 
välitila on asianosaisten kannalta erityisen raskas ja aiheuttaa lapsen tilanteen 
asianmukaiselle järjestämiselle selvää haittaa. Jossain määrin menettely on myös 
heikentänyt hallinto-oikeuden päätöksenteon uskottavuutta, koska asiassa on jo 
olemassa, useimmiten täytäntöönpantunakin, hallintoviranomaisen "langettava" 
päätös. 
Huostaanottopäätösten tekeminen kunnallisissa lautakunnissa on tutkimusten mukaan 
asianosaisille usein myös menettelyllisesti epäselvää ja hämärää. LKT Matti 
Kaivosoja on vuonna 1996 julkaistussa väitöskirjassaan osoittanut, että verrattaessa 
nuoria vankeja, mielenterveyslain nojalla tahdosta 
 

riippumattomaan mielisairaalahoitoon määrättyjä nuoria ja tahdonvastaisesti 
huostaanotettuja nuoria nimenomaan huostaanotetut nuoret kokivat selvimmin, että 
heidän oikeuksiaan oli menettelyssä loukattu eivätkä he juurikaan edes olleet selvillä, 
missä ja kuka oikeastaan päätöksen lopullisesti oli tehnyt. Vastaavasti 
rikosoikeudellisen järjestelmän kautta vapaudenriiston kohteeksi joutuneet nuoret 
kokivat vähiten oikeuksiensa loukkaamista. He tiesivät, että asiasta on päätetty 
tuomioistuimessa, jossa heitä on kuultu ja jossa he myös ovat saaneet asianmukaista 
oikeusapua oman näkemyksensä esittämiseen suoraan asian ratkaiseville tuomareille. 
 

Edellä esitetyt perusteet puoltavat järjestelmän uudistamista siten, että päätös 
erityisesti tahdonvastaisissa huostaanotoissa tehdään nykyistä selvemmin erillään 
asian valmistelusta, riippumattomassa ja puolueettomaksi koetussa ja riittävän 
asiantuntevassa toimielimessä. Valmisteluaineistosta ilmenevät lausumat osoittavat, 
että tällaisiksi toimielimiksi laajasti arvioidaan nimenomaan alueelliset hallinto-
oikeudet, joilla on kokemusta ja asi-antuntijajäsenjärjestelmän myötä myöskin 
asiantuntemusta lastensuojeluasioiden päätöksenteosta. 
 

Asianosaisten suostumukseen perustuvissa huostaanotoissa esitetty viran-
haltijapäätösmalli on asianmukainen. Riittävä oikeusturva voidaan varmistaa 
muutoksenhakumahdollisuudella. 
 
 

Vaikutus alueellisten hallintotuomioistuimien toimintaan 
 

Ehdotettu järjestelmä merkitsee huomattavaa muutosta alueellisten hallin-
totuomioistuimien toimintaan tämän asiaryhmän kohdalla. Hallinto-oikeudessa 
ratkaistavat asiat on sinänsä voitu panna vireille hakemuksen muodossa tähänkin asti. 
Kysymyksessä on tällöin ensi asteena hallintotuomioistuimessa käsiteltävä 
hallintoriita-asia. Hallintoriita-asioiden määrä on viime vuosina ollut yleisestikin 
kasvussa. Tämä johtuu lähinnä uusista oi-keusturvatarpeista, jotka seuraavat mm. 
hallinnon rakenteiden muuttumisesta ja yksityistämisestä sekä kansalaisten 
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kasvaneesta halusta puolustaa oikeuksiaan myös tilanteissa, joissa 
muutoksenhakumahdollisuutta ei ole olemassa. Hallintoriitamenettely on siten tuttua 
hallinto-oikeuksille. 
 

Tahdonvastaista huostaanottoa koskevan asian vireilletulo hallinto-oikeudessa 
sosiaaliviranomaisen hakemuksena aikaisemman alistuksen tai siihen liittyvän 
valituksen sijasta muuttaa jossain määrin asian käsittelytapaa ja osapuolten 
prosessiasemaa. 
Koska hakemusasiassa ei ole vielä olemassa viranomaisratkaisua, on oletettavaa, että 
käsittely hallinto-oikeudessa tulee muodostumaan vahvemmin kahden osapuolen 
väliseksi oikeudenkäynniksi, jossa molemmat pyrkivät argumentoimaan 
näkemyksensä puolesta. Nykyisessä järjestelmässä pro-sessiaktiivisuus painottuu 
usein asianosaisten puolelle kunnan sosiaalitoimen tyytyessä lähinnä viittaamaan 
tehdyn päätöksen taustalla olevaan aineistoon ja päätöksen perusteluihin. Muutos 
merkitsee asianosaisten näkökulmasta oikeusturvan vahvistumista, koska heillä on 
mahdollisuus vaatia, että sosiaaliviranomaiset perustelevat hakemuksen taustalla 
olevaa näkemystä vielä hallinto-oikeuskäsittelyssä. 
 

Hallintoriita-asioille on tyypillistä, että asian käsittelyn eteneminen perustuu jossain 
määrin enemmän osapuolten aktiivisuuteen kuin valitusasian käsittely. 
Lastensuojeluasioiden luonne huomioon ottaen on kuitenkin selvää, että 
hallintotuomioistuimen on selvittämisvelvollisuutensa perusteella viime kädessä 
huolehdittava siitä, että tosiasiat tulevat perusteellisesti selvitetyksi. Toisaalta 
osapuolten lisääntynyt vuoropuhelu merkitsee kuitenkin myös sitä, että tuomioistuin 
voi pysyä mahdollisimman neutraalina ja puolueettomana arvioitsijana asiassa. 
 

Osapuolten vuoropuhelu loisi mahdollisuuksia myös eräänlaiseen tuomiois-
tuinsovitteluun, jossa esimerkiksi lapsen sijaishuoltopaikka tai yhteydenpi-
tojärjestelyt voitaisiin ratkaista toisin kuin hakemuksessa on vaadittu, mikäli 
osapuolet pääsevät oikeudessa siitä yksimielisyyteen. Pääsääntöisesti tuomioistuimen 
roolina olisi kuitenkin arvioida hakemuksen lainmukaisuus, johon aina kuuluu myös 
lapsen edun arviointi. Huostaanoton edellytysten ja vaihtoehtoisten ratkaisujen 
selvittelyn tulee tapahtua jo kuntatasolla hakemuksentekovaiheessa. Tältä osin esitys 
sisältääkin tarvittavan nor-mituen, kun hakemukseen edellytetään liitettäväksi laaja ja 
yksityiskohtaisesti säädelty selvitysaineisto. 
 

Hallintolainkäyttö on kirjallista oikeudenkäyntiä. Asian selvittämiseksi tai 
asianosaisen pyynnöstä asiassa voidaan toimittaa myös täydentävä suullinen 
käsittely. Selvä enemmistö hallinto-oikeuksien nykyisista suullisista käsittelyistä 
järjestetään nimenomaan lastensuojeluasioissa. Kuitenkaan suullista käsittelyä ei 
järjestetä läheskään kaikissa alistusasioissa, vaan hallinto-oikeudesta riippuen 
arviolta 50 - 80 prosenttia niistäkin ratkaistaan pelkästään kirjallisen aineiston 
perusteella. 
 

Esitetyssä uudessa menettelyssä hallinto-oikeus tekisi ensi asteen päätöksen 
tahdonvastaista huostaanottoa koskevassa asiassa. Huomioon ottaen päätöksen suuren 
merkityksen asianosaisille ja siihen liittyvän perus-ja ihmis-oikeusnäkökulman 
hallinto-oikeuden tulee jatkossa järjestää suullinen käsittely käytännössä kaikissa 
niissä asioissa, joissa asianosaiset eivät ole nimenomaisesti luopuneet tästä 
mahdollisuudesta. 
 

Suullisessa käsittelyssä asianosaisilla on mahdollisuus esittää näkökantansa suoraan 
asian ratkaiseville tuomareille, saattaa hakemuksen perusteet keskusteltavaksi 
määrämuotoisessa tuomioistuinmenettelyssä ja tarvittaessa kuulustuttaa todistajia 
valan nojalla. Nämä prosessuaaliset oikeudet ovat keskeinen osa perustuslain 
turvaaman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Hallituksen esityksessä 
arvioidaan, että suullinen käsittely tulisi järjestettäväksi 80 prosentissa asioista. 
Tämäkin arvio saattaa olla liian varovainen. 
 
Suullisten käsittelyjen lisääntyminen lisää merkittävästi hallinto-oikeuksien 
työmäärää. Suullinen käsittely vaatii vähintään kaksinkertaisen työpanoksen 
kirjalliseen käsittelyyn verrattuna. Suullinen käsittely tulisi usein myös 
toimitettavaksi hallinto-oikeuden sijaintipaikan ulkopuolella, jotta asianosaisten 
osallistuminen siihen ei tulisi kohtuuttoman hankalaksi. 
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Näistä syistä on ensiarvoisen tärkeää, että uudistuksen yhteydessä hallinto-oikeuksien 
mahdollisuus sen asianmukaiseen toteuttamiseen turvataan voimavaroja lisäämällä. 
Voimavaralisäys on myös ajoitettava niin, että järjestelmä voi käynnistyä täydellä 
teholla heti lain voimaantullessa. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen kaltaista 
viivästymää ei lastensuojeluasioiden luonne huomioonottaen voida päästä syntymään. 
Tämä merkitsee, että lisähenkilöstö ja muut tarvittavat resurssit on voitava saada jo 
vuoden 2007 aikana, jotta myös tarvittava koulutus ja toiminnan suunnittelu ynnä 
organisointi voidaan toteuttaa ennen lain voimaantuloa. 
 

Esitetty tahdonvastaisten huostaanottojen päätöksentekomenettelyn uudistaminen 
merkitsee huomattavaa muutosta hallinto-oikeuksien toimintaan näissä asioissa. 
Hallinto-oikeuksilla on kuitenkin pitkä ja hyvä kokemus lastensuojeluasioiden 
käsittelemisestä, tarvittavaa asiantuntijuutta ratkaisukokoonpanossa ja myös jo 
koeteltua uskottavuutta ja luottamusta asioiden riippumattomaan ja puolueettomaan 
käsittelemiseen. Näistä syistä esitystä voidaan hallinto-oikeuksien toiminnan 
näkökulmasta puoltaa. Ehdoton edellytys uudistuksen onnistumiseksi on kuitenkin 
tarvittavien lisävoimavarojen saaminen hallinto-oikeuksiin riittävän määräisenä ja 
oikein ajoitettuna. 
 
 

Vaikutus asianosaisten asemaan 
 

Esitetty menettelytapamuutos merkitsisi asianosaisten näkökulmasta, että 
tahdonvastaisen lastensuojeluasian valmistelu ja sen ratkaiseminen eriytetään 
toisistaan tavalla, joka heidän näkökulmastaan voidaan nähdä puolueettomampana ja 
uskottavampana kuin päätöksenteko kunnallisessa luottamuselimessä. Menettely 
hallintotuomioistuimessa on myös määrämuotoi-sempaa ja säädellympää ja siten 
ennakoitavampaa kuin kunnallisessa lautakunnassa, jossa menettely saattaa vaihdella 
kunnan koosta ja lautakunnan asiantuntemuksesta riippuen. 
 

Asianosaisten, erityisesti lapsen kannalta on tärkeää, että nykyisin lauta-
kuntapäätöksen ja hallinto-oikeuden alistusasiassa antaman päätöksen välinen 
"odotusaika" jää pois uudessa järjestelmässä. Epävarmuus ratkaisun pysyvyydestä 
rasittaa niin vanhempia kuin lastakin ja saattaa aiheuttaa, mikäli jo väliaikaisesti 
täytäntöönpantu päätös hallinto-oikeudessa muuttuu, lapsen sijoituksen suhteen 
tarpeetonta poukkoilua. 
Suuri merkitys asianosaisille on mahdollisuudella saada hallinto-oikeudessa itse 
valitsemansa asianajajan antamaa julkista oikeusapua jo siinä vaiheessa, kun asia on 
vielä ratkaisua vaille. Tähän asti julkinen, yksityisen asianajajan antama oikeusapu ei 
ole ollut mahdollista vielä hallinto-menettelyvaiheessa. 
 

Asianosaisten, niin lapsen ja vanhempien, kuin muidenkin asiassa kuultavien 
kuuleminen voidaan tuomioistuimessa toteuttaa määrämuotoisemmin kuin 
luottamuselimessä ja todistajien osalta myös valan nojalla. Prosessisäännösten 
edellyttämä lausumien taltiointi ja mahdollisuus vastata muun osapuolen tai 
todistajan kannanottoihin välittömästi lisää myös oikeusturvaa ja varmistaa tehtävän 
päätöksen oikeellisuutta. 
 

Asianosaisten kannalta päätöksenteko siirtyy ehdotetussa järjestelmässä kotikunnasta 
nykyistä etäämmälle. Tällä saattaa olla välillisesti vaikutuksia esimerkiksi suoraan 
yhteydenpitoon päättävään viranomaiseen. Entistä useammalle asianosaiselle 
aiheutuu myös matkakustannuksia hallinto-oikeuden suulliseen käsittelyyn 
saapumisesta. Koska kysymys on viranomaisaloitteisen hallintopakon käyttämisestä, 
lakiin tulisi lisätä säännös asianosaisten matkakustannusten korvaamisesta valtion 
varoista samalla tavalla kuin todistajien osalta on säädetty, milloin asianosaisella on 
oikeus julkiseen oikeusapuun. 
 
 

Vaikutus hallintotuomioistuinjärjestelmän kokonaisuuteen 
 

Hallintotuomioistuinjärjestelmää on viime vuosina pyritty kehittämään siihen 
suuntaan, että toiminnan painopiste olisi alueellisissa hallintotuomioistuimissa. 
Vaikka esimerkiksi valituslupajäijestelmän laajentaminen muutoksenhaussa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole saanut yleistä kannatusta, pyrkimys on 
kuitenkin ollut, että mahdollisimman usein oikeusriita saisi ratkaisunsa jo 
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ensimmäisessä tuomioistuinportaassa. Näin on pyritty turvaamaan korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle mahdollisuus keskittyä aiempaa enemmin 
ennakkopäätösluontoisten linjaratkaisujen tekemiseen. 
 

Tässä suhteessa esitys saattaa vaikuttaa käänteiseen suuntaan, koska korkein hallinto-
oikeus jäisi ainoaksi muutoksenhakuasteeksi tilanteessa, jossa ensi asteen 
viranomaispäätös tahdonvastaisesta huostaanotosta tehdään alueellisessa hallinto-
oikeudessa. Tämä saattaisi merkitä näiden asioiden määrän ja niihin vaadittavan 
työpanoksen kasvua korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
 

Toisaalta kaksiportaisessa hallintotuomioistuinjärjestelmässä on edelleen pyritty 
noudattamaan yleisen valitusoikeuden periaatetta eli mahdollisuutta saattaa 
yksittäinen asia useamman kuin yhden hallintotuomioistuimen tutkittavaksi, etenkin 
mikäli asian merkitys asianosaisille on olennainen. Lastensuojeluasioissa tämä 
mahdollisuus tulee joka tapauksessa säilyttää niiden tärkeisiin perus- ja 
ihmisoikeuksiin puuttuvan luonteen takia. Tältä osin esitys ei aiheuttaisi muutosta 
olemassa olevaan tilanteeseen, kun hal 
lintotuomioistuimen päätöksestä voisi aina valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

Vaihtoehtona edellä mainitulle kehitykselle olisi luoda tahdonvastaisiin 
huostaanottoasioihin sellainen kolmiportainen päätöksentekojärjestelmä, jossa jo 
ensimmäinen päätöksentekoelin täyttäisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
vaatimukset riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta ("court or tribunal"). 
Pelkästään ylikunnallinen tai muu alueellinen lautakuntatyyppinen ensi asteen 
päätöksenteko ei olisi riittävää, koska tällöinkin päätös olisi alistettava hallinto-
oikeuden vahvistettavaksi tavalla, joka sisältäisi osaksi samoja epäkohtia kuin 
nykyinenkin järjestelmä. 
 

Toinen vaihtoehto olisi luoda tahdonvastaisiin lastensuojeluasioihin alueellisten 
hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden väliin uusi tuomioistuinporras, 
jonkalaisena Ruotsissa toimivat kamarioikeudet lääninoikeuksien ja 
Regeringsrättenin välissä. Tällaisena voisi toimia esimerkiksi joku nykyisistä 
hallinto-oikeuksista tai yksi sen jaostoista. 
 

Kumpaakaan edellä hahmotelluista vaihtoehdoista ei kuitenkaan realistisesti 
arvioiden voitane toteuttaa käsiteltävän lakiehdotuksen puitteissa ja nyt tavoitellussa 
aikataulussa, vaan ne edellyttäisivät selvästi laajempaa uutta valmistelua. 
Lastensuojeluasioiden kiireellinen luonne ei myöskään puolla sitä, että asioita 
käsiteltäisiin kovin monissa viranomaisportaissa. Tuomioistuinlaitokseen 
suunnattujen voimavarojen kehityssuunta ei sekään luo suuria mahdollisuuksia 
uusien orgaanien perustamiseen 
 

Lakiehdotuksen korkeimman hallinto-oikeuden toimintaan mahdollisesti aiheuttaman 
lisäkuormituksen välttämiseksi olisi erityisesti huolehdittava siitä, että alueellisten 
hallinto-oikeuksien päätökset tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa voidaan 
perustaa mahdollisimman seikkaperäiseen tosiasioiden selvittämiseen ja 
asianosaisten kuulemiseen sekä ratkaisujen monipuoliseen perustelemiseen. 
Päätökset on myös voitava tehdä nykyisiä käsittelyaikoja huomattavasti nopeammin, 
mikä vaikuttaa siihen, että jat-komuutoksenhaussa ei nykyisellä tavalla voida yhtä 
useasti vedota jo muuttuneeksi väitettyyn perhetilanteeseen tai vastaaviin lapsen 
kasvuolojen muutoksiin. 
 

Tämäkin näkökohta edellyttää, että hallinto-oikeuksien voimavarat mitoitetaan 
oikein heti lain voimaantulosta lähtien ja että myös kuntien sosiaaliviranomaisten 
hakemusasian valmistelu on kattava ja täydellinen sisältäen jo valmiiksi selvityksen 
myös vaihtoehtoisista ratkaisuista. Hallinto-oikeuksien näin turvatulla päätöksenteon 
laadulla voidaan ainakin jossain määrin vaikuttaa jatkomuutoksenhakujen määrään. 

 
 

Lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa (86 §) 
 

Lapsen kuulemisessa hallinto-oikeuksissa on esiintynyt erilaista käytäntöä. Ehdotettu 
säännös selkeyttää menettelyä ja luo siihen yhtenäisyyttä säilyttäen kuitenkin 
hallinto-oikeuksille tarpeellisen harkintavallan kuulemisen toteutukseen siitä 
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riippuen, minkälainen menettely kulloisessakin tapauksessa on lapsen ikä ja 
kehitystaso huomioon ottaen asianmukainen. 
 

Tärkeää on, että säännös edellyttää alle 15-vuotiaan kuulemisen olevan asian 
ratkaisemiseksi välttämätöntä ja että lasta voidaan kuulla vain hänen 
suostumuksellaan. Säännöksessä on otettu myös huomioon, että oikeudessa 
kuuleminen saattaa aiheuttaa lapselle haittaa. 

 
 

Asian käsittelyä hallinto-oikeudessa koskevat muut säännökset (82-85 ja 87-88 §:t) 
 

Ehdotettu sääntely on pääosin hyväksyttävää ja tarpeellista menettelyn yh-
denmukaistamiseksi ja joutuisan oikeudenkäynnin toteuttamiseksi. Erityisen tärkeä 
on avustajan määräämistä lapselle koskeva säännös (87 §). Tämä säännös yhdessä 
lakiehdotuksen 22 §:ään sisällytetyn edunvalvojan sijaisen 
määräämismahdollisuuden kanssa parantavat olennaisesti lapsen asemaa hallinto-
oikeuskäsittelyssä. 
 

Lakiehdotuksen 85 §:ssä on säännös yhden tuomarin toimivallasta lasten-
suojeluasiassa. Säännösehdotuksen 1 momentin 1-3 kohdat ovat keskenään siinä 
suhteessa vailla yhteismitallisuutta, että kohdan 1 tarkoittama päätös on lopullinen 
asiaratkaisu ja kohtien 2 -3 tarkoittamat päätökset väliaikais-toimia. Kohdan 1 
tarkoittama asiaratkaisu on kuitenkin tarkoitukseltaan valmistava, joten on 
perusteltua, että sekin säädetään mahdolliseksi ratkaista yhden tuomarin 
kokoonpanossa. 
 

Hallinto-oikeuden päätös tehdään hallinto-oikeuslain 18 §:n mukaan esittelystä. 
Esittelijänä voivat toimia hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri tai notaari. 
Asianmukaista on, että ehdotuksen 85 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen lopullinen 
asiaratkaisu tehdään esittelystä. Sen sijaan väliaikaistoimien osalta tulisi harkita, 
voitaisiinko lastensuojeluasioiden kiireellinen luonne huomioon ottaen säätää, että 
pykälän 1 momentin 2 -3 kohtien mukaiset väliaikaisratkaisut voitaisiin tehdä myös 
ilman esitte-lyjL 
 

Päätöksenteon mahdollistamista ilman esittelyä 1 momentin 2-3 kohtien kohdalla 
puoltaisi myös se, että tahdonvastaista huostaanottoa koskevien asioiden valmistelu, 
mahdollisen valmistelevan suullisen käsittelyn järjestäminen, kuten myös toimiminen 
puheenjohtajana varsinaisessa suullisessa käsittelyssä ja asian lopullinen esittely 
kollegiolle olisi tarkoituksenmukaista ohjata kullekin asialle määrättävän 
vastuutuomarin tehtäväksi. Huostaanottoasioiden laatu ja merkitys asianosaisille 
edellyttäisi yleensä, että asiaa hoitaa alusta alkaen kokenut ja myös asianosaisiin 
nähden riittävän arvovallan omaava hallinto-oikeustuomari eikä esittelijä. Sen vuoksi 
olisi johdonmukaista, että vastuutuomari voisi hoitaa myös 1 momentin 2 - 3 
kohtien mukaiset valmistelevat toimet ilman esittelyä. 
 

Lakiehdotuksen perusteluissa on yhden tuomarin kokoonpanon osalta todettu, että 
kokoonpanosta päättäminen jäisi kuitenkin viime kädessä hallinto-oikeuden  
harkintaan.  Verrattaessa  ehdotettua  säännöstä hallinto 
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oikeuslain tuomionvoipaa kokoonpanoa koskeviin yleisiin säännöksiin ruon lain 12 
§:ssä, yhden tuomarin kokoonpanon vaihtoehdoksi jäisi kuitenkin vain 
väliaikaistoimista päättäminen kahden lainoppineen ja asiantuntijajäsenen 
muodostamassa peruskokoonpanossa. 
 

Lakiehdotuksen 83 §:ssä säädetyn väliaikaisen määräyksen antamisessa saattaisi 
toisinaan olla tarpeen myös lastensuojeluun erityisesti perehtyneen 
asiantuntijajäsenen osallistuminen päätöksentekoon jo tässä vaiheessa. Vä-
liaikaistoimilta vaadittavan joutuisuuden ja voimavarojen tehokkaan käytön vuoksi ei 
olisi kuitenkaan perusteltua käyttää aina koko kollegiota vielä näissä tilanteissa. Sen 
vuoksi menettelyä koskevaan 85 §:n säännökseen tulisi lisätä vaihtoehtoisena 
toimivaltaisena kokoonpanona väliaikaismääräyksen antaminen yhden lainoppineen 
jäsenen ja asiantuntijajäsenen muo-dostamassa kokoonpanossa, milloin nämä ovat 
yksimielisiä asian ratkaisemisesta. Esittelijänä toimisi tuolloin lainoppinut tuomari. 
 

Selvyyden vuoksi ehdotuksen 85 §:ssä tulisi määriteltäessä yhden tuomarin päätös-ja 
toimivaltaa käyttää lakitekstissä termiä hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen, koska 
myös asiantuntijajäsenet ovat sivutoimisia hallinto-oikeuden 
 

tuomareita. Lisäksi 1 momentin ia 2 momentin tekstin eroavuus ("hallinto-oikeuden 
tuomari" pro "hallinto-oikeustuomari") tulisi oikaista ja korvata molemmat edellä 
mainitulla termillä. 

 
 

Muutoksenhakua koskeva sääntely (5 luku) 
 

Muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn ei ole huomautettavaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylituomari Hannu Renvall 
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Eduskunnan lakivaliokunta / ( 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LASTENSUOJELULAIKSI JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 252/2006 vp.) 

 
 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto esittää eduskunnan lakivaliokunnalle ot-
sikkokohdassa mainitusta hallituksen esityksestä seuraavaa. 
 

Sosiaalivirasto pitää välttämättömänä, että nyt esillä oleva hallituksen esitys uudeksi 
lastensuojelulaiksi voitaisiin hyväksyä vielä tällä hallituskaudella. Lastensuojelulain 
soveltamiseen liittyy sosiaaliviraston näkemyksen mukaan vakaviakin oikeusturvaan 
liittyviä ongelmia, jotka on hallituksen esityksessä pyritty korjaamaan tai niihin muutoin 
puuttumaan. Erityisen merkityksellisinä sosiaalivirasto näkee hallituksen esityksessä 
olevat menettelytapasäännökset, joilla osaltaan vahvistetaan ja korostetaan sosiaalityön 
asemaa lastensuojelussa. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli tulee 
entisestään korostumaan, kun valmistellaan ja tehdään lasta koskevia ratkaisuja. 
 

Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan nykyinen päätöksentekojärjestelmä, jossa lapsen 
huostaanotosta päättää poliittisesti valittu toimielin, ei turvaa koko maata ajatellen 
riittävällä tavalla lapsen ja perheiden oikeusturvaa päätettäessä lapsen huostaanotosta. 
Erityisenä ongelmana on, että huostaanottoon ja toisaalta myös sijaishuoltoon 
sijoittamiseen ovat voineet vaikuttaa osaltaan myös taloudelliset seikat; kunnan 
tarkoitukseen varaamat määrärahat. 
 

Kunnallisen toimielimen kyky tehdä lain mukaisia ratkaisuja voi myös joskus horjua. 
Kysymys on toisaalta hallinto-oikeudellisesta vapaudenriistopäätökses-tä ja toisaalta 
ratkaisusta, jonka tulee perustua yksinomaan lapsen etuun. Tämän vuoksi on 
päätöksentekojärjestelmän turvattava kaikilta osin lastensuojelun asiantuntemuksen ja 
hyvän hallinnon vaatimukset sekä otettava myös erityisesti huomioon lapsen ja perheen 
oikeusturvanäkökohdat. 

 

Päätöksenteko lapsen huostaanotossa 
 

Hallituksen esityksessä on lähdetty siitä, että hallinto-oikeus päättäisi ns. vas-
tentahtoisesta huostaanotosta (asianosainen vastustaa huostaanottoa) sosiaalilautakunnan 
alaisen viranhaltijan sille tekemästä hakemuksesta. Muut kuin tahdonvastaiset 
huostaanotot käsiteltäisiin ja päätettäisiin edelleenkin kunnassa. Näistä niin sanotuista ei-
tahdonvastaisista huostaanotoista päättäisi viranhaltija, jonka päätöksestä voitaisiin 
valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. 
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Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan muutos on perusteltu. Muutos parantaa asiakkaina olevien 
lasten ja perheiden oikeusturvaa. Hallituksen esitys korostaa myös asian valmistelun 
(hakemuksen) huolellisen valmistelun vaatimusta (41 ja 44 §). Lastensuojelulain muutos 
merkitsee väistämättä valmistelutyöhön liittyvää panostusta, joka vaikuttaa myönteisesti lapsen ja 
perheen oikeusturvan toteutumiseen. 
 

Asiallisesti hallituksen esitys ei sinänsä muuta kovin paljoa voimassaolevan lain mukaista 
tilannetta. Sosiaaliviraston käsityksen mukaan nykyinen alis-tusmenettely aiheuttaa jo sen, että 
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hallinto-oikeudet vastentahtoisissa huos-taanottotilanteissa tai kun asianosaisia ei ole kuultu, 
käsittelevät asian kokonaisuudessaan. Tällöin alistus ja asianosaisen mahdollinen valitus on 
käsiteltävä aina yhdessä. Esitetty hakemusmenettely ja vastentahtoisen huostaanottoasian 
ratkaiseminen hallinto-oikeudessa tämän perusteella ei siten ole niin dramaattinen muutos, kuin 
joissain yhteyksissä on esitetty. 

 

Esityksen 43 § 
 

Päätöksentekoa huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta sääntelee hallituksen esityksen 43 
§, jonka 1 momentin mukaan päätöksen tekee kunnan viranhaltija, jos asianosaiset eivät vastusta 
päätöstä ja myös silloin, kun asianosaisten kuulematta jättäminen on tapahtunut syistä, jotka 
ehdotuksen 42 §:n 3 momentin nojalla oikeuttavat asianosaisen kuulematta jättämiseen. Näitä 
ovat kuultavan ja lapsen välinen puuttuva yhteydenpito ja tilanne, jossa kuultavan olinpaikkaa ei 
voida kohtuullisin toimenpitein selvittää. 43 §:n 2 momentin mukaan huostaanottopäätöksen tekee 
hallinto-oikeus, jos asianosaiset vastustavat sitä. 
 

Voimassa olevan lastensuojelulain 17 §:n 2 momentti velvoittaa sosiaalilautakunnan alistamaan 
huostaanottopäätöksen hallinto-oikeuden vahvistettavaksi, jos asianosaiset vastustavat sitä tai jos 
asiassa ei ole voitu kuulla asianosaisia. Jos asianosaisten kuulematta jättäminen on johtunut 
puuttuvasta yhteydenpidosta tai siitä, että kuultavan olinpaikka on tuntematon, ei päätöstä 
kuitenkaan alisteta. Toisin sanoen, jos kuulematta jättäminen on johtunut muusta, kuin em. syystä, 
päätös on alistettava. Tämä tilanne on jäänyt normeeraamatta esityksen 43 §:n 2 momentissa. 
 

Säännös tulisi muuttaa kuulumaan esim. seuraavasti: "Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen 
huoltajansa vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista taikka jos 
kuuleminen on jätetty suorittamatta muusta kuin 42 §:n 3 momentissa mainitusta syystä, 
asian ratkaisee hallinto-oikeus...". 
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Päätöksentekovaihtoehdot 
 

Lastensuojelulain kokonaisuudistustyöryhmän muistiossa on arvioitu myös mahdollisuutta 
perustaa erillinen asiantuntijaelin kunnassa päättämään lapsen huostaanotosta. Tällaisen 
asiantuntijaelimen ts. uuden viranomaisen luominen ja toisaalta kokoaminen on käytännössä lähes 
mahdotonta. Asiantuntijaelimeltä tulisi edellyttää esimerkiksi lastenpsykiatrista asiantuntemusta. 
 

Pelkästään Helsingissä, mutta etenkin pienemmissä kunnissa, esteettömän lastenpsykiatrisen 
asiantuntijan saaminen asiantuntijaelimeen voisi olla käytännössä mahdotonta ottaen huomioon, 
että kyseinen asiantuntija on saattanut tutkia tai hoitaa lasta ennen asian käsittelyä. 
Asiantuntemusta vaadittaisiin myös juridisissa asioissa. Tällaista erityistä asiantuntemusta ei 
sosiaaliviraston käsityksen mukaan ole löydettävissä kuin hallinto-oikeuksista ja suurimmista 
kunnista. 
 

Mahdollisuus siirtää asia käräjäoikeuteen ei myöskään ole sosiaaliviraston näkemyksen mukaan 
toteuttamiskelpoinen. Mikäli käräjäoikeuksiin siirrettäisiin vain huostaanottoon liittyvät asiat, 
merkitsisi tämä lastensuojeluasioissa sitä, että asiat jakaantuisivat yleiseen tuomioistuinlinjaan 
sekä valitusasioiden osalta hallinto-oikeuslinjaan. Tällaista kehitystä ei voitane pitää suotavana. 
 

Hallituksen esityksessä on myös korostettu velvollisuutta järjestää lapsen tarpeiden mukainen 
sijaishuolto. Sosiaaliviraston näkemyksen mukaan esitys parantaa tältäkin osin lapsen 
oikeusturvaa ottaen huomioon, että lapsella tulee olla oikeus huostaanottopäätöksen jälkeen 
sellaiseen sijaishuoltoon, jolla pyritään vaikuttamaan lapsen ja perheen ongelmiin lapsen edun 
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kannalta myönteisellä tavalla. Lapsen oikeusturvan ja lapsen edun näkökulmasta on tärkeää, että 
sijaishuoltopaikan valintaan eivät vaikuta muut, kuin lapsen tarpeista lähtevät syyt. 

 

Lapsen kuuleminen 
 

Lapsen kuulemisesta ja mielipiteen selvittämisestä on säädetty esityksen 5, 20 ja 42 §:ssä. Tämän 
lisäksi lapsen mielipiteen selvittämistä on esityksessä kaikilta osin korostettu. Sosiaalivirasto pitää 
esitystä tältä osin perusteltuna, koska lapsen edun ja sen toteutumisen tulisi vaikuttaa kaikkiin 
viranomaisen ratkaisuihin etenkin lastensuojeluasioissa. Joissakin tilanteissa lapsen mielipidettä ja 
lapsen kuulemista ei voida toteuttaa. Tällöinkin mielipiteen selvittämättä jättäminen tai kuulematta 
jättäminen tulisi perustella asiakirjoissa. Myös kuulemisen tavat sekä mielipiteen selvittämisen 
tavat on kuvattava asiakirjoissa. Nämä näkökohdat on otettu hallituksen esityksessä huomioon. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 
 

Sosiaalivirasto katsoo, että hallituksen esityksellä ei ole siirretty eikä ole voitukaan siirtää 
hallinto-oikeuksille varsinaisen sosiaalityön tekemistä. 
 

Esityksessä on korostettu sosiaalityön ja erityisesti lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 
roolia. Tätä on pidettävä myönteisenä asiana. Hallinto-oikeuksien rooli on puhtaasti 
päätöksentekijän. Toisaalta hallinto-oikeuksille on hallituksen esityksessä asetettu velvollisuus 
huolehtia riittävien oikeusturvatekijöiden toteutumisesta. Sosiaalivirasto viittaa tältä osin hallituk-
sen esityksen 83-87 §:ään. 
 

Sosiaalivirasto viittaa edellä lausumaansa sekä toteaa, että hallinto-oikeus toimii asiassa 
päätöksentekijänä silloin, kun kysymys on vastentahtoisesta huostaanotosta. Hallinto-oikeus voi 
ohjata asian käsittelyä ja asian selvittämistä määräämällä viranomaisen tai toisen osapuolen 
esittämään tarkempaa selvitystä vaatimustensa perusteista. 
 

Kysymys on kuitenkin prosessin ohjaamisesta eikä hallinto-oikeudelle kuulumattomasta 
sosiaalityön tekemisestä. Tämä ero ilmenee hallituksen esityksestäkin. 
 

Siltä osin, kuin hallituksen esityksessä on annettu hallinto-oikeudelle oikeus päättää esimerkiksi 
lapselle tehtävästä huoltajan kieltämästä tutkimuksesta, on esitystä pidettävä välttämättömänä. 
Liian usein huostaanottopäätös on jouduttu tekemään lapsen tilanteen selvittämiseksi ja 
esimerkiksi lastenpsykiatrisen tutkimuksen tekemiseksi. Välttämättä voimassa olevan lain 
mukaiset edellytykset huostaanottoon eivät kuitenkaan ole täyttyneet. Muutos parantaa oleellisesti 
nykyistä tilannetta ja, kun asiasta päättää tuomioistuin laissa säädetyillä suhteellisen tiukoilla 
edellytyksillä, tulevat myös perheen ja ennen kaikkea lapsen oikeusturvaan liittyvät näkökohdat 
huomioon otetuiksi. 

 

Lapsen kuuleminen hallinto-oikeudessa (86 §) 
 

Hallituksen esityksen 86 §:n 1 momentin mukaan alle 15-vuotiasta lasta voidaan kuulla 
henkilökohtaisesti hallinto-oikeudessa hänen suostumuksellaan, jos se on välttämätöntä asian 
ratkaisemiseksi, ja kuulemisesta ei ilmeisesti saata aiheutua lapselle haittaa. Näinkin pienelle 
lapselle kuulemistilaisuus hänen huostaanottoaan koskevassa asiassa on hyvin raskas, ja hän 
saattaa kokea velvollisuudekseen tulla kuulluksi. 
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Tämän johdosta kuulemisen edellytystä säännöksen 1 momentissa tulisi kiristää 
seuraavasti: 
 

" Alle 15-vuotiasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti hallinto-oikeudessa tai 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa vain, jos kuuleminen on välttämätöntä asian 
ratkaisemiseksi..." 
 

Lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti myös siten, että ainoastaan yksi tai useampi 
tuomioistuimen jäsen ja lapsi ovat läsnä, jos tuomioistuin harkitsee tämän soveliaaksi ja 
menettely on tarpeen lapsen suojaamiseksi tai hänen itsenäisen mielipiteensä 
varmistamiseksi. (86 § 2 mom.) Edellä mainitusta perusteesta johtuen sosiaalivirasto 
katsoo, että säännöstä tulisi muuttaa siten, että pääsääntöisesti lasta kuulisivat vain 
tuomioistuimen jäsenet, ellei se harkitse muun kuulemistavan olevan soveliaampi. 
 

Säännös voisi kuulua seuraavasti: 
 

"Lasta kuullaan henkilökohtaisesti siten, että ainoastaan yksi tai useampi tuomioistuimen 
jäsen ja lapsi ovat läsnä, ellei tuomioistuin harkitse muun kuulemistavan olevan 
soveliaampi ottaen huomioon lapsen suojaamisen ja hänen itsenäisen mielipiteensä 
varmistamisen tarpeen..." 
 

Asianosaisten oikeusturvan takaa riittävästi säännöksen viimeinen virke, joka oikeuttaa 
nämä tutustumaan kuulemisen sisällöstä tallennettuun oikeudenkäyntiaineistoon ja 
lausumaan siitä mielipiteensä. 

 

Muutoksenhakua koskeva sääntely 
 

Hallituksen esityksessä on voimassa olevaan lakiin verrattuna sivuutettu lähes täysin 
toimielimen oikeus päättää lastensuojeluun liittyvistä asioista. Vasten-tahtoisen 
huostaanoton päättäisi hallinto-oikeus. Viranhaltijan tekemästä huostaanottopäätöksestä 
voitaisiin valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. 
 

Voimassa olevan lain mukainen oikaisumenettely jäisi joiltakin osin voimaan. 
Sosiaaliviraston käsityksen mukaan esitys parantaa tältä osin lasten ja perheiden 
oikeusturvaa ja toisaalta nopeuttaa prosessia. 
 

Tällä hetkellä lastensuojelulain mukainen prosessi kiireellisestä huostaanottopäätöksestä 
(lastensuojelulain 18 §:n 1 mom.) tahdonvastaisen huostaanottoasian käsittelyyn 
alistuksena hallinto-oikeudessa kestää käytännössä vähintään kolme kuukautta. Tämä 
perustuu siihen, että kiireellisen huostaanoton jälkeen lopullinen päätös huostaanotosta 
(LsL:n 16 §) on tehtävä pääsääntöisesti 30 päivässä. Erityisestä syystä huostaanoton 
valmistelulle säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa enintään 30 päivää (LsL:n 18 § 2 
mom.). Käytännössä näin myös tehdään lähes säännönmukaisesti. 
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Kun toimielin on tehnyt päätöksensä ja se on annettu todisteellisesti tiedoksi 
asianosaisille, alkaa kulua 30 päivän pituinen valitusaika hallinto-oikeuteen, joka ei voi 
käsitellä alistusta ennen kuin tämä määräaika on kulunut, jotta kaikki mahdolliset 
asianosaisten valitukset ovat tuomioistuimen tiedossa. Tämä on kohtuuttoman pitkä aika 
varsinkin lapsen kannalta, koska hänellä ei ole varmuutta siitä, miten hänen asiansa 
lopullisesti päätetään. 
 

On mahdollista, että hallinto-oikeus katsoo esimerkiksi, että kunnassa tehtyä päätöstä 
rasittaa muotovirhe tai edellytyksiä huostaanottoon ei ole ollut. Näissä tilanteissa lasta 
joudutaan "siirtelemään" kodin ja sijaishuoltopaikan välillä. Tällainen epävarmuus 
päätöksenteossa on lapsen oikeusturvan toteutumisen kannalta epätyydyttävää. 
 

Hallituksen esityksessä on osin laajennettu mahdollisuutta valittaa lastensuojeluasioissa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Joissakin tilanteissa valituslupa-menettely on myös 
poistettu. Erityisesti kuntien välisissä lastensuojelun järjestämis- ja kustannusvastuuta 
koskevissa riitaisuuksissa valituslupamenettelyn poistaminen on perusteltua. Helsingin 
sosiaaliviraston lastensuojeluasioissa käymiä hallintoriitaisuuksia oli vuosina 2004-2005 
yhteensä 15 kappaletta. Euromäärältään mainitut hallintoriidat ovat olleet yhteensä noin 
750. 000 euroa. Järjestämisvastuun ja kustannusvastuun selvittäminen ei siten ole si-
vuseikka kunnille. Hallinto-oikeuksien ratkaisut järjestämisvastuuseen liittyvissä 
kysymyksissä ovat myös poikenneet toisistaan. Korkeimman hallinto-oikeuden 
yksiselitteistä ennakkopäätöslinjausta ei ole selvästi omaksuttavissa järjestämisvastuuta 
koskevia säännöksiä sovellettaessa. Järjestämisvastuuky-symykset ovat myös voineet 
aiheuttaa sen, että lastensuojeluasiaa ei ole hoitanut mikään kunta, jolloin lapsi on voinut 
jäädä vaille tarvitsemaansa lastensuo-jeluhoitoa. Korkeimman hallinto-oikeuden 
ennakkopäätökset ohjaisivat sosiaaliviraston näkemyksen mukaan kuntien menettelyä 
tältäkin osin lapsen edun kannalta myönteiseen suuntaan. 
 
 
 
 

Raili Metsälä Karri Välimäki 
perhepalvelujohtaja lakimies 
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Hallituksen esitys HE 252/2006 vp lastensuojelulaiksi 
Asiantuntijoiden kuuleminen / oik.tri Sami Mahkonen 

Eduskunnan lakivaliokunta 

Lähtökohdat 

 

Hankkeessa on pääosin kysymys säännösten selkiyttämisestä, ajanmukaistamisesta ja täydentämisestä. 

Säännösvolyymia on ehdotettu lisättäväksi. Kun vuoden 1983 LSL:ssä on vuoden 2006 lopulla ollut kaikkiaan 63 

pykälää, uuteen lakiin niitä on ehdotettu otettavan yli 30 lisää (1 § - 95 §). 
 

Sisällöllisesti kokonaan uusina säännöksinä voidaan pitää lähinnä niitä jotka koskevat lapselle määrättävää (1) 

edunvalvojaa, lastensuojelun (2) asiakkuuden alkamista ja siihen liittyvää määräaikaan sidottua (3) 

lastensuojelutarpeen selvitystä, (4) lupaa hallinto-oikeudelta lapsen tutkimiseen ja lapsen (5) läheisverkoston 

kartoittamista. Uutuus olisi myös se, että (6) tahdonvastaisia huostaanottoasioita koskevat päätökset tehtäisiin 

ensivaiheessa hallinto-oikeudessa samoin kuin se, että (7) jälkihuolto olisi järjestettävä mm. myös avohuollon 

tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen. - Olen muokannut kansanedustajia varten lyhennelmän 

HE 2006:252:sta, joka on tämän muistion liitteenä. Lakivaliokunnassa haluan kunnioittaen kiinnitettävän 

huomion vain seuraaviin näkökohtiin: 
 

Lapsen huostaanotto 
 

Huostaanoton kannalta ehdottomasti keskeisin säännös on se, joka määrittää huostaanoton kriteerit. Vaikka tämä 

ehdotettu 40 § poikkeaa lakiteknisesti jossain määrin voimassa olevan lastensuojelulain 16 §:stä, asiallisesti 

huostaanoton perusteet ja edellytykset on ehdotettu pidettävän perusperiaatteiltaan muuttumattomina. 

Heikennystä entiseen ei ole, mutta parannusta kyllä sikäli, että voimassa olevasta laista poiketen "kodin 

olosuhteiden" sijasta säännöksessä ehdotetaan käytettäväksi "kasvuolosuhteet" -ilmaisua. 

Huostaanottomenettelyä koskevia säännöksiä (erit. 41-44 §) on ehdotettu laajennettavaksi siitä, mitä asiasta on 

voimassa olevassa laissa säädetty. Tämä on pelkästään myönteinen asia. 
 

Jossain määrin ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää ehdotuksen 40.1 §:n 2-kohtaa, koska se on osin tavallaan 

sattumanvarainen. Huumeiden käytöstä, jatkuvasta koulunkäynnin laiminlyömisestä, seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön altistumisesta, itsetuhoisuudesta, rikoskierteestä (vast.) ei ole suora2 
 

naista mainintaa po. kohdassa. Sen sijaan nyt ehdotetaan konkretisoivia viittauksia päihteiden käyttöön ja 

yksittäiseen rikoslakirikokseen. Lainsäädäntötekninen ero 40.1 §:n 1-kohtaan on sikäli selvä, että toisin kuin 2-

kohdassa siinä ei ole lähdetty esimerkinomaisesti kuvaamaan joitakin kasvuolosuhteisiin liittyviä 

yksittäistekijöitä. 
 

Saattaisi olla paikallaan monimuotoistaa ehdotuksen 40.1 §:n 2-kohdan luetteloa sitä muillakin kuin 

siihen otetuilla esimerkeillä konkretisoiden. Vaihtoehtoisesti olisi mahdollista normittaa 40.1 §:n 1 ja 2 -

kohtia lainsäädäntöteknisesti samalla abstraktiotasolla. 
 
 

Sijaishuolto 
 

Ehdotetut sijaishuoltoa koskevat säännökset (49-55) ovat nykyisin voimassa oleviin verrattuina selvää lisäarvoa 

tuottavia. Tämä koskee erityisesti ehdotettua 50 §:ää, jossa on painotettu lapsen tarvetta - ei epäsuoran sallivasti 

sitä "mistä sattuu sijaishuoltopaikka löytyvän". 
 



 

 

Pulmallisena on kuitenkin pidettävä lapsen huoltajien asemaa silloin, kun lapsi on otettu huostaan ja hänelle on 

järjestetty asianmukainen sijaishuoltopaikka. Asiasta ehdotetaan säänneltävän 45 §:ssä. Siitä voi nykyisen LSL 

19 §:n tapaan päätellä, että huostaanotto ei vie huoltajuutta lapsen vanhemmalta. Eri asia sitten, että 

yhteydenpitoa huoltajaan voidaan rajoittaa ja että huoltajalla ei huostaanoton jälkeen ole oikeutta määrätä oman 

lapsensa hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä olinpaikasta ja muun muassa lapsen 

opetuksen ja terveydenhuollon järjestämisestä. Tosiasiallinen huoltajuus siis viedään pois siltä, jota juridisesti 

kutsutaan huoltajaksi. 
 

Mikäli lakivaliokunta pitää tämäntyyppistä lainsäädäntötekniikkaa todellisuutta huonosti vastaavana - 

jopa eräänlaisena "lainsäädäntöerehdyttämisenä" - silloin asiaan tulisi tavalla taikka toisella puuttua. 

Ehdotuksen 46. 1 §:n hienoinen muuttaminen tarjoaisi tähän yhden mahdollisuuden. Olisi esimerkiksi 

mahdollista ulottaa 46.1 § koskemaan huollosta päättämistä paitsi sijaishuollon aikana myös jo heti 

huostaanottopäätöstä tehtäessä. 
 

Lapsen kuuleminen 
 

Soveltamisalaltaan laajin lapsen kuulemista koskeva oikeusperiaate sisältyy YK:n lapsen oikeuksien 

yleissopimukseen (12 artikla). Hieman vastaavanlaisia säännöksiä on monessa kansallisessa laissamme. Hyvä 

näin. Ja on tietysti hyvä, että uudessa lastensuojelulaki-ehdotuksessa on lukuisa jouk 
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ko säännöksiä, jossa edellytetään lapsen oman mielipiteen selvittämistä. Tämä koskee muun muassa ehdotuksen 

42.1 §:ää. 
 

Todetusta huolimatta olen tyytymätön voimassa olevaan lainsäädäntöön, myös ehdotuksen 42 §:ään. Siinä painoa 

pannaan korostuneesti, ellei peräti yksinomaisesti, tiedolliselle ja samalla vain rationaaliselle puolelle. Lasta 

kuullaan kuin aikuista ikään eli esittämällä ensiksi kysymyksiä ja sitten odottamalla niihin juridisesti 

mallikelpoisia vastauksia. 
 

Näkökulma on kapea. Se on kapea, koska samalla lapsella on yhtäaikaisesti neljä ikää ja kehitysvaihetta, (1) 

fyysinen, (2) kognitiivinen, (3) emotionaalinen ja (4)sosiaalinen ikä. Ehdotuksen 42 §:ssä on ehdotetun 20 §:n 

tapaan ohitettu emotionaalinen ja sosiaalinen ikä. Tämä näkyy siitä, että lapselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi 

hänen mielipiteensä selvittämiseksi. Ei ole kaavailtu sellaista järjestelyä, jossa lasta kuultaisiin myös non-

verbaalisesti eikä ainoastaan rationaalisesti. Kuuleminen on mielestäni paljon muuta kuin kysymysten esittämistä 

ja niihin rationaalisten vastausten saamista. Kuuleminen on lapsen sisäiseen maailman pääsemistä. 
 

Asia on liian suuri teissä yhteydessä aukirevittäväksi. Jossain vaiheessa on kuitenkin syytä käydä 

periaatekeskustelu siitä, kuinka tärkeää on ymmärtää lapsen iän eri ulottuvuuksia ja ottaa ne kaikki 

neljä oikeudellisessa sääntelyssä huomioon. 
 

Hallinto-oikeus ja muutoksenhaku 
 

Vaikka esimerkiksi Helsingissä päätöksentekomalli tahdonvastaisissa huostaanotoissa on hyvin järjestetty 

lastensuojeluasioihin perehtyneiden jaostojen ansiosta, Suomi ei ole Helsinki. Päätöksentekojärjestelmän tulee 

olla sellainen, että kansalaisten oikeusturva ei ole sidoksissa siihen missä he sattuvat asumaan. Keskeistä on 

sekin, että tahdonvastaisten interventioiden kysymyksessä ollen asianosaiset kokevat saavansa "fair trialin" 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tarkoittamassa mielessä. 
 

Kun Suomesta puuttuu erityinen perheoikeusinstanssi, toistaiseksi fair trial ei toteudu tahdonvastaisissa 

huostaanotoissa muutoin kuin siirtämällä käsittely jo heti ensivaiheessa tuomioistuimeen, joko hallinto-oikeuteen 

tai käräjäoikeuteen. 
 

Ongelmana hallinto-oikeusmallissa on kaksiportaisuus kolmiportaisen järjestelmän sijaan. Tästä ei kuitenkaan 

voi tehdä johtopäätöksiä kansalaisten oikeusturvan toteutumisen tai toteutumattomuuden suhteen sen enempää 

kuin lapsen edunturvaamisesta. Oikeusturvan tehostamista onkin uudessa ehdotuksessa lisätty voimassa olevaan 

lakiin nähden. Tämä ei kuitenkaan käy ilmi kiinnitettäessä huomio siihen, miten asia voidaan viedä korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen, vaan ennen kaikkea siitä miten arjessa perus-ja vapausoikeuksia rajoittavia päätöksiä 

tehtäessä asiat joudutaan kirjaamaan ja perustelemaan. 
 

Ehdotettu laki painottuu paljolti myös preventiiviseen oikeusturvaan, mikä on kaiketi omiaan vähentämään 

repressiivisten oikeusturvakeinojen tarvetta. Tahdonvastaisten juttujen osalta on myös pantava merkille, että 

kolmiportaisen päätöksentekojärjestelmän ollessa käytössä asioiden käsittely vie pitkän ajan. Silloin 

mahdollisuudet muutoksen saamiseen eivät ole olleet järin suuria. 
 

Lastensuojeluasioissa oikeusturvaa ei välttämättä voi mitata sillä, kuinka moneen instanssiin asia on 

mahdollista viedä. Hallinto-oikeuden etuna on hallinto- ja lastensuojeluasioihin liittyvä asiantuntemus. 
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Hallinto-oikeuden kokoonpanoon kuuluu lastensuojelun asiantuntijajäseniä ja hallinto-oikeuksilla on 

pitkä kokemus lastensuojeluasioiden käsittelystä alistus- ja valitusasioina. Käräjäoikeuksissa 

perusasetelma ei ole tämä. 
 

Lopuksi 
 

Mielestäni lakivaliokunnan toimialaa ajatellen ehdotukset eivät sisällä sellaisia tekijöitä, jotka ehdottomasti 

vaatisivat lastensuojeluuudistus-hankkeen ottamista uuteen lukemiseen. Sen sijaan on olemassa valtaisa määrä 

erilaisia tekijöitä jotka puoltavat lainsäädäntöprosessin etenemistä siitäkin huolimatta, että tämäkin 

uudistusehdotus tarjoaisi pienehköön arvosteluun mahdollisuuksia. 
 

Lastensuojelun asiakkaiden, muiden asianosaisten ja varmaankin myös lastensuojelun työntekijöiden 

kannalta on erittäin tärkeää, että ehdotettu LSL saadaan osaksi voimassa olevaa oikeutta. 
 
 
 
 
Espoossa 4. päivänä joulukuuta 2006 

 

Kunnioittavasti \ 
 

Sami Mahkonen 
oikeustieteen tohtori 
perheoikeuden dosentti, Helsingin yliopisto 

Liite 

ESITYS UUDEKSI LASTENSUOJELULAIKSI HE 2006:252 

Yleiset säännökset 1—6 § 

• tarkoituksena turvata erityisesti lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiset lapsen oikeudet 
• erityinen suojelu tilanteissa, joissa lapsen hyvinvointi uhkaa vaarantua. 
• pyritään määrittelemään "lapsen edun" käsite 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 7-10 § 

• kunnan eri viranomaisia koskevat tehtävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä 
• ehkäisevää lastensuojelua kunnan lapsille ja perheille suunnatuissa peruspalveluissa. 
• raskaana oleville naisille räätälöity päihdekuntoutus (ainoastaan raskaana olevan naisen suostumukseen 

perustuen) 
 

Lastensuojelun järjestäminen 11-19 § 

• kunnan velvollisuuksia lastensuojelun järjestämisessä täsmennetään 
• lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä jokaiselle lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle 
• pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut kiireellisinä 

 

Lapsen osallisuus 20-24 § 

• yleisenä puhevallan käytön ikärajana 15 vuotta; huoltajilla rinnakkainen puhevalta 
• 12 vuotta täyttäneellä lapsella oikeus käyttää erikseen puhevaltaansa huoltajan ohella kiireellistä 

sijoitusta, huostaanottoa, sijaishuoltoa, huostassapidon lakkaamista ja yhteydenpitoa koskevassa asiassa 
• erityissäännös edunvalvojan määräämisestä huoltajan sijaiseksi tilanteissa, joissa huoltajan ei voida 

katsoa voivan puolueettomasti edustaa lasta 
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Asiakkuuden alkaminen ja lastensuojelutarpeen selvitys 25-28 § 

• lastensuojeluilmoitusta koskeva sääntely selkiytettäminen 
• lakiin uusi säännös määräaikaan sidotusta lastensuojelutarpeen selvityksestä lastensuojeluasiakkuuden 

alkaessa 
• uutena keinona hallinto-oikeudelle mahdollisuutta antaa sosiaaliviranomaisen hakemuksesta lupa lapsen 

lääketieteellisiin tai muun asiantuntijan tutkimuksiin lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi 
 

Menettelysäännöksiä 29-33 § 

• asiakassuunnitelman avulla suunnitellaan, arvioidaan ja seurataan lapsen sekä hänen perheensä 
tarvitsemaa tukea ja palveluja 

• lapsen läheisverkoston kartoittaminen ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle 
• asiakastietojen kirjaaminen ja asiakasasiakirjojen ylläpito (erityisesti asiakkaan oikeusturvan kannalta) 

 

Avohuollon tukitoimet 34-37 § 

• avohuollon tukitoimien sisältö esimerkinomaisena luettelona 
• avohuollon tukitoimena tapahtuva lapsen sijoitus; päätettäessä tulisi aina arvioida sijoituksen tavoitteet ja 

arvioitu kesto 
• ei ehdotonta enimmäisaikarajaa lapsen sijoitukselle yksin 

 

Lapsen kiireellinen sijoitus 38-39 § 

• kiireellistä huostaanottoa vastaavaa toimenpidettä ehdotetaan nimitettäväksi lapsen kiireelliseksi 
sijoitukseksi 

• voimassa 30 vuorokautta, elleivät sen edellytykset lakkaa ennen tätä 
• jos kiireellisen sijoituksen jälkeen valmistellaan huostaanottoa, jota huoltaja ja lapsi vastustavat, 

hakemus saatettava 30 vuorokauden kuluessa sijoituksen alkamisesta hallinto-oikeuden ratkaistavaksi 
 

Huostaanotto 4(M8 § 

• edellytykset pääpiirteissään asiallisesti vuoden 1983 lastensuojelulakia vastaavina - "kodin olosuhteiden" 
sijasta "kasvuolot" 

• tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa päätöksen tekee hallinto-oikeus viranhaltijan hakemuksesta ja 
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian 

• huostassapidon lopettamisen edellytykset vastaavina kuin vuoden 1983 laissa 
 

Sijaishuolto 49-60 § 

• tarkoitetaan huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin 
ulkopuolella 

• sijaishuolto edelleen joko perhehoitona tai laitoshuoltona 
• vähimmäiskriteerit laitosten toimitiloista, laitoksissa sovellettavasta paikkaluvusta, henkilöstön määrästä 

ja koulutuksesta 
 

Rajoitukset sijaishuollossa 61-74 § 

• l päivänä marraskuuta 2006 voimaan tulleet lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa sijaishuollon 
aikana ja sen rajoittamista sekä lastensuojelulaitoksissa sovellettavia rajoitustoimenpiteitä koskevat 
säännökset sisällytetään lähes sellaisenaan uuteen lastensuojelulakiin 

• kyseisiä säännöksiä, lukuun ottamatta yhteydenpidon rajoittamista, sovellettaan edelleen ainoastaan 
laitoshuollossa oleviin huostaanotettuihin tai kiireellisesti sijoitettuihin lapsiin 

 

Jälkihuolto 75-77 § 

• 1983 lastensuojelulain mukaan kunnan velvollisuus järjestää jälkihuoltoa koskee ainoastaan 
sijaishuollossa olleita lapsia 



 

 

• myös avohuollon tukitoimena sijoitettu lapsi ja nuori sekä hänen perheensä tarvitsevat yleensä erilaisia 
tukitoimia sijoituksen päätyttyä 

• ehdotettu laajennettavaksi jälkihuoltoon oikeutettujen lasten piiriä myös avohuollon tukitoimena 
sijoitettuina olleisiin lapsiin 

 

Valvontaa koskevat säännökset 78-81 § 

• erityissäännös perhehoitoon ja laitoshuoltoon sijoitettujen lasten hoidon sekä sijaishuolto-paikkojen 
toiminnan valvonnasta 

• säännös lääninhallitusten suorittamasta lastensuojelulaitosten valvonnasta (kaikkia lastensuojelulaitoksia 
riippumatta siitä, onko kunnan tai yksityisen tahon ylläpitämä). 

 

Asian käsittely hallintotuomioistuimessa 82-88 § 

• päätöksenteon siirtäminen tahdonvastaisissa lastensuojeluasioissa hallinto-oikeuteen 
• korkein hallinto-oikeus hallinto-oikeuden ensivaiheessa päättämissä asioissa ainoa valitusaste 
• yleisten säännösten lisäksi lastensuojelulain 14 lukuun lastensuojeluasioiden hallintotuomio-

istuinkäsittelyä koskevia erityissäännöksiä 
 

Muutoksenhaku 89-92 § 

• säädetään ensinnäkin muutoksenhakuun oikeutetuista henkilöistä ja tähän liittyen lapsen puhevallan 
käyttämisestä tuomioistuimessa 

• lapselle lastensuojelulaissa säädetyillä edellytyksillä määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta 
lapsen puhevaltaa 

• huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön, jos 
täytäntöönpanon siirtäminen uhkaa lapsen terveyttä tai kehitystä 
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Hallituksen esitys HE 252/2006 vp lastensuojelulaiksi 
Asiantuntijoiden kuuleminen / oik.tri Sami Mahkonen 

 
5.12.2006 

Eduskunnan lakivaliokunta 

Lähtökohdat 

 

Hankkeessa on pääosin kysymys säännösten selkiyttämisestä, ajanmukaistamisesta ja täydentämisestä. 

Säännösvolyymia on ehdotettu lisättäväksi. Kun vuoden 1983 LSL:ssä on vuoden 2006 lopulla ollut kaikkiaan 63 

pykälää, uuteen lakiin niitä on ehdotettu otettavan yli 30 lisää (1 § - 95 §). 
 

Sisällöllisesti kokonaan uusina säännöksinä voidaan pitää lähinnä niitä jotka koskevat lapselle määrättävää (1) 

edunvalvojaa, lastensuojelun (2) asiakkuuden alkamista ja siihen liittyvää määräaikaan sidottua (3) 

lastensuojelutarpeen selvitystä, (4) lupaa hallinto-oikeudelta lapsen tutkimiseen ja lapsen (5) läheisverkoston 

kartoittamista. Uutuus olisi myös se, että (6) tahdonvastaisia huostaanottoasioita koskevat päätökset tehtäisiin 

ensivaiheessa hallinto-oikeudessa samoin  kuin  se,  että  (7)  jälkihuolto olisi järjestettävä mm. myös avohuollon 

tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen. - Olen muokannut kansanedustajia varten lyhennelmän 

HE 2006:252:sta, joka on tämän muistion liitteenä. Lakivaliokunnassa haluan kunnioittaen kiinnitettävän 

huomion vain seuraaviin näkökohtiin: 
 

Lapsen huostaanotto 
 

Huostaanoton kannalta ehdottomasti keskeisin säännös on se, joka määrittää huostaanoton kriteerit. Vaikka tämä 

ehdotettu 40 § poikkeaa lakiteknisesti jossain määrin voimassa olevan lastensuojelulain 16 §:stä, asiallisesti 

huostaanoton perusteet ja edellytykset on ehdotettu pidettävän perusperiaatteiltaan muuttumattomina. 

Heikennystä entiseen ei ole, mutta parannusta kyllä sikäli, että voimassa olevasta laista poiketen "kodin 

olosuhteiden" sijasta säännöksessä ehdotetaan käytettäväksi "kasvuolosuhteet" -ilmaisua. 

Huostaanottomenettelyä koskevia säännöksiä (erit. 41-44 §) on ehdotettu laajennettavaksi siitä, mitä asiasta on 

voimassa olevassa laissa säädetty. Tämä on pelkästään myönteinen asia. 
 

Jossain määrin ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää ehdotuksen 40.1 §:n 2-kohtaa, koska se on osin tavallaan 

sattumanvarainen. Huumeiden käytöstä, jatkuvasta koulunkäynnin laiminlyömisestä, seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön altistumisesta, itsetuhoisuudesta, rikoskierteestä (vast.) ei ole suoranaista mainintaa po. 

kohdassa. Sen sijaan nyt ehdotetaan konkretisoivia viittauksia päihteiden käyttöön ja yksittäiseen 

rikoslakirikokseen. Lainsäädäntötekninen ero 40.1 §:n 1-kohtaan on sikäli selvä, että toisin kuin 2-kohdassa siinä 

ei ole lähdetty esimerkinomaisesti kuvaamaan joitakin kasvuolosuhteisiin liittyviä yksittäistekijöitä. 
 

Saattaisi olla paikallaan monimuotoistaa ehdotuksen 40.1 §:n 2-kohdan luetteloa sitä muillakin kuin 

siihen otetuilla esimerkeillä konkretisoiden. Vaihtoehtoisesti olisi mahdollista normittaa 40.1 §:n 1 ja 2 -

kohtia lainsäädäntöteknisesti samalla abstraktiotasolla. 
 
 

Sijaishuolto 
 



 

 

Ehdotetut sijaishuoltoa koskevat säännökset (49-55) ovat nykyisin voimassa oleviin verrattuina selvää lisäarvoa 

tuottavia. Tämä koskee erityisesti ehdotettua 50 §:ää, jossa on painotettu lapsen tarvetta - ei epäsuoran sallivasti 

sitä "mistä sattuu sijaishuoltopaikka löytyvän". 
 

Pulmallisena on kuitenkin pidettävä lapsen huoltajien asemaa silloin, kun lapsi on otettu huostaan ja hänelle on 

järjestetty asianmukainen sijaishuoltopaikka. Asiasta ehdotetaan säänneltävän 45 §:ssä. Siitä voi nykyisen LSL 

19 §:n tapaan päätellä, että huostaanotto ei vie huoltajuutta lapsen vanhemmalta. Eri asia sitten, että 

yhteydenpitoa huoltajaan voidaan rajoittaa ja että huoltajalla ei huostaanoton jälkeen ole oikeutta määrätä oman 

lapsensa hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä olinpaikasta ja muun muassa lapsen 

opetuksen ja terveydenhuollon järjestämisestä. Tosiasiallinen huoltajuus siis viedään pois siltä, jota juridisesti 

kutsutaan huoltajaksi. 
 

Mikäli lakivaliokunta pitää tämäntyyppistä lainsäädäntötekniikkaa todellisuutta huonosti vastaavana - 

jopa eräänlaisena "lainsäädäntöerehdyttämisenä" - silloin asiaan tulisi tavalla taikka toisella puuttua. 

Ehdotuksen 46. 1 §:n hienoinen muuttaminen tarjoaisi tähän yhden mahdollisuuden. Olisi esimerkiksi 

mahdollista ulottaa 46.1 § koskemaan huollosta päättämistä paitsi sijaishuollon aikana myös jo heti 

huostaanottopäätöstä tehtäessä. 
 

Lapsen kuuleminen 
 

Soveltamisalaltaan laajin lapsen kuulemista koskeva oikeusperiaate sisältyy YK:n lapsen oikeuksien 

yleissopimukseen (12 artikla). Hieman vastaavanlaisia säännöksiä on monessa kansallisessa laissamme. Hyvä 

näin. Ja on tietysti hyvä, että uudessa lastensuojelulaki-ehdotuksessa on lukuisa joukko säännöksiä, jossa 

edellytetään lapsen oman mielipiteen selvittämistä. Tämä koskee muun muassa ehdotuksen 42.1 §:ää. 
 

Todetusta huolimatta olen tyytymätön voimassa olevaan lainsäädäntöön, myös ehdotuksen 42 §:ään. Siinä painoa 

pannaan korostuneesti, ellei peräti yksinomaisesti, tiedolliselle ja samalla vain rationaaliselle puolelle. Lasta 

kuullaan kuin aikuista ikään eli esittämällä ensiksi kysymyksiä ja sitten odottamalla niihin juridisesti 

mallikelpoisia vastauksia. 
 

Näkökulma on kapea. Se on kapea, koska samalla lapsella on yhtäaikaisesti neljä ikää ja kehitysvaihetta, (1) 

fyysinen, (2) kognitiivinen, (3) emotionaalinen ja (4)sosiaalinen ikä. Ehdotuksen 42 §:ssä on ehdotetun 20 §:n 

tapaan ohitettu emotionaalinen ja sosiaalinen ikä. Tämä näkyy siitä, että lapselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi 

hänen mielipiteensä selvittämiseksi. Ei ole kaavailtu sellaista järjestelyä, jossa lasta kuultaisiin myös non-

verbaalisesti eikä ainoastaan rationaalisesti. Kuuleminen on mielestäni paljon muuta kuin kysymysten esittämistä 

ja niihin rationaalisten vastausten saamista. Kuuleminen on lapsen sisäiseen maailman pääsemistä. 
 

Asia on liian suuri tässä yhteydessä aukirevittäväksi. Jossain vaiheessa on kuitenkin syytä käydä 

periaatekeskustelu siitä, kuinka tärkeää on ymmärtää lapsen iän eri ulottuvuuksia ja ottaa ne kaikki 

neljä oikeudellisessa sääntelyssä huomioon. 
 

Hallinto-oikeus ja muutoksenhaku 
 

Vaikka esimerkiksi Helsingissä päätöksentekomalli tahdonvastaisissa huostaanotoissa on hyvin järjestetty 

lastensuojeluasioihin perehtyneiden jaostojen ansiosta, Suomi ei ole Helsinki. Päätöksentekojärjestelmän tulee 
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olla sellainen, että kansalaisten oikeusturva ei ole sidoksissa siihen missä he sattuvat asumaan. Keskeistä on 

sekin, että tahdonvastaisten interventioiden kysymyksessä ollen asianosaiset kokevat saavansa "fair trialin" 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tarkoittamassa mielessä. 
 

Kun Suomesta puuttuu erityinen perheoikeusinstanssi, toistaiseksi fair trial ei toteudu tahdonvastaisissa 

huostaanotoissa muutoin kuin siirtämällä käsittely jo heti ensivaiheessa tuomioistuimeen, joko hallinto-oikeuteen 

tai käräjäoikeuteen. 
 

Ongelmana hallinto-oikeusmallissa on kaksiportaisuus kolmiportaisen järjestelmän sijaan. Tästä ei kuitenkaan 

voi tehdä johtopäätöksiä kansalaisten oikeusturvan toteutumisen tai toteutumattomuuden suhteen sen enempää 

kuin lapsen edunturvaamisesta. Oikeusturvan tehostamista onkin uudessa ehdotuksessa lisätty voimassa olevaan 

lakiin nähden. Tämä ei kuitenkaan käy ilmi kiinnitettäessä huomio siihen, miten asia voidaan viedä korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen, vaan ennen kaikkea siitä miten arjessa perus- ja vapausoikeuksia rajoittavia päätöksiä 

tehtäessä asiat joudutaan kirjaamaan ja perustelemaan. 
 

Ehdotettu laki painottuu paljolti myös preventiiviseen oikeusturvaan, mikä on kaiketi omiaan vähentämään 

repressiivisten oikeusturvakeinojen tarvetta. Tahdonvastaisten juttujen osalta on myös pantava merkille, että 

kolmiportaisen päätöksentekojärjestelmän ollessa käytössä asioiden käsittely vie pitkän ajan. Siiloin 

mahdollisuudet muutoksen saamiseen eivät ole olleet järin suuria. 
 

Lastensuojeluasioissa oikeusturvaa ei välttämättä voi mitata sillä, kuinka moneen instanssiin asia on 

mahdollista viedä. Hallinto-oikeuden etuna on hallinto- ja lastensuojeluasioihin liittyvä asiantuntemus. 

Hallinto-oikeuden kokoonpanoon kuuluu lastensuojelun asiantuntijajäseniä ja hallinto-oikeuksilla on 

pitkä kokemus lastensuojeluasioiden käsittelystä alistus- ja valitusasioina. Käräjäoikeuksissa 

perusasetelma ei ole tämä. 
 

Lopuksi 
 

Mielestäni lakivaliokunnan toimialaa ajatellen ehdotukset eivät sisällä sellaisia tekijöitä, jotka ehdottomasti 

vaatisivat lastensuojeluuudistus-hankkeen ottamista uuteen lukemiseen. Sen sijaan on olemassa valtaisa määrä 

erilaisia tekijöitä jotka puoltavat lainsäädäntöprosessin etenemistä siitäkin huolimatta, että tämäkin 

uudistusehdotus tarjoaisi pienehköön arvosteluun mahdollisuuksia. 
 

Lastensuojelun asiakkaiden, muiden asianosaisten ja varmaankin myös lastensuojelun työntekijöiden 

kannalta on erittäin tärkeää, että ehdotettu LSL saadaan osaksi voimassa olevaa oikeutta. 
 
 
 

Espoossa 4. päivänä joulukuuta 2006 

Kunnioittavasti 

Sami Mahkonen 
oikeustieteen tohtori 
perheoikeuden dosentti, Helsingin yliopisto 

Liite 
 
 



 

 

ESITYS UUDEKSI LASTENSUOJELULAIKSI HE 2006:252 
 

Yleiset säännökset 1—6 § 

• tarkoituksena turvata erityisesti lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiset lapsen oikeudet 
• erityinen suojelu tilanteissa, joissa lapsen hyvinvointi uhkaa vaarantua. 

• pyritään määrittelemään "lapsen edun" käsite 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 7-10 § 

• kunnan eri viranomaisia koskevat tehtävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä 
• ehkäisevää lastensuojelua kunnan lapsille ja perheille suunnatuissa peruspalveluissa. 
• raskaana oleville naisille räätälöity päihdekuntoutus (ainoastaan raskaana olevan naisen suostumukseen 

perustuen) 
 

Lastensuojelun järjestäminen 11-19 § 

• kunnan velvollisuuksia lastensuojelun järjestämisessä täsmennetään 
• lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä jokaiselle lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle 
• pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut kiireellisinä 

 

Lapsen osallisuus 20-24 § 

• yleisenä puhevallan käytön ikärajana 15 vuotta; huoltajilla rinnakkainen puhevalta 
• 12 vuotta täyttäneellä lapsella oikeus käyttää erikseen puhevaltaansa huoltajan ohella kiireellistä 

sijoitusta, huostaanottoa, sijaishuoltoa, huostassapidon lakkaamista ja yhteydenpitoa koskevassa asiassa 
• erityissäännös edunvalvojan määräämisestä huoltajan sijaiseksi tilanteissa, joissa huoltajan ei voida 

katsoa voivan puolueettomasti edustaa lasta 
 

Asiakkuuden alkaminen ja lastensuojelutarpeen selvitys 25-28 § 

• lastensuojeluilmoitusta koskeva sääntely selkiytettäminen 
• lakiin uusi säännös määräaikaan sidotusta lastensuojelutarpeen selvityksestä lastensuojeluasiakkuuden 

alkaessa 
• uutena keinona hallinto-oikeudelle mahdollisuutta antaa sosiaaliviranomaisen hakemuksesta lupa lapsen 

lääketieteellisiin tai muun asiantuntijan tutkimuksiin lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi 
 

Menettelysäännöksiä 29-33 § 

• asiakassuunnitelman avulla suunnitellaan, arvioidaan ja seurataan lapsen sekä hänen perheensä 
tarvitsemaa tukea ja palveluja 

• lapsen läheisverkoston kartoittaminen ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle 
• asiakastietojen kirjaaminen ja asiakasasiakirjojen ylläpito (erityisesti asiakkaan oikeusturvan kannalta) 

 

Avohuollon tukitoimet 34-37 § 

• avohuollon tukitoimien sisältö esimerkinomaisena luettelona 
• avohuollon tukitoimena tapahtuva lapsen sijoitus; päätettäessä tulisi aina arvioida sijoituksen tavoitteet ja 

arvioitu kesto 
• ei ehdotonta enimmäisaikarajaa lapsen sijoitukselle yksin 

 

Lapsen kiireellinen sijoitus 38-39 § 

• kiireellistä huostaanottoa vastaavaa toimenpidettä ehdotetaan nimitettäväksi lapsen kiireelliseksi 
sijoitukseksi 

• voimassa 30 vuorokautta, elleivät sen edellytykset lakkaa ennen tätä 
• jos kiireellisen sijoituksen jälkeen valmistellaan huostaanottoa, jota huoltaja ja lapsi vastustavat, 

hakemus saatettava 30 vuorokauden kuluessa sijoituksen alkamisesta hallinto-oikeuden ratkaistavaksi 
 

Huostaanotto 40-48 § 
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• edellytykset pääpiirteissään asiallisesti vuoden 1983 lastensuojelulakia vastaavina - "kodin olosuhteiden" 
sijasta "kasvuolot" 

• tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa päätöksen tekee hallinto-oikeus viranhaltijan hakemuksesta ja 
lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian 

• huostassapidon lopettamisen edellytykset vastaavina kuin vuoden 1983 laissa 
 

Sijaishuolto 49-60 § 

• tarkoitetaan huostaanoterun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin 
ulkopuolella 

• sijaishuolto edelleen joko perhehoitona tai laitoshuoltona 
• vähimmäiskriteerit laitosten toimitiloista, laitoksissa sovellettavasta paikkaluvusta, henkilöstön määrästä 

ja koulutuksesta 
 

Rajoitukset sijaishuollossa 61-74 § 

• 1 päivänä marraskuuta 2006 voimaan tulleet lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa sijaishuollon 
aikana ja sen rajoittamista sekä lastensuojelulaitoksissa sovellettavia rajoitustoimenpiteitä koskevat 
säännökset sisällytetään lähes sellaisenaan uuteen lastensuojelulakiin 

• kyseisiä säännöksiä, lukuun ottamatta yhteydenpidon rajoittamista, sovellettaan edelleen ainoastaan 
laitoshuollossa oleviin huostaanotettuihin tai kiireellisesti sijoitettuihin lapsiin 

 

Jälkihuolto 75-77 § 

• 1983 lastensuojelulain mukaan kunnan velvollisuus järjestää jälkihuoltoa koskee ainoastaan 
sijaishuollossa olleita lapsia 
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• myös avohuollon tukitoimena sijoitettu lapsi ja nuori sekä hänen perheensä tarvitsevat yleensä erilaisia 
tukitoimia sijoituksen päätyttyä 

• ehdotettu laajennettavaksi jälkihuoltoon oikeutettujen lasten piiriä myös avohuollon tukitoimena 
sijoitettuina olleisiin lapsiin 

 

Valvontaa koskevat säännökset 78-81 § 

• erityissäännös perhehoitoon ja laitoshuoltoon sijoitettujen lasten hoidon sekä sijaishuolto-paikkojen 
toiminnan valvonnasta 

• säännös lääninhallitusten suorittamasta lastensuojelulaitosten valvonnasta (kaikkia lastensuojelulaitoksia 
riippumatta siitä, onko kunnan tai yksityisen tahon ylläpitämä). 

 

Asian käsittely hallintotuomioistuimessa 82-88 § 

• päätöksenteon siirtäminen tahdonvastaisissa lastensuojeluasioissa hallinto-oikeuteen 
• korkein hallinto-oikeus hallinto-oikeuden ensivaiheessa päättämissä asioissa ainoa valitusaste 
• yleisten säännösten lisäksi lastensuojelulain 14 lukuun lastensuojeluasioiden hallintotuomio-

istuinkäsittelyä koskevia erityissäännöksiä 
 

Muutoksenhaku 89-92 § 

• säädetään ensinnäkin muutoksenhakuun oikeutetuista henkilöistä ja tähän liittyen lapsen puhevallan 
käyttämisestä tuomioistuimessa 

• lapselle lastensuojelulaissa säädetyillä edellytyksillä määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta 
lapsen puhevaltaa 

• huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön, jos 
täytäntöönpanon siirtäminen uhkaa lapsen terveyttä tai kehitystä 

Korkein hallinto-oikeus 
Pekka 
Hallberg 
Pirkko 
Ignatius 
 
 
 
 
 
 
EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LASTENSUOJELULAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 252/2006 vp) 
 
 

Lähtökohtia 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi lastensuojelulaki vuonna 1983 annetun lastensuojelulain tilalle. Esitys 
on hallinto-ja viranomaiskeskeinen. Yksityiskohtaisemmat säännösehdotukset koskevat rajoituksia 
sijaishuollossa. Keskeisin uudistus koskee lastensuojelun järeintä keinoa lapsen huostaanottoa ja nimenomaan 
siihen liittyvää päätöksentekojärjestelmää. 
 

Ehdotettu sääntely antaa aiheen vakaviin epäilyihin lapsen edun ja hänen vanhempiensa oikeusturvan 
toteutumisen ja päätöksentekojärjestelmän toimivuuden kannalta. Oikeusturvan kannalta ei voida perustella 
sellaista ratkaisua, että huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan päätöksen tekee 
vain yksi viranhaltija nykyisen monijäsenisen asiantuntijamenettelyn sijasta. Vieläkin suurempi toiminnallinen 
ongelma liittyy siihen, että lapsen tai hänen huoltajansa vastustaessa huostaanottoa, asian ratkaisisi ensiasteena 
hallinto-oikeus. Tuomioistuin ottaisi näin ensiasteena kantaa asiakassuunnitelmiin, läheisverkostoon, 
sijaishuoltopaikkaan, yhteydenpitokysymyksiin tms. asioihin, jotka perinteisesti ovat kuuluneet ensiasteen 
hallintoviranomaisille ja sosiaalihallintoon. Periaatteellinen ongelma liittyy siihen, että korkein hallinto-oikeus 
jäisi järjestelmässä ensimmäiseksi ja ainoaksi muutoksenhakuasteeksi. 
 

Huostaanottoa koskeva päätöksentekojärjestelmä 
 

Lapsen huostaanotto on raskas asia sekä lapsen, että hänen vanhempiensa ja muiden läheistensä kannalta. 
Huostaanotosta päättäminen on usein myös päätöksentekijälle vaikea asia. Täyttyvätkö lastensuojelulaissa 
säädetyt huostaanoton edellytykset? Olisivatko oikein valitut avohuollon tukitoimet sittenkin riittäviä? Onko 
todella lapsen edun mukaista tavallaan erottaa hänet vanhemmistaan ja sijoittaa kodin ulkopuolella hoidettavaksi 
ja kasvatettavaksi? Löytyykö lapselle sopiva sijaishoitopaikka, jossa hänen on parempi elää ja kasvaa kuin 
vanhempiensa luona? 
 

Huostaanottoon liittyy aina kysymys sijaishoitopaikasta. Huostaanottopäätöksen yhteydessä ei kuitenkaan aina 
voida tehdä lopullista päätöstä sijaishoitopaikasta, vaan tämä ratkaisu joudutaan tekemään myöhemmin. 



12.12.2006 HE 252/2006 vp 

 

 

Julkisessa keskustelussa esitetään usein väitteitä perusteettomista huostaanotoista ja avohuollon puutteista, kun 
taas toisaalta lapsen huostaanottojen väitetään usein tapahtuvan aivan liian myöhään lapsen edun kannalta. 
 

Siitä, millaisessa menettelyssä huostaanotosta tuli päättää, on käyty paljon keskustelua jo nykyisin voimassa 
olevaa lastensuojelulakia valmisteltaessa ja samoin jälleen nyt uutta lakia valmisteltaessa. Asia on ollut esillä 
monissa toimikunnissa ja komiteoissa. Keskeisin kysymys on ollut, minkä viran- 
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omaisen tulisi tehdä ensiasteen huostaanottopäätös. Tähän on liittynyt olennaisesti myös kysymys siitä, voiko 
huostaanottomenettely olla erilainen riippuen siitä, vastustetaanko huostaanottoa vai ei. 
 

Sosiaalihuolto ja lastensuojelu ovat tyypillisiä kunnallisia tehtäviä. Päätöksenteko on perinteisesti kuulunut 
kuntatasolle. Esityksen perusteluissa (s. 77) on kuitenkin lähdetty siitä, että sosiaalihuollosta vastaava kunnan 
toimielin sopii huonosti yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevien asioiden ratkaisijaksi. Siten esitys heijastaa 
epäluottamusta kuntatason päätöksentekoon. Erityisen tärkeää olisi, että avohoidon tukitoimet, rahat ja huostaanoton 
harkinta olisivat samoissa käsissä, lähellä käytännön tilanteita. 
 

Vuoden 1936 lastensuojelulain mukaan huostaanotto oli mahdollista toimittaa tavallaan kahdella eri tavalla, niin 
sanottuna vapaaehtoisena huostaanottona tai pakkohuostaanottona. Vapaaehtoisessa huostaanotossa vanhemmat 
allekirjoittivat erityisen huostaanluovutussopimusasiakirian, jolla he luovuttivat lapsen lautakunnan huostaan (lain 
11 §). Sosiaalilautakuntien päätösten perustelut olivat näissä tapauksissa vähäisiä. Usein vain todettiin 
huostaarluovutus. Jos tällaista sopimusta ei saatu aikaan, asia oli käsiteltävä niin sanottuna pakkohuostaanottona 
(lain 12 §). Pakkohuostaanottoa koskeva päätös alistettiin sosiaaliministeriön ja myöhemmin sosiaalihallituksen 
tultua perustetuksi vuonna 1968, sosiaalihallituksen vahvistettavaksi. Vuonna 1976 säädetyllä lastensuojelulain 
muutoksella alistusasioiden käsittely siirrettiin lääninhallitusten sosiaali-ja terveysosastolle. 
 

Nykyisen lastensuojelulain selvä lähtökohta on, että huostaanottamista koskeva asia tulee käsitellä samassa 
menettelyssä ja yhtä perusteellisesti riippumatta siitä, miten asianosaiset siihen suhtautuvat. 
 

Huostaanotosta päätetään nykyisen lastensuojelulain mukaan ensiasteessa sosiaalilautakunnassa. Se, miten 
asianosaiset suhtautuvat huostaanottoon, vaikuttaa siihen, onko päätös alistettava vai ei. Mikäli lapsen huostaanottoa 
ja sijaishuoltoon sijoittamista vastustetaan, sosiaalilautakunnan päätös tulee alistaa hallinto-oikeuden 
vahvistettavaksi. 
 

Päätösvallan delegointi viranhaltijatasolle on nykyisin mahdollista sosiaalihuoltolain nojalla tahdonvastaisia 
päätöksiä lukuun ottamatta. Jos päätösvaltaa on delegoitu, päätökseen kohdistuva oikaisuvaatimus käsitellään 
sosiaalilautakunnassa. Päätösvallan antaminen esityksen mukaan lakisääteisesti yhdelle viranhaltijalle 
vapaaehtoisissa huostaanotoissa ja myös huostassapidon lakkaamista koskevissa asioissa on oikeusturvan kannalta 
arveluttavaa. Oikaisuvaatimustakaan sosiaalilautakunnalle ei enää olisi. 
 

Huostaanotossa on kysymys raskaasta, vaativasta ja monipuolista harkintaa edellyttävästä päätöksenteosta. Lapsen, 
hänen vanhempiensa ja sosiaalityöntekijöiden välit ovat usein tulehtuneet ja mahdollinen vastustus epäselvää. 
Parasta olisi, jos ensiasteen päätöksenteko kuuluisi monijäseniselle toimielimelle, jolla on riittävä asiantuntemus ja 
toimivalta antaa lapsen ja hänen perheensä kannalta usein ensiarvoisen tärkeitä avohuoltoa koskevia määräyksiä. 
Yhteistyö ja yhteisymmärrys vanhempien kanssa on tärkeää. Tästä huolimatta on syytä monesti epäillä, 
pitkitetäänkö huostaanottotoimia liiaksi vain vanhempien tai lapsen vastustamisen johdosta. 
 

Esityksessä edellytetään moniammatillisen asiantuntemuksen turvaamista sosiaalityöntekijän käyttöön ja hänen 
päätöksentekonsa tueksi (14 §). Kun moniammatillisen asiantuntemuksen tarve on joka tapauksessa ilmeinen, eikö 
se tulisi taata myös varsinaisessa päätöksentekomenettelyssä eikä vain lausuntoja hankkimalla taikka myöhemmin 
hallinto-oikeudessa. 
 

Nykyinen sääntely alistuksineen täyttää Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja perustuslain vaatimukset. 
Tämä on todettu myös hallituksen esityksessä (s 76-77). Järjestelmää tulisikin kehittää nimenomaan siitä 
lähtökohdasta, mikä on Suomen oloissa lasten ja heidän perheittensä sekä hallinnon ja hallintolainkäytön 
toimivuuden kannalta paras päätöksentekomenettely. 
Esitystä valmisteltaessakin oli esillä useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Näitä olivat ainakin nykyisen järjestelmän 
säilyttäminen tai sen kehittäminen, kokonaan uuden kunnallisen tai seutukunnallisen päätöksentekomallin 
kehittäminen tai päätöksenteon siirtäminen käräjäoikeuksille. Kunta- ja palvelurakennetta nyt uudistettaessa olisi 
hyvä tilaisuus vahvistaa tältäkin osin kuntatason päätöksentekojärjestelmää. Eräs vaihtoehto olisi perustaa 
viisijäseninen lautakuntatyyppinen asiantuntijaelin, joka päättäisi kolmen jäsenen kokoonpanossa 
huostaanottoasioista. Päätöksestä olisi nykyiseen tapaan alistus-tai muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. 
 

Käräjäoikeusmalli ei tule kysymykseen, koska lapsen huostaanottoon liittyy myös monenlaista muuta 
päätöksentekoa kuin varsinainen huostaanotosta päättäminen (avohuolto, sijoituspaikkaa koskevat ratkaisut, 
huostassapitämisen lopettaminen, jälkihuolto jne). Päätösvaltaa ei voida eriyttää, vaan sen tulee pysyä hallinnossa ja 
hallintolainkäytössä. 
 

Hallinto-oikeuksien asema ja rooli ensiasteen päätöksentekijänä ja siihen liittyvien monien väliaikaismääräysten 
antajana olisi täysin toinen kuin mitä se on nykyisin hallinto-oikeuden toimiessa alistus-tai valitusviranomaisena. 
Menettely monimutkaistuisi ja päätöksenteko etääntyisi liiaksi paikallistasosta. Hallinto-oikeudet eivät ole oikea 
instanssi tekemään ensiasteen päätöksiä asioissa, joissa on keskeistä lastensuojelutyö, etenkään kun muita 
toimivimpia vaihtoehtoja on. 
 



 

 

Uudet tehtävät aiheuttaisivat hallinto-oikeuksille huomattavan suuren lisäresurssien tarpeen ensiasteen 
päätöksenteosta ja suullisten käsittelyjen lisääntymisestä johtuen. Uudet, useimmiten kiireelliset tehtävät, eivät voisi 
olla vaikuttamatta myös muihin hallinto-oikeuksissa käsiteltäviin asioihin ja niiden käsittelyaikoihin. 
 

Muutoksenhaku 
 

Periaatteellisempi ongelma liittyy siihen, että korkein hallinto-oikeus jäisi ehdotetussa järjestelmässä ensimmäiseksi 
ja ainoaksi muutoksenhakuasteeksi tahdonvastaisten huostaanottojen ollessa kyseessä. Hallintolainkäytössä on ollut 
tavoitteena kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä. Se on pääosin saavutettu 1.12.1996 voimaan tulleella 
hallintolainkäyttölailla ja useilla sen jälkeisillä erityislakien muutoksilla. 
 

Nurinkurista on, että esityksen mukaan kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä olisi käytettävissä, kun kysymys on 
viranhaltijan tekemästä huostaanottopäätöksestä, sijaishuoltoon sijoittamisesta, sijais-huoltopaikan muuttamisesta tai 
huostassapitämisen lakkaamisesta. Nimenomaan tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa muutoksenhakujärjestelmän 
tulisi olla kaksiportainen. Vasta ensiasteen päätös antaa aiheen muutoksenhakuun. Käytännössä on esiintynyt 
tapauksia, joissa vanhemmat eivät tätä ennen, asian ollessa käsittelyvaiheessa ole käyttäneet edes tilaisuutta tulla 
kuulluksi, vaan vasta valitus-vaiheessa reagoivat päätökseen ja hankkivat usein myös asiamiehen ja esittävät 
valitusviranomaiselle uutta selvitystä. Painopisteen tulisi olla kuntatasolla ensiasteen päätöksenteossa ja 
hallintaoikeuksien toimiessa valitus- tai alistusviranomaisena. 
 

Ensiasteen päätöksenteon säätäminen hallinto-oikeuksien tehtäväksi ei ole myöskään sopusoinnissa perustuslaissa 
säädettyjen valtioelinten perustehtävien kanssa. Hallinto-oikeudet ovat yleisiä hallintotuomioistuimia, hallinnon taso 
ja oikaisujärjestelmät huomioon ottaen väliasteen muutoksenhakutuomioistuimia. Viime vuosina näihin 
periaatteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota, kun hallinto-oikeuksien asemaa perustuslaissa on vahvistettu. 
 

Muutoksenhaun osalta on syytä muutoin todeta, että lakiehdotuksen 92 §:ssä luetellaan ne asia, joissa 
jatkomuutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulee kysymykseen. Lakiehdotuksen 92 §:n l momentissa 
luetelluissa yksilöä koskevissa asioissa jatkomuutoksenhaku on perusteltu. On erinomaisen hyvä asia, että 
ilmauksesta "kiireellinen huostaanotto" on luovuttu ja korvattu se ilmaisulla "kiireellinen sijoitus". Kiireellistä 
sijoitusta koskeviin hallinto-oikeuden päätöksiin ei ole tarpeen säätää jatkomuutoksenhakua korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Kiireellinen sijoitus tulee kysymykseen useimmiten akuutissa kriisitilanteessa ja päätös kunnassa on 
tehtävä nopeasti. Tilanne saattaa kuitenkin korjaantua pian ja määrääjätkin ovat lyhyet. Sen selvittämiseksi ja 
ratkaisemiseksi, onko tilanne ollut niin vaikea, että lapsen edun turvaamiseksi on jouduttu päättämään kiireellisestä 
sijoituksesta, ei tarvita kahta tuomioistuinastetta. 
 

Kuntien väliset riita-asiat 
 

Lakiehdotuksen 16 §:ssä säädetään siitä, mille kunnalle lastensuojelun järjestäminen kuuluu ja kuntien välisestä 
korvausvastuusta. Näiden asioiden sääntely on tärkeä hallinnon ja hallintolainkäytön kannalta. Kysymys on myös 
siitä, miten paljon aikaa ja voimavaroja on syytä laittaa usein hyvinkin epäselvien ja tulkinnanvaraisten 
korvauskysymysten selvittämiseen ja ratkaisemiseen. 
 

Kuten esityksen perusteluistakin käy ilmi, lapsen vanhemmat saattavat muuttaa kunnasta toiseen vain 
lastensuojelutoimenpiteitä välttääkseen. Muuttoja saattaa olla useita peräkkäin. Sen ratkaiseminen, missä kunnassa 
huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt, on monesti hyvin vaikeaa eikä oikeudenmukaista 
ratkaisua välttämättä löydy. Valituslupajärjestelmä sopii asioiden luonteen vuoksi nimenomaan kuntien välisiin 
korvausasioihin. Muutoksenhaku on ollut luvanvaraista jo pitkään. Erityisesti on syytä todeta, että nykyiseen lakiin 
valituslupajärjestelmä tuli silloisen sosiaalivaliokunnan mietinnön perusteella ( SoVM n:o 2, HE lastensuojelulaiksi 
13/1983 vp). 
 

Valituslupajärjestelmä kuntien välisissä riita-asioissa on syytä säilyttää. Lakiehdotuksen 92 §:n 1 momentin 
loppuosa voisi kuulua esim. seuraavasti: "Tämän lain 16 §:ssä tarkoitetusta kuntien välistä järjestämis- ja 
kustannusvastuuta koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos 
korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan." Valituslupaperusteet määräytyisivät tällöin sosiaalihuoltolain 
49 §:n 3 momentista poiketen hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin mukaisesti. Tämä tulisi ilmeisesti 
merkitsemään sitä, että valituslupia myönnettäisiin jossain määrin aikaisempaa enemmän, koska lupaperusteet 
laajenisivat. 
 

Lakiehdotuksen 16 §:n mukaan paitsi kustannuksista myös sijaishuollon järjestämisestä vastaisi se kunta, jossa 
lapsen huostaanottamisen ja sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt. Säännös oikeuttaa perimään sijaishuollon 
järjestämisestä aiheutuneet kustannukset vastuussa olevalta kunnalta. Esityksen perusteluissa on todettu, että 
säännös mahdollistaa myös sen, että se kunta, jonka olisi pitänyt ottaa lapsi huostaansa, ottaa tällaisessa tilanteessa 
vastuun lapsen sijaishuollon järjestämisestä itselleen. 
 

Perustelutkin huomioon ottaen jää epäselväksi, mitä vastuun ottaminen sijaishuollon järjestämisestä tarkoittaa. 
Epäselvyyttä voi havainnollistaa seuraavalla esimerkillä: Helsingin kaupunki on ottanut perheen lapsen huostaansa 
ja sijoittanut hänet omaan laitokseensa ja vaatii kustannuksista korvausta joltain Itä-Suomen kunnalta, jossa 
Helsingin mielestä huostaanottamisen ja sijaishuollon tarve on syntynyt. Voiko asianomainen Itä-Suomen kunta 
vaatia, että se ottaa vastaisuudessa sijaishuollon järjestämisen itselleen ja sijoittaa lapsen omaan 



12.12.2006 HE 252/2006 vp 

 

lastensuojelulaitokseensa, jossa lapsen huolto on halvempaa kuin Helsingissä. Tai voiko vastaavasti Helsingin 
kaupunki vaatia, että asianomainen Itä-Suomen kunta huolehtii jatkossa lapsen sijoituksesta ja etsii uuden 
sijaishuoltopaikan. Entä mikä merkitys on sillä, että lapsen vanhemmat tai lapsi itse vastustavat sijaishuoltopaikan 
muutosta. Nimenomaan lapsen edun turvaamiseksi olisi tärkeää, että sen jälkeen kun lapsi on otettu huostaan ja 
sijoitettu kodin ulkopuolella hoidettavaksi ja kasvatettavaksi, kunnat voisivat riidellä vain sijaishuollon 
kustannuksista eivätkä enää sijaishuollon järjestämisestä. Säännöksen tulisi olla tältä osin mahdollisimman selvä. 
 

Lakiehdotuksen 16 §:n 1 momentissa viitataan sosiaalihuoltolain 42 §:n 1 ja 3 momenttiin, mutta ei mainitun 
pykälän 2 momenttiin. Jos lakiin ei tule viittausta sosiaalihuoltolain 42 §:n 2 momenttiin, 
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tämä merkitsee sitä, että kunnat voisivat panna vireille lastensuojelukustannusten korvaamista koskevia riita-asioita 
kenties vuosienkin jälkeen siitä, kun sijaishuoltoa on alettu antaa. Tätä ei voida pitää perusteltuna. Kunnan, joka 
katsoo, että korvausvastuu kuuluu jollekin toiselle kunnalle, on edellytettävä voivan selvittää asia mahdollisimman 
nopeasti. Vanhojen kenties vuosien takaisten kustannusten selvittäminen ja korvausten vaatiminen ei ole kenenkään 
edun mukaista. Sosiaalihuoltolain 42 §:n 2 momentti aiheuttaa sitä paitsi vain sen, että jos hakemusta ei panna 
vireille pykälän edellyttämässä kuuden kuukauden määräajassa, kunta menettää oikeuden saada korvausta 
kustannuksista huollosta, jonka se on antanut ennen hakemuksen vireille panoa. Erityisesti on syytä vielä todeta, että 
perusteettoman edun palautusta koskevat opit, joihin usein viitataan, eivät sovi kuntien välisiin korvausasioihin. 
 

Muita huomautuksia 
 

86 §. Lapsen kuuleminen hallintotuomioistuimessa. Lasta kuultaessa voi joissain tapauksissa tulla esille erittäin 
arkaluontoisia tietoja. Laissa tulisi olla mahdollisuus rajoittaa asianosaisjulkisuutta lapsen suojaamiseksi ja hänen 
etunsa turvaamiseksi niin, että asianosaisella ei ole ehdotonta oikeutta saada tietoonsa sitä, mitä lapsi on 
asianosaisen läsnäolematta luottamuksellisesti kertonut. Lakiehdotuksen 86 §:n 2 momenttia on tarpeen täydentää. 
 

Lopputoteamuksia 
 

Uuden lastensuojelulain säätämisellä ei pitäisi olla mitään erityisen kovaa kiirettä. Asiaa valmistellut työryhmäkin 
totesi, että vuonna 1984 voimaan tullut lastensuojelulaki oli aikanaan perusajatuksiltaan ja ratkaisuiltaan varsin 
moderni ja että sen keskeiset periaatteet ovat kestäneet hyvin aikaa. 
 

Uuden lain säätäminen vaatii vielä periaatteellista pohdintaa huostaanottoa koskevan päätöksenteon kannalta. 
Muutoinkin on syytä epäillä, onko lapsen oikeudet, etu ja hyvinvointi otettu lakiluonnoksessa huomioon nykyajan 
vaatimusten mukaisesti. Avohuolto, jälkihuolto ja perheen kuntoutus sekä niihin tarvittavien resurssien saamisen 
takaaminen ovat jääneet varsin vähälle huomiolle. 
 

Ilman riittävää lisävalmistelua tai ainakin olennaisia tarkistuksia ehdotetun uudistuksen toteuttamiseen ei ole 
kestäviä perusteita. 
SOSIAALI- JA MUISTIO TERVEYSMINISTERIÖ 
Hallitussihteeri Eeva Kangasniemi 
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PÄÄTÖKSENTEKO HUOSTAANOTTOASIOISSA 
-   Nykyisen ja ehdotetun uuden lastensuojelulain (HE 252/2006) päätöksentekomallien vertailua 

 

Nykyinen päätöksentekomalli tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa 
 

Lastensuojelua koskeva päätöksenteko on lastensuojelulaissa (683/1983) osoitettu sosiaalilautakunnalle, 
jolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentin mukaista kunnan monijäsenistä 
toimielintä. Sosiaalihuoltolain 12 §:n 1 momentin perusteella toimielin voi siirtää johtosäännöllä 
päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätöksiä 
lukuun ottamatta. Sosiaalihuoltolain 12 §:n 2 momentin ja 10 §:n 2 momentin mukaan sosiaalityöntekijän 
ammatillisen kelpoisuuden omaavalla viranhaltijalla, jonka toimielin on tehtävään määrännyt, on oikeus 
tehdä kiireellistä huostaanottoa koskevat päätökset. Lastensuojelua koskeva päätöksenteko voidaan siten 
nykyisin delegoida kunnassa viranhaltijatasolle lukuun ottamatta niin kutsuttuja tahdonvastaista 
huostaanottoa koskevia päätöksiä, jotka on tehtävä toimielimessä. Tahdonvastaisilla huostaanottoasioilla 
tarkoitetaan huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevia päätöksiä, joita huoltaja 
tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa. 
 

Lastensuojeluasioiden päätöksenteko on nykyisin järjestetty varsin eri tavoin eri kunnissa. Se, kuinka 
paljon toimielimen päätösvaltaa on delegoitu, vaihtelee kunnittain. Myös päätöksenteko toimielimessä 
poikkeaa kunnittain muun muassa sen suhteen, missä kokoonpanossa lastensuojelua koskevat asiat 
käsitellään. Ainakin suurimmissa kunnissa on perustettu yksilöasioiden käsittelyä varten erillisiä jaostoja. 
Menettelytavat vaihtelevat myös asianosaisten kuulemisessa. Lastensuojelulaissa edellytetty asiaan 
osallisten kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen tapahtuu viranhaltijoiden toimesta asian valmistelun 
kuluessa. Tämän lisäksi myös toimielin voi kuulla suullisesti asiaan osallisia, mutta heillä ei ole lakiin 
perustuvaa oikeutta tulla kuulluksi toimielimen kokouksessa. Toimielin ei myöskään kuule todistajia eikä 
asiaan osallisilla ole oikeutta olla läsnä toimielimen kutsumia asiantuntijoita kuultaessa. 
 

Lastensuojelulakia koskevan lakiesityksen valmisteluun liittyvissä kuulemistilaisuuksissa tuotiin esille 
useita nykyiseen toimielimen päätöksentekoon liittyviä ongelmia. Luottamushenkilöistä koostuvassa 
toimielimessä ei ole välttämättä riittävästi lastensuojelullista tai oikeudellista asiantuntemusta ja tällöin 
päätökset voivat käytännössä perustua ainakin osittain muihin kuin lastensuojelulain mukaisiin 
perusteisiin. Toimielin saattaa päätyä asiaan liittymättömin, esimerkiksi taloudellisin perustein siihen, 
ettei viranhaltijan esittämää tahdonvastaista huostaanottoa tehdä. On myös tilanteita, joissa huostaanottoa 
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vastustavat vanhemmat uhkailevat toimielimen jäseniä siten, etteivät nämä uskalla tehdä 
tahdonvastaista huostaanottopäätöstä. Lapsi jää tällöin elämään sellaisen vanhemman hoidossa, jolta 
joukko aikuisia ei uskalla ottaa häntä huostaan. Tällöin asia ei nykyisin lainkaan etene hallinto-
oikeuden arvioitavaksi, koska asiaan osallisilla ei yleensä ole intressiä valittaa itselleen myönteiseksi 
katsomastaan päätöksestä. Erityisesti tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa toimielintä ei myöskään 
pidetä riittävän puolueettomana päätöksentekotahona. Tästä johtuen asiaan osalliset saattavat pysyä 
varsin passiivisina ensivaiheen päätöksenteon yhteydessä, ja aktivoitua tuomaan esille näkökantojaan 
vasta asian käsittelyn edetessä hallinto-oikeuteen. 
 

Lastensuojelulain 17 §:n 2 momentin mukaan kaikissa tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa 
toimielimen tekemä päätös on alistettava 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. 
Lastensuojelulain 17 §:n 1 momentissa mainituilla asiaan osallisilla on alistusmenettelyn lisäksi ja siitä 
riippumatta oikeus valittaa toimielimen päätöksestä hallinto-oikeuteen. Sama huostaanottoasia voi 
siten tulla hallinto-oikeuden käsiteltäväksi sekä alistus- että valitusasiana. Käytännössä hallinto-
oikeudessa odotetaan ennen alis-tusasian käsittelyn aloittamista päätöksen tiedoksiannosta alkavan 30 
vuorokauden valitusajan kulumista loppuun, jotta kaikki mahdolliset samaa asiaa koskevat valitukset 
ovat tuomioistuimen tiedossa. Tämä käytäntö viivästyttää hallinto-oikeuden päätöksen tekemistä. 
 

Alistusmenettelystä hallinto-oikeudessa ei ole erityissäännöksiä, mutta siihen sovelletaan soveltuvin 
osin hallintolainkäyttölain (586/1996) valitusasioiden käsittelyyn tarkoitettuja yleissäännöksiä. 
Asioiden käsittely hallinto-oikeudessa on nykyisin pääosin kirjallista, erityisesti alistusasioissa. 
Käsittely alkaa yleensä kirjallisena, mutta voi jatkua sekä alistus- että valitusasioissa suullisella 
käsittelyllä. Hallinto-oikeuksien kesken on eroja siinä, kuinka usein alistusasioissa järjestetään suullisia 
käsittelyjä. Korkeimman hallinto-oikeuden uusimman ratkaisukäytännön mukaan suullisia käsittelyjä 
edellytetään kuitenkin myös alistusasioissa. Alistusasioiden käsittely vaihtelee hallinto-oikeuksittain 
myös sen suhteen, kuinka perusteellisesti asia käsitellään. Jotkut hallinto-oikeudet tutkivat alis-tusasiat 
jopa huomattavasti perusteellisemmin kuin valitusasiat, joissa keskitytään pääasiassa valituksen 
kohteena oleviin seikkoihin. 
 

Lastensuojeluasioita käsitellään hallinto-oikeudessa kokoonpanossa, jossa on mukana 
asiantuntijajäsen. Hallinto-oikeuslain (430/1999) 8 §:n 2 momentin mukaan asiantuntijajäsenten 
tulee olla tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, lastensuojeluun 
perehtyneitä henkilöitä. 
 

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Siten lopullisen 
päätöksen saaminen huostaanottoa koskevassa asiassa voi kestää hyvinkin pitkään. Koko tämän ajan 
lapsen tilanne on lähtökohtaisesti auki, eikä yleensä jo toimielimen päätöksen perusteella 
täytäntöönpannun sijoituksen lainmukaisuudesta ja jatkuvuudesta ole varmuutta. Tämä on merkittävä 
epäkohta ottaen huomioon perusoikeudet ja Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset sekä näiden 
asioiden erityisen herkästä luonteesta johtuvan lapsen ja hänen läheistensä korostuneen oikeusturvan 
tarpeen. 
 

Erityisesti lapsen, mutta yleensä myös muiden asiaan osallisten etu on, että lopullinen 
huostaanottopäätös saadaan aikaan mahdollisimman pian, ja että epävarmuuden tila kestää 
mahdollisimman lyhyen aikaa. Merkittävä osa huostaanotetuista lapsista tarvitsee kuntoutuakseen 
jonkinlaista terapiaa tai psykiatrista hoitoa. Ensimmäinen ehto terapian ja hoidon aloittamiselle on 
kuitenkin usein se, että lapsi ensin sijoitetaan paikkaan, jossa hänen elämänsä ja ihmissuhteensa ovat 
lapsen kannalta turvalliset ja vakiintuneet. Jo tällainen olosuhteen muutos itsessään korjaa monesti 
osan haavoittuneen lapsen psyykkisistä oireista. Koska epävarmuuden lisäksi toistuvat muutokset ja 
katkokset lapsen kiintymyssuhteissa ovat tämänhetkisen lapsen psyykkistä kehitystä koskevan 
tieteellisen tiedon mukaan hänen kehitykselleen ja tunne-elämälleen tuhoisia, on tavallista, että lapsi 
odottaa nykyisin tilapäisessä sijaishuoltopaikassa vähintäänkin hallinto-oikeuden päätökseen saakka. 
Toisinaan riitaisissa ja tulehtuneissa tilanteissa odotetaan korkeimman hallinto-oikeudenkin päätöstä, 
ennen kuin lapsi sijoitetaan pysyvämmin itselleen sopivampaan perheeseen tai laitokseen. 
 

Nimenomaisesti myös lainvalmistelijoita ja -säätäjää velvoittaa YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen 3(1) artikla, jonka mukaan kaikissa lasta koskevissa asioissa tulee ensisijaisesti ottaa 
huomioon lapsen etu. Lapsen edun ja oikeusturvan kannalta nykyisen tieteellisen tiedon perusteella ei 
voida liikaa korostaa pikaisen ja lopullisen, "fair trial" -periaatteet täyttävän päätöksen merkitystä. 
 

Ehdotettu päätöksentekomalli tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa 
 

Ehdotetussa päätöksentekomallissa lapsen ja vanhempien oikeusturvan kannalta erityisen 
merkittäviä lastensuojeluasioita ei enää käsiteltäisi sosiaalilautakunnassa tai vastaavassa kunnan 



 

 

monijäsenisessä toimielimessä. Näissä asioissa on kyse luonteeltaan yksilön subjektiivisiksi 
oikeuksiksi rinnastettavista oikeuksista, joita koskeva päätöksenteko on varsin lakisidonnaista. 
Päätöksenteko ei siten edellytä luottamushenkilöistä koostuvalle toimielimelle luonteenomaista 
tarkoituksenmukaisharkintaa. Päätöksentekomallin uudistamisen tavoitteena on ennen kaikkea 
parantaa lapsen ja perheen oikeusturvaa. Erityisesti tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa pyritään 
myös nopeuttamaan lopullisen päätöksen saamista. 
 

Päätöksenteko niin kutsutuissa tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa, joissa huoltaja tai 12 vuotta 
täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, ehdotetaan 
siirrettäväksi jo ensivaiheessa kunnan toimielimeltä hallinto-oikeuteen. Näissä asioissa lapsen ja 
perheen oikeusturva edellyttää asian käsittelemistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
puolueettomassa tuomioistuimessa. 
 

Riippumatta siitä, mikä lastensuojelulaissa säädettäisiin päätöksentekotahoksi, perustuslaki ja 
ihmisoikeussopimukset velvoittaisivat ainakin tahdonvastaisten huostaanottoasioiden viemistä edelleen 
tuomioistuimen käsiteltäviksi. Kaikki tahdonvastaiset huostaanottoasiat käsitellään nykyisin hallinto-
oikeuksissa alistusasioina ja lisäksi valitusasioina silloin, kun toimielimen päätöksestä on valitettu. 
Ehdotetussa päätöksentekomallissa päätöksentekomenettelyä pyritään selkiyttämään luopumalla 
nykyisestä alistusmenette-lystä. 
 

Tahdonvastaiset huostaanottoasiat tulisivat hallinto-oikeudessa vireille kunnan sosiaalihuollon 
johtavan viranhaltijan hakemuksesta ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. 
Lastensuojelulaissa säädettäisiin lisäksi muun muassa asioiden valmistelusta parityönä ja tarvittavan 
muun asiantuntemuksen turvaamisesta valmistelussa. Lastensuojeluasioita käsiteltäisiin hallinto-
oikeudessa nykyiseen tapaan kokoonpanossa, jossa on mukana asiantuntijajäsen. 
Ehdotettu päätöksentekomalli ei käytännössä eroa juurikaan asiallisesti nykyisestä. Hallinto-
oikeuksille toimitetaan jo nykyisin ehdotettua huostaanottohakemusta ja sen liitteitä vastaava asiakirja-
aineisto alistettavien huostaanottopäätösten yhteydessä. Hallinto-oikeus tekee päätökseen liitetyn ja 
tarvittaessa muun hankkimansa aineiston pohjalta oikeudellisen arvion siitä, täyttyvätkö asiassa 
lastensuojelulaissa mainitut edellytykset. Hakemusmenettely ei siten tuo hallinto-oikeuksien 
pohdittavaksi sellaisia uusia kysymyksiä, joita ne eivät jo nykyisin ratkaisisi käsitellessään 
huostaanottoasioita. Hallinto-oikeudet eivät jatkossakaan tekisi lastensuojeluviranomaisten puolesta 
tarvittavia selvityksiä esimerkiksi lapsen tilanteesta ja tuen tarpeesta tai mahdollisesta sijaishuoltopai-
kasta. Sen sijaan huostaanottoasioiden ensivaiheen päätöksenteon hallinto-oikeudessa arvioidaan 
pikemminkin edistävän huostaanottoasioiden nykyistä huolellisempaa valmistelua kunnissa. Tätä 
nimenomaan painotetaan hallinto-oikeudelle tehtävää hakemusta koskevassa 44 §:ssä, jossa ehdotetaan 
vaadittavaksi sosiaaliviranomaisilta varsin perusteellisia selvityksiä huostaanottohakemuksen 
perusteluksi. Säännös on voimassa olevaan lastensuojelulakiin verrattuna uusi ja vasta siinä 
tarkoitettujen selvitysten tultua tehdyksi voidaan hakemus hallinto-oikeudelle tehdä. Vastuu asian 
valmistelusta ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittämisestä kuuluisi siten kokonaisuudessaan 
edelleen kunnan lastensuojeluviranomaisille. 
 

Tahdonvastaisten huostaanottoasioiden ensivaiheen päätöksenteon siirtyessä hallinto-oikeuteen 
korkeimmasta hallinto-oikeudesta tulisi näissä asioissa ensimmäinen ja ainoa valitusaste. Yksilön 
oikeusturvan kannalta asiantuntemuksen ja riippumattomuuden takaamisella jo ensivaiheen 
päätöksenteossa voidaan lakiehdotuksen valmisteluun liittyneiden laajojen asiantuntijakuulemisten 
perusteella arvioida olevan enemmän merkitystä kuin valitusasteiden määrällä. Jäljelle jäävä yksi 
valitusaste täyttää edelleen ihmisoikeussopimuksissa asetetut oikeusturvavaatimukset. 
 

Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tulee viran puolesta huolehtia, että niissä 
lastensuojelupäätösten valmistelun yhteydessä selvitetään ja päätöksenteossa otetaan huomioon myös 
alkuperäisen päätöksen jälkeen ilmenneet seikat ja tapahtumat. Hallintotuomioistuinten ratkaisut 
perustuvat siten kulloinkin vallitsevaan tosiasialliseen tilanteeseen. Tästä kuitenkin seuraa se epäkohta, 
että tuoreimpia faktoja lapsen ja hänen huoltajansa tai sijaishuoltopaikan tilanteesta selvitetään ja 
käsitellään ehkä vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Jos asia palautettaisiin tällöin alempien 
päätöksente-koinstanssien käsittelyyn muuttuneen tilanteen vuoksi, asiaan osallisten oikeusturva 
heikkenisi entisestään epävarman tilanteen pitkittyessä. Kun ensivaiheen päätöksenteko ehdotetaan 
siirrettäväksi hallinto-oikeuteen, voi korkeimman hallinto-oikeuden asema valitusasteena helpottua 
tältä osin, sillä tällöin ensivaiheen päätöksestä ei ole vielä ehtinyt kulua niin pitkää aikaa, että lapsen ja 
perheen tilanne olisi ehtinyt merkittävästi muuttua asian tullessa käsiteltäväksi korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. 
 

Lakiesitykseen sisältyy myös lastensuojeluasioiden hallinto-oikeuskäsittelyä koskevia säännöksiä. 
Säännösten tarkoituksena on edistää erityisesti huostaanottoa koskevien hakemusasioiden joustavaa 
ja nopeaa käsittelyä hallinto-oikeudessa sekä yhdenmukaistaa hallinto-oikeuksien käytäntöjä myös 
muiden lastensuojeluasioiden käsittelyssä. Hakemusasian käsittelyn aikana hallinto-oikeus voisi 



 

 

antaa väliaikaisia määräyksiä lapsen hoidon järjestämisestä. Asian kirjallisen valmistelun ohella tai 
sen sijasta hallinto-oikeus voisi myös järjestää valmistelevan suullisen käsittelyn, jossa käytäisiin 
erityisesti läpi niitä seikkoja, joissa asiaan osalliset ovat erimielisiä. Lisäksi säädettäisiin 
mahdollisuudesta ratkaista yhden hallinto-oikeuden tuomarin kokoonpanossa tietyt asiat kuten huos-
taanottoasiassa annettavaa väliaikaista määräystä koskeva asia. Nämäkin asiat voitaisiin kuitenkin 
tuomioistuimen harkinnan mukaan ratkaista myös täydessä kokoonpanossa, esimerkiksi jos 
asiantuntijajäsenen läsnäolo katsottaisiin asian ratkaisemiseksi tarpeelliseksi. Lisäksi esitetään 
kaikkia lastensuojeluasioita koskevia uusia säännöksiä lapsen kuulemisesta ja avustamisesta 
hallintotuomioistuimissa. Niiden tarkoituksena on turvata lapsen asemaa hallinto-oikeuskäsittelyssä 
ja yhdenmukaistaa eri hallinto-oikeuksien nykyisin hyvin vaihtelevia käytäntöjä. 
 

Huolimatta edellä mainituista huostaanottoasioiden käsittelyä nopeuttavista menettelysäännöksistä 
ehdotettu päätöksentekojärjestelmä edellyttää lisäresursseja hallinto-oikeuksiin. Lastensuojeluasioissa 
nopea päätöksenteko on erityisen tärkeää. Hallituksen esityksessä hallinto-oikeuksien lisävoimavarojen 
tarpeeksi on arvioitu 12-14 henkilötyövuotta, mikä lisäisi hallinto-oikeuksien menoja yhteensä 
miljoona euroa vuodessa. 
 

Päätöksenteko muissa huostaanottoasioissa 
 

Nykyisin niin kutsutuissa suostumukseen perustuvissa huostaanottoasioissa, joissa huoltaja tai 12 
vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, toimielin 
voi delegoida päätöksenteon sosiaalihuoltolain 12 §:n 1 momentin perusteella viranhaltijatasolle. 
Mikäli asianosainen on tyytymätön viranhaltijan tekemään päätökseen, hän voi saattaa asian 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista oikaisuvaatimuksella toimielimen arvioitavaksi. Vasta 
oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä toimielimen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

Lastensuojeluasioiden päätöksenteko ehdotetaan osoitettavaksi lastensuojelulaissa toimielimen sijasta 
suoraan viranhaltijatasolle. Päätöksenteon ohjaaminen laissa nimenomaisesti suoraan viranhaltijalle 
korostaisi asiantuntemuksen merkitystä yksilöasioita koskevassa päätöksenteossa. 
 

Lapsen ja vanhempien oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa päätöksenteko ohjattaisiin 
ehdotetun lastensuojelulain 13 §:n 1 momentin mukaisesti kunnan johtosäännön mukaan määräytyvälle 
sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai hänen määräämälleen viranhaltijalle. Päätöksen 
valmistelusta vastaisi ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä. Asian valmistelun ja 
päätöksenteon erottamisella näissä asioissa pyritään edistämään asiakkaan oikeusturvaa ja päätösten 
yhdenmukaisuutta kunnassa sekä toisaalta takaamaan näissä usein varsin vaativissa ja ristiriitaisissa 
asioissa johdon tuki asiaa valmistelevalle sosiaalityöntekijälle. 
 

Edellä tarkoitettuja lapsen ja vanhemman oikeusturvan kannalta erityisen merkittäviä asioita olisivat 
ensinnäkin suostumukseen perustuvat huostaanotot ja niihin liittyvä sijaishuoltoon sijoittaminen. 
Kun asiaan osalliset ja sosiaaliviranomaiset ovat huostaanotosta yksimielisiä, päätökseen ei liity 
sellaista oikeusturvan tarvetta, joka vaatisi asian käsittelyä ensi vaiheessa riippumattomassa 
tuomioistuimessa. Tällöin riittävänä oikeusturvan takeena asiaan osallisille olisi mahdollisuus 
aiemmasta suostumuksestaan huolimatta valittaa viranhaltijan päätöksestä hallinto-oikeuteen. 
Suostumukseen perustuvien huostaanottoasioiden ohella muita lapsen ja vanhemman oikeusturvan 
kannalta erityisen merkittäviä asioita olisivat sijaishuoltopaikan muuttamista, huostassapidon lopet-
tamista sekä erityistä huolenpitoa koskevat päätökset. Kaikissa edellä mainituissa asioissa päätöksen 
tekisi siten kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai hänen 
määräämänsä viranhaltija ammatillisen kelpoisuuden omaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. 
 

Ehdotetussa lastensuojelulain 90 §:ssä erikseen luetelluissa lapsen ja perheen oikeusturvan kannalta 
erityisen merkittävissä lastensuojeluasioissa kunnan viranhaltijan päätöksestä ei tarvitsisi tehdä 
nykyiseen tapaan ensin oikaisuvaatimusta toimielimelle, vaan siitä saisi valittaa suoraan hallinto-
oikeuteen. Näitä asioita olisivat kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa ja sijaishuoltoa, huostassapidon 
lopettamista, yhteydenpidon rajoittamista sekä eräitä rajoitustoimenpiteitä koskevat asiat. Kyseessä 
olevissa asioissa oikaisuvaatimusmenettelyn luottamushenkilöpohjaisessa toimielimessä ei voida 
katsoa tuovan lapsen ja perheen oikeusturvan kannalta merkittävää lisäarvoa, vaan päinvastoin 
viivästyttävän mahdollisuutta saada asia käsitellyksi tuomioistuimessa. 
 

Päätöksenteko kiireellisestä huostaanotosta ja kiireellisestä sijoituksesta 
 

Nykyisin kiireellistä huostaanottoa koskevat päätökset on kunnissa delegoitu ammatillisen 
kelpoisuuden omaaville sosiaalityöntekijöille. Sosiaalihuoltolain 12 §:n 2 momentin mukaan 
sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden omaavalla viranhaltijalla, jonka toimielin on tehtävään 
määrännyt, on oikeus toimielimen vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti 



 

 

toimielimen puolesta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja 
siihen liittyvistä muista toimenpiteistä. Lastensuojelulain 18 §:n 1 momentin mukaan kiireellistä 
huostaanottoa koskevaa päätöstä ei tarvitse alistaa hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Siitä on 
kuitenkin mahdollista tehdä oikaisuvaatimus toimielimelle sekä valittaa toimielimen päätöksestä 
hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 

Lastensuojelulain 18 §:n 2 momentin mukaan kiireellinen huostaanotto lakkaa viimeistään 14 päivässä 
päätöksen tekemisestä, jollei sitä sanottuna aikana oteta huostaanottoasiana käsiteltäväksi. 
Huostaanottoasia on tällöin käsiteltävä viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa kiireellisen 
huostaanoton tekemisestä tai muussa tapauksessa kiireellistä huostaanottoa koskeva päätös raukeaa. 
Erittäin painavasta syystä voidaan määräaikaa jatkaa enintään 30 päivää. Käytännössä näin tehdään 
lähes säännönmukaisesti. Kun toimielin on tehnyt päätöksensä huostaanotosta ja se on annettu 
todisteellisesti tiedoksi asianosaisille, alkaa kulua 30 päivän pituinen valitusaika hallinto-oikeuteen. 
Hallinto-oikeus aloittaa asian käsittelyn aikaisintaan valitusajan kuluttua loppuun. Mahdollinen asiaan 
osallisen aiemmin tekemä kiireellistä huostaanottoa koskeva valitus käsitellään käytännössä yhdessä 
huostaanottoasian kanssa. Viranhaltijan tekemästä kiireellisestä huostaanottopäätöksestä kuluu siten 
käytännössä vähintään kolme kuukautta ennen kuin asiaa koskeva päätös tulee hallinto-oikeuden 
arvioitavaksi. Tämä aika on merkittävän pitkä ottaen huomioon toimenpiteen luonteen; sillä puututaan 
voimakkaasti perheen ja lapsen yksityis-ja perhe-elämän suojaan. 
 

Lapsen kiireelliseen sijoittamiseen kodin ulkopuolelle liittyy erityinen oikeusturvan tarve. Ehdotetun 
uuden lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukaan kiireellistä huostaanottoa asiallisesti vastaava 
lapsen kiireellinen sijoitus olisi toimenpiteen kiireellisen luonteen vuoksi kuitenkin edelleen 
mahdollista tehdä viranhaltijan päätöksellä. Kiireellistä sijoitusta koskevan ensivaiheen päätöksen 
tekisi siten asiallisesti voimassa olevaa sosiaalihuoltolain 12 §:n 2 momenttia vastaavasti ammatillisen 
kelpoisuuden omaava tehtävään määrätty sosiaalityöntekijä. Sen sijaan uutta olisi se, että asiaan 
osallisten vastustaessa kiireellisen sijoituksen jatkamista asia tulisi saattaa ehdotetun 39 §:n 2 momen 
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tin mukaisesti 30 päivän määräajassa sijoituksen tekemisestä hallinto-oikeuden arvioitavaksi. Hallinto-
oikeus voisi tällöin jatkaa kiireellistä sijoitusta huostaanoton valmistelemiseksi määräajaksi, joka voisi 
olla enintään 60 päivää (ehdotettu 39 §:n 4 momentti). Kiireellisen sijoituksen jatkamisen edellytykset 
arvioitaisiin siten nykyistä huomattavasti nopeammin puolueettomassa tuomioistuimessa. 
 

Kiireellinen sijoitus olisi mahdollista tehdä myös niissä tilanteissa, joissa tahdonvastaista 
huostaanottoa koskeva hakemus on jo hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Tämä on tarpeen lapsen 
aseman turvaamiseksi silloin, kun lapsen tai perheen tilanne muuttuu hakemuksen tekemisen jälkeen 
niin, että ilmenee kiireellisen sijoituksen tarve. Tällöin huostaanotto-hakemusta käsittelevältä 
hallinto-oikeudelta on haettava asiassa väliaikaista määräystä, jonka antamisen jälkeen kiireellinen 
sijoitus raukeaa (ehdotettu 39 §:n 5 momentti). 
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Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen lastensuojelulaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 252/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja 

terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali-ja terveysministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö 

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus 

- hallinto-oikeustuomari Sampo Jokinen, Helsingin hallinto-oikeus 

- ylituomari Hannu Renvall, Turun hallinto-oikeus 

- lakimies Karri Välimäki, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 

- oikeustieteen tohtori Sami Mahkonen. 

HE 252/2006 vp Versio 0. i 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi lastensuojelulaki. Lain tarkoituksena on turvata lapsen 

oikeuksien ja edun huomioon ottaminen lastensuojelua toteutettaessa sekä lapsen ja hänen perheensä 

tarvitsemat tukitoimet ja palvelut. Lailla pyrittäisiin edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun 
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toteuttamisessa. Lisäksi tarkoituksena on parantaa oikeusturvaa erityisesti lastensuojeluun liittyvässä 

päätöksenteossa. 

Lapsen mielipiteen selvittämistä, kuulemista ja puhevallan käyttöä koskevia säännöksiä 

selkiytettäisiin. Lisäksi lakiin otettaisiin lapselle määrättävää edunvalvojaa koskeva säännös. 

Ehdotetulla lailla muutettaisiin lastensuojelua koskevaa päätöksentekojärjestelmää. 

Tahdonvastaisia huostaanottoasioita koskevat päätökset tehtäisiin ensivaiheessa hallinto-oikeudessa 

kunnan sosiaalihuollosta vastaavan johtavan viranhaltijan hakemuksesta. Myös huostaanoton 

valmisteluun liittyvistä menettelyistä ja käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta säädettäisiin 

nykyistä tarkemmin. Suostumukseen perustuvista ja kiireellisistä toimenpiteistä päätös tehtäisiin 

kunnassa viranhaltijatasolla, minkä jälkeen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa 

olisi suora muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen. 

Esityksessä ehdotetaan myös muutettaviksi tarpeellisilta osin kansanterveyslakia ja 

erikoissairaanhoitolakia, opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä nimilakia. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 lukuun ottamatta lakia 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 

1 päivänä elokuuta 2008. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut 

Lakivaliokunta ottaa lausunnossaan toimialansa mukaisesti hallituksen esitykseen kantaa niiltä osin 

kuin se koskee hallintolainkäyttöä, perheoikeudellista lainsäädäntöä ja rikosepäilyjen selvittämistä. 
 
 

1 Hallintolainkäyttö 
 
 
/ . / Päätöksenteko tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa 

Lakivaliokunta pitää oikeana sitä esityksen lähtökohtaa, että päätöksentekojärjestelmää 

tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa on tarpeen kehittää. Nykyiseen järjestelmään, jossa päätökset 

tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa tekee kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin, liittyy 

vakavia puutteita. Se ei ainakaan kaikissa kunnissa takaa riittävällä tavalla lasten ja perheiden 

oikeusturvaa. Toimielimen jäseniltä ei edellytetä lastensuojeluasioissa tarvittavaa asiantuntemusta, 

minkä vuoksi asiakkaiden luottamus toimielimen kykyyn tehdä päätöksiä itsenäisesti saattaa horjua. 

Erityisenä ongelmana on tullut esiin se, että päätöksentekoon huostaanottoa ja sijaishuoltoon 

sijoittamista koskevissa asioissa ovat voineet osaltaan vaikuttaa myös kunnan talouteen liittyvät 

seikat. Huostaanotto vastoin huoltajien tahtoa on erittäin voimakkaasti perhe-elämään puuttuva 

toimenpide, minkä vuoksi oikeusturvaan on kiinnitettävä korostetusti huomiota. 
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Esitystä lakivaliokunnassa käsiteltäessä keskeiseksi kysymykseksi on kuitenkin noussut se, 

millä tavoin päätöksentekomenettelyä on perustelluinta kehittää. Hallituksen esityksessä on selostettu 

(s. 95—96) useita valmistelun aikana esillä olleita vaihtoehtoja. Lakivaliokunta katsoo, että esityksen 

tavoitteet voidaan turvata joko siten, että tahdonvastaiset huostaanottoasiat siirretään esityksessä 

ehdotetulla tavalla ratkaistaviksi hallinto-oikeudessa, tai siten, että päätöksenteko osoitetaan kunnan 

tai useamman kunnan yhdessä asettamalle moniammatillista asiantuntemusta edustavalle 

toimielimelle. Kumpaankin vaihtoehtoon liittyy sekä etuja että haittoja. 

Hallituksen esityksessä ehdotetun sääntelyn etuna on se, että hallinto-oikeus on epäilyksittä 

riippumaton ja puolueeton päätöksentekoviranomainen. Ehdotettu sääntely ci  edellyttäisi uusien 

toimielinten perustamista. Hallinto-oikeuksilla on kokemusta ja asiantuntijajäsenjärjestelmän 

ansiosta myös erityistä ammatillista osaamista lastensuojeluasioissa. Näin ollen ehdotettu sääntely ei 

vaadi hallintotuomioistuinten jäseniltä sellaisia taitoja, joita heillä ei jo nykyisin ole tai tulisi olla. 

Tahdonvastaista huostaanottoa koskevat asiat tulevat hallinto-oikeuksiin jo nykyisin ns. 

alistusasioina, joten asiamää-rät eivät uudistuksen myötä varsinaisesti lisäänny. 

Ehdotun sääntelyn haittapuolena on kuitenkin, että se merkitsisi huomattavaa muutosta 

hallinto-oikeuksien toimintaan näissä asioissa. Hallinto-oikeuksien asema ja tehtävä ensiasteen 

päätöksentekijöinä ja siihen liittyvien väliaikaismääräysten antajana olisi täysin toinen kuin mikä se 

on nykyisin hallinto-oikeuden toimiessa alistus-ja muutoksenhakuviranomaisena. Menettely 

monimutkaistuisi ja etääntyisi paikallistasosta. 

Lastensuojelun asiakkaiden kannalta olisi ongelmallista, että päätöksenteko tapahtuisi 

nykyistä useammin myös maantieteellisesti etäällä asiakkaiden asuinpaikasta. Hallinto-oikeuksien 

vähäisen lukumäärän vuoksi matkat lastensuojeluasioissa usein välttämättömiin suullisiin 

käsittelyihin saattaisivat muodostua pitkiksi. 

Uudet tehtävät aiheuttaisivat hallinto-oikeuksille huomattavan suuren lisävoimavarojen 

tarpeen ensiasteen päätöksenteon ja suullisten käsittelyjen lisääntymisen vuoksi. Esityksen mukaan 

(s. 109/1) hallinto-oikeuksien työmäärä huostaanottoasioissa kasvaisi 12—14 henkilötyövuodella. 

Samaan aikaan on kuitenkin vireillä valtionhallinnon ns. tuottavuusohjelma, joka uhkaa johtaa myös 

oikeuslaitoksen henkilöstön vähentämiseen. Lakivaliokunta on vakavasti huolissaan siitä, että 

lisääntyneet tehtävät jouduttaisiin hallinto-oikeuksissa hoitamaan riittämättömillä voimavaroilla. 

Niin kuin hallituksen esityksessäkin (s. 108/1) todetaan, tällöin hallinto-oikeuksien olisi olennaisesti 

heikennettävä sitä tasoa, jolla ne hoitavat muita asiaryhmiään. Tämä puolestaan aiheuttaisi 

vaikeuksia hallinnon oikeussuojajärjestelmän toiminnalle kokonaisuutena. Hallituksen esityksessä 
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todetuin tavoin vaarana olisi oikeusturvan, yksilöiden hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn 

heikkeneminen. 

Korkein hallinto-oikeus jäisi ehdotetussa järjestelmässä ainoaksi muutoksenhaku-

asteeksi tahdonvastaisten huostaanottojen osalta. Kaksiportainen muutoksenhakujärjestelmä 

olisi sen sijaan käytettävissä, kun huostaanottopäätöksen tekee viranhaltija. Valiokunnan 

mielestä voidaan pitää perusteltuna, että nimenomaan tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa 

muutoksenhakujärjestelmän tulisi olla kaksiportainen. 

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä asettaman toimielimen valintaa päätöksen-

tekoviranomaiseksi puoltaa ennen kaikkea se, että päätöksenteossa välttämättä tarvittava 

moniammatillinen asiantuntemus tulisi siinä parhaiten turvatuksi. Päätöksenteko tapahtuisi 

paikallistasolla, jolloin voitaisiin turvata nopeus, joustavuus ja paikallinen asiantuntemus. 

Päätöksenteossa tarvittava tietämys esimerkiksi avohuollon tukitoimista sekä muista sosiaali-ja 

terveyspalveluista olisi vaivattomasti saatavilla. Päätöksenteko tapahtuisi myös 

maantieteellisesti lähellä asiakkaita. 

7 Tässä vaihtoehdossa vältettäisiin myös ne edellä selostetut ongelmalliset vaiku- 

tukset hallinto-oikeuksien toimintaan, joita esityksessä ehdotettuun sääntelyyn liittyisi. 

Hallinto-oikeudet toteuttaisivat perustehtäväänsä oikeusturvan antajana ja muutoksen- 

hakutuomioistuimena. Myös kaksiportainen muutoksenhaku olisi turvattu. Haittapuole- 

na olisi se, että tämä vaihtoehto edellyttäisi uusien toimielimien perustamista ja niiden 

toiminnan organisointia. 

/$ Lakivaliokunta esittää, 
 
että sosiaali- ja terveysvaliokunta vakavasti har- 
 
kitsee, tulisiko päätöksenteko tahdonvastaisissa 
huostaanottoasioissa siirtää hallinto-oikeuden 

 
sijasta kunnan tai useamman kunnan yhdessä 
 
asettamalle moniammatillista asiantuntemusta 
 
ed us tav alle to im i el ime I I e. 

 
 
1.2 Lapsen kuuleminen ja lapsen puhevallan käyttö 

' / Lakivaliokunta katsoo, että lapsen äänen kuulumista oikeudenkäynnissä voidaan tehokkaasti 

edistää huolehtimalla sitä, että lapsen toivomukset ja mielipide selvitetään asianmukaisesti ja 

että ne tulevat mukaan oikeudenkäyntiaineistoon. Lastensuojelulakiehdo-tuksen 20 §:n 1 

momentti, joka koskee lapsen mielipiteen selvittämistä, on tältä kannalta tärkeä säännös. 

^ . Lapsen kuulemista ja lapsen puhevallan käyttöä koskevien säännösehdotusten mu- 
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kaan pääsääntö olisi, että vasta 15 vuotta täyttäneelle lapselle olisi varattava tilaisuus tulla 

kuulluksi ja että vasta 15 vuotta täyttäneellä lapsella olisi vastaavasti oikeus käyttää 

huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa 

lastensuojeluasiassa. Vain tietyissä erikseen luetelluissa lastensuojeluasioissa ikäraja olisi 12 

vuotta. 

¿-1. Lakivaliokrnta ei puolla ehdotusta tässä muodossa. Esityksessä ei ole esitetty riit- 

täviä perusteluita sille, miksi ikärajaa tulisi korottaa nykyisestä. Valiokunnan mielestä 

lapsen kuulemista ja puhevallan käyttöä koskevissa säännöksissä ikärajan tulisi kaikissa 

lastensuojeluasioissa olla 12 vuotta, jotta lapsen osallistuminen päätöksentekoon tulee 

asianmukaisesti turvatuksi. Sama koskee niitä säännöksiä, jotka koskevat lapsen oikeutta 

hakea muutosta lastensuojeluasiassa tehtyyn päätökseen. 

 
Lakivaliokunta esittää 

 

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa la- 
 
kiehdotuksen 20 §:n 2 momenttia, 21 §:n 1 mo-
menttia, 28 §:n 2 momenttia sekä 89 §:n 2 ja 4 
momenttia muutettaviksi siten, että niissä 
säädettävä ikäraja on kaikkien 
lastensuojeluasioiden osalta 12 vuotta. Tällöin 
21 §:n 2 momentti käy tarpeettomaksi ja se 
voidaan poistaa lakiehdotuksesta. 

 

1.3 Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus 

Lakiehdotuksen 85 §:n mukaan hallinto-oikeus olisi tietyissä lastensuojeluasioissa päätösvaltainen 

myös yksijäsenisenä. Tarkoituksena selvästikin on, että yhden jäsenen kokoonpano muodostuu aina 

hallinto-oikeuden lainoppineesta jäsenestä. Tämä ei kuitenkaan selvästi ilmene säännöksen 

sanamuodosta, jossa käytetty terminologia on lisäksi epäjohdonmukaista. 

Pykälässä mainituissa asioissa saattaa toisinaan olla tarpeen myös lastensuojeluun erityisesti 

perehtyneen asiantuntijajäsenen osallistuminen päätöksentekoon. Väliaikais-toimilta vaadittavan 

joutuisuuden vuoksi ja voimavarojen tehokkaan käytön kannalta ei ole kuitenkaan perustelua, että 

asiantuntijajäsenen saamiseksi mukaan päätöksentekoon tulisi aina käyttää hallinto-oikeuden 

täysilukuista ratkaisukokoonpanoa. Sen vuoksi pykälään on perusteltua lisätä vaihtoehdoksi 

päätöksen tekeminen yhden lainoppineen jäsenen ja asiantuntijajäsenen muodostamassa 

kokoonpanossa, milloin he ovat yksimielisiä asian ratkaisusta. 

Edellä mainituista syistä lakivaliokunta esittää, 

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa la-

kiehdotuksen 85 §:ää muutettavaksi seuraavasti: 
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Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus 

Yksi hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen voi teh-

dä hallinto-oikeuden päätöksen: 
 

(1—3 kohta kuten HE) 

Hallinto-oikeus voi 1 momentissa mainitussa asi-

assa tehdä päätöksen myös kokoonpanossa, johon 

kuuluvat hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen ja 

asiantuntijajäsen, jos he ovat ratkaisusta 

yksimieliset. (Uusi) 

Lisäksi / tai 2 momentissa säädetty ratkaisuko-

koonpano voi järjestää 84 §:n 1 momentissa tar-

koitetun valmistavan suullisen käsittelyn. 

Muutoin hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta 

säädetään hallinto-oikeuslaissa (430/1999). (Uu-

si) 
 

1.4 Hallinto-oikeuslaki 

2C . Hallinto-oikeuslain (430/1999) 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hallinto-oikeudessa asian 

käsittelemiseen ja ratkaisemiseen osallistuu asiantuntijajäsen nyt voimassa olevassa 

lastensuojelulaissa tarkoitetussa lapsen huostaanottoa, sijaishuoltoon sijoittamista, 

huostassapitämisen lakkaamista tai yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa. 

Säännöstä ei ole esityksessä ehdotettu muutettavaksi. Tämän vuoksi ei välttämättä ole selvää, 

osallistuuko asiantuntijajäsen asian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen myös muissa 

ehdotetussa lastensuojelulaissa tarkoitetuissa lapsi-ja perhekohtaista lastensuojelua 

koskevissa asioissa. Näitä ovat mm. 28 §:ssä tarkoitetut lupaa lapselle suoritettavaan 

tutkimukseen koskevat asiat, 38 ja 39 §:ssä tarkoitetut kiireellistä sijoitusta koskevat asiat 

sekä 11 luvussa tarkoitetut rajoituksia ja rajoitustoimenpiteitä koskevat asiat. Valiokunta 

pitää hallinto-oikeuden asiantuntemuksen turvaamiseksi tarpeellisena, että asiantuntijajäsenen 

osallistumisesta päätöksentekoon kaikissa lastensuojelulaissa tarkoitetuissa lapsi- ja 

perhekohtaista lastensuojelua koskevissa asioissa säädetään yksiselitteisesti. 

Lakivaliokunta esittää, 
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että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hal-linto-

oikeuslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutettavaksi 

seuraavasti: 
 

7 §  
 

A siantuntijajäsenet 
 

Hallinto-oikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen 

osallistuu asiantuntijajäsen: 

1) lastensuojelulaissa ( / ) tarkoitetussa lapsi- ja 

perhekohtaista lastensuojelua koskevassa asiassa; 
 

1.5 Muutoksenhaku 

Esityksen mukaan suostumukseen perustuvista ja kiireellisistä lastensuojelutoimenpiteistä tehtäisiin 

päätös kunnassa viranhaltijatasolla, minkä jälkeen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä 

asioissa olisi suora muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen. Ennen varsinaista muutoksenhakua ei 

siten tarvitsisi tehdä sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaista oikaisuvaatimusta kunnan 

sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Lakivaliokunta pitää ehdotusta perusteltuna, koska se 

edistää oikeusturvan saamista joutuisasti. 

Voimassa olevan lain mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä lastensuojelun järjestämis- ja 

kustannusvastuuta koskevissa hallintoriita-asioissa saa valittaa, jos korkein hallinto-oikeus myöntää 

valitusluvan. Esityksessä ehdotetaan, että muutosta voitaisiin hakea näihin asioihin suoraan ilman 

valituslupaa. 

Valituslupajärjestelmä on ulotettu kyseisiin asioihin nykyisen lastensuojelulain 

eduskuntakäsittelyssä (SoVM 2/1983 vp, s. 3/II). Tuolloin valittua ratkaisua ei ole lakivaliokunnan 

mielestä aiheellista nyt muuttaa. Perustuslakivaliokunta on tosin lausunto-käytännössään pitänyt 

valituslupajärjestelmää hallintolainkäytössä poikkeuksellisena järjestelynä ja tähdentänyt, että 

lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi (ks. esim. PeVL 

33/2006 vp, s. 3/1 ja siinä viitatut lausunnot). Valituslupajärjestelmä sopii kuitenkin lakivaliokunnan 

mielestä hyvin säilytettäväksi kuntien välisissä korvausriidoissa, joissa ei ole kysymys yksilön 

oikeuksia tai velvollisuuksia koskevasta asiasta (ks. HE 309/1993 vp, s. 73/11—74/1). 

Esityksessä valitusiupajärjestelmästä luopumista on perusteltu mm. sillä, että kustannuksia 

koskevat kuntien väliset riita-asiat eivät ole välttämättä oikeudellisesti yksinkertaisia eikä 

oikeuskäytäntö niiden osalta ole vakiintunutta. Lakivaliokunta toteaa, että muutoksenhaun 
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luvanvaraisuus ei rajoita korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuuksia ohjata oikeuskäytäntöä. 

Valiokunnan mielestä valituslupajärjestelmän säilyttäminen pikemminkin mahdollistaa korkeimman 

hallinto-oikeuden voimavarojen käyttämisen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla siten, 

että oikeudellisesti vaikeimmissa tapauksissa voidaan antaa laadukkaita, hallinto-oikeuksissa 

tapahtuvaa lainkäyttöä ohjaavia ennakkopäätöksiä. Valituslupajärjestelmän säilyttäminen parantaa 

osaltaan myös korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuuksia antaa oikeusturvaa joutuisasti. 

Lakivaliokunta esittää, 

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa la-

kiehdotuksen 92 §:ää muutettavaksi siten, että lain 16 

§:ssä tarkoitetusta kuntien välistä järjestämis- ja 

kustannusvastuuta koskevasta hallinto-oikeuden 

päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa 

valitusluvan. 
 
 

2 Perheoikeudellinen lainsäädäntö 
 
 
2.1 Lapsen huolto 

Lakiehdotuksen 46 §:ssä on säännökset lapsen huollosta päättämisestä huostassapidon aikana. 

Pykälän 1 momentin mukaan huostassapidon aikana tuomioistuin voi päättää mm. siitä, kenelle 

lapsen huolto on uskottava, siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa 

(361/1983) säädetään. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevaa lakia, eikä siitä ole 

huomauttamista. 

Pykälän 2 momentti koskee mm. palkkion maksamista lapsen ylläpidosta ja hoidosta. 

Palkkiota voitaisiin nykyisestä poiketen maksaa siinäkin tapauksessa, että lapsen huolto siirretään 

lapsen sijaishuollosta vastanneelle perhehoitajalle. 

Lakivaliokunta korostaa sitä periaatteellista lähtökohtaa, että ehdotetuista säännöksistä 

huolimatta tarkoituksena ei voi olla se, että huostaanottotapauksissa säännönmukaiseksi menettelyksi 

muodostuu huostaanotetun lapsen huollon siirtäminen vanhemmilta perhehoitajalle. Huollon 

siirtämisestä päättää käräjäoikeus soveltaen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua lakia. 

Sen 9 §:n 2 momentissa asetetaan tiukat edellytykset huollon siirtämiselle pois vanhemmilta. Jos 

vanhemmat tai toinen heistä ovat lapsensa huoltajia, tuomioistuin voi mainitun lainkohdan mukaan 
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uskoa lapsen huollon vanhempien sijasta yhdelle tai useammalle muulle henkilölle vain, jos tähän on 

lapsen kannalta erittäin painavia syitä. 

Edel lä  esi tet ystä  huol imat ta  lakival iokun ta  puol taa  kysym yksessä  olevien sään-

nösten ot tamista  lastensuojelulaki in.  Yksi t täistapauksissa  huol lon si ir täminen perhehoi-

ta ja l le  saat taa  ol la  lapsen kannalta  perustel lu in  r a tkaisu .  Säännökset  turvaavat  osal taan 

sen ,  et tä  tä l la isissa  t i lan teissa  rahaan l i i t tyvät  kysym ykset  ei vät  estä  huol l on jär jestämis-

tä  lapsen edun mukaisest i .  

2.2 Nimilaki 

Esityksessä ehdotetaan vähä istä muutosta n imilakiin (694/1985).  Ehdotuksen mukaan 

hakemuksesta ,  joka koskee h uostaan otetun lapsen n imen muuttamista ,  on pyydet tävä 

lausunto kunnan sosiaal ihuol lon toimiel imel tä.  Näin voidaan turvata  se,  et tä  mais tr aati lla  

on t iedossaan lastensuojeluviranomaisten ja  lapsen näkökulma sen harki tessa ,  voi daanko 

n imen muut tamista  pi tää  n imila issa  tarkoi tetul la  taval la  tarkoi tuksenmukaisena ta i  

muut tuneiden olosuhteiden ta i  muiden er i tyist en seikkojen vuoksi  perustel tuna.  La-

kival iokun ta  puol taa  ehdotusta .  

2.3 Perheasioiden sovittelu ja lastensuojeluilmoitus 

Lakival iokun ta on toukokuussa 2006 an tanut  lausunnon oikeusasiamiehen eri l l i skerto-

muksesta ,  jossa  tarkastel t iin  oikeusasiamiehen havai tsemia ongelmia  sel la isten vir an -

omaisi l le  kuuluvien teh tävien hoi tamisessa ,  jotka  l i i ttyvät  lapsen suojelemiseen perhe-

väkival la l ta  (LaVL 9/2006 vp — K 1/2006 vp).  

Lausunn ossaan val iokunta  pi ti  tarpeel l isena la insäädännön tarkistamista  si ten ,  et tä  

aviol i i t tola issa  (234/1929)  tarkoi tetui l le  perheasioiden sovi t tel i joi l le  säädetään vel vol-

l i suus  tehdä tarvi t taessa  lastensuojelui lmoi tus.  Val iokunnan mielestä  tämä ol i  lapsen 

turval l isuuden varmistamiseksi  tarpeel l ista  esimerkiksi  t ilan teessa ,  jossa  sovi t tel i ja  saa  

sovi t telun yh teydessä  t ietää  perheessä  lapseen kohdistuvasta  väkival lasta  tai  seksuaal i -

sesta hyväksikä yt östä .  

Ehdotetun lastensuojelula in  25 §:n  mukaan velvol l isuus  tehdä lastensuojelui lmoi-

tus  koskisi  m yös perheasioiden sovi t tel i joi ta  si l loin ,  kun sovi t telua  jär jest etään kunnan 

sosiaal i toimen ta i  seurakunnan toimesta .  I lmoi tusvel vol l isuus  ei  kui tenkaan ulot tu isi  pa-

pin  r ippisala isuuden piir i in  kuuluvi in  t ietoih in .  Aikaisempaan lausuntoonsa vi i ta ten va-

l iokun ta  puol taa  ehdotet tua  i lmoi tusvel vol l isuuden laajen tamista .  
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3 Rikosepäilyjen selvittäminen 
 
 
3.1 Ilmoitus poliisille 

Oikeusasiamiehen er i ll i sker tomuksesta  an tamassaan lausunnossa  lakival iokun ta  katsoi ,  

et tä  sosiaal ivi r anomaisi l le  tu l isi  a inakin  vakavimmissa  tapauksissa  säätää  vel vol l isuus  

i lmoi t taa  pol i isi l le  epäi l lystä  lapseen kohdistuneesta  väkival tar ikoksesta  ta i  seksuaal i -

sesta  h yväksikäyt östä .  Val iokun ta  pi ti  r ikosepäi lyn saat tamista  pol i isin  tu tki t tavaksi  tär -

keänä sekä oikeusturvasyistä  e t tä  mahdol l isen väkival lan käytön lopet tamiseksi .  

Hal l i tuksen esi t yksessä  ei  kui tenkaan ole  ehdot et tu  sosiaal ivi r anomaisi lle  säädet-

täväksi  vel vol l isuut ta  i lmoi t taa  lapsen seksuaal isen hyväksikäyt ön ta i  lapseen kohdistu-

neen väkival lan epäi lystä  pol i isi l le.  Tätä  on esit yksessä  (s .  85/11)  perustel tu  s i l lä ,  et tä  

tä l lainen velvoi te  merki tsisi  tosiasiassa  lukuisten perusteet tomien ja  perustelemat tomien 

tutkin tapyyn töjen tekemistä  pol i isi l le.  Varsinkin  perheen sisä isissä  seksuaal isen hy-

väksikäyt ön epäi lyi ssä  tä l laisen epäi lyn i lmoi t taminen sosiaal ivi r anomaisi l le  voi  esi t yk-

sen mukaan perustua lapsen vanh empien väl is i in r i i tai suuksi in.  

Edel lä  maini tut  vastakkaiset  näkökannat  on lakival iokunnan mielestä  mahdol l ista  

sovi t taa  yh teen ot tamalla  laki in  säännös,  jonka mukaan lastensuojeluviranomaisil la  on 

velvol l isuus  saat taa  as ia  pol i isin  tutki t tavaksi ,  jos  epäi l ty  r ikos  on vakava ja  jos  epäi ly  

l isäksi  on perustel tu .  Tällöin  i lmoi tusvel vol l isuus  ei  syn t yi si  pelkästään si llä  

perusteel la ,  et tä  joku esimerkiksi  esi t tää  vi ranomaisel le  pelkän väi t teen vanhemman 

syyl l ist ymisestä  lapseen kohdistuneeseen r ikokseen .  I lmoi tusvel vol l isuus  syn t yisi  vasta ,  

jos  vi r anomaisella käytettävissään olevien tietojen perusteella on syytä pitää rikosepäilyä perus-

teltuna. 

Lakivaliokunta esittää, 

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa las-

tensuojelulakiin otettavaksi esimerkiksi näin kuuluvan 

säännöksen: 

Lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien 

säännösten estämättä ilmoitettava poliisille, jos on 

perusteltua syytä epäillä, että lapseen on 

kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain (39/1889) 20 

tai 21 luvussa rangaistavaksi säädetty teko, josta 
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säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta 

vankeutta. 
 

3.2 Rikosepäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut 

Lastensuojelulakiehdotuksen 15 §:ään sisältyy säännös, jonka mukaan lasten tarvitsemat 

seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut on järjestettävä 

kiireellisinä. Lakivaliokunta pitää ehdotettua säännöstä tärkeänä, sillä erityisesti 

hyväksikäyttöepäilyjen tutkinnan viivästyminen saattaa vaikeuttaa esitutkinnan suorittamista 

luotettavasti. Rikosepäilyn selvittäminen kiireellisesti on näin ollen perusteltua paitsi lapsen itsensä 

kannalta myös rikoksesta epäillyn oikeusturvan parantamiseksi ja rikosoikeudellisen vastuun 

toteutumisen edistämiseksi. Valiokunta korostaa, että säännöksessä asetettavan velvoitteen 

täyttämiseksi tarvittavat voimavarat on turvattava. 
Lausunto 
 

Lausuntonaan lakival iokun ta  esi t tää  sosiaal i - ja  terveysval i okunnal le,  
 

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa huomioon, mitä 

edellä on esitetty. 
 
 
 

Helsin gissä 24 päivän ä tammikuuta 2007 
 

Asian ra tkaisevaan käsi t telyyn val iokunnassa  ovat  ot taneet  osaa  
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Luonnos 25.1.2007 
LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 22/2006 
vp 
 

Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen lastensuojelulaiksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 252/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja 

terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- 

ja terveysvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö 

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus 

- hallinto-oikeustuomari Sampo Jokinen, Helsingin hallinto-oikeus 

- ylituomari Hannu Renvall, Turun hallinto-oikeus 

- lakimies Karri Välimäki, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 

- oikeustieteen tohtori Sami Mahkonen. 
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hallituksen esityksessäkin (s. 108/1) todetaan, tällöin hallinto-oikeuksien olisi olennaisesti 

heikennettävä sitä tasoa, jolla ne hoitavat muita asiaryhmiään. Tämä puolestaan aiheuttaisi 

vaikeuksia hallinnon oikeussuojajärjestelmän toiminnalle kokonaisuutena. Hallituksen esityksessä 

todetuin tavoin vaarana olisi oikeusturvan, yksilöiden hyvinvoinnin ja yritysten kilpailukyvyn 

heikkeneminen. 

/ -̂ Korkein hallinto-oikeus jäisi ehdotetussa järjestelmässä ainoaksi muutoksenhaku- 

asteeksi tahdonvastaisten huostaanottojen osalta. Kaksiportainen muutoksenhakujärjestelmä olisi sen 

sijaan käytettävissä, kun huostaanottopäätöksen tekee viranhaltija. Valiokunnan mielestä voidaan 

pitää perusteltuna, että nimenomaan tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa 

muutoksenhakujärjestelmän tulisi olla kaksiportainen. 

1^ Kunnan tai useamman kunnan yhdessä asettaman toimielimen valintaa päätöksen- 

tekoviranomaiseksi puoltaa ennen kaikkea se, että päätöksenteossa välttämättä tarvittava 

moniammatillinen asiantuntemus tulisi siinä parhaiten turvatuksi. Päätöksenteko tapahtuisi 

paikallistasolla, jolloin voitaisiin turvata nopeus, joustavuus ja paikallinen asiantuntemus. 

Päätöksenteossa tarvittava tietämys esimerkiksi avohuollon tukitoimista sekä muista sosiaali- ja 

terveyspalveluista olisi vaivattomasti saatavilla. Päätöksenteko tapahtuisi myös maantieteellisesti 

lähellä asiakkaita. 

C^~- Tässä vaihtoehdossa vältettäisiin myös ne edellä selostetut ongelmalliset vaiku- 

tukset hallinto-oikeuksien toimintaan, joita esityksessä ehdotettuun sääntelyyn liittyisi. Hallinto-

oikeudet toteuttaisivat perustehtäväänsä oikeusturvan antajana ja muutoksenhakutuomioistuimena. 

Myös kaksiportainen muutoksenhaku olisi turvattu. Haittapuolena olisi se, että tämä vaihtoehto 

edellyttäisi uusien toimielimien perustamista ja niiden toiminnan organisointia. 

I $ . Lakivaliokunta kiinnittää lisäksi sosiaali-ja terveysvaliokunnan huomiota siihen. 

että hallintovaliokunta on kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevassa mietinnössään todennut 

suuremman väestöpohjan kuntien ja yhteistoiminta-alueiden turvaavan sosiaalihuollon 

erityisammattitaidon hankkimista, säilyttämistä ja kehittämistä mm. lastensuojelutyössä. (HaVM 

31/2006 vp. s. 13/1) Lakivaliokunta esittää, 

että sosiaali- ja terveysvaliokunta perusteellisesti harkitsee sitäkin 

vaihtoehtoa, että päätöksente-ko tahdonvastaisissa 

huostaanottoasioissa siirretään hallinto-oikeuden sijasta kunnan tai 

useamman kunnan yhdessä asettamalle moniammatil-lista 

asiantuntemusta edustavalle toimielimelle. 
 

1.2 Lapsen kuuleminen ja lapsen puhevallan käyttö 
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Lakivaliokunta katsoo, että lapsen äänen kuulumista oikeudenkäynnissä voidaan tehokkaasti edistää huolehtimalla 

sitä, että lapsen toivomukset ja mielipide selvitetään asianmukaisesti ja että ne tulevat mukaan 

oikeudenkäyntiaineistoon. Lastensuojelulakiehdo-tuksen 20 §:n 1 momentti, joka koskee lapsen mielipiteen 

selvittämistä, on tältä kannalta tärkeä säännös. 

Lapsen kuulemista ja lapsen puhevallan käyttöä koskevien säännösehdotusten mukaan pääsääntö olisi, että 

vasta 15 vuotta täyttäneelle lapselle olisi varattava tilaisuus tulla kuulluksi ja että vasta 15 vuotta täyttäneellä 

lapsella olisi vastaavasti oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa 

itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Vain tietyissä erikseen luetelluissa lastensuojeluasioissa ikäraja olisi 12 

vuotta. 

Lakivaliokunta ei puolla ehdotusta tässä muodossa. Esityksessä ei ole esitetty riittäviä perusteluita sille, 

miksi ikärajaa tulisi korottaa nykyisestä. Valiokunnan mielestä lapsen kuulemista ja puhevallan käyttöä koskevissa 

säännöksissä ikärajan tulisi kaikissa lastensuojeluasioissa olla 12 vuotta, jotta lapsen osallistuminen 

päätöksentekoon tulee saksi on perusteltu. Tällöin ilmoitusvelvollisuus ei syntyisi pelkästään sillä perusteella, 

että joku esimerkiksi esittää viranomaiselle pelkän väitteen vanhemman syyllistymises- 

tä lapseen kohdistuneeseen rikokseen. Ilmoitusvelvollisuus syntyisi fpoist; vastal. jos 

viranomaisella käytettävissään olevien tietojen perusteella on syytä pitää rikosepäilyä 

perusteltuna. 

'7^3^ \ Lakivaliokunta esittää, 

että sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa las-

tensuojelulakiin otettavaksi esimerkiksi näin kuuluvan 

säännöksen: 

Lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien 

säännösten estämättä ilmoitettava poliisille, jos on 

perusteltua syytä epäillä, että lapseen on 

kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain (39/1889) 

20 tai 21 luvussa rangaistavaksi säädetty teko, josta 

säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta 

vankeutta. 
 

3.2 Rikosepäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut 

l^Q . Lastensuojelulakiehdotuksen 15 §:ään sisältyy säännös, jonka mukaan lasten tarvitsemat seksuaalisen 

hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvittämiseen liittyvät palvelut on järjestettävä kiireellisinä. 

Lakivaliokunta pitää ehdotettua säännöstä tärkeänä, sillä erityisesti hyväksikäyttöepäilyjen tutkinnan 

viivästyminen saattaa vaikeuttaa esitutkinnan suorittamista luotettavasti. Rikosepäilyn selvittäminen 
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kiireellisesti on näin ollen perusteltua paitsi lapsen itsensä kannalta myös rikoksesta epäillyn 

oikeusturvan parantamiseksi ja rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen edistämiseksi. Valiokunta 

ko- 


