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542/2019

Laki
lastensuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan lastensuojelulain (417/2007) 64 §, sellaisena kuin se on laissa 88/2010,
muutetaan 30, 60, 65–67, 69, 70, 74, 75 ja 80 §, sellaisina kuin niistä ovat 30 § osaksi

laissa 1302/2014, 60 § laissa 297/2016, 65 § osaksi laissa 1111/2017, 67, 69, 70 ja 74 §
osaksi laissa 88/2010 sekä 80 § laeissa 1566/2009 ja 925/2011, ja

lisätään lakiin uusi 4 a, 30 a, 32 a, 52 a, 61 a, 61 b, 66 a, 69 a ja 74 a § seuraavasti:

4 a §

Lapsen oikeus tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin

Lastensuojelun on turvattava lapsen hyvä hoito ja kasvatus, lapsen ikään ja kehitysta-
soon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito sekä lapsen oikeus tasapainoiseen kehi-
tykseen ja hyvinvointiin siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain
1 §:ssä säädetään.

Rajoitusten käytön edellytyksistä ja päätöksentekovelvollisuudesta säädetään erikseen
11 luvussa. Lapsen hoito, kasvatus, valvonta tai huolenpito ei saa sisältää 11 luvussa tar-
koitettuja rajoituksia.

30 §

Asiakassuunnitelma

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma.
Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yh-

teistyössä lapsen ja huoltajan sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen edustajan, vanhem-
man, muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan tai lapselle läheisen henkilön ja
lapsen huoltoon keskeisesti osallistuvan tahon kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne
olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, pal-
velut ja muut tukitoimet, joilla tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu aika,
jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava myös
asianomaisten eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien
järjestämisestä. Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään ker-
ran vuodessa.

Huostaan otettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan lisäksi sijaishuollon
tarkoitus ja tavoitteet, erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle, hänen vanhemmilleen,
huoltajilleen tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille sekä se, mi-
ten lapsen terveydenhuolto, varhaiskasvatus, perusopetus ja muu lapsen opetus järjeste-
tään. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan, miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja yhteistoi-
minta hänen vanhempiensa ja muiden hänelle läheisten henkilöiden kanssa ja miten sa-
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malla otetaan hänen etunsa mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistä-
misestä.

Huostaan otetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erilli-
nen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. Suunnitelmassa
on arvioitava muun palveluntarpeen arvioinnin lisäksi myös, millä tavoin vanhemmille
järjestettävän erityisen tuen avulla voidaan edistää perheen jälleen yhdistämistä. Suunni-
telma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan jälki-
huollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle
ja hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vas-
taaville.

30 a §

Hoito- ja kasvatussuunnitelma

Sijaishuoltopaikan tulee täydentää yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityön-
tekijän kanssa asiakassuunnitelmaa tarvittaessa erillisellä hoito- ja kasvatussuunnitelmal-
la. Jos lapselle ei ole aiemmin laadittu hoito- ja kasvatussuunnitelmaa, tulee se laatia vii-
pymättä, jos lapseen on kohdistettu sijaishuollossa rajoituksia tai on todennäköistä, että
lapseen tullaan kohdistamaan rajoituksia. Hoito- ja kasvatussuunnitelman tarkoituksena
on havainnollistaa asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja kuvata yksityiskohtaisesti,
miten lapsen tarpeisiin vastataan turvaten lapsen hyvä kohtelu.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tehtävä yhdessä lapsen kanssa. Hoito- ja kasvatus-
suunnitelmaa varten on kuultava myös lapsen huoltajia, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta
tai mahdotonta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on toimitettava tiedoksi lapsen asioista
vastaavalle sosiaalityöntekijälle.

32 a §

Tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista

Lapselle ja hänen lailliselle edustajalleen ja huoltajalleen on viipymättä annettava tieto
tämän lain mukaisten päätösten ja toimenpiteiden sisällöstä ja perusteista sekä käytettävis-
sä olevista muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoista sekä mahdollisuuksista oikeusavun
saamiseen. Lapsen vanhemmalle on annettava tieto 89 §:n 1 ja 2 momentin mukaisista
muutoksenhakukelpoisista päätöksistä, vanhempaan kohdistuvasta yhteydenpidon rajoi-
tuksesta ja muusta päätöksestä, joka on tarpeellista saattaa vanhemman tietoon. Tiedot on
annettava ymmärrettävässä muodossa ja saavutettavalla tavalla ottaen huomioon lapsen
ikä ja kehitystaso sekä vastaanottajan kommunikaatiomenetelmä.

Jos lapseen on kohdistettu tämän lain mukainen rajoitus, kiireellinen sijoitus tai huos-
taanotto hänen ollessaan tilassa, jossa hän ei ole kyennyt ymmärtämään toimenpiteen mer-
kitystä, hänelle on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot heti, kun hän kykenee ym-
märtämään asian merkityksen.

Sijaishuoltoa koskevat yleiset säännökset

52 a §

Sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen sijaishuollon aikana siten
kuin niistä säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ja perusopetuslaissa (628/1998).
Lapsen asiakassuunnitelmaan on kirjattava, miten hänen varhaiskasvatuksensa, perusope-
tuksensa tai muu lapsen opetus järjestetään sijaishuollon aikana.
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Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulee
tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen opetuksen järjestä-
jän kanssa lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen valmistelun aikana sekä sijoituksen ai-
kana.

Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sijaishuollossa vastaavan työntekijän tulee toimia yh-
teistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen opetuksen järjestäjän
kanssa.

60 §

Henkilöstö

Lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatuk-
seen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoi-
tettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.

Laitoksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavan johtajan tulee täyttää sosiaalihuolto-
lain 46 a §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset.

Hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön määrässä ja henkilöstörakenteessa on
otettava huomioon toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne.
Henkilöstön riittävästä määrästä, osaamisesta ja perehdytyksestä on huolehdittava siten,
etteivät niihin liittyvät puutteet aiheuta rajoitusten käyttämistä, lapsen turvallisuutta vaa-
rantavia ja ihmisarvoa alentavia rajoitustoimenpiteiden toteuttamistapoja ja käytäntöjä.

11 luku

Rajoitukset sijaishuollossa

61 a §

Rajoitusten käytön yleiset edellytykset

Tämän luvun mukaisia rajoituksia saadaan käyttää vain, jos:
1) rajoitus on lapsen edun mukainen sekä oikeassa suhteessa lapsen ikään ja kehitysta-

soon nähden;
2) rajoitus on lapsen hoidon ja huolenpidon tai sijaishuoltoon johtaneen päätöksen tar-

koituksen toteuttamisen kannalta perusteltu ja tarkoitukseen sopiva;
3) rajoituksen käyttäminen on välttämätöntä lapsen oman taikka muiden henkilöiden

terveyden vakavan vaarantumisen vuoksi, ruumiillisen koskemattomuuden turvaamiseksi
taikka merkittävän omaisuusvahingon ehkäisemiseksi;

4) rajoitus on oikeassa suhteessa suojeltavaan etuun nähden;
5) lapsen mielipide rajoituksesta on selvitetty 20 §:n mukaisesti, ellei se ole ilmeisen

mahdotonta; ja
6) muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia.
Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, yhteydenpitoa voidaan rajoittaa,

jos lapsi vastustaa yhteydenpitoa.
Rajoitus on toteutettava turvallisesti lapsen ihmisarvoa kunnioittaen, hänen yksilöllinen

tilanteensa, ikänsä, sukupuolensa ja kulttuuri- ja uskonnollinen taustansa huomioiden. Ra-
joituksen aikana on huolehdittava lapsen yksilöllisistä tarpeista ja perustarpeista. Rajoitus
ei saa sisältää alistamista, kurittamista eikä muulla tavoin loukkaavaa kohtelua. Rajoituk-
sen käyttö on lopetettava heti, kun rajoittaminen ei enää ole välttämätöntä. Rajoitusta ei
saa käyttää rangaistuksena eikä sen käytöllä saa aiheuttaa lapselle vahinkoa tai haittaa.
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61 b §

Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lastensuojelulaitoksessa, jossa tämän lain nojalla si-
joitetun lapsen hoito ja huolenpito järjestetään, laaditaan yleinen hyvää kohtelua koskeva
suunnitelma osana omavalvontasuunnitelmaa.

Hyvää kohtelua koskevan suunnitelman tulee sisältää tiedot:
1) toimenpiteistä lasten ikätasoisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, tukemi-

seksi ja ylläpitämiseksi;
2) menettelytavoista ja 4 a §:ssä tarkoitetuista hyvästä hoidosta, kasvatuksesta sekä

lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellisesta valvonnasta ja huolenpidosta, joiden
avulla sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman tässä laissa tarkoitettuja rajoituksia;

3) siitä, miten rajoitusten käytön yhteydessä huolehditaan kaikkien yksikössä olevien
lasten turvallisuudesta;

4) siitä, miten palvelujen tai hoidon toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja muiden
toimintayksikössä työskentelevien tai oleskelevien turvallisuudesta huolehditaan rajoitus-
ten käytön yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa heihin saattaa kohdistua väkivallan uh-
kaa;

5) siitä, miten tässä laissa tarkoitetut rajoitukset toteutetaan ja missä tilanteissa niitä
voidaan käyttää;

6) yleisistä toimintatavoista rajoitusten käytön jälkeen;
7) siitä, kuinka lapsille kerrotaan heidän muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuuksis-

taan.
Hyvää kohtelua koskevan suunnitelman laatimisessa ja sen tarkistamisessa on kuultava

toimintayksikköön sijoitettuja lapsia ja heille on annettava mahdollisuus osallistua suun-
nitelman tekemiseen. Valmis suunnitelma tulee käydä yhdessä läpi yksikköön sijoitettujen
lasten kanssa ja suunnitelma tulee sijoittaa kaikkien nähtäville. Suunnitelma tulee lähettää
tiedoksi lapsen sijoituksesta vastaavalle kunnalle ja yksikköön sijoitetun lapsen asioista
vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä se tulee arvioida ja tarkistaa vuosittain.

65 §

Aineiden ja esineiden haltuunotto

Jos lapsella on hallussaan päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta tai tällaisen ai-
neen käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä, ne on otettava laitoksen haltuun. Samoin on
otettava laitoksen haltuun lapsella olevat aineet ja esineet, jotka on tarkoitettu lapsen it-
sensä tai toisen henkilön vahingoittamiseen. Laitoksen haltuun saadaan ottaa aineet ja esi-
neet, jotka ominaisuuksiensa puolesta soveltuvat vaarantamaan lapsen omaa tai toisen
henkilön henkeä, terveyttä tai turvallisuutta tai vahingoittamaan omaisuutta, jos on toden-
näköistä, että lapsi käyttää aineita tai esineitä tässä momentissa tarkoitetulla tavalla. Hal-
tuun otetun omaisuuden luovuttamiseen tai hävittämiseen sovelletaan, mitä muussa laissa
säädetään. Alkoholilaissa (1102/2017) tarkoitetun alkoholijuoman tai muun alkoholipitoi-
sen aineen hävittämisestä säädetään mainitun lain 86 §:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun haltuunoton voi tehdä laitoksen johtaja tai laitoksen
hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Asiasta on viipymättä ilmoitettava joh-
tajalle tai hänen määräämälleen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvalle henkilölle,
jonka tulee tehdä haltuunotosta päätös, jollei omaisuutta palauteta.

Laitoksen haltuun saadaan lisäksi ottaa lapsella olevat lapsen oman tai toisten lasten si-
jaishuollon järjestämistä tai laitoksen yleistä järjestystä todennäköisesti vakavasti haittaa-
vat muut kuin 1 momentissa tarkoitetut aineet ja esineet. Haltuunotosta tekee päätöksen
laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henki-
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lö. Toimenpidettä ei saa jatkaa pidempään kuin se tässä momentissa tarkoitetusta syystä
ja lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta on välttämätöntä.

Jos lapsella on hallussaan tuotteita, joita alle 18-vuotias ei tupakkalain (549/2016)
118 §:n mukaan saa pitää hallussaan, voidaan ne ottaa laitoksen haltuun. Haltuunoton voi
tehdä laitoksen johtaja tai laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö.
Haltuunotosta tekee päätöksen laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä hoito- ja kasva-
tushenkilökuntaan kuuluva henkilö, jollei omaisuutta palauteta.

Haltuun otettu omaisuus on viimeistään sijaishuollon päättyessä laitoksessa palautetta-
va lapselle, jollei omaisuuden palauttamisesta tai hävittämisestä muussa laissa toisin sää-
detä.

66 §

Henkilöntarkastus

Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on vaatteissaan tai muutoin yllään 65 §:n
1 momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä, hänelle saadaan asian tutkimiseksi tehdä
henkilöntarkastus.

Tarkastuksen tekee laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasva-
tushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Tarkastus on tehtävä laitoksen hoito- ja kasvatushen-
kilökuntaan kuuluvan toisen henkilön läsnä ollessa, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Tarkastuksen tekijän ja siinä läsnä olevan henkilön on oltava lapsen kanssa samaa su-
kupuolta, jollei kyseessä ole terveydenhuollon ammattihenkilö. Henkilöntarkastuksen
suorittava ja siinä läsnä oleva henkilö voi kuitenkin olla eri sukupuolta kuin lapsi, jos toi-
menpiteen suorittaminen välittömästi on välttämätöntä lapsen tai toisen henkilön turvalli-
suuden varmistamiseksi.

66 a §

Henkilönkatsastus

Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi on käyttänyt 65 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuja aineita, häneen saadaan kohdistaa henkilönkatsastus, joka voi käsittää puhallusko-
keen suorittamisen tai veri-, hius-, virtsa- tai sylkinäytteen ottamisen. Jos lapsi, jolle lai-
toksen toimesta on tehty henkilönkatsastus, kiistää 65 §:n 1 momentissa tarkoitetun päih-
teiden käytön, tai se on muuten henkilönkatsastuksen tuloksen luotettavuuden selvittämi-
sen kannalta tarpeen, on näyte asianmukaisesti lähetettävä tarkistettavaksi.

Henkilönkatsastuksen toimittamisesta päättää laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä
laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö.

Henkilönkatsastuksen toimittaa laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoi-
to- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö tai muu tehtävään soveltuvan ammatillisen
tutkinnon suorittanut henkilö. Jos henkilönkatsastuksen toimittaa muu kuin terveyden-
huollon ammattihenkilö, läsnä on oltava laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuu-
luva toinen henkilö tai muu tehtävään soveltuvan ammatillisen tutkinnon suorittanut hen-
kilö. Verinäytteen saa ottaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Katsastus tulee tehdä
niin, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa lapselle.

Henkilönkatsastuksen suorittavan ja siinä läsnä olevan henkilön on oltava lapsen kans-
sa samaa sukupuolta, jollei kyseessä ole terveydenhuollon ammattihenkilö. Katsastuksen
suorittava ja siinä läsnä oleva henkilö saavat kuitenkin olla eri sukupuolta kuin lapsi, jos
toimenpiteen suorittaminen välittömästi on välttämätöntä lapsen tai toisen henkilön tur-
vallisuuden varmistamiseksi.
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67 §

Omaisuuden, lähetysten ja tilojen tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen

Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on hallussaan 65 §:n 1 tai 3 momentissa
tarkoitettuja aineita tai esineitä taikka lapsen olinpaikka on sijaishuollon tarkoituksen to-
teuttamiseksi kiireellisesti selvitettävä, saadaan hänen käytössään olevat tilat tai hallus-
saan oleva omaisuus tarkastaa.

Jos on perusteltua syytä epäillä, että lapselle osoitettu kirje tai siihen rinnastettava muu
luottamuksellinen viesti taikka muu lähetys sisältää 65 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitettuja
aineita tai esineitä, saadaan lähetyksen sisältö tarkastaa kirjettä tai muuta luottamuksellista
viestiä lukematta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tarkastamisesta päättää ja tarkastamisen tekee
laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuu-
luva henkilö. Tarkastaminen on tehtävä lapsen ja laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökun-
taan kuuluvan toisen henkilön läsnä ollessa. Lapsen käytössä olevat tilat tai hallussa oleva
omaisuus voidaan kuitenkin erityisestä syystä tarkastaa myös lapsen tai toisen henkilön
läsnä olematta. Lapselle tulee selvittää tarkastuksen syy.

Lisäksi 13 b §:ssä tarkoitetulla lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on oi-
keus erityisestä syystä tehdä päätös siitä, että 2 momentissa tarkoitettu viesti on jätettävä
kokonaan tai osaksi toimittamatta tai muu lähetys kokonaan tai osaksi luovuttamatta lap-
selle, jos viestin tai lähetyksen sisällön voidaan olosuhteet kokonaisuutena huomioon ot-
taen perustellusti arvioida vakavasti vaarantavan lapsen tai toisen henkilön henkeä, ter-
veyttä, turvallisuutta tai kehitystä. Lähetys on viipymättä toimitettava lapsen asioista vas-
taavalle sosiaalityöntekijälle päätöksentekoa varten. Päätöksen tekemistä varten sosiaali-
työntekijä saa lukea kirjeen tai muun luottamuksellisen viestin, jos yksittäistapauksessa on
perusteltua syytä epäillä viestin sisällön voivan vaarantaa lapsen tai toisen henkilön hen-
keä, terveyttä, turvallisuutta tai kehitystä.

69 §

Liikkumisvapauden rajoittaminen

Lapselle saadaan, jos se on hänen huoltonsa kannalta välttämätöntä ja jos se on lapsen
edun mukaista, asettaa määräajaksi kielto poistua laitoksen alueelta, laitoksesta tai tietyn
asuinyksikön tiloista, jos:

1) lapsen sijaishuoltoon johtanut päätös on tehty sillä perusteella, että hän on vaaran-
tanut vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vä-
häisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin verrattavalla käyttäytymisellään;

2) lapsi käyttäytyy laitoksessa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla; tai
3) rajoitus on lapsen hoidon tai huollon kannalta muutoin tarpeen lapsen suojelemisek-

si häntä itseään vakavasti vahingoittavalta käyttäytymiseltä.
Laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan

kuuluva henkilö voi päättää yhteensä enintään seitsemän vuorokautta kestävästä liikku-
misvapauden rajoittamisesta. Jos rajoittamista on tarpeen jatkaa tai jos rajoitus alun perin
määrätään seitsemää vuorokautta pidemmäksi ajaksi, rajoittamisesta tekee päätöksen
13 b §:ssä tarkoitettu lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Asiasta on viipymättä il-
moitettava lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle päätöksen tekemistä varten.
Yhtäjaksoisesti rajoittaminen saa jatkua enintään 30 vuorokautta.

Liikkumisvapauden rajoittamista ei saa määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi
kuin lapsen hoito ja kasvatus välttämättä edellyttävät. Toimenpide on myös lopetettava
heti, kun se ei enää ole 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämätön.
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69 a §

Luvatta laitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen

Jos lapsi on poistunut luvattomasti lastensuojelulaitoksesta (laitos) tai ei palaa sinne en-
nalta sovitusti luvallisen poistumisen jälkeen, laitoksen on viipymättä ryhdyttävä toimen-
piteisiin lapsen etsimiseksi ja palauttamiseksi laitokseen sekä ilmoitettava lapsen luvatto-
masta poissaolosta lapsen sijaishuollosta vastuussa olevalle viranomaiselle. Lapsen olin-
paikan selvittyä laitoksen ja lapsen sijaishuollosta vastuussa olevan viranomaisen tulee
yhteistyössä sopia lapsen kuljettamisesta takaisin laitokseen, ellei lapsi palaa laitokseen
vapaaehtoisesti.

Lapsen palauttamisesta ja siihen liittyvästä kuljettamisesta ja sen turvallisesta järjestä-
mistavasta päättää lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Kiireellisissä tilanteissa lap-
sen palauttamisesta ja siihen liittyvästä kuljettamisesta ja sen turvallisesta järjestämista-
vasta päättää laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenki-
lökuntaan kuuluva henkilö. Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä hoito- ja kasvatus-
henkilökuntaan kuuluvan on viipymättä ilmoitettava päätöksestä lapsen asioista vastaa-
valle sosiaalityöntekijälle.

Lapsen kuljettamisen saa toteuttaa vain laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuu-
luva työntekijä, jolla on tässä laissa tarkoitettu ammatillinen pätevyys, 13 b §:ssä tarkoi-
tettu lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai muu toimivaltainen viranomainen.
Lapsen etsintää ja kuljettamista ei saa toteuttaa ostopalveluna. Lapsen etsinnästä ja kuljet-
tamisesta on tehtävä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) mukai-
sesti kirjaukset lapsen asiakasasiakirjoihin.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu lasta kuljettava henkilö saa tehdä lapselle 66 §:ssä sää-
detyin edellytyksin ja tavoin henkilöntarkastuksen kuljetukseen käytettävässä autossa kul-
jetuksen turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi lapsen hallussa olevat 65 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut aineet ja esineet saadaan ottaa kuljettamisen ajaksi lasta kuljettavan hen-
kilön haltuun. Ellei haltuun otettua ainetta tai esinettä palauteta lapselle kuljettamisen jäl-
keen, asiasta on tehtävä päätös siten kuin 65 §:n 2 momentissa säädetään.

Lapsen kuljettamisen aikana 3 momentissa tarkoitettu lasta kuljettava henkilö saa kul-
jetuksen turvallisuuden varmistamiseksi pitää lasta lyhytaikaisesti kiinni kuljetukseen
käytettävässä autossa, jos lapsi sekavan tai uhkaavan käyttäytymisensä perusteella toden-
näköisesti vahingoittaisi itseään tai muita ja kiinnipitäminen on lapsen oman tai toisen
henkilön hengen, terveyden tai turvallisuuden välittömän vaarantumisen vuoksi välttämä-
töntä. Kiinnipito on toteutettava lapselle turvallisella, hänen ikänsä, sukupuolensa, kult-
tuuri- ja uskonnollinen taustansa sekä yksilöllinen tilanteensa huomioivalla tavalla. Kiin-
nipito on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä. Kiinnipitämiseen turvautuneen
henkilön on annettava laitoksen johtajalle siitä kirjallinen selvitys. Lapsen terveydentila
on tutkittava, jos kiinnipitämisestä aiheutuu lapselle vammoja tai fyysisiä jälkiä tai jos lap-
si sitä pyytää. Kiinnipitämisen liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa
ja 7 §:ssä.

70 §

Eristäminen

Lapsi saadaan eristää laitoksen muista lapsista, jos hän käyttäytymisensä perusteella on
vaaraksi itselleen tai muille taikka jos eristäminen on muusta erityisen perustellusta syystä
lapsen hengen, terveyden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Eristämistä ei saa
määrätä laajempana eikä pidemmäksi ajaksi kuin lapsen huolenpito ja hoito välttämättä
edellyttävät. Eristämistä ei saa jatkaa yhtäjaksoisesti yli 12:ta tuntia tekemättä siitä uutta
päätöstä. Eristäminen on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä.
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Eristämisestä tekee päätöksen laitoksen johtaja tai hänen määräämänsä laitoksen hoito-
ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Kun lapsi on määrätty eristettäväksi, on sa-
malla määrättävä, kenen laitoksen hoito- tai kasvatushenkilöstöön kuuluvan tehtävänä on
huolehtia lapsen turvallisuudesta. Lapsen turvallisuudesta vastaavan henkilön on valvot-
tava lasta koko erillään pitämisen ajan olemalla hänen kanssaan samassa tilassa tai sen vä-
littömässä läheisyydessä niin, että hänellä on mahdollisuus saada yhteys eristettyyn lap-
seen. Myös lapsella on oltava mahdollisuus saada yhteys hänen turvallisuudestaan vastaa-
vaan henkilöön. Lapsen olosuhteet eristämisen aikana on järjestettävä niin, että lapsi saa
riittävän huolenpidon ja hoidon sekä mahdollisuuden keskustella hänen turvallisuudes-
taan vastaavaan henkilön kanssa.

Eristämistä saadaan välittömästi 1 momentin nojalla määrätyn eristyksen jälkeen jatkaa
vain, jos 1 momentissa säädetyt eristämisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Edelly-
tyksenä on lisäksi, ettei lapsen hoitoa ole edelleenkään tarkoituksenmukaista tai mahdol-
lista järjestää muulla tavalla. Tällöin eristämisaika ei saa ylittää yhteensä 24:ää tuntia.

Ennen eristämisen jatkamista koskevan päätöksen tekemistä lapselle on suoritettava
lääkärintarkastus, jos se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Tarvittaessa lääkärintarkastus tulee
suorittaa myös eristämisen alkaessa, eristämisen aikana tai eristämisen päättyessä.

Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan
kuuluvan henkilön tulee viipymättä ilmoittaa eristämisestä ja sen jatkamisesta 13 b §:ssä
tarkoitetulle lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.

74 §

Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen

Edellä 65, 66, 66 a, 67–69, 69 a ja 70 §:ssä tarkoitettujen rajoitustoimenpiteiden käytön
seurannan ja valvonnan turvaamiseksi lastensuojelulaitoksen on asianmukaisesti kirjatta-
va käyttämänsä rajoitustoimenpiteet. Kirjaamisen tulee sisältää kuvaus rajoitustoimenpi-
teestä ja siitä, miten rajoitus on toteutettu, minkälaisia muita rajoituksia on mahdollisesti
käytetty samaan aikaan, mikä on toimenpiteen peruste ja kesto, tieto toimenpiteestä päät-
täneen, sen käytännössä toteuttaneen ja siinä läsnä olleen henkilön nimistä sekä tarvittaes-
sa tieto 66 §:n 1 momentissa ja 66 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista perustelluista syistä
ja 67 §:n 3 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä. Lisäksi on kuvattava toimenpiteen
mahdollinen vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Kuvattava on myös, miten lasta on
kuultu ennen rajoituksesta päättämistä tai sen toteuttamista. Lisäksi on kirjattava, mikä oli
lapsen mielipide asiasta.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on 70 §:ssä tarkoitetun eristämisen aikana
kirjattava lapsen eristämistä koskeviin asiakirjoihin eristämiseen johtanut tilanne, eristä-
misen toteuttamistapa sekä miten eristämisen jatkamisen perusteita on eristämisen aikana
jatkuvasti arvioitu. Eristämistä koskeviin asiakirjoihin on lisäksi kirjattava eristämisen lo-
pettamiseen johtaneet perusteet ja syy.

Kirjaamisten sisältö on lähetettävä tiedoksi 13 b §:ssä tarkoitetulle lapsen asioista vas-
taavalle sosiaalityöntekijälle kuukausittain. Kirjaamisen sisällöstä voidaan tarvittaessa
säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

74 a §

Rajoituksen lapsikohtainen arviointi

Jos lapseen on kohdistettu tässä laissa tarkoitettuja rajoituksia, sijaishuoltopaikassa on
arvioitava niiden käyttöä yhdessä lapsen kanssa heti, kun hän kykenee ymmärtämään
asian merkityksen. Arvioinnissa on käytävä lapsen kanssa läpi rajoitukseen johtanutta ti-
lannetta, rajoituksen 61 a §:n mukaista tarvetta ja perusteita 30 §:ssä tarkoitetun lapsen
asiakassuunnitelman mukaisesti, rajoituksen toteuttamistapaa ja vaikuttavuutta sekä toi-
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menpiteeseen osallistuneen henkilöstön toimintaa tilanteessa. Sijaishuoltopaikan on käy-
tävä lapseen kohdistettu rajoitus ja sen toteuttamistapa läpi yhdessä myös lapsen huolta-
jien kanssa, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta.

Sijaishuoltopaikan on toimitettava tiedot lapseen kohdistetuista rajoituksista sekä selvi-
tys rajoitusten lapsikohtaisesta arvioinnista lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijäl-
le viipymättä.

Jos lapseen on kohdistettu useita, peräkkäisiä, yhtäaikaisia tai pitkäaikaisia rajoituksia,
on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän arvioitava lapsen kokonaistilanne, lapsel-
le sopivan ja riittävän hoidon ja palvelujen tarve sekä vastaavatko sijaishuoltopaikan hen-
kilöstön määrä ja osaaminen sekä tilat lapsen tarpeita. Lapsen asioista vastaavan sosiaali-
työntekijän on keskusteltava lapsen ja lapsen huoltajien kanssa, jollei se ole ilmeisen tar-
peetonta tai mahdotonta, lapseen kohdistetuista rajoituksista ja niiden perusteista.

75 §

Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän lu-
vun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälki-
huolto on järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen si-
joituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli
vuotta ja kohdistunut lapseen yksin.

Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle lastensuo-
jelun asiakkaana olleelle nuorelle.

Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä,
kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen
jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen
päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 vuotta.

80 §

Muu valvonta

Aluehallintoviraston on seurattava lastensuojelulaitosten toimintaa 79 §:ssä säädetyn
lisäksi omasta aloitteestaan tapahtuvien tarkastuskäyntien avulla ja erityisesti valvottava
11 luvun nojalla tehtäviä rajoituksia lastensuojelulaitoksissa. Aluehallintoviraston on val-
vontaa toteuttaessaan varattava lapselle tilaisuus luottamukselliseen keskusteluun aluehal-
lintoviraston edustajan kanssa.

Yksityisen palvelun tuottajan, joka jatkuvasti liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla
antaa ympärivuorokautisia lastensuojelun palveluja, on saatava yksityisistä sosiaalipalve-
luista annetun lain (922/2011) 7 §:ssä tarkoitettu lupa ennen toiminnan aloittamista, laa-
jentamista ja olennaista muuttamista. Luvan hakemisesta ja myöntämisestä sekä yksityi-
sen palveluntuottajan valvonnasta säädetään mainitussa laissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Valitukseen ja alistukseen, joka tehdään ennen tämän lain voimaantuloa annetusta pää-

töksestä, sekä tällaisen asian käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomai-
sessa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa olleita säännöksiä.
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