
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu on julkinen hal-
lintotehtävä, jossa hallintolaki säätelee hyvän 
hallinnon periaatteet sekä hallintoasiassa nou-
datettavan menettelyn. Hallintolain tarkoitus on 
toteuttaa hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallinto-
asioiden käsittelyssä sekä edistää palvelujen laa-
tua ja tuloksellisuutta. Kunnan perhesosiaalityön 
ja lastensuojelun viranomaisten sekä yksityisiä 
perhesosiaalityötä ja lastensuojelua toteuttavien 
palvelutuottajien on sovellettava toiminnassaan 
hallintolain säännöksiä, joita sovelletaan sosiaali-
huoltolain ja lastensuojelulain rinnalla.

Hallintolaki sisältää säännökset muun muassa 
siitä, kuka on hallintoasiassa asianosainen sekä 
mikä oikeus asiakkaalla on käyttää asian hoidossa 
asiamiestä ja avustajaa. Lisäksi hallintolaissa sää-
detään siitä, kuka hallintoasian voi laittaa vireille 

ja miten on meneteltävä hallintoasiaa ratkaistaessa: 
miten vireille tullut asia on selvitettävä, miten asian-
osaisia on kuultava ja miten päätökset on tehtävä.

Jokaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun viran-
omaisen sekä yksityisen palveluntuottajan on vält-
tämätön tuntea hallintolain säännökset ja niiden 
soveltaminen. Jokaisen perhesosiaalityön ja las-
tensuojelun viranomaisen sekä yksityisen palvelu-
tuottajan on osattava yhteensovittaa sosiaalihuol-
tolain ja lastensuojelulain säännökset hallintolain 
säännöksiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille perhesosiaalityös-
sä ja lastensuojelussa työskenteleville sosiaalityön-
tekijöille, sosiaaliohjaajille ja heidän esimiehilleen 
sekä yksityisille perhesosiaalityön ja lastensuoje-
lun palveluntuottajille.

YhteYstiedot:
OTK Kati Saastamoinen
044 – 974 74 56
kati.saastamoinen@aavalex.fi
PL 80, 02771 Espoo
www.aavalex.fi

HALLINTOLAKI PERHESOSIAALITYÖN JA  
LASTENSUOJELUN NÄKÖKULMASTA

Tule oppimaan ja 
kuulemaan uutta. 

PÄiVÄN KoULUttAJA:
OTK Kati Saastamoinen

Seinäjoki 
Ti 22.1.2019

Tampere 
Ke 23.1.2019

Helsinki 
Ke 6.2.2019

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Aina voidaan tehdä paremmin!

Hyvä hallintomenettely ja päätöksenteko



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

Kello 8.30    Ilmoittautuminen alkaa

Kello 9.00     Hallintolain soveltaminen perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa
 Hallintolain tarkoitus ja soveltamisala
 Hyvän hallinnon perusteet perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa
 Kuka on asianosainen perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevassa asiassa?
 Asiakkaan oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa – mahdollinen sopimattomuus

Kello 10.15   Tauko

Kello 10.30   Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevan hallintoasian vireilletulo
 Perhesosiaalityötä tai lastensuojelua koskevan hallintoasian käsittely hallintolain mukaisesti
 Sosiaalityöntekijän esteellisyys -kysymykset

Kello 11.30    Lounas

Kello 12.30    Perhesosiaalityötä tai lastensuojelua koskevan hallintoasian selvittäminen
 Asianosaisten kuuleminen hallintoasiassa (eri säännösten yhteensovittaminen)
 Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevan vireille tulleen asian ratkaiseminen
  – Päätöksen muoto, sisältö, perusteleminen ja muutoksenhakuohjeet
 Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevien päätöksien tiedoksianto

Kello 13.30 Iltapäiväkahvi

Kello 13.50     Perhesosiaalityön tai lastensuojelun päätöksen virheen korjaaminen
 Perhesosiaalityön ja lastensuojelun tietojen luovuttaminen muille tahoille

Kello 14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 15.00 Koulutuspäivä päättyy

HALLINTOLAKI PERHESOSIAALITYÖN JA LASTENSUOJELUN NÄKÖKULMASTA

Aina voidaan tehdä paremmin!

Hyvä hallintomenettely ja päätöksenteko


