
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Lastensuojelulaki uudistuu! Uudet säännökset tu-
levat voimaan 1.1.2020. Uudistuksen tarkoitukse-
na on ennen kaikkea vahvistaa kodin ulkopuolel-
le sijoitettujen lasten oikeutta hyvään kohteluun, 
huolenpitoon ja valvontaan sekä muutetaan muun 
muassa asiakassuunnitelmaa koskevaa säännöstä. 
Uudistuksessa täsmennetään keskeiseltä osin ra-
joitustoimenpiteitä koskevia säännöksiä ja samalla 
jälkihuollon ikäraja nousee 25 ikävuoteen. 
Vuoden 2020 alusta alkaen lastensuojelulakiin 
lisätään täysin uusia säännöksiä muun muassa 
lapsen oikeudesta tasapainoiseen kehitykseen ja 
hyvinvointiin, oikeussuojakeinojen tiedottamisvel-
vollisuudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön lap-
sikohtaisesta arvioinnista. Lasten sijaishuoltopaik-
kojen osalta keskeinen lisäys koskee velvollisuutta 
laatia yleinen hyvää kohtelua koskeva suunnitel-
ma. Lisäksi palvelun tarjoajan on varmistettava 

henkilöstön riittävä määrä, osaaminen ja perehdy-
tys. Näin voidaan ehkäistä rajoitusten käyttöä sekä 
varmistaa, että rajoitustoimenpiteiden toteutta-
mistavat ja käytännöt eivät vaaranna turvallisuutta 
tai alenna lapsen ihmisarvoa. 
Jokaisen lapsen asioista vastaavan sosiaalityön-
tekijän, lastensuojelun sosiaaliohjaajan ja mui-
den työntekijöiden sekä lastensuojelulaitoksien 
hoito- ja kasvatushenkilöstöjen täytyy tuntea ne 
lastensuojelulain säännökset sekä tulkinnat, jot-
ka koskevat näitä uudistettuja säännöksiä. Koulu-
tuksen tarkoituksena on käydä nämä säännökset 
läpi kokonaisvaltaisesti, yksityiskohtaisesti sekä 
käytännönläheisesti. Tavoitteena on, että jokainen 
koulutukseen osallistuja on saanut kattavat tiedot 
vuoden 2020 alusta voimaan tulevista lastensuoje-
lulain muutoksista.
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UUDISTUVA LASTENSUOJELULAKI 2020

Tule oppimaan ja 
kuulemaan uutta. 

PÄIVÄN KOULUTTAJA:
OTK Kati Saastamoinen

MIKKELI  
Ti 14.1.2020

JYVÄSKYLÄ  
Ke 15.1.2020

HÄMEENLINNA  
Ti 21.1.2020

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

Verkostoidutaan muiden alan ammattilaisten kanssa!

Aina voidaan tehdä paremmin!

Lastensuojelulain rajoitustoimenpiteitä, 
sosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan velvollisuuksia sekä 

jälkihuoltoa koskevien säännösten muutokset



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:
9.00 Päivän avaus ja johdatus lastensuojelulain uudistukseen

9.10 Yhteenveto lastensuojelulakiin lisätyistä ja uudistetuista säännöksistä
 Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätösmuoto
 Uusi säännös lapsen oikeudesta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin 
 Lapsen asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma
 Velvollisuus antaa tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista 
 Lapsen sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana 

10.15      Tauko

10.30     Lastensuojelulaitoksen henkilöstöä koskeva uudistettu säännös 
 Lapsen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma 
 Mitkä ovat lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitukset?
 Rajoitusten käytön yleiset edellytykset 
 Rajoitustoimenpiteiden täsmennetyt toimivaltasäännökset:
  - Aineiden ja esineiden haltuunotto
  - Henkilöntarkastus 

11.30        Lounastauko

12.30      - Henkilönkatsastus
 - Omaisuuden ja tilojen tarkastaminen
 - Lähetyksen tarkastaminen ja luovuttamatta jättäminen
 - Liikkumisvapauden rajoittaminen
 - Eristäminen

13.30 Iltapäiväkahvi

14.00 Luvatta lastensuojelulaitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen 
 Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen
 Rajoituksen lapsikohtainen arviointi
 Lastensuojelulaitosten valvonta 
 Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon – ikärajan nosto 25 vuoteen

14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

15.00 Koulutuspäivä päättyy

Aina voidaan tehdä paremmin!

UUDISTUVA  
LASTENSUOJELULAKI 2020


