
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallin-
totehtävä, jossa on huomioitava tarkasti lapselle synty-
mästään asti kuuluvat oikeudet. Lapsen sijaishuollon 
toteuttajien ja lapsen asioita vastaavan sosiaalityön-
tekijän velvollisuutena on huolehtia lapsen oikeuk-
sien toteuttamisesta koko lapsen sijaishuollon ajan.
Keskeinen osa lastensuojelulaitoksen arkea on las-
tensuojelulain mukaiset rajoitussäännökset, jot-
ka uudistettiin kokonaisuudessaan marraskuussa 
2006 (muutoksia myös vuonna 2008, 2010 ja 2020). 
Viimeisten vuosien aikana lastensuojelulain mukai-
sesta yhteydenpidon rajoittamisesta ja rajoitustoi-
menpiteistä on tullut paljon myös uutta oikeuskäy-
täntöä. Tämän lisäksi eduskunnan oikeusasiamies 
ja aluehallintovirasto on tehnyt sijaishuoltopaik-
koihin lukuisia tarkastuskäyntejä. Koulutuksen tar-
koituksena on käsitellä kaikki rajoitussäännökset 
ennen kaikkea tämän uuden oikeuskäytännön ja 
tarkastuspöytäkirjojen näkökulmasta. Koulutuk-

sen tärkeänä antina on saada kattava listaus saa-
tavilla olevista yhteydenpidon rajoittamista ja ra-
joitustoimenpiteitä koskevasta oikeuskäytännöstä.

Jokaisen lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasva-
tushenkilön täytyy tuntea ne lain säännökset ja 
tulkinnat, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja 
lastensuojelulain mukaisia rajoituksia. Näiden 
säännösten tunteminen on ehdottoman tärkeää 
myös lapsen asioista vastaaville sosiaalityönteki-
jöille, jotka ovat sijaishuollon aikaisen työskente-
lyn prosessinjohtajia ja joiden velvollisuutena on 
valvoa lapsen etua koko lapsen sijaishuollon ajan.

Koulutus perustuu Kati Saastamoisen kesällä 2020
ilmestyvään kirjaan: Lapsi sijaishuollossa, yhtey-
denpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet, 
toinen painos (Edita).

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

Verkostoidutaan muiden alan ammattilaisten kanssa!

Aina voidaan tehdä paremmin!

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

LASTENSUOJELULAIN RAJOITUKSET 
OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA

Webinaari  
Ti 12.5.2020

Webinaari  
Ti 19.5.2020

Tule oppimaan ja 
kuulemaan uutta. 

PÄIVÄN KOULUTTAJA:
OTK Kati Saastamoinen



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

9.00 Päivän avaus ja johdatus aiheeseen

9.10 Lapsen osallisuus lastensuojelussa ja lapsen asema sijaishuollossa
 Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä
 Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli lapsen sijaishuollon aikana
 Asiakassuunnitelma sijaishuollon toteuttamisen pohjana 
 Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

10.00 Tauko

10.15 Mitkä ovat lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitukset?
 Lapsen sijaishuollon aikaisten rajoitusten soveltaminen
 Lastensuojelulain mukaiset rajoitukset ja avohuollon sijoitus
 Lastensuojelulaitokset, jossa voidaan soveltaa lastensuojelulain mukaisia rajoituksia
 Laitoksen johtajan määräys rajoitustoimenpiteistä
 Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätösmuoto
 Yhteydenpito ja yhteydenpidon rajoittaminen rajoittaminen

11.30 Lounastauko

12.30 Aineiden ja esineiden haltuunotto
 Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus
 Omaisuuden, tilojen ja lähetyksen tarkastaminen / luovuttamatta jättäminen
 Kiinnipitäminen

13.30 Tauko

14.00 Liikkumisvapauden rajoittaminen
 Luvatta laitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen
 Eristäminen
 Erityinen huolenpito
 Rajoituksien jälkikäteinen arviointi

14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

15.00 Koulutuspäivä päättyy

LASTENSUOJELULAIN RAJOITUSTOIMENPITEET 
OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA

Aina voidaan tehdä paremmin!


