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Kaikki sijoitetut lapset yhteensä,
koko maa 2008-2019
Lähde: THL, Sotkanet
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Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat

Huostassa vuoden aikana olleet 0 - 17-vuotiaat
Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat
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Uudet huostaanotot vuoden aikana
ikäryhmittäin, koko maa 2008-2019
Lähde: THL, Sotkanet
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Kiireellisesti vuoden aikana
sijoitetut lapset ikävuosittain, 2019,
%
13-17-vuotiaiden ikäryhmän
palvelutarpeisiin ei vaikuttavasti
vastata lapsiperheiden
kotipalvelulla eikä perhetyöllä
eikä ylipäätänsä millään
sosiaalipalvelulla.
Tämän ikäryhmän vaikeudet
liittyvät pääasiassa
käyttäytymiseen,
väkivaltaisuuteen
itsetuhoisuuteen, rikoksiin,
kouluvaikeuksiin, päihteisiin,
tunne-elämän vaikeuksiin yms.

Lapsen kiireellinen sijoitus 38 §
• Jos lapsi on jäljempänä 40 §:ssä mainituista syistä välittömässä vaarassa,
lapselle voidaan järjestää kiireellisesti sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito
ja huolto.

• Kiireellisestä sijoituksesta päättää 13 §:n 1 momentin mukaan määräytyvä
viranhaltija, jonka päätöksen perusteella kiireellinen sijoitus voi kestää
korkeintaan 30 päivää. Määräaikaan luetaan se päivä, jona lapsi on
tosiasiallisesti sijoitettu kiireellisesti. Jos päätös kiireellisestä sijoituksesta on
tehty ennen sitä vuorokautta, jonka aikana lapsi on tosiasiallisesti sijoitettu,
luetaan määräaikaan päätöksentekopäivä.
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Lapsen kiireellinen sijoituksen jatkopäätös
38 § 3 mom.
• Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kiireellinen sijoitus voi jatkua ilman eri
päätöstä yli 30 päivää, jos:
1) 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä viranhaltija tekee 30 päivän
kuluessa kiireellisen sijoituksen alkamisesta 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun
huostaanottoa koskevan hakemuksen hallinto-oikeudelle; tai
2) ennen päätöstä lapsen kiireellisestä sijoituksesta lapsen huostaanottoa
koskeva asia on jo vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallintooikeudessa.
• Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus
päättää lapsen asioista kiireellisen sijoituksen tarkoituksen edellyttämässä
laajuudessa siten kuin 45 §:ssä säädetään.
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Päätös kiireellisen sijoituksen
jatkamisesta 38 a §
• Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi tai
riittävien tukitoimien kartoittamiseksi 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä
viranhaltija voi tehdä päätöksen lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
enintään 30 päivällä edellyttäen, että:
1) tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä ei ole mahdollista päättää ilman
lisäselvityksiä;
2) välttämättömiä lisäselvityksiä ei ole mahdollista saada 30 päivässä
kiireellisen sijoituksen alkamisesta; ja
3) jatkopäätös on lapsen edun mukainen.

• Määräajan laskemisessa noudatetaan, mitä 38 §:n 2 momentissa on säädetty.
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Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen 39 §
Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut tai sijoitus on rauennut jäljempänä 2
momentissa tarkoitetussa tilanteessa, 13 §:n 1 momentin mukaan määräytyvän viranhaltijan
on välittömästi tehtävä päätös kiireellisen sijoituksen lopettamisesta.
Kiireellinen sijoitus raukeaa, jos 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta tai ennen 38
§:n 3 momentin mukaisen kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen päättymistä ei ole tehty joko
43 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä huostaanotosta tai 43 §:n 2 momentissa
tarkoitettua hakemusta huostaanotosta hallinto-oikeudelle.
Kun huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskeva asia on vireillä hallintotuomioistuimessa,
kiireellinen sijoitus raukeaa, jos:

1) hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa asiassa 83 §:n mukaisen
väliaikaista määräystä koskevan päätöksen; tai
2) hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa huostaanottoa tai sijaishuoltoa
koskevassa hakemus- tai valitusasiassa päätöksen.
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Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon
järjestämiseen 40 §
• Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja
järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos:
1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat
vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai
2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä,
tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin
rinnastettavalla käyttäytymisellään.
• Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos:
1) 7 luvussa tarkoitetut toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon
toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet
riittämättömiksi; ja
2) sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti lapsen edun mukaista.
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Huostassapidon kesto ja lakkaaminen 47§
• Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Kun 40 §:n mukaista huostassapidon ja
sijaishuollon tarvetta ei enää ole, 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvän
viranhaltijan tulee tehdä päätös huostassapidon lopettamisesta lapsen asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. Huostaanoton edellytysten
lakkaamisesta huolimatta huostassapitoa ei kuitenkaan saa lopettaa, jos lopettaminen
on 3 momentissa tarkoitetulla tavalla selvästi vastoin lapsen etua.

• Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava huostassapidon jatkamisen
edellytykset asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, lapsen tai huoltajan
hakiessa huostassapidon lopettamista tai kun se muutoin osoittautuu tarpeelliseksi.
• Harkittaessa lapsen etua huostassapidon lopettamista koskevassa asiassa on otettava
4 §:n 2 momentissa mainitun lisäksi huomioon sijaishuollon kestoaika, lapsen ja
sijaishuoltoa antavan välillä vallitsevan kiintymyssuhteen laatu, lapsen ja hänen
vanhempiensa välinen kanssakäyminen sekä lapsen mielipide.
• Huostassapito lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta.
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Perheen jälleen yhdistäminen
• Lastensuojelulaki 4 § 3 mom.
• Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä
ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto
on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa
toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite
perheen jälleenyhdistämisestä.
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Seuraava tunti pidetään syksyllä
soster@kuntaliitto.fi
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja terveysasiat/lastensuojelutunti

