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Tutkielmani tavoitteena on selvittää lapsen asemaa ja oikeutta perheväkivaltatilanteissa silloin, kun
väkivalta ei kohdistu suoraan lapseen. Tutkimuksessa pyritään aluksi selvittämään lapsen oikeuksia
suojelevia kansainvälisiä sopimuksia, siirtyen sitten tarkastelemaan niiden vaikutusta kansalliseen
lainsäädäntöömme. Lopuksi tarkastelen lainsäädännön viranomaistoiminnalle tarjoamia puitteita.
Kyseessä on oikeusdogmaattinen tutkimus, johon on sisällytetty ongelmakeskeisen lainopin
näkökulma.

Työssäni selvitän aluksi lastensuojeluun liittyviä yleisiä kysymyksiä ja ongelmia. Näitä ovat muun
muassa lapsen ikään, perhesuhteisiin sekä väkivaltaan liittyvää problematiikkaa. Näiden asioiden
yhteydessä käsitellään lainsäätäjän kantaa kyseisiin tekijöihin. Tämän jälkeen tarkastellaan
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja niiden valvontajärjestelmien kehitystä. Huomiota on
kiinnitetty erityisesti YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen sekä Euroopan
ihmisoikeussopimukseen. Tarkastelen sopimuksia aluksi yleisesti, jonka jälkeen arvioin niiden
vaikutusta ja kantaa lapsen edun käsitteeseen.

Lapsen etu on työni tärkein oikeusperiaate. Työssä on arvioitu sitä, kuinka hyvin lapsen etu on
otettu huomioon lapsen oikeuksia koskevassa lainsäädännössä sekä viranomaisten toiminnassa.
Seikkaperäisesti pyritään myös selvittämään, mitä lapsen etu oikeastaan pitää sisällään, ja millaisia
ongelmia sen arviointiin liittyy käytännön viranomaistyöskentelyssä. Myös lapsen etua arvioidaan
ensin kansainvälisten sopimusten osalta, ja sitten kansallisen lainsäädännön kautta. Työssäni arvioin
lapsen etua myös oikeustapausten kautta.

Erityisen tarkastelun kohteena tässä työssä on vuoden 2008 alusta voimaan tullut lastensuojelulaki
(417/2007). Kyseessä on vanhan lastensuojelulain uudistettu versio, joka toi lainsäädäntöön ja
viranomaistoimintaan monia muutoksia. Keskeisimpinä eroina uuden ja vanhan lastensuojelulain
välillä mainittakoon salassapitoon ja viranomaisten tiedon vaihtoon liittyvät uudistukset sekä lasten
huostaanottopäätöksiin liittyvät toimivaltamuutokset. Työssäni tarkastelen uuden lastensuojelulain
vaikutuksia sekä periaatteellisella että käytännön viranomaistoiminnan tasolla.

Lastensuojelulain ollessa aivan tuore, on vielä aikaista arvioida kuinka se vaikuttaa käytännön
viranomaistoimintaan. Teoriassa lain pitäisi selkeyttää viranomaisten tiedonvaihtoon ja
lastensuojeluilmoitukseen liittyviä toimintatapoja. Nähtäväksi jää, lisääntyykö ilmoitusten teko
käytännössä ja paraneeko perheväkivallasta kärsivien lasten asema.
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1. JOHDANTO

1.1. Taustaa

He (aikuiset) ovat sellaisia.
Ei pidä olla heille vihainen. Lasten täytyy
koettaa kärsiä isoja ihmisiä.

Antoine de Saint – Exuperyn teoksessa Pikku Prinssi hämmästelee aikuisten omalaatuisuutta lapsen

näkökulmasta. Lasten voi olla vaikea ymmärtää aikuisten maailmaa ja toimintaa, sillä toisinaan se

voi vaikuttaa hyvin irrationaaliselta, usein myös aivan syystä. Työni käsittelee lapsen oikeuksia ja

asemaa perheväkivaltatilanteissa. Aiheeseen päädyin halusta tutkia viranomaistoimintaa lapsen

näkökulmaa silmällä pitäen. Pikku Prinssin sanoin, kaikki aikuisethan ovat olleet ensin lapsia, mutta

harvat heistä sen muistavat. Oman käsitykseni mukaan näin käy joskus myös tosielämän tilanteissa,

kun lapsen asemaa ratkaistaan käytännön tilanteista. Toisinaan lapsiin liittyvää päätöksentekoa

seuratessa voi vain miettiä, unohtuiko lapsen näkökulma. Siksi halusin itse valita työhöni

lapsilähtöisen lähestymistavan.

Tarkoituksenani tässä työssä on tutkia lapsen asemaa perheväkivallan sivustaseuraajan roolissa.

Perheväkivaltaa on tutkittu tietyiltä osilta paljonkin, etenkin uhrien, näkökulmasta. Naisen asema

perheväkivallan uhrina on saanut ansaitusti paljon huomiota, samoin lapset suoran väkivallan

kohteina. Esimerkiksi 1990-luvulla on julkaistu useita perheväkivallan uhrin asemaa käsitteleviä

tutkimuksia.1 Tutkimukseni aihe on kuitenkin tärkeä, koska mielestäni lapset perheväkivallan

sivustaseuraajina ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Lapset saattavat toisinaan jäädä

näkymättömiksi sivustaseuraajiksi vanhempien välisiä ongelmia tarkasteltaessa. Ongelmat saatetaan

todellakin nähdä vain vanhempien välisinä. Perheiden sisäisiä ongelmia ratkottaessa tulisi pyrkiä

perheen kokonaisvaltaiseen huoltoon ja osallistuttamiseen. Tämän työn yhtenä tavoitteena onkin

tarkastella sitä, kuinka hyvin tässä on onnistuttu nykyisen lainsäädännön avulla.

Onnistuneen perhehuollon yhtenä oleellisena lähtökohtana voidaan pitää viranomaisten yhteistyötä.

Koska työni aiheen tarkastelukohteena ovat moniongelmaiset lapsiperheet, on viranomaisten

keskinäinen työskentely ja tietojen vaihto tärkeässä asemassa. Tähän osa-alueeseen paneudun

luvussa 4. Vuoden 2008 alusta on tullut voimaan uudistettu lastensuojelulaki. Uudistuksen yhtenä

1 Ks. esim. Mirja Kuivaniemen toimittama teos Väkivallasta vapaaksi vuodelta 1996.
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tavoitteena on ollut selkiyttää viranomaisten yhteistyötä ja ennen kaikkea salassapitoon liittyviä

kysymyksiä, jotka aiemmin on koettu ongelmallisiksi viranomaisten toiminnan kannalta.

Nähtäväksi jää, madaltaako uusi laki kynnystä tehdä lastensuojeluilmoituksia sosiaaliviranomaisille

muiden lasten kanssa työskentelevien viranomaisten taholta.

Suomessa lapsen oikeudet ovat lainsäädännön tasolla kehittyneet huimasti viimeisen 30 vuoden

aikana. 1980-luvun alkupuolella syntyi runsaasti uutta lapsilainsäädäntöä, joka oli vieläpä verrattain

modernia. Esimerkiksi lastensuojelulaki sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tulivat

voimaan kumpikin 1984. Tämän lisäksi Suomi ratifioi kaksi merkittävää ihmisoikeussopimusta

1980- ja 1990-luvun taitteessa. Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n lasten oikeuksien

yleissopimus tulivat kumpikin voimaan 1990. Suomi hyväksyi YK:n sopimuksen ensimmäisten

valtioiden joukossa. Euroopan ihmisoikeussopimus tuli kuitenkin voimaan verrattain myöhään, sillä

kyseinen sopimus solmittiin jo vuonna 1950. Tämän ei kuitenkaan voida katsoa johtuvan Suomen

jälkijättöisestä toiminnasta sinänsä tai kielteisestä suhteutumisesta ihmisoikeuksiin. Syyt pysytellä

sopimuksen ulkopuolella lähes 40 vuotta olivat ennen kaikkea ulkopoliittisia. Suomi on saanut

monesti tunnustusta lasten oikeuksien puolestapuhujana, ja esimerkiksi YK:n lasten oikeuksien

yleissopimuksen laadinnassa Suomella oli aktiivinen rooli yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

On vaikea sanoa, miksi juuri Suomessa ja Pohjoismaissa on kunnostauduttu lapsen oikeuksien

saralla, mutta Suomessa lapsen oikeuksia on tutkittu verrattain paljon. Lasten oikeuksia

tarkasteltaessa tai uutta lapsilainsäädäntöä kehitettäessä oikeuksien omistajat, siis lapset, vaikuttavat

harvoin itse päätöksiin tai tuovat omaa kantaansa esille. Erityisen mielenkiintoinen seikka tästä

näkökulmasta katsottuna on lapsen etu. Lapsen oikeuksien ja lapseen liittyvän lainsäädännön

perustana on pitkälti lapsen etu. Kuten myöhemmin luvussa 3 käy ilmi, liittyy tähän

oikeusperiaatteeseen monia vaikeita tulkinnallisia kysymyksiä. Lapsen etu on asia, jota lapsen

asemasta päättävän viranomaisen on aina jokaisessa tapauksessa arvioitava erikseen. Lapsen edusta

päätettäessä joudutaan käyttämään vaativaa harkintaa. Päätöstä tekevän viranhaltijan olisi

löydettävä kaikissa tapauksissa lapsen kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Viranhaltijan toimintaa

helpottaa lapsilainsäädännössä annetut määreet. Viranhaltijan on kuitenkin itse tehtävä ratkaisunsa

esimerkiksi harkitessaan onko lapsen kehitys ja terveys siinä määrin vaarantunut perheessä, että

huostaanotto on lapsen edun mukaista.

Ongelma ei ole luonteeltaan kuitenkaan täysin ainutlaatuinen lain soveltamisessa. Hieman

samankaltaista harkintaa päätöksentekijältä vaatii myös ympäristöoikeuden saralla erityisen
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arvokkaan maiseman arviointi. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon luonnonsuojelulain (1096/1996)

10 §, jonka mukaan erityisen edustava tai arvokas luontokohde voidaan suojella. Tällaisten asioiden

arvioinnissa on subjektiivisella näkemyksellä aina hyvin merkittävä asema, eikä lainsäädäntö anna

valmiita vastauksia asioiden ratkaisemiseksi. Samanlaisen harkinnan äärellä ollaan myös

ratkaistaessa lastensuojelullisia kysymyksiä. Mielestäni juuri tämä seikka tekee käsiteltävänä

olevasta ongelmasta erityisen kiinnostavan ja samalla myös vaativan oikeudellisen tarkastelun

näkökulmasta.

Käsiteltävänä olevaa aihepiiriä on pyritty valottamaan työssä myös käytännön esimerkein. Luvussa

3 esitelty Björkqvistien perhetragedia konkretisoi lapsen asemaan liittyvän arvioinnin raa’alla

tavalla. Paula Björkqvistin surman yhteydessä lapsen asema perheväkivallan sivustaseuraajana

toteutui pahimmalla mahdollisella tavalla tyttären ollessa läsnä äitinsä surmatilanteessa.

Tulevaisuudessa sosiaalihuollon asiantuntijat joutuvat arvioimaan koettujen asioiden vaikutusta

lapseen, etenkin silloin, jos harkittavaksi tulevat lapsen äidin surmaan syyllistyneen Jarmo

Björkqvistin ja hänen tyttärensä väliset tapaamiset. Tässä tilanteessa lapsen etua joudutaan

harkitsemaan erityisellä tarkkuudella.

Suurin osa perheväkivaltatilanteista ei pääty näin raa’asti, mutta vähäisemmätkin teot jättävät

lapseen jälkensä. Sosiaalipsykologi, Susanna Kalavaisen toimittamassa Ensi- ja turvakotien liiton

julkaisussa on käsitelty lapsen ja etävanhemman välisiä valvottuja tapaamisia. Teoksessa on esitelty

konkreettisia esimerkkejä tapaamistilanteista. Esitellyt tapaukset osoittavat sen, miten herkästi lapsi

reagoi esimerkiksi väkivaltaiseen vanhempaansa, vaikka hän ei olisikaan kohdistanut väkivaltaa

suoraan lapseen. Toisena ongelmana ilmenevät ne tapaukset, joissa lapsen kanssa asuva vanhempi

manipuloi lasta etävanhempaa vastaan. 2 Tätä pidänkin toisena merkittävänä ongelmana lapsen

oikeuksien kannalta. Lapsen kehityksen kannalta voi olla tarpeellista tavata isää, vaikka hän olisikin

syyllistynyt väkivaltaan parisuhteessaan. Väitteeni saattaa kuulostaa kärjekkäältä, mutta itse asiassa

sitä tukevia perusteluita on olemassa. Lapsen kehityksen kannalta voi olla tarpeellista, että hän voi

itse muodostaa kuvan vanhemmastaan sen sijaan, että ainoa käsitys etävanhemmasta muodostuisi

toisen vanhemman kertomana.

Toinen perustelu voi kuulostaa kliseiseltä ja tavallaan jopa naiivilta, mutta pidän sitä kuitenkin

todenperäisenä ja realistisena perusteena sille, että lapsen tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää

2 Haapa 2004 s. 103 – 119.
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yhteys myös etävanhempaansa. Ihmiset muuttuvat. Perheväkivaltaan voi usein liittyä esimerkiksi

alkoholismia tai muita vaikeita ongelmia. Jos mies syyllistyy perheväkivaltaan ja tämän

seurauksena perhe hajoaa, on kuitenkin mahdollista, että tekijä saa apua ongelmiinsa ja pystyy

olemaan normaali isä lapsilleen. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, ettei lapsen ja isän yhteyttä

katkaista ainakaan pysyvästi. Hyvät välit lapsen ja isän välillä voivat kannustaa muutoksessa, ja

esimerkiksi alkoholismia hoidettaessa. Vaikeinakin aikoina järjestetyt tapaamiset helpottavat isä-

lapsi-suhteen kehittymisessä myöhemmin, kun isän tilanne sallii normaalit tapaamiset lapsen

kanssa.  Haluan  tässä  yhteydessä  kuitenkin  korostaa  myös  sitä,  että  lapsen  tehtävänä  ei  ole  toimia

vanhempiensa ”kuntoutusterapeuttina”, eikä lapselle saa kasata liiaksi taakkaa ongelmaisen

vanhemman motivoijana. Vanhemman ongelmia ei voida ratkaista lapsen edun kustannuksella, eikä

lasta saa käyttää palkitsemisen välineenä. Lasta on kuultava ja osattava ”lukea” tällaisissa

tilanteissa. Mikäli lapsi aidosti pelkää etävanhempaansa, ei häntä luonnollisestikaan saa pakottaa

tätä tapaamaan. Jos lapsen ennakkoluulot näyttäisivät sen sijaan johtuvan hänelle luoduista

pelottelevista mielikuvista, lapselle pitäisi taata mahdollisuus muodostaa omat käsityksensä

etävanhemmastaan.

Lastensuojelutyö koostuu osittain lainsäädännöstä, osittain viranhaltijoiden harkintaan perustuvasta

päätöksenteosta ja paljolti vanhempien vaihtelevasta halusta toimia lapsen edun mukaisesti.

Lastensuojelussa on siis monta muuttuvaa tekijää, joista ainutkaan ei voi yksin taata lapsen

turvattua asemaa. Koska kyseessä on julkisoikeudellinen tutkimus, on tarkastelu keskittynyt

lainsäädäntöön ja sen antamiin mahdollisuuksiin edistää lapsen asemaa ja edun toteutumista

perheiden ongelmatilanteissa. Edellä luetellut lastensuojelutyön mahdollistavat osatekijät ovat

kuitenkin niin tiiviisti vuorovaikutuksessa keskenään, ettei muitakaan osa alueita ole mahdollista,

eikä tarpeellistakaan sivuuttaa kokonaan.

1.2. Tutkimuksen toteutus ja aihepiiri

1.2.1. Tutkimustehtävä

Tutkimukseni lähtökohtana ovat lapsen oikeudet perheväkivaltatilanteissa. Työssäni käsittelen

perheväkivaltaa sivustaseuraavan lapsen näkökulmasta, ja näin ollen lapsiin suoraan kohdistuva

väkivalta on rajattu aihealueen ulkopuolelle. Tällä rajauksella haluan tarkastella asiaa hieman

erityyppisestä näkökulmasta kuin minkä suoraan lapsiin kohdistuva väkivalta tarjoaisi, sillä lapsiin
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kohdistuvaa väkivaltaa tarkasteltaessa mukana olisi vahvasti myös rikosoikeudellinen ja näin ollen

yksityisoikeudellinen aspekti. Koska työn luonne on julkisoikeudellinen, lapsiin kohdistuvan

väkivallan poisrajaaminen on perusteltua.

Tavoitteenani on hahmottaa tässä työssä lapsen asema ja oikeudet perheväkivaltatilanteen

ratkaisuprosessissa. Työssäni pureudutaan yleisesti lasten asemaan ja oikeuksiin peilaten niitä

samalla perheväkivaltatilanteisiin. Ongelman tarkastelun aloitan kansainvälisten

ihmisoikeussopimusten sisällöstä. Merkittävimpinä sopimuksina lapsen oikeuksien näkökulmasta

katsoen Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n lasten oikeuksien yleissopimus saavat enimmän

huomion tällä tasolla. Tarkoituksenani on arvioida näiden sopimusten vaikutusta kansalliseen

lapsilainsäädäntöömme ja tätä kautta käsillä olevaan ongelmaan. Lisäksi kansainvälisten

sopimusten osalta tarkastelen vielä niiden tarjoamat mahdollisuudet yksittäisten kansalaisten

oikeuksien turvaamiseksi. Tarkastelussa ovat mukana myös aiheen kannalta keskeisimmät

oikeusperiaatteet sekä niiden asema ja vaikutus lastensuojelullisessa päätöksenteossa.

Lisäksi pyrin löytämään vastauksen siihen, kuinka oikeustiede ja lainsäädäntö antavat

ratkaisuvälineitä viranomaisten tekemään lastensuojelutyöhön, tässä tapauksessa

perheväkivaltatilanteissa. Sisällytän työhöni osion, jossa käytännön päätöksentekoon sekä

viranomaistoimintaan liittyvää problematiikkaa käsitellään tarkemmin. Kansallinen lainsäädäntö on

tässä arvioinnissa etusijalla ja erityisesti kiinnitän huomiota uuden lastensuojelulain tuomiin

muutoksiin. Päätöksenteon ongelmallisuutta valotan käytännön esimerkillä. Käytän tässä

esimerkkinä oikeustapausta, joka on saanut kuluneen puolentoista vuoden aikana runsaasti

julkisuutta.

Kuten jo johdanto-osiostakin käy ilmi, työni aihe on melko moniulotteinen. Siihen liittyy

monenlaista lainsäädäntöä sekä useita eri toimijoita. Perheväkivaltaa ja siihen liittyviä tilanteita

ratkaistaessa joudutaan ottamaan huomioon muun muassa lastensuojelullisia, rikosoikeudellisia

sekä perusoikeudellisia näkökulmia. Vaikka työni käsittelee perheväkivaltaa lähinnä vain

lastensuojelullisesta näkökulmasta, aiheen avaamiseen tarvitaan mahdollisesti muutakin kuin

perinteistä oikeusdogmaattista lähestymistapaa. Pelkkä normien systematisointi ei riitä. Alla

konkretisoin tutkielmani punaista lankaa seuraavalla kaaviolla, joka myös osoittaa sen, kuinka

monen tyyppisiä toimijoita ja ”asetelmia” perheväkivaltatilanteiden ratkaisemiseen voi liittyä.
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Käsiteltävänä olevan ongelman lähtökohtana toimii perhe, jossa vanhempien välillä esiintyy

väkivaltaa, ja jota seuraavat sivusta perheen yhteiset lapset. Lapsiin ei kohdistu suoraa väkivaltaa.

Tutkimuksen kohteena ovat lähinnä niin kutsutut perinteiset perhemallit, eli ne jotka muodostuvat

yhdestä tai useammasta lapsesta sekä heidän biologisista vanhemmista. Tämän perhetyypin olen

valinnut siksi, että haluan tarkastella erityisesti lapsen ja väkivaltaan syyllistyneen vanhemman

välistä suhdetta väkivallan tultua ilmi. Pyrin löytämään vastauksen muun muassa siihen, kuinka

huoltajuuteen sekä lapsen ja väkivaltaisen vanhemman tapaamisiin liittyvät kysymykset ratkaistaan.

Tarkastelen perheväkivallan ilmituloon ja ratkaisuun liittyviä viranomaisia. Työssäni paneudun

pääasiassa poliisin, terveydenhuollon, koulutoimen ja päivähoidon sekä sosiaalihuollon työjakoon

perheiden ongelmia ratkaistaessa. Koska tarkastelun kohteena ovat lapsen oikeudet, on

lastensuojelulailla ja tätä kautta myös sosiaaliviranomaisilla kaikista edellä mainituista

viranomaisista merkittävin asema työssäni. Lopuksi pyrin selvittämään, millaisia välineitä ja

mahdollisuuksia laki tarjoaa lasten ja heidän oikeuksiensa suojelemiseksi perheväkivaltatilanteissa.

Olennainen osa tätä pohdintaa on myös lapsen edun tarkastelu. Lapsen etu onkin työssäni yksi

keskeisimmistä teemoista ja se on otettava huomioon myös käytännön lastensuojelutyössä

jokaisessa ratkaisussa ja kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa. Siksi sen asema on merkittävä

myös teoreettisessa pohdinnassa ja tutkielmaa toteutettaessa. Tarkastelun ulkopuolelle jää

valitettavasti monta mielenkiintoista ongelmaa kuten perheen sisäinen lähestymiskielto. Tutkielman

rajoitetun laajuuden vuoksi karsintaa on kuitenkin tehtävä.

1.2.2. Tutkimusmetodi ja tutkimuskohteen oikeudellinen infrastruktuuri

Millaista tutkimusmetodia sitten tulisi käyttää monisäikeistä oikeudellista ongelmaa ratkaistaessa?

Mitä tutkimusmetodilla ylipäätään tarkoitetaan ja millainen väline se on oikeustieteellisessä

tutkimuksessa? Juha Häyhän mukaan metodi edustaa oikeustieteellisessä tutkimuksessa jokseenkin

muuttumatonta työkalua, jonka luonne ei sinänsä riipu tutkittavana olevasta aiheesta.

Tutkimuksessa sen avulla hankitaan tietoa ja perustellaan sen merkitys aiheen kannalta. Metodi on

työkalu ja väline, jolla päästään kasiksi käsiteltävään tietoon. On myös otettava huomioon, että

erilaisiin tutkimuskohteisiin käytetään erilaisia metodeja. Tutkimuksen kohde on siis

vaikutussuhteessa siihen metodiin, jonka avulla kohteesta on tietoa tuotettavissa. Metodin avulla
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voidaan ymmärtää yksittäisen tutkijan tuotoksia ja myös koetella tutkimuksen tuloksia. Metodi

mahdollistaa tieteellisen vuorovaikutuksen.3

Professori Urpo Kangas on tutkinut lesken oikeudellista asemaa sekä holhousoikeutta. Esimerkiksi

holhousoikeuteen liittyy useita eri oikeuden aloja sekä monia eri toimijoita. Artikkelissaan Minun

metodini Kangas selvittää lähestymistapaansa edellä mainitun kaltaisiin ongelmiin.4 Kantavana

teemana toimii ongelmakeskeinen metodi ja sen käyttö oikeustieteellisessä tutkimuksessa.

Tutustuttuani kyseiseen metodiin, uskon, että siitä on suurta apua myös omassa kirjoitustyössäni, ja

metodisessa mielessä pidänkin Urpo Kankaan lähestymistapaa oikeustieteelliseen tutkimukseen

myös omana johtotähtenäni.

Kuinka ongelmakeskeinen lainoppi sitten pitäisi määritellä? Urpo Kangas on kuvaillut metodia

väitöskirjassaan ja lähtee liikkeelle oikeudellisen ongelman käsitteellisestä avaamisesta. On

lähdettävä liikkeelle jostakin pätevällä tavalla muodostetusta oikeusnormien kokonaisuudesta.

Tämän kokonaisuuden sisällä muodostuvia kysymyksiä voidaan luonnehtia oikeudellisiksi.

Ongelma voi tässä suhteessa olla tulkintaopillinen, systemaattinen tai muu vastaava. Useimmiten

nämä kysymykset ovat suhteessa myös niihin tosielämän tilanteisiin, joihin lakia on tarkoitettu

sovellettavaksi. Näin ollen ongelmasta muodostuu myös yhteiskunnallinen. Viimeiseksi voidaan

kysyä, mitä keinoja lainsäätäjällä on yhteiskunnallisen epäkohdan korjaamiseksi.

Ongelmakeskeinen lainoppi pyrkii yhdistämään edellä mainitut alueet toisiinsa. Kankaan mukaan

perinteinen oikeusdogmatiikka tyytyy usein korostamaan vain jotakin tiettyä oikeusjärjestyksen

sisäistä näkökulmaa.5 Oman käsitykseni mukaan ongelmakeskeisellä lainopilla voidaankin

saavuttaa kokonaisvaltaisempi kuva käsiteltävästä ongelmasta kuin pelkällä normien vertailulla ja

systematisoinnilla.

Ongelmakeskeisen lainopin yhdeksi lähestymistavaksi voidaan valita oikeudellisen infrastruktuurin

käsite. Tätä tarkastelutapaa voidaan käyttää silloin, kun kyseessä on monimutkainen oikeudellinen

ongelma, johon liittyy useiden eri alojen lainsäädäntöä ja viranomaistoimintaa. Käsite

infrastruktuuri liitettynä oikeustieteelliseen tekstiin ei välttämättä ole aivan tuttu yhdistelmä.

Perinteisesti infrastruktuuri ymmärretään osana fyysistä yhteiskuntaa ja mielletään lähinnä

konkreettisina rakenteina, kuten tiestönä ja tietoliikenneyhteyksinä. Myös sosiaalinen

3 Häyhä 1997, ss. 24
4 Kangas 1997, s. 97
5 Kangas 1997, s. 94
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infrastruktuuri on osa tätä rakennelmaa koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden

muodossa. Nämä eivät kuitenkaan vielä varmista kaikkien ihmisen luomien järjestelmien

toimivuutta. Infrastruktuurin osana voidaan nähdä myös lainsäädäntö, jonka puitteissa yhteiskunnan

toiminta tapahtuu. Tätä osa-aluetta voidaan kutsua juridiseksi infrastruktuuriksi. Jaakko Uotila ja

Paavo Uusitalo ovat käsitelleet oikeudellisen infrastruktuurin käsitettä mielenkiintoisella tavalla

teoksessaan Työttömyys, laki ja talous. 6 Luvussa 1.2.1. esitelty kaavio pyrkii havainnollistamaan

näitä rakenteita ja sen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Se koostuu monista eri rakenteista, jotka ovat

osittain myös päällekkäisiä.  Jokainen rakenteen osa toimii itsenäisesti omalla tavallaan, mutta

tietyltä osin myös yhtenäisesti ja toisiinsa liittyneinä. Kun pyritään hahmottamaan näiden

toimijoiden keskinäisiä suhteita ja yhteistyömuotoja, voidaan siihen liittyvää lainsäädäntöä

ymmärtää oikeudellisen infrastruktuurin kautta.

Lähestyn käsiteltävää aihetta ongelmakeskeisen lainopin lisäksi perinteisen oikeusdogmatiikan

keinoin. Lasten oikeuksia ja asemaa perheväkivaltatilanteissa lähestyn arvioiden kansainvälisten

sopimusten vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön. Lopuksi tarkastelen käytännön

viranomaistoimintaa kansallisen lainsäädännön puitteissa.

1.2.2. Aineisto, normisto ja niiden jaottelu

Tutkimustyön alusta asti on ollut selvää, että tarkasteltavalla aihealueella ei tule pula aineistosta.

Sitä on saatavilla erittäin runsaasti, jopa liiankin kanssa. Työläintä lienee ollutkin oleellisen

erottaminen epäoleellisesta. Oikeustapauksia on löydettävissä paljon. Suomella on ollut useita

lapsen oikeuksiin liittyviä tapauksia tutkittavana aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asti.

Esimerkkinä lapsen edun punninnasta käytän tuoretta Björkqvist-tapausta. Niin ikään erilaista

valmisteluaineistoa, suosituksia ja muuta vastaavaa materiaalia on ollut erittäin paljon käytettävissä.

Yhtenä tärkeimmistä aineistolähteistä voitaneen kuitenkin pitää uutta lastensuojelulakia ja siihen

liittyviä esitöitä. Aihetta on ehditty käsitellä jo melko paljon eri forumeissa ja uudistuksesta on

saatavilla paljon erilaista tietoa. Näin ollen kyseisellä lakiuudistuksella on oikeutetusti korostunut

asema tässä tutkimuksessa. Vertailen samalla uuden ja vanhan lastensuojelulain eroja, ja

lakimuutoksen tuomia vaikutuksia lastensuojelun käytäntöihin.

6 Uotila, Uusitalo 1984, s. 87–88.
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Kansainvälisen näkökulman osalta käytetty aineisto rajoittuu lähinnä kansainvälisiin sopimuksiin ja

niihin liittyvään aineistoon. Tätä kautta tarkastelen myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen

toimintaan ja tuomioita. Työni pääpaino on kuitenkin kansallisessa toiminnassa, ja tästä syystä

kansainvälisen aineiston ja lähteiden käyttö jää vähäiseksi. Varsinaista kansainvälistä vertailua

lapsen oikeuksia ja asemaa koskevien kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen välillä en työssäni

tee. Tämä rajaus johtuu niin ikään tutkimuksen laajuuden rajallisuudesta.

Lapsilainsäädäntö on meillä ja muissa Pohjoismaissa suhteellisen tuoretta, vaikka lainsäädännöllä

on perinteisesti ollutkin tärkeä asema kansalaisten oikeuksien vahvistamisessa. Alkujaan

lapsilainsäädännön lähtökohtina olivat vanhempien ja viranomaisten velvoitteet lasta kohtaan.7

Lainsäädännön lisäksi myös lastensuojelutyössä on aiemmin ollut vallalla näkemys lapsesta

passiivisena subjektina häntä itseään koskevassa päätöksenteossa.

1.3. Keskeinen käsitteistö

1.3.1. Perhe ja vanhemmuus

Ajateltaessa työn otsikkoa Lapsen oikeudet perheväkivaltatilanteissa, voisi sitä luonnehtia

kansantajuiseksi ja selväksi. Myös oikeustieteeseen perehtymätön saa selvän käsityksen työn

teemasta. Tarkasteltaessa tarkemmin otsikon sisältöä voidaan huomata, että jokaiseen käsitteeseen

liittyy kuitenkin myös juridinen ulottuvuus, joka antaa asioille erilaisia merkityksiä. Mitä oikeastaan

ymmärrämme nykypäivänä perheellä? Keitä kaikkia tarkoitamme puhuessamme lapsista? Ja ennen

kaikkea, mitä ymmärrämme väkivallalla ja millaiset teot siihen liitämme? Perheväkivaltatilanteita

ratkaistaessa ei ole yhdentekevää onko kyseessä 5- vai 15-vuotias lapsi.

Perhe-elämä saa oikeudellisen suojan jo kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen tasolla.

Myöhemmin tarkemmin esiteltävässä Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 8 artiklassa on

suojattu oikeus nauttia perhe-elämän kunnioitusta. Samaa käsitettä ei ole kuitenkaan tuotu Suomen

perustuslakiin (731/1999) saakka. Perustuslaissa turvatuissa perusoikeuksissa on turvattuna kyllä

yksityisyyden suoja, jonka piiriin myös perhe-elämä lukeutuu, mutta perustuslain 10 §:stä maininta

perheestä on jätetty pois tarkoituksellisesti. Teoksessa Perusoikeudet Suomessa OTT Liisa

7 Paavilainen, Pösö 2003 s. 193
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Nieminen tulkitsee tätä eroavaisuutta siten, että Suomessa perustuslakia laadittaessa on päädytty

jättämään käsite ”perhe” pois tulkintaristiriitojen välttämiseksi8. Tästä huolimatta perhe-elämä

sisältyy yksityisyyden suojaan. Samalla mainitsematta jättäminen toisaalta myös väljentää

tulkintavaraa käsitteen merkityksestä alemmanasteista lainsäädäntöä tulkittaessa.9

Perhe siis tunnistetaan jo kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tasolla, mutta mitä perheellä sitten

ymmärretään ja keitä siihen mielletään kuuluvan? Yleisin mielikuva lienee edelleen se, että perheen

muodostavat isä, äiti ja lapset, vaikka perheinstituutio on kokenutkin rajuja muutoksia viimeisen 50

vuoden aikana.  Kuten Urpo Kangas toteaa teoksessaan Perhe- ja perintöoikeuden alkeet, ei

perinteinen ydinperhemääritelmä vielä riitä lainsäätäjälle. Perhe voi olla avio- tai avoparin

muodostama yhteisö. Kyseessä voi olla myös rekisteröidyssä tai rekisteröimättömässä parisuhteessa

elävä pari. Perheessä voi olla yhden tai useamman aikuisen lisäksi lapsia, yhteisiä tai puolisoiden

aiemmista liitoista syntyneitä. Perheessä voi olla myös sijoitettuja lapsia tai kyseessä voi olla niin

kutsuttu jäännösperhe, josta lapset on otettu huostaan. Perheen voivat muodostaa myös alle 18-

vuotiaat nuoret.10 Kaikkiin edelle mainittuihin perhemalleihin liittyy omaa erityistä lainsäädäntöään.

Esimerkiksi rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin henkilöihin sovelletaan erilaista lainsäädäntöä

kuin avioliitossa eläviin henkilöihin. 11

Perhettä käsitteenä on pohtinut myös Eeva Valjakka Marjukka Litmalan toimittamassa teoksessa

Lapsen asema erossa. Valjakka toteaa, että perhe-käsitteen voi jaotella yksityisoikeudellisesti,

jolloin korostuvat biologiset perhesuhteet ja toisaalta myös julkisoikeudellisesti, jolloin taas

tarkoitetaan enemmän ruokakunta-mallia. Valjakkalan mukaan kumpikaan määrittely ei kuitenkaan

ota huomioon esimerkiksi niin kutsutun psykologisen vanhemman tai muun sukulaisen merkitystä.

Tätä voitaneen pitää merkittävänä ongelmana, sillä käytännössä nykyisin monille lapsille tämän

kaltaisilla ihmissuhteilla voi olla huomattavasti suurempi merkitys kuin suhteella biologisiin

sukulaisiin.12 Tämä voi usein olla myös huomion arvoinen seikka pohdittaessa lapsen etua

esimerkiksi huostaanottotilanteissa, joissa mietitään vaihtoehtoja lapsen sijoittamiselle. On myös

tärkeää huomata, että sukulaisilla ei ole erityistä etusijaa lasta sijoitettaessa. Sen sijaan LSL:n 50 §

8 PeVL 23/1998. Perustuslakivaliokunnan ulkomaalaislain muuttamista koskevassa lausunnossa on arvioitu käsitteeseen
”perhe” liittyvää problematiikkaa. PeVL:n lausunnon mukaan käsitteen käyttö ei ole täysin ongelmatonta, koska eri
kansallisuuksissa ja niiden lainsäädännössä perhe saatetaan ymmärtää ja määritellä eri tavoin kuin suomalaisessa
lainsäädännössämme.  Esimerkiksi Turkissa alle 21-vuotiaat lapset katsotaan perheenjäseniksi, kun taas Suomessa
ikäraja tältä osin on asetettu 18 ikävuoteen.
9 Nieminen 1999 s. 116
10 Kangas 2006 s. 8
11 Ks. myös Paavilainen, Pösö ss. 22.
12 Valjakka 2002 s. 37.
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velvoittaa viranomaisia lasta koskevassa päätöksen teossa siihen, että sijaishuollon vaihtoehtoja

harkittaessa lasten oikeudet ylläpitää ja hoitaa läheisiä ihmissuhteitaan otettaisiin huomioon

riittävän hyvin. Näin ollen sukulaisuussuhteiden ja muiden läheisten ihmisten merkitys lapselle

tunnustetaan, mutta sijaishuollon järjestelyjen osalta niille ei ole kuitenkaan haluttu taata

erityisasemaa.

Havainnollistan perhesuhteisiin liittyvää problematiikkaa työni aiheen kannalta esimerkillä.

Ajatellaan niin kutsuttua uusioperhettä, joka muodostuu lapsesta ja tämän isästä sekä isän

avovaimosta, joka ei ole kuitenkaan lapsen juridinen vanhempi. Lapsella on kuitenkin tärkeä suhde

naiseen, jolla on perheessä äidin rooli. Isällä on taipumusta väkivaltaisuuteen ja hän pahoinpitelee

avovaimoaan. Oletetaan, että parin avoliitto päätyy eroon. Lapsen tilanne on tuolloin hyvin

erilainen verrattuna tilanteeseen, jossa lapsi olisi pariskunnan yhteinen. Lapsen aseman kannalta ei

siis ole yhdentekevää millaisesta perheestä on kyse.

Kuten kyseinen esimerkkikin osoittaa, on vanhemmuus jaettavissa sosiaaliseen ja biologiseen

vanhemmuuteen. Sosiaalinen vanhemmuus voi olla kyseessä edellä mainitun lisäksi esimerkiksi

silloin, kun lapsi on sijoitettu pysyvästi yksityiskotiin. Sosiaalista vanhemmuutta ei voida vahvistaa

tai kumota tuomioistuimen päätöksellä. Tästä huolimatta sosiaalisella vanhemmuudella on

oikeudellista merkitystä. Kun lainsäädännössä puhutaan läheisestä henkilöstä, sillä voidaan käsittää

myös sosiaalista vanhempaa.13 Esimerkiksi lastensuojelulaissa (417/2007) on otettu huomioon

lapselle läheiset henkilöt, joihin lukeutuvat myös sosiaaliset vanhemmat.

1.3.2 Väkivalta

Jokaisella meistä lienee mielikuva väkivallasta tai väkivaltaisesta teosta. Monesti väkivaltaan

mielletään liittyvän nimenomaan fyysistä vallankäyttöä. Väkivallalla voi kuitenkin olla hyvin

moninaisia ilmenemismuotoja, eikä sen tunnistaminen ole aina helppoa. On tärkeää, että

esimerkiksi sosiaalialalla työskentelevät henkilöt tunnistavat väkivallan eri muodot. Seuraavaksi on

esitelty Maailman terveysjärjestö WHO:n kuvaus väkivallasta.

13 Kangas 2006 s. 21.
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WHO:n käyttämän määritelmän mukaan väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä

tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai

yhteisöön ja joka johtaa tai joka voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai

psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttymättä

jäämiseen. WHO:n määritelmässä väkivalta yhdistetään nimenomaan itse tekoon eikä sen

lopputulokseen. ”Vallan” sisällyttäminen määritelmään ”fyysisen voimankäytön” ohella laajentaa

väkivaltaisen teon luonnetta. Tavanomainen väkivallan mieltäminen laajennetaan koskemaan

tekoja, uhkauksia ja pelottelua, jotka johtuvat valtasuhteesta. Tätä kautta mukaan tulevat

ilmeisempien väkivaltaisten tekojen ohella myös laiminlyönti. Näin ollen fyysisen voiman tai vallan

käytön käsite on ymmärrettävä niin, että se sisältää laiminlyönnin ja kaikenlaisen fyysisen,

seksuaalisen ja psykologisen hyväksikäytön samoin kuin itsemurhan ja muun itsetuhoisen

käytöksen.14

Hoitotieteen professori, Eija Paavilainen ja sosiaalityön professori, Tarja Pösö ovat sisällyttäneet

väkivallan määritelmään samantyyppisiä tekoja kuin WHO. Heidän näkemyksensä mukaan

perheväkivaltatilanteita ratkaistaessa tulisi myös ymmärtää paremmin väkivallan suoranaisen uhrin

lisäksi myös välillisten uhrien asemaa. Väkivallan uhreja ovat myös tekoa todistamaan joutuneet

sivustaseuraajat, käytännössä siis usein lapset. Paavilaisen ja Pösön mukaan lasten osalta väkivallan

todistaminen eri muodoissa perheessä määritellään niin sanotuksi epäsuoraksi väkivallaksi. Tämä

voi johtaa väkivaltaisen käyttäytymismallin siirtymiseen sukupolvelta toiselle ja myös muunlaisiin

lapselle haitallisiin psyykkisiin oireisiin.15 Näin ollen lapsi voi kärsiä itseensä kohdistumattomasta

perheväkivallasta yhtä paljon kuin häneen suoranaisestikin kohdistuvasta pahoinpitelystä. Tämä on

seikka, joka on tärkeää ymmärtää viranomaistoiminnassa esimerkiksi silloin, kun pohditaan

lastensuojeluilmoituksen tarpeellisuutta.

Kuinka ymmärrämme väkivaltaa ja millaisia vaikutuksia sillä on yksilön kehitykseen? Joskus

käsitteet väkivalta ja perheväkivalta jakautuvat erillisiksi käsitteiksi ja tämänkin tutkielman nimessä

puhutaan perheväkivallasta. Teoksessaan Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta Johanna Niemi-

Kiesiläinen nimenomaisesti kritisoi tätä jaottelua muun muassa siksi, että toisiaan käsitteeseen

perheväkivalta voidaan liittää ajatus ihmisten yksityisyydestä, jopa siinä määrin, ettei tähän

14 Krug et al 2005 s. 21.
15 Paavilainen, Pösö 2003 s. 13–14.
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väkivallan muotoon puututa. Niemi-Kiesiläisen mukaan perheväkivalta onkin edelleen mitä

suurimmissa määrin piilorikollisuutta.16

Käyttämällä käsitettä perheväkivalta en halua korostaa teon erilaista luonnetta verrattuna muissa

yhteyksissä esiintyvään väkivaltaan. Väkivaltaisella teolla vahingoitetaan toista henkilöä näiden

keskinäisestä suhteesta riippumatta. Perheväkivallalla haluan korostaa tiettyä ryhmää, jonka

keskuudessa väkivalta voi aiheuttaa erityisen merkittävää haittaa. Väkivalta ei ole perheen sisäinen

ongelma, ja siihen pitäisi voida puuttua yksityisyyden suojan sitä estämättä. Tästä huolimatta

suhtautuminen väkivaltaan vaihtelee omassa yhteiskunnassammekin. Esimerkiksi ruumiillista

kuritusta esiintyy edelleen ja osa ihmisistä pitää sitä hyväksyttävänä kasvatusmenetelmänä. Vaikka

fyysistä kuristusta ei kannattaisikaan itse, moni saattaa mieltää sen ainakin perheen sisäiseksi

asiaksi, johon ulkopuolisen ei pidä puuttua. Kevyt tukistus ei ole suoraan verrattavissa

lääkärikäyntejä vaativiin pahoinpitelyihin, mutta suhtautuminen näihin tekoihin voi olla yllättävän

samankaltainen.

Käsitettä perheväkivalta on usein kritisoitu myös sen sukupuolineutraalin luonteen vuoksi.

Joidenkin tutkijoiden mukaan tämä peittelee tekijän sukupuolta, vaikka useimmin perheväkivaltaan

syyllistyykin mies.17 Esimerkiksi OTT Johanna Niemi-Kiesiläinen käyttää perheväkivallan sijasta

käsitettä lähisuhdeväkivalta18. Omassa tutkimuksessani perheväkivaltaan syyllistyneen sukupuolella

ei erityistä ole merkitystä. Tutkimuksen pääosassa ovat lapset ja heidän oikeudet

perheväkivaltatilanteissa. Tällöin merkitystä on vain sillä, kuinka lapsen asema turvataan. Erään

arvion mukaan ihmisillä on suurin riski joutua väkivallan ja jopa henkirikoksen uhreiksi juuri

kotonaan. Väkivallan todellista määrää perheissä on kuitenkin hyvin vaikea arvioida, koska

ainoastaan osa tapauksista tulee julki.19 Euroopan neuvoston arvion mukaan 12–15 %

eurooppalaisista naisista kärsii perheväkivallasta. Nämä esimerkit ja luvut osoittavat väkivallan

vakavuuden ja yleisyyden kodeissa.

16 Niemi-Kiesiläinen Johanna 2004 s. 23–29.
17 Ks. esim. Notko 2000 s. 5 - 7.
18 Ks. esim. Niemi-Kiesiläinen 2006 s. 445.
19 Paavilainen, Pösö 2003 s. 25.
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1.3.3 Lapset

Tässä tutkielmassa pääosassa ovat lapset ja heidän oikeutensa. Lapsuudella ymmärretään kuitenkin

suhteellisen laaja ajanjakso, johon liittyy monenlaisia kehitysvaiheita. Eri-ikäiset lapset asettavat

erilaisia vaatimuksia viranomaistoiminnalle. Esimerkiksi vauva-ikäisen lapsen asemasta

päätettäessä on otettava erilaisia asioita huomioon kuin esimerkiksi teini-ikäisen nuoren kohdalla.

YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen ensimmäisessä artiklassa todetaan, että sopimuksessa

lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta. Tämä vastaakin varmasti yleistä mielikuvaa lapsen

iän määrittämisestä ainakin suomalaisen käsityksen mukaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että lapsen

ja lapsuuden määrittäminen ovat hyvin kulttuurisidonnaisia asioita ja monissa muissa valtioissa

henkilö nähdään aikuisena jo huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin esimerkiksi omassa

yhteiskunnassamme. Tästä syystä myös YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa lapsuuden määrittely

on jätetty tarkoituksella väljäksi ja epätarkaksi. 18-vuoden ikärajasta on mahdollista myös joustaa

valtioiden oman lainsäädännön mukaan, ja tämä vähentääkin jossain määrin sopimuksen

painoarvoa. Esimerkiksi joissakin islamilaisissa kulttuureissa 12-vuotias poika nähdään jo

aikuisena.20 Vaikka Suomessa käsitys onkin yhtenäisempi, on siis hyvä muistaa, että käsitys

lapsuudesta ja sen kestosta voi vaihdella suuresti.

Pääsääntöisesti kysymys lapsuuden alkamisajankohdasta ei ole aiheuttanut Suomessa suuria

ongelmia. Lapsuus alkaa lapsen syntymästä. Jos esimerkiksi perusoikeussuoja ulotettaisiin vaikkapa

sikiövaiheeseen, jouduttaisiin hyvin vaikeiden kysymysten äärelle. Jos haluttaisiin luoda

sikiövaihetta koskevaa lainsäädäntöä, saattaisivat moraaliset ja uskonnolliset normit olla hyvin

vahvassa asemassa.21 Olisi tietysti mielenkiintoista pohtia tilannetta, jossa odottavaan äitiin

kohdistuisi väkivaltaa, mutta joka ei tästä huolimatta haluaisi pois väkivaltaisen puolisonsa luota,

vaikka syntymättömän lapsen etu tätä selkeästi vaatisi. Tarkoitukseni tässä työssä ei ole kuitenkaan

viedä pohdintaa näiden ongelmien suuntaan, vaikka ne olisivatkin kiinnostavia.22

18 vuoden ikä on melko karkea rajapyykki lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Sekä nykyisessä että

tulevassa lastensuojelulaissa lapsena pidetään alle 18-vuotiasta henkilöä ja nuorena 18–20-

vuotiasta. Onkin tärkeää pitää mielessä, että esimerkiksi kotimaisessa lainsäädännössämme on

edellä mainittujen lisäksi useita muita ikärajoja, jotka tuovat lapsen asteittain kohti aikuisuutta ja

20 Nieminen 1990 s. 79.
21 Nieminen 1990 s. 80.
22 Ks. Tarkemmin esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton lausunto lastensuojelulain kokonaisuudistuksesta STM:lle.
http://www.lastensuojelunkeskusliitto.fi/showPage.php?page_id=21&offset=35&news_id=86 (haettu 21.9.2007)

http://www.lastensuojelunkeskusliitto.fi/showPage.php?page_id=21&offset=35&news_id=86
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lisäävät näin ollen myös lapsen omaa päätösvaltaa. Niinpä lapsen etuakin määriteltäessä oleellista

voi olla lapsen ikä. Tällä on vaikutusta muun muassa lapsen kuulemiseen ja lapseen kohdistuvaan

päätöksentekoon.

Lapsuuteen liittyviä biologisia rajoja asettaessaan lainsäätäjä on ottanut huomioon lapsen

kehityksen ja painottanut siinä olevia vajeita aikuisiin nähden. Fyysisen iän lisäksi merkitystä on

myös lapsen psykososiaalisella iällä, ja oikeushistoriallisesti tätä näkökulmaa voidaan pitää melko

tuoreena. Lasten asemaa koskevassa lainsäädännössä on otettu huomioon myös lapsen henkinen

kypsyys, jonka tulee vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin vaikuttaa itseään koskevassa

päätöksenteossa. Esimerkiksi LHL:n 11.1 §:n mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta

koskevassa asiassa tulee selvittää lapsen omat toivomukset ja mielipiteet sikäli kuin se on lapsen

ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Johtopäätöksenä tästä on todettava, että lainsäädännössä

on oltava fyysisiä ikärajoja. Esimerkiksi lapsilisälaki ja äänioikeuteen liittyvät ikärajat ovat selkeitä

ja ymmärrettävillä syillä perusteltuja. Tämän lisäksi on kuitenkin tarpeellista, että viranomaisilla on

mahdollisuus tietyissä tilanteissa perustella päätöstään muullakin tavoin. 23 Lastensuojelutyössä

lapsen kehityksen ymmärtäminen kokonaisuudessaan pelkkiä ikärajoja noudattaen on onnistuneiden

päätösten edellytys.

23 Mahkonen 2001 s. 991 – 999.
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2. LAPSEN ASEMAA SÄÄNTELEVÄT KANSAINVÄLISET

SOPIMUKSET JA KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

2.1. Lasten oikeuksien kehitys ja historia

Lapsen asema ennen ja nyt

Mikä sinun mielestäsi on lapsen asema ennen ja nyt? Isäni mielestä: lapsen asema on nykyään
parempi kuin ennen. Miksi? Isäni mielestä: lapsuusaika on pidentynyt, lasten ei tarvitse käydä
töissä. Lisäksi yhteiskunnalla on velvollisuus järjestää lapselle esimerkiksi terveydenhoito,
koulunkäynti, koti, monenlaiset leikit ja harrastukset. Äidin mielestä lapsen asema on parempi
nykyään, koska lapsuutta arvostetaan enemmän kuin ennen. Lapset ovat suuri rikkaus, josta meidän
vanhempien tulee olla kiitollisia. Äitini ei osaa sanoa miksi.

Maiju Saarekas, 1 – 3 lk. 1997 24

Tämä alakoululaisen tekemä ”kyselytutkimus” lapsuudesta ja lapsen aseman muuttumisesta sisältää

monta sellaista asiaa, joiden ansiosta katsomme lasten tilanteen parantuneen viimeisen 100 vuoden

aikana. Lasten työntekoa on rajoitettu kansainvälisin sopimuksin, lapsille on taattu monissa

valtioissa mahdollisuus koulunkäyntiin ja lapsen asemaa yleisesti on parannettu monin tavoin.

Lapsuuden merkitys on ymmärretty uudella tavalla ja se on saanut aivan uudenlaisen arvon myös

lainsäädännön tasolla.

Lapsen oikeuksista ei voi puhua puhumatta ihmisoikeuksista yleisesti. Näin ollen ymmärtääkseen

lapsen oikeuksien kehityshistoriaa, on ymmärrettävä myös ihmisoikeuksien kehityskulkua.

Ihmisoikeudet alkoivat kehittyä aikana, jolloin lapsia ei vielä nähty aikuisista erityisesti

poikkeavana ryhmänä. Varhaisimpiin varsinaisiin ihmisoikeudellisiin asiakirjoihin Euroopassa

voidaan lukea Ranskassa 1789 annettua ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus. jonka taas voidaan

katsoa saaneen vaikutteita Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa vuonna 1776 annettuun

itsenäisyysjulistukseen ja valtiosääntöön oli sisällytetty jo tuolloin perusoikeusluettelo. Ranskan

julistuksen alussa todetaan, että ihmiset syntyvät ja pysyvät vapaina ja oikeuksiltaan tasa-arvoisina.

Julistuksen mukaan ihmisille on turvattava luonnolliset ja luovuttamattomat oikeudet, joihin

lukeutuvat oikeus vapauteen, omistamiseen, henkilökohtaiseen turvallisuuteen sekä sorron

vastustamiseen.25

24 Vasamies, Palviainen (toim.) s. 101.
25 Moilanen 1990 s. 11–12.
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Näin ollen lienee perusteltua todeta, että ihmisoikeuksilla on takanaan runsaan 200 vuoden

kehityshistoria, joskaan ihmisoikeuksien ei voida väittää syntyneen yhdessä yössä yksittäisen

julistuksen myötä. Lasten oikeuksien kehitys puolestaan on lähtenyt liikkeelle viime vuosisadan

aikana. Voisi olla jopa perusteltua väittää niiden syntyneen 1900-luvulla sellaisena kuin ne nyt

ymmärrämme. Toki lapset on otettu huomioon jo aiemmassa lainsäädännössä, joka on myös

sittemmin luonut pohjan myöhemmille lapsen oikeuksiin liittyville sopimuksille ja laeille. On myös

huomattava, että lapsen oikeuksien vähäiselle painoarvolle on syynsä. Vielä 1800-luvulla suuri osa

aikuisväestöstä oli vailla oikeuksia, joten looginen seuraus tästä oli myös lasten oikeuksien

vajavaisuus26.

Lasten tarvetta erityiseen suojeluun alettiin ymmärtää 1800-luvun loppupuolella, kun

lainsäädännöllisin toimin ryhdyttiin rajoittamaan lasten työskentelyä teollisuudessa. 1800-luvun

loppupuolella alkoi ilmestyä myös lasten oikeuksiin liittyvää kirjallisuutta ja 1890-luvulla pidettiin

ensimmäiset kansainväliset lastensuojelua ja lasten asemaa käsittelevät konferenssit27. Muualla

Euroopassa alkunsa saanut uudenlainen ajattelutapa levisi myös Suomeen. Näillä toimenpiteillä

haluttiin estää työvoiman ennenaikainen ”loppuun kuluminen”. Lasten joutilaisuutta ei pidetty

sitäkään hyvänä asiana, ja näin syntyi tarve lasten ohjatulle toiminnalle. Koulujärjestelmä alkoi

muotoutua. 1920-luvulla alkoivat kehittyä myös muunlaiset lastensuojelulliset toimet. Esimerkiksi

Suomessa perustettiin Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä Pelastakaa lapset ry huolehtimaan

orpo- ja ottolapsitoiminnasta sekä neuvolatoiminnan aloittamisesta ja kehittämisestä. 28 Tällä tavoin

lastensuojelun tarvetta kaikessa laajuudessaan alettiin ymmärtää enenevissä määrin.

Yhtenä merkittävänä edistysaskeleena lasten oikeuksien kannalta voidaan pitää Kansainliiton

vuonna 1924 hyväksymää lapsen oikeuksien julistusta. Lasten tilanne oli ensimmäisen

maailmansodan jälkimainingeissa erityisen heikko, ja näin syntyi erityinen tarve kiinnittää

huomiota lasten asemaan. Julistus käsitti esipuheen, jossa todetaan, että ihmiskunta on velvollinen

antamaan lapselle parhaansa ja että se pitää velvollisuutenaan rotuun, kansallisuuteen ja uskontoon

katsomatta noudattaa julistusta. Esipuheen lisäksi julistus sisälsi 5 artiklaa. Nykyisin julistus

tunnetaan paremmin Geneven julistuksen nimellä.29 Lasten oikeudet saivat jatkoa toisen

maailmansodan jälkeen, kun ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus annettiin vuonna 1948.

Julistus puolustaa lasten asemaa seuraavasti: ”Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he

26 Utriainen 2000 s. 27.
27 Utriainen 2000 s. 29.
28 Mikkola, Helminen 1994 s. 15.
29 Utriainen 2000 s. 29.
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syntyneet avioliitossa vai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa” (artikla 25).

Vuonna 1959 annettu YK:n lapsen oikeuksien julistus tarkensi edelleen lapselle kuuluvia oikeuksia

ja määritteli ne ihmisarvoiset olosuhteet, joita lapsi tarvitsee kehittyessään ja kasvaessaan.

Julistuksen johdantoon sisällytetty periaate vaatii lapselle edellytyksiä ruumiillisesti, sielullisesti ja

sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvoisissa olosuhteissa.30

YK:n ihmisoikeuksien julistus velvoitti täten myös Suomen ryhtymään toimiin lapsen oikeudellisen

aseman parantamiseksi. Julistuksen periaatteiden mukaisesti lastensuojelu oli taattava

perhetaustoista riippumatta. Tuolloin avioerojen määrä oli lähtenyt nousuun ja avioliiton

ulkopuolella syntyneiden lasten määrä oli niin ikään jatkuvasti lisääntynyt aina 1950-luvulta lähtien.

1970-luvulla säädettiin lait, joilla parannettiin sekä avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten että

ottolasten asemaa. Lasten oikeuksien lisäksi kiinnitettiin huomiota enenevissä määrin myös

perheiden oikeudelliseen asemaan kokonaisuudessaan. Näistä esimerkkeinä mainittakoon laki lasten

päivähoidosta (36/1973), laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (224/1982) sekä joukko lakeja

liittyen lasten kotihoitoon, vanhempainlomiin ja hoitovapaisiin.31

2.2. Kansainväliset sopimukset

2.2.1. YK:n lasten oikeuksien yleissopimus

Vuonna 1945 toisen maailmansodan jälkimainingeissa perustettu Yhdistyneet kansakunnat on

toiminut 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla merkittävässä asemassa ihmisoikeuksia

edistettäessä. YK:n toimintaan liittyvistä ongelmista huolimatta järjestö on saanut aikaan

merkittävää kansainvälistä kehitystä niin naisten, lasten kuin erilaisten vähemmistöjenkin osalta.

Suomi hyväksyttiin YK:n jäseneksi vuonna 1955. YK:n päätavoitteeksi on otettu kaikkien ihmisten

oikeuksien turvaaminen järjestelmällisellä tavalla, ja vuonna 1945 annetun peruskirjan

ensimmäisessä artiklassa todetaankin, että järjestön tavoitteena on toimia ihmisoikeuksien ja

perusvapauksien kunnioittamisen kehittämiseksi. Vapausoikeuksien lisäksi peruskirjassa korostuvat

taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet, eli niin kutsutut TSS-oikeudet.

30 Moilanen 1990 s. 82.
31 Moilanen 1990 s. 82–83.
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Muita käsillä olevan aiheen kannalta merkittäviä YK:n alaisia asiakirjoja ovat jo mainittu

ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus vuodelta 1948, kaikkinaisen naisten syrjinnän

poistamista koskeva yleissopimus vuodelta 1979 sekä kenties tärkein kaikista: lasten oikeuksien

yleissopimus (LOS) vuodelta 1989. 32 Lasten oikeudet saivat erityisen aseman YK:ssa vuonna

1959, kun lapset päätettiin ottaa erityisryhmänä huomioon järjestön toiminnassa. Samassa

yhteydessä hyväksyttiin myös lasten oikeuksien julistus, johon sisällytettiin uusien kohtien lisäksi

myös Geneven julistuksen sisältö. Julistus jäi tuolloin kuitenkin hyvin yleiseksi ja filosofiseksi.

Julistuksena sillä ei ollut varsinaista velvoittavaa vaikutusta, eivätkä sitä loukkaavat valtiot

joutuneet vastuuseen toimistaan. Kesti kuitenkin 30 vuotta ennen kuin sitova sopimus saatiin aikaan

ja lasten oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin. Julistuksen arvoa ei voi kuitenkaan täysin väheksyä,

sillä sen asema asenteiden muokkaajana on ollut merkittävä. 33

YK:n lasten oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin siis vuonna 1989 ja tuli voimaan syyskuussa

1990. Se on laajimmin ratifioitu yleismaailmallinen ihmisoikeussopimus, ja sopimus sai myös

lopullisen hyväksynnän YK:ssa ennätysajassa. Ainoastaan Yhdysvallat ja Somalia eivät ole

ratifioineet sopimusta. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991. Suomi ja muut Pohjoismaat

olivat olleet sopimuksen valmistelutöissä erityisen aktiivisia. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet

kunnioittamaan ja edistämään LOS:sta. Sopimuksessa määritellyt oikeudet ovat luonteeltaan

poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia. Lisäksi osa sopimuskohdista voidaan luokitella kuuluvaksi

humanitaariseen oikeuteen. Kotimaisen lainsäädäntömme katsottiin olevan yhtenevä LOS:n kanssa

sopimuksen hyväksymisen aikaan, ja näin ollen Suomen ei tarvinnut tehdä varaumia

sopimukseen.34

LOS:n tavoitteena on turvata mahdollisimman tehokkaasti lapsen oikeudet. Lähtökohtana pidetään

lapsen näkökulmaa ja lapsen edun toteutumista. Vanhempien vastuu lapsen huollosta ja

kasvatuksesta on etusijalla, mutta sopimus tunnustaa myös lapsesta erotetun vanhemman aseman ja

oikeuden pitää yhteyttä lapseen. Myös lapsen vaikutusmahdollisuuksiin on kiinnitetty erityistä

huomiota. Sopimuksen yhtenä tavoitteena onkin turvata lapselle riittävät mahdollisuudet vaikuttaa

itseään koskevaan päätöksentekoon omaa kehitystään vastaavalla tavalla sekä muutoin lapsen

kuulemiseen. 35

32 Moilanen 1990 s. 39–40.
33 Utriainen 2000 s. 31.
34 Nieminen 2000 s. 36.
35 Nieminen 2000 s. 37.
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Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen tärkeimpänä teemana voidaan pitää lapsen ihmisarvoa.

Ihmisarvosta puhutaan lähinnä sopimuksen johdannossa sekä osassa artikloista, muun muassa

vammaisia lapsia sekä lasten yhteiskuntaan sopeuttamista koskevissa kohdissa. Lienee perusteltua

väittää, että sopimusta on mahdotonta ymmärtää, jollei lapsen ihmisarvoa nähdä oikeuksia

yhdistävänä perusarvona. Ihmisarvon lisäksi sopimuksen kantavina rakenteina voidaan pitää neljää

pääperiaatetta, joiden kautta kaikkia sopimuksen velvoitteita tulisi tarkastella. Sopimukseen liittyvät

seuraavat periaatteet: (1) syrjinnän kielto, (2) lapsen etu, (3) oikeus elämään sekä henkiinjäämiseen

ja kehitykseen sekä (4) lapsen osallistuminen. 36 Nämä periaatteet ovat lapsen hyvinvoinnin perusta,

ja ne ovat myös oleellisia pohdittaessa lapsen oikeuksia lastensuojelullisessa toiminnassa, eritoten 3

viimeksi mainittua.

YK:n lasten oikeuksien yleissopimukseen liittyy ainutlaatuinen valvontajärjestelmä, joka poikkeaa

selkeästi esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja sen valvontamekanismista. LOS:een ei

sisälly yksilövalitusmahdollisuutta, eikä sopimuksen rikkomisesta seuraa rangaistusta. Sopimuksen

noudattamista valvoo kymmenjäseninen kansainvälisistä asiantuntijoista koostuva YK:n lapsen

oikeuksien komitea, joka kokoontuu Genevessä kolmesti vuodessa. Komitean valvontatyö perustuu

jäsenvaltioiden joka viides vuosi antamiin raportteihin, ja komitea antaa suosituksensa ja

johtopäätöksensä niiden pohjalta. Sopimuksen ratifioineen valtion tulee antaa komitealle raportti

lapsen oikeuksien toteutumisesta 2 vuoden kuluessa sopimuksen ratifioinnista, ja sen jälkeen 5

vuoden välein toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sisällöllisten sopimusvelvoitteiden pohjalta.

Komitea arvio raportit, tekee lisäkysymyksiä niiden sisällöstä ja kutsuu raportoivan valtion

kuultavakseen. Raportin ja kuulemisen pohjalta komitea antaa jäsenvaltiolle loppulausunnon, joka

sisältää komitean positiivisten kommenttien ja kritiikin lisäksi suositukset epäkohtien korjaamiseksi

ja lapsen oikeuksien edistämiseksi. Tämän jälkeen valtiot antavat toisen määräaikaisraportin, jossa

selvitetään toimia, joihin valtio on ryhtynyt epäkohtien korjaamiseksi. Suositusten toteutumisen

seuraaminen on myös hyvä tapa järjestöille ja muille toimijoille painostaa hallituksia lasten asemaa

parantaviin muutoksiin. 37 Nähdäkseni tällä vaikutusmahdollisuudella on erityisen suuri merkitys

valtioissa, joissa lasten asemassa on vielä huomattavasti parannettavaa.

Komitean keskeisin tehtävä on siis valvoa kunkin valtion harjoittamaa lapsipolitiikkaa. Komitea ei

puutu yksittäisiin tapauksiin, eikä yksityinen henkilö voi esimerkiksi tehdä valitusta komitealle

yleisluonteisestakaan asiasta. Tätä voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä eroista LOS:n ja

36 Tigerstedt-Tähtelä 2000 s. 49.
37 Launis 2000 s. 59.
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Euroopan ihmisoikeussopimuksen välillä. Sen sijaan lasten oikeuksien komitea valvoo

pikemminkin suuria linjoja. Kansallisten toimielinten tehtävänä taas on vastata konkreettisesta

työstä ja yksittäisistä tapauksista.38

Sopimuksen noudattamisen valvonnassa merkittävä asema on myös kansalaisjärjestöjen aktiivisella

valvonnalla ja tiedottamisella. Komitea voi valvontansa tueksi pyytää tietoja ja asiantuntija-apua

esimerkiksi kansallisilta järjestöiltä. Tämän lisäksi kansalaisjärjestöt voivat muun muassa koota

tietoja, julkistaa raportteja sekä lobata poliittisia päättäjiä. Järjestöt voivat myös verkostoitua

kansainvälisellä tasolla ja saada tätä kautta neuvoa-antavan aseman YK:n alaisissa organisaatioissa.

Järjestöt ovat mainittu myös LOS:ssa itsessään. Artiklan 45 mukaan erityisjärjestöillä kuten

Unicefilla ja YK:n elimillä on oikeus olla edustettuina arvioitaessa sopimuksen toteutumista. LOS

onkin tässä suhteessa ainutlaatuinen ihmisoikeussopimus tarjotessaan kansalaisjärjestöille aseman

sopimuksen toteutumisessa ja valvonnassa. Järjestöjen merkitystä raportoinnissa ei voi

muutoinkaan aliarvioida, sillä ne tuottavat erilaista tietoa kuin hallitusten raportit. Siinä, missä

hallituksen raportointi keskittyy lainsäädäntöön ja palveluiden tuottamiseen, keskittyvät järjestöt

raportoinnissaan lasten tilaan ja hyvinvointiin sekä käytännön ongelmiin. 39

YK:n sopimusten osalta suurimpana ongelmana voitaneen pitää valvontaan ja sopimusten

noudattamiseen liittyviä ongelmia. Sopimuksiin sisältyy monia julistuksenomaisia säädöksiä ilman

yksilöitävissä olevia oikeudellisia päämääriä. Vastaavasti julistuksilla ei ole vahvaa velvoitetta

jäsenvaltioille ja näin ollen motivaatio julistusten noudattamisen suhteen voi toisinaan olla heikkoa.

Sopimuksen juridinen status riippuukin pitkälti siitä, miten valtio noudattaa kansainvälisten

sopimusten velvoitteita. Suomessa LOS:ta sovelletaan suoraan kansallisena lainsäädäntönä, ja

sopimus asettuu etusijalle vanhan lainsäädännön ollessa ristiriidassa sen kanssa.

Sopimuksen soveltaminen jäsenvaltioiden käytännön toiminnassa tulisi toteuttaa siten, että se olisi

osa jokaisen tason toimintaa; niin valtakunnallisella tasolla kuin yksittäisissä kunnissakin. Lapsen

oikeuksien komitea onkin kritisoinut muun muassa Suomen lapsipolitiikkaa sen puutteellisen

koordinoinnin vuoksi. 40

38 Mahkonen 2003 s. 21.
39 Launis 2000 s. 64.
40 Launis 2000 s. 60.
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Yhteenvetona voitaneen todeta, että YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen valvontakeinot ovat

sekä juridisia että poliittisia. Oman näkemykseni mukaan tämän sopimuksen kohdalla poliittinen

valvonta on juridista vahvempaa. Mikäli jokin jäsenvaltioista rikkoo sopimusta, voivat

kansainväliset järjestöt nostaa ongelmat esiin julkisuudessa. Usein järjestöjen herättämä

kansainvälinen huomio ja sen synnyttämä negatiivinen julkisuus saattavat muuttaa valtioiden

toimintaa jopa tehokkaammin kuin sopimusrikkomusten käsittely pelkästään kansainvälisten

organisaatioiden sisällä.

2.2.2 Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus

Vuonna 1950 solmittu ja 1990 Suomessa voimaan tullutta Euroopan neuvoston

ihmisoikeussopimusta (EIS) voidaan pitää toisena merkittävänä kansainvälisenä sopimuksena

tarkasteltaessa lapsen ja perheen oikeuksia. Suomi tuli Euroopan neuvoston (EN) jäseneksi

suhteellisen myöhään lähinnä ulkopoliittisista seikoista johtuen. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut

sitä, että Suomi olisi ollut täysin ulkopuolella EN:n toiminnasta. Jo vuodesta 1963 lähtien Suomesta

osallistui tarkkailijoita asiantuntija kokouksiin, ja lisäksi suomalaisia kansanedustajia osallistui

kutsuttuina vieraina samasta vuodesta alkaen parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoihin (PACE).

Vuonna 1988 Suomi ilmaisi halukkuutensa EN:n jäsenyyteen ja toukokuussa 1989 EN:n

perussääntö saatettiin voimaan valtionsisäisesti. Vuoden 2004 loppuun mennessä Suomi on

ratifioinut 52 EN:n piirissä solmittua kansainvälistä sopimusta. 41

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1 artiklassa todetaan, että korkeat sopimuspuolet takaavat

jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle tämän yleissopimuksen I osassa määritellyt oikeudet ja

vapaudet. Artikla kuvaa sopimuksen luonnetta ja ilmaisu ”takaavat” osoittaa sen tiukkuuden, jota

sopimuksen noudattamisen suhteen edellytetään. Artiklan ja sitä kautta sopimuksen sitovuus tulee

esille myös sopimuksen esitöistä ja myöhemmästä sopimuksen tulkintakäytännöstä. Artikla asettaa

velvoitteen soveltaa sopimusta myös muihin kuin sopimuksen jäsenvaltion kansalaisiin. 42

Euroopan ihmisoikeussopimuksen valvontaa varten on kehitetty erityinen järjestelmä, jonka avulla

jäsenvaltioiden toimintaan voidaan tarvittaessa puuttua. Järjestelmää on moitittu toisinaan sen

hitaudesta ja jäykkyydestä, mutta on tärkeää muistaa, että valvontakoneisto on kehitetty alun perin

41 Pellonpää 2005 s. 6.
42 Pellonpää 2005 s. 13.
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vain noin 10 valtion tarpeisiin. Nykyisin sopimuksen jäseniä on 47, ja selvää on, ettei alkuperäinen

järjestelmä enää vastaa nykyistä tarvetta. 1990-luvun lopulla toteutettiin valvontajärjestelmää

koskeva uudistus, jonka mukaan nykyinen valvontakoneisto toimii. Valvontajärjestelmän

uudistuksen yhteydessä syntyi kokopäivätoiminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT), joka

korvasi samalla osapäivätoimisen ihmisoikeustoimikunnan ja tuomioistuimen. Tuomioistuin

muodostuu EIS:n 20 artiklan mukaan ”korkeiden sopimuspuolten luvun mukaisesta määrästä

tuomareita”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta EIS:n jäsenvaltiosta tulee yksi tuomari

kustakin. 43

Tuomioistuimen tehtävät ja toimivaltuudet liittyvät suureksi osaksi ihmisoikeussopimusta koskeviin

valitusasioihin. Lisäksi EIT voi antaa ministerikomitean pyynnöstä apua yleissopimukseen ja

lisäpöytäkirjoihin liittyvissä tulkintakysymyksissä. Prosessi EIT:ssa voi käynnistyä joka EIS:n 33

artiklan mukaisesta valtiovalituksesta tai 34 artiklan mukaisesta yksilövalituksesta. 33 artiklan

mukaan sopimusvaltio voi ilmoittaa EIT:lle toista sopimusosapuolta koskevista

sopimusrikkomusepäilyistä. Valtiovalitus voi koskea mitä tahansa sopimusrikkomusta, mutta

yleensä ne ovat koskeneet laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia, esimerkiksi vähemmistöjen

oikeuksia ja asemaa. Valtiovalitukset ovat hyvin harvinaisia verraten yksilövalitusten määrään.

Valtiovalituksia on tehty EIS:n puitteissa ainoastaan parisenkymmentä. Niiden voidaan kuitenkin

osaltaan katsoa edistäneen ihmisoikeuksia, ja valtiovalituksen mahdollisuus antaa toisenlaisen

välineen puuttua valtion toiminnan epäkohtiin. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan käytetä

aktiivisesti, sillä valitusjärjestelmän uudistuttua vuonna 1998, uusi tuomioistuin ei ole saanut yhtään

uutta valtiovalitusta käsiteltäväkseen. 44

Yksilövalitus muodostaa siis valtaosan EIT:ssa käsiteltävistä tapauksista. EIS:n 34 artiklan mukaan

tuomioistuin voi ottaa käsiteltäväkseen EN:n pääsihteerille osoitettuja valituksia, joissa

yksityishenkilö, kansalaisjärjestö tai ryhmä väittää jonkun korkeista sopimuspuolista loukanneen

heidän yleissopimuksessa tai lisäpöytäkirjoissa tunnistettuja oikeuksiaan. Yksilövalitus tehdään

EIT:lle ja se voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos sen tekijä on itse väitetyn loukkauksen uhri.

Valittajan ei tarvitse näyttää väitettyä rikkomusta toteen, vaan riittää, että hän voi esittää olleensa

osapuolena asian käsittelyyn liittyvässä tuomioistuinkäsittelyssä. Loukatun yksilön ei myöskään

tarvitse tehdä valitusta kirjaimellisesti itse, vaan joku muu taho voi tehdä sen hänen puolestaan.

Esimerkiksi tilanteissa, joissa loukattu yksilö on vankilassa tai jopa kuollut, on ulkopuolisen

43 Pellonpää 2005 s. 102 – 103.
44 Pellonpää 2005 s. 107 – 111.
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henkilön tehtävä konkreettiset toimenpiteet valitusprosessin käynnistämiseksi. Yksilövalitukseen

liittyy niin kutsuttu actio popularis-kielto, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että yksilö ei voi tehdä

EIT:lle yleisluontoista valitusta siitä, että Suomen lainsäädännössä on ristiriitaisuuksia EIS:n

kanssa. 45

On huomattava, että EIT:een ei voi tehdä valitusta yksityistä henkilöä ja hänen toimintaansa

koskevaa (yksilö)valitusta. Jäsenvaltioiden tulee kuitenkin toimia aktiivisesti kansalaistensa

suojaamiseksi myös toisten yksilöiden taholta tulevien oikeusloukkausten torjumiseksi. Ei siis riitä,

että jäsenvaltio pidättäytyy rikkomasta EIS:n velvoitteita. EIT on esimerkiksi todennut jäsenvaltion

loukanneen sopimuksen suojaamia oikeuksia, kun se ei ole riittävässä määrin suojannut lapsia,

nuoria ja aikuisia muiden taholta tulevaa väkivaltaa vastaan.46

Valitusprosessin kannalta henkilön kansalaisuudella ei ole merkitystä, eli valituksen voi tehdä myös

muu kuin jäsenvaltion kansalainen. Valitusoikeus ei ole sidottu muihinkaan henkilöä koskeviin

ominaisuuksiin kuten ikään tai kansallisessa lainsäädännössä määriteltyihin kriteereihin. Lapsen

oikeuksien kannalta on oleellista, että myös alaikäinen voi tehdä valituksen, vaikka yleensä

käytännössä alaikäisellä on edustajanaan vanhempi tai muu huoltaja. Näiden lisäksi EIS:n 35

artiklaan sisältyy tärkeä asian tutkittavaksi ottamisen kriteeri, nimittäin vaatimus siitä, että henkilö

on kotimaassaan turvautunut kaikkiin mahdollisiin oikeussuojakeinoihin. Tämä niin kutsuttu

domestic remedies-sääntö edellyttää valituksen tekevää henkilöä käyttämään kaikki tehokkaat

oikeussuojakeinot kotimaassaan ennen kuin valitus voidaan ottaa käsiteltäväksi EIT:ssa. Tämän

vaatimuksen lisäksi valitus on tehtävä 6 kuukauden kuluessa lopullisen kansallisen päätöksen

antopäivästä. Tämän säännön tarkoituksena on estää vanhojen asioiden esille nostamisen pitkien

aikojen kuluttua. Yleensä 6 kuukautta lasketaan KKO:n tai KHO:n antamasta säännönmukaisessa

muutoksenhakumenettelyssä antamasta lainvoimaisesta päätöksestä. Nämä ovat siis ehdottomat

minimikriteerit, joiden on täytyttävä, jotta valituksella olisi mahdollisuuksia edetä. Mikäli

päädytään siihen, että valitusta ei oteta tutkittavaksi, on päätös lopullinen. Vain murto-osa

valituksista päätyy tutkittavaksi. Vuonna 2004 EIT:lle suunnattiin yhteensä 40 943 valitusta, joista

830 otettiin tutkittavaksi. 47 Nämä luvut osoittavat sen, kuinka harva valitus lopulta menestyy

EIT:ssa.

45 Pellonpää 2005 s. 112 – 116.
46 Niemi – Kiesiläinen 2006 s. 446.
47 Pellonpää 2005 s. 120 – 148.
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Osassa tapauksista loukattu henkilö vaatii toteamisen oikeuksiensa loukkaamisesta ja

vahingonkorvauksen lisäksi myös valtiota muuttamaan lainsäädäntöään. Useimmiten EIT kuitenkin

katsoo, ettei tällaisten määräysten antaminen kuulu sen tehtäviin. EIT:n perustehtävä on tutkia,

onko sopimusta rikottu väitetyllä tavalla. On periaatteessa sopimusrikkomukseen syyllistyneen

valtion asia, millaisiin toimiin se ryhtyy velvoitteidensa täyttämiseksi. Tuomioistuimen päätöksestä

voi käydä ilmi, että tapahtunut sopimusrikkomus on aiheutunut sopimuksen kanssa ristiriidassa

olevasta lainsäädännöstä eikä niinkään huonosta lainsoveltamisesta. Tällöin lakimuutos voi jäädä

ainoaksi järkeväksi keinoksi oikaista ongelma. Tuomioiden osalta on myös muistettava, että ne ovat

lähinnä ”vahvistustuomioita”. EIT ei siis ole varsinaisesti ylimääräinen tai viimeinen

muutoksenhakuaste. Se ei voi esimerkiksi purkaa lainvoimaista tuomiota ja palauttaa sitä

käsiteltäväksi jäsenvaltion tuomioistuimeen. EIT:n tehtävänä on valvoa EIS:n minimivaatimusten

toteutuminen jäsenvaltioissa. 48

2.2.3. Muita kansainvälisiä lapsen oikeuksiin liittyviä sopimuksia

Euroopan neuvoston ja YK:n sopimuksia voitaneen pitää merkittävimpinä tarkasteltaessa lapsen

perhesuhteisiin liittyviä oikeuksia. Tästä huolimatta ei tule unohtaa muita lapsen oikeuksiin liittyviä

julistuksia ja sopimuksia. Ihmisoikeudet ovat osa EU:n jäsenvaltioiden ”yhteisiä eurooppalaisia

arvoja”, ja niillä on merkitystä paitsi yhteisöoikeutta sovellettaessa myös hallitusten yhdessä

harjoittamassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. EU:n toiminnassa on monia muutoksia meneillään,

muun muassa ihmisoikeuksien osalta. Euroopan yhteisön perustaneeseen Rooman sopimukseen ei

sisältynyt varsinaisia perusoikeuksia, eikä Euroopan yhteisö voi olla ihmisoikeussopimuksen

osapuoli. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perusoikeuksia otettaisi lainkaan huomioon

yhteisön toiminnassa. EY:n tuomioistuimen mukaan perusoikeudet muodostava kiinteän osan

yleisiä oikeusperiaatteita, joiden kunnioittamisen se turvaa toiminnassaan. Osalla yhteisön

primäärinormeista on jo kauan tunnustettu olevan ihmisoikeusulottuvuus ja jopa

perusoikeusluonne.49

EU:ssa tapahtui merkittävää kehitystä perusoikeuksien alueella, kun joulukuussa 2000 Euroopan

parlamentin puheenjohtaja yhdessä komission ja neuvoston puheenjohtajien kanssa allekirjoittivat

EU:n perusoikeusasiakirjan. Tuolloin perusoikeuskirjaan sisällytettiin myös artikla, jossa

48 Pellonpää 2005 s. 189 – 193.
49 Pellonpää 2005 s. 75 – 76.
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painotettiin lapsen oikeutta hyvinvointiin ja välttämättömään suojeluun. Perusoikeuskirjalla on

haluttu vahvistaa oikeudet, jotka perustuvat paljolti jo entuudestaan jäsenvaltioiden kansainvälisiin

velvoitteisiin ja kansalliseen valtiosääntöperinteeseen.50

Perusoikeuskirjan artikla 24: Lapsen oikeudet

1. Lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Lapsen
on saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä. Lapsen mielipide on otettava huomioon häntä koskevissa
asioissa, hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

2. Kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava
huomioon lapsen etu.

3. Jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin
vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista.

Kyseessä on siis kuitenkin pikemminkin julistuksen kuin kansainvälisen sopimuksen tyyppinen

asiakirja, jonka velvoite perustuu paremmin valtioiden moraaliin kuin todellisiin sanktioihin. Työn

rajallisuuden vuoksi katsaus EU:n asemaan lapsen oikeuksien puolustajana jää tässä nyt hyvin

suppeaksi, sillä en pidä sitä EN:oon ja YK:iin rinnastettavana ihmisoikeustoimijana

kansainvälisessä kentässä. Merkityksetön se ei tässä suhteessa kuitenkaan ole, se muistettakoon.

Esimerkiksi Tuomas Ojanen korostaa EU:n peruskirjan asemaa teoksessaan Perusoikeudet ja

ihmisoikeudet Suomessa toteamalla sen mahdollisuuksista antaa merkittäviä suuntaviivoja erilaisille

lainsäädäntöhankkeille sekä poliittisille toimintaohjelmille ja – suunnitelmille. 51 Periaatteessa

voidaan myös ajatella, että EU:n ajamalla ihmisoikeuspolitiikalla voi olla vaikutuksia mahdollisten

uusien jäsenvaltioiden harjoittamaan lainsäädäntö- ja ihmisoikeuspolitiikkaansa.

Lapsen oikeuksiin liittyviä sopimuksia on muitakin kuin edellä esitellyt. Esimerkiksi kansainvälisen

työjärjestön ILO:n yleissopimukset sisältävät useita lapsen oikeuksia turvaavia kohtia. Lisäksi YK:n

lasten oikeuksien yleissopimukseen on sittemmin hyväksytty myös lisäpöytäkirjat liittyen lapsen

asemaan aseellisissa konflikteissa sekä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lapsikauppaan.52 En

perehdy näihin kuitenkaan tarkemmin tässä, koska ne eivät ole työni aiheen kannalta oleellisia.

50 Pellonpää 2005 s. 77.
51 Ojanen 2003 s. 142.
52 Mattila 2000 s. 71.
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2.3. Lapsen oikeudet kansallisessa lainsäädännössä

2.3.1. Lastensuojelu perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta

Lapsen oikeuksia arvioitaessa kansallisen normiston tasolla on luonnollista aloittaa tarkastelu

perustuslakiin sisällytetyistä perus- ja ihmisoikeuksista. Suomen perustuslaki on saanut paljon

aineksia kansainvälisistä sopimuksista etenkin perus- ihmisoikeuksien osalta. Kansainväliset

sopimukset ja perustuslaki eivät kuitenkaan ole suoraan verrattavissa toisiinsa, eikä perustuslain

perus- ja ihmisoikeusosio ole myöskään suora kopio kansainvälisistä sopimuksista vaan sopimusten

sisältöä on muokattu omaan oikeuskulttuuriimme istuvaksi ja oman lainsäädäntömme mukaiseksi.53

On kuitenkin myös muistettava, ettei kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Suomen

perustuslain säännöksiä tule nähdä toisistaan erillisinä, vaan ne vaikuttavat yhdensuuntaisesti lasten

oikeuksia kohentavasti 54.

Perus- ja ihmisoikeuksien lisääntyessä myös oikeuksien soveltamisalaa on ryhdytty tarkastelemaan

uudella tavalla. Kauas on siis tultu ajasta, jolloin vielä vallalla oli käsitys, jonka mukaan

perusoikeudet eivät olleet sovellettavissa missään tapauksessa perheen sisäisesti ja näin ollen

myöskään lasten oikeuksien suojaamiseksi vanhempiaan vastaan.55 Nykyisen perustuslain mukaan

perusoikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille

ikään katsomatta pois lukien äänioikeuteen liittyvät oikeudet, jotka kuuluvat ainoastaan 18 vuotta

täyttäneille 56.

Perustuslain 19.3 §:n voidaan katsoa olevan yksi lastensuojelun pohjan luovista säännöksistä. Sen

mukaan julkiselle vallalle kuuluu velvollisuus tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta

vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Samainen säännös

sisältää myös periaatteen siitä, että julkinen valta voi puuttua perheen autonomiaan vain hyvin

rajatuissa tapauksissa: Puuttumisen edellytykset täyttyvät, jos lapsen oikeuksia ei voida muulla

tavoin turvata. Kyseinen pykälä siis mahdollistaa muutoin hyvin ehdottoman yksityisyyden suojan

rikkomisen. Näin ollen lapsen oikeuksien ja edun ollessa uhattuina toinen samantasoinen

perustuslain pykälä väistyy. Puuttuminen perheen yksityisyyteen edellyttää aina lakiin sisällytettyä

valtuutusta. PeL:n 19.3 §:stä voidaan johtaa myös julkista valtaa koskeva velvoite järjestää riittävät

53 Nieminen 2004 s. 593.
54 Nieminen 2000 s. 39.
55 Nieminen 2004 s. 593.
56 Nieminen 2000 s. 39.
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lastensuojelupalvelut kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Kyseisen pykälän mukaan on katsottava,

että niin kuntien kuin valtionkin on taattava lastensuojelulain edellyttämien palveluiden taso ja

riittävyys sekä varattava tarvittavat määrärahat edellä mainittujen järjestämiseen 57. PeL:n 19.3 §:n

voidaan siis pitää lastensuojelun perusedellytykset mahdollistavana pykälänä, koska se velvoittaa

viranomaiset turvaamaan lasten hyvinvointia sekä edellyttää riittävien voimavarojen takaamisen

tälle toiminnalle.

Perustuslakiin voidaan katsoa myös sisältyvän julkista valtaa käyttävien toimielinten toimintaan

liittyvän valvontavelvoitteen. Tällaisiksi säännöksiksi voidaan ymmärtää 108 ja 109 §:t, joiden

perusteella valtioneuvoston oikeuskanslerin (oka) ja eduskunnan oikeusasiamiehen (eoa) tulee

valvoa lain noudattamista julkisissa tehtävissä riippumatta siitä, missä organisaatioissa näitä

tehtäviä hoidetaan. Mainituissa säännöksissä oka:n ja eoa:n  tehtäviin on erikseen säädetty

kuuluviksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta.58

Kansainvälisesti vertaillen löytyy esimerkkejä valtioista, joissa perusoikeuksiin liittyviä tapauksia

varten on olemassa omat erilliset tuomioistuimet. Näin on tilanne esimerkiksi Saksassa ja

Yhdysvalloissa. 59 Sitä vastoin Suomessa perusoikeudet eivät ole sellaisia, joiden täyttämistä niiden

haltija voisi suoraan vaatia tuomioistuimessa esimerkiksi julkisyhteisöltä. Näin ollen esimerkiksi

lapselle ei voitane tuomioistuimessa vaatia tasa-arvoista kohtelua vedoten suoraan perustuslain 6

§:ään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perustuslailla olisi merkitystä lainkaan esimerkiksi

lapsen edun toteutumisen kannalta. Tietyin edellytyksin perusoikeuksia voidaan käyttää

oikeussääntöjä sovellettaessa ja hallintoratkaisuja tehtäessä. Suurin merkitys perusoikeuksilla

Suomessa lienee kuitenkin lainsäädäntötoimintaan ja siten ihmisten elämään yleisesti.60 Perustuslaki

perusoikeuksineen antaa näin paremminkin yleisen viitekehyksen alemman asteiselle

lainsäädännölle kuin suoraan sovellettavaa normistoa. Perusoikeuksista saadaan myös aineksia

yleisille periaatteille, joita voidaan sitten soveltaa päätöksenteossa.

57 Räty 2007 s. 19.
58 HE 252/2006 s. 40.
59 Lehtonen 2003 s. 32.
60 Jyränki 2000 s. 276.
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2.3.2. Lastensuojelulaki

Vuonna 1984 voimaan tullutta lastensuojelulakia (683/1983) voidaan pitää aiheeni kannalta yhtenä

keskeisimmistä säädöksistä. Vuoden 1984 lastensuojelulakia (LSL) voidaan edelleenkin pitää

melko ajanmukaisena ja omana aikanaan jopa modernina säädöksenä. Vuoden 1983

lastensuojelulaki oli osa niin kutsuttua lapsipakettia, jossa korostettiin lapsen asemaa ja lapsen edun

erityistä merkitystä. Juuri näiden seikkojen ansiosta lakia voitiinkin pitää aikanaan hyvin

uudenaikaisena. 61 Tuolloin uusi lastensuojelulaki mullisti perinteistä ajattelua, sillä aiemmin

esimerkiksi lapsen ja vanhemman välinen suhde oli käsitetty paljolti alistussuhteena. Yhtenä

ajatuksena oli myös parantaa paitsi lapsen asemaa perheen sisällä myös lapsen ja vanhemman

keskinäistä suhdetta. Myös julkiselle vallalle määriteltiin uuden lain myötä tarkemmat rajat sille,

kuinka se saattoi puuttua perheen sisäisiin asioihin.62 Nyt lastensuojelulaki on juuri uudistettu ja

luvassa on merkittäviä muutoksia lain tultua voimaan vuoden 2008 alusta. Tässä työssä on käytetty

uutta lastensuojelulakia, ellei toisin ole erikseen mainittu.

LSL:n 1 §:n mukaisesti lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön,

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen etua ja sen

huomioon ottamista lastensuojelutyössä on entisestään korostettu uudessa laissa. Kuten Tapio Räty

kuitenkin toteaa uutta lastensuojelulakia käsittelevässä kommentaariteoksessaan, lasten aseman

turvaaminen pelkän lastensuojelulain voimin ei ole mahdollista. Julkisen vallan on kaikissa

toimissaan otettava huomioon lapsen etu.63 Tämän lisäksi LSL:n lähtökohtana on, että lasten

vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja turvata

tälle turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö (LSL 2 §). Jos vanhemmat tai muut lapsen

huoltajat eivät tästä tehtävästä pysty huolehtimaan, tulee julkisen vallan taata lapsen kehitykselle

turvallinen ympäristö. Tähän viitataan myös perustuslain 19.3 §:ssä, jonka mukaan julkisen vallan

velvollisuuksiin kuuluu vanhempien tukeminen lapsen huolenpidossa.

Lastensuojelulain yhtenä pääpainopisteenä voidaan pitää velvoitetta lapsen edun

huomioonottamisesta kaikessa viranomaistoiminnassa sekä vahvistettua lapsen edun toteuttamista

korostamalla lapsen oikeutta osallistumiseen ja erityiseen suojeluun. Julkisen vallan tulee myös

varata riittävät voimavarat järjestettäessä palveluita perheelle ja lapselle. Nämä velvoitteet sisältyvät

61 Räty 2007 s. 5.
62 Nieminen 2000 s. 37.
63 Räty 2007 s. 17.
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LSL:n 1 §:ään eli niin kutsuttuun tarkoitussäännökseen. Kyseisellä säännöksellä on merkitystä, kun

tehdään lasta koskevia päätöksiä tai muita hänen elämään ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja.

Viranomaisen on ratkaisuja tehdessään kiinnitettävä huomiota siihen, miten lapsen erilaisiin

huoltojärjestelyihin liittyvät toimenpidevaihtoehdot turvaavat parhaiten säännöksessä tarkoitetut

lapsen oikeudet.64

LSL 3 §:n mukaan lapsi- ja perhekohtaista suojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon

tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijais- ja jälkihuolto.

Tämän lisäksi 3 §:ssä mainitaan myös kuntien järjestämä lapsille ja nuorille suunnattu ehkäisevä

lastensuojelu. Tätä lastensuojelun keinovalikoimaa tarkastelen myöhemmin työssäni luvussa 4.

2.3.3. Lastensuojelu ja hyvä hallinto

Hyvän hallinnon ja oikeusturvan lähtökohdat ovat Suomen perustuslaissa. PeL:n 21 §:n mukaan

jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi laillisessa ja asianmukaisessa viranomaisessa.

Hallintolaki (434/2003) asettaa julkiselle hallinnolle tarkemmat velvoitteet, ja lain tarkoituksena

onkin edistää ja toteuttaa hyvää hallintoa ja oikeusturvan toteutumista. Hallintolain 2 luvussa on

säädetty hyvä hallinnon vaatimuksista, joihin lukeutuu viranomaisen velvollisuus käsitellä sille

kuuluvat asiat huolellisesti, huolehtimalla asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä

tietohallinnostaan. Tämän lisäksi viranomaisille katsotaan kuuluvan neuvonta- ja

palveluvelvollisuus sekä luonnollisesti virkamiehen esteettömyys. Viranomaisten on toiminnassaan

noudatettava myös erityistä puolueettomuutta ja niiden toiminnan on oltava uskottavaa.

Vanha hallintoa säätelevä laki oli hallintomenettelylaki (598/1982), joka tuli voimaan 1983. Laki

tuli kuitenkin kokonaisvaltaisesti uudistettavaksi parikymmentä vuotta voimaan tulonsa jälkeen,

sillä muut hallintoon liittyvät muutokset vaativat myös hallintoa säätelevän lain muuttamista. 1980-

ja 1990-lukujen aikana Suomen oikeudellisessa kentässä tapahtui paljon muutoksia, esimerkiksi

Euroopan ihmisoikeussopimuksen jäsenyys sekä perusoikeusuudistus. Tästä syystä uusi hallintolaki

korvasi vanhan hallintomenettelylain vuonna 2003. Hallintolain uudistuksen tavoitteena oli saada

hallintoasian käsittelyä koskeva yleinen lainsäädäntö nyky-yhteiskunnan asettamia vaatimuksia.

Uudelle hallintolaille asetetut tavoitteet pyrittiin saavuttamaan sisällyttämällä lakiin hyvää hallintoa

64 Räty 2007 s. 17.
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koskevat perussäännökset. Lisäksi tavoitteisiin pyrittiin säätämällä lakiin hallinnollista menettelyä

koskevia uudistuksia. 65

Hallintoasia tulee vireille viranomaiselle, pääsäännön mukaisesti kirjallisesti esitetyllä

hakemuksella. Hakemus tulee vireille sinä päivänä, kun se on saapunut toimivaltaiseen

viranomaiseen. Hallintolain 16 §:n mukaan viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytävä

ilmi, mitä asia koskee. Jos hakemus on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava hakemuksen

lähettäjää täydentämään hakemustaan. Täydennettävien tietojen toimittamiseen voidaan asettaa

määräaika. Mikäli viranomaisella on itsellään asiaan liittyviä tietoja, hakijan ei tarvitse toimittaa

niitä viranomaiselle uudelleen. Hakemuksen johdosta viranomaiselle syntyy aina ehdoton

ratkaisuvelvollisuus. Asiakkaalla on aina oikeus saada tieto ja esittää oma käsityksensä niistä

asiakirjoista, jotka ovat vaikuttaneet (sosiaali-) viranomaisen päätöksentekoon. Sosiaalihuollon

asiakkaalla on myös oikeus äänittää viranhaltijoiden kanssa käymänsä keskustelut.

Hallintolain 6 luku sisältää velvoitteet asian selvittämisestä ja asianosaisen kuulemisesta.

Viranomaisen on neuvottava asiakasta niistä asioista, joista tämän on esitettävä selvitys. Muut kuin

asianosaiselle kuuluvat selvitykset ovat viranomaisten hankittavia. Hallintolain 31 §:ssä on säädetty

selvitysvastuun jakautumisesta asianosaisen ja viranomaisen kesken. Velvoittavien

hallintopäätösten osalta selvitysvastuu on pääsäännön mukaan viranomaisella. Näin on siis

esimerkiksi lasten huostaanottopäätösten kohdalla. Sitä vastoin edunsuovan päätöksen kohdalla

vastuu on yleensä asianosaisella. Sen sijaan sekä sosiaalihuollon asiakaslaki että hallintolaki

lähtevät siitä, että asiakas itse on velvollinen selvittämään vaatimuksensa perusteet. 66

Jos ajatellaan asiaa lapsen oikeuksien kannalta perheväkivaltatilanteessa, voivat selvityskysymykset

olla hyvin oleellisia. On esimerkiksi mahdollista, että lapsen sijaishuoltoa näissä tilanteissa ajaa

lapsen lähisukulainen, vaikkapa isovanhempi. Tällaisissa tilanteissa sosiaalihuollon asiakaslain 20

§:n mukaan sosiaalihuollon viranomaisilla on oikeus hankkia tietoja muilta viranomaisilta

salassapitosäännösten estämättä. 20 §:n mukaan tietojen pyytämisen edellytyksenä on, että ne ovat

viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen

selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai

viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. Pyynnöt on myös perusteltava taholle, jolta

tietoja pyydetään. Näin on toimittava, jotta tietojen luovuttaja voi arvioida annettavien tietojen

65 HE 72/2002 s. 30.
66 Räty 2007 s. 61 – 62.



41

laajuuden. Hyvään hallintoon kuuluu myös se, että asiakkaalta pyydetään suostumus tietojen

tarkistamiseen, tai että ilmoitetaan asiasta asiakkaalle. 67

Asiakkaan kuulemisesta on puolestaan säädetty hallintolain 34 §:ssä. Hallintolain 34 §:n mukaan

asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä

antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian

ratkaisuun. LSL:n 20 § sisältääkin viittauksen hallintolain 12 §:ään 12 vuotta täyttäneiden lasten

kuulemisen osalta. 68 Hallintolaissa määritelty kuulemismenettely on oleellinen sekä lasten että

vanhempien oikeuksien toteutumisen kannalta.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain (812/2000) 6 §:n mukaan asiakkaan

hakemukseen on aina vastattava päätöksellä. Tämä ei vielä yksin riitä, vaan hyvään

hallintokäytäntöön kuuluu myös, että annettu päätös on selkeä, ja siitä käy ilmi, miten asia on

ratkaistu. Päätöksen pitää olla myös perusteltu, ja kaikki siihen vaikuttaneet seikat ja säännökset ja

määräykset tulee olla selkeästi ilmoitettuina. Lastensuojeluun liittyvissä päätöksissä perusteluilla on

erityisen tärkeä asema, koska viranomaisten ratkaisuilla puututaan usein lapsen ja perheen yksityis-

ja arkielämään. Tällaisissa tilanteissa lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai vanhemmalle

on erityisen tärkeää ymmärtää ratkaisua ja siihen johtaneita perusteita. Riittävät perustelut auttavat

harkitsemaan muutoksenhaun tarvetta. Päätöksissä on aina ilmaistava yksiselitteisesti mihin

asianomainen on oikeutettu tai velvoitettu. Lisäksi päätösten tulee olla ”selkokielisiä” ja tarvittaessa

päätöksen asiakohtia on tulkittava asiakkaalle.69

Lastensuojelussa on myös muistettava, että vaikka viranomainen ei tekisikään nimenomaista

hallinnollista päätöstä, esimerkiksi tilanteessa, jossa on kyseessä lapsen tosiasiallisen hoidon

järjestäminen, viranomaisen on selvitettävä ja perusteltava toimenpiteensä syyt ja seuraukset

lapselle.  Hyvään  hallintoon  kuuluu  se,  että  lastensuojelun  asiakkailla  on  riittävästi  tietoa

viranomaisten toimintatavoista, palvelutarjonnasta ja eri vaihtoehdoista, jotka tulisivat kyseeseen

kulloisessakin tilanteessa. Asiakaslain 5 §:ssä on määritelty viranomaiselle kuuluva neuvonta- ja

ohjausvelvoite. 70

67 Räty 2007 s. 62.
68 HE 252/2006 s. 15.
69 Räty 2007 s. 23.
70 Räty 2007 s. 23.
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Päätökseen tulee liittää myös ohjeet siitä menettelystä, johon asiakas voi turvautua ollessaan

tyytymätön annettuun päätökseen. Hyvässä hallinnossa korostuu myös asian viivytyksetön käsittely,

joka on erityisen tärkeää lastensuojeluun liittyvissä tapauksissa.71 Vaatimus asian

viivytyksettömästä käsittelystä on sisällytetty sekä hallintolain 23 §:ään sekä kunnallisesta

viranhaltijasta annetun lain 17 §:ään. Suomi on kuitenkin joutunut useamman kerran vastaamaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa juuri lastensuojeluun liittyvien asioiden käsittelyn

pitkittymisestä.

Koska lastensuojelullisissa kysymyksissä ja konkreettisessa toiminnassa puututaan ihmisten

perusoikeuksiin, esimerkiksi yksityisyyden suojaan, on tärkeää, että myös oikeusturvasta näissä

tapauksissa huolehditaan erityisen tarkasti. Perustuslain 21 §:ssä on säädetty oikeusturvasta ja

hyvän hallinnon takeista. Sen mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi laillisesti ja

asianmukaisesti viranomaisessa. Tämän lisäksi perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on

turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Hallintolain 14 §:n mukaan vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää hänen huoltajansa. Saman lain 14.3

§:n mukaan 15 vuotta täyttäneellä vajaavaltaisella on oikeus käyttää puhevaltaa häntä itseään

koskevassa asiassa huoltajan ohella. Lastensuojelulaki sisältää kuitenkin asiasta tältä osin

erikoissäännöksen vajaavaltaisen puhevallasta. Lapsen puolesta puhevaltaa käyttävän huoltajan

tehtävänä on ensisijaisesti huolehdittava lapsen edun toteutumisesta. Viranomaisen tehtävänä

puolestaan on tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa. Erityisesti kriisitilanteissa viranomaisten tulisi

tukea huoltajia siten, että he kykenisivät ratkaisuillaan edistämään lapsen edun toteutumista.72

71 Räty 2007 s. 22.
72 Mikkola, Helminen 1994 s. 118
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3. LAPSEN ETU –

LASTENSUOJELUTYÖN JOHTAVA PERIAATE

3.1. Lapsen etu käsitteenä

3.1.1. Käsitteen taustaa ja historiaa

”Kun lapsi on syntymästään alisteinen isän tahtoon, lasten eduksi ja erityisesti kunkin lapsen

parhaaksi on, ettei tuomioistuin sekaannu isän määräysvaltaan kuin aivan poikkeustapauksissa,

jättäen hänelle vastuun siitä vallankäytöstä, minkä luonto on lapsen syntymän kautta hänelle

suonut.”

Englantilaisen oikeusistuimen päätös vuodelta 1883 73

Ajat ja käsitykset ovat muuttuneet 1800-luvun lopulta, mutta lapsen edun määrittäminen käsitteenä

ei ole vielä tänä päivänäkään aivan yksinkertaista. Käsitteen tiivistäminen yhteen lauseeseen lienee

mahdotonta. Monissa lähteissä yhdistetään lapsen etu usein YK:n lasten oikeuksien

yleissopimukseen ja siinä esitettyihin määritelmiin. Tosin suoraa vastausta tai kuvausta lapsen

edusta ei YK:n sopimuksessakaan anneta, vaan se on ymmärrettävissä sopimuksen artiklojen avulla.

YK:n sopimukseen palaan myöhemmin, mutta tässä yritän löytää joitakin yleisesti hyväksyttyjä

näkemyksiä ja edellytyksiä lapsen edulle periaatteena.

Vuonna 1936 voimaan tullut ensimmäinen lastensuojelulaki Suomessa eriytti lastensuojelun

köyhäinhoidosta ja toimi näin ollen myös varsinaisen lastensuojelutyön pohjana74. Lain säätämisen

jälkeen ehtikin kulua lähes 50 vuotta ennen kuin lastensuojelulakia uudistettiin perusteellisesti.

1900-lukua onkin luonnehdittu lasten vuosisadaksi. Nimitystä voidaan pitää perusteltuna, sillä

lapsen etu periaatteena on saavuttanut laajalti erityisen merkityksen lapsen asemaa

luonnehdittaessa. On esitetty, että lapsen etua tulisi soveltaa lapsiväestöön yleisesti suuntautuvaan

ajatteluun, toimintaan ja politiikkaan. Kun käsitettä lapsen etu tarkastellaan yksityiskohtaisemmin,

se saa moninaisemman merkityksen. 75 Tulkintaan liittyvästä monimuotoisuudesta huolimatta käsite

on sisällytetty jokseenkin luontevasti osaksi lainsäädäntöä.

73 Utriainen 2000 s. 24.
74 Gottberg 2006 s. 1227.
75 Forsberg, Pösö 2004 s. 50.
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Vuonna 1984 voimaan tullutta lastensuojelulakia on aikoinaan voitu pitää mullistavana

uudistuksena aiempaan nähden. Esimerkiksi sitä ennen voimassa ollut lastensuojelulaki vuodelta

1936 ei pitänyt lainkaan lasta asianosaisena, eikä lapsen kuulemisesta ollut minkäänlaisia

säännöksiä. Ainoastaan lapsen vanhempia ja sosiaalilautakuntaa korostettiin toimijoina

lastensuojelutilanteissa ja lapsi nähtiin paremminkin passiivisena objektina. Tästä näkökulmasta

tarkasteltuna vuoden 1984 lastensuojelulakia on voitu pitää erittäin merkittävänä, sillä sen kautta

lapsi haluttiin nostaa lastensuojelutyössä ensisijalle. Samalla lapsen etu asetettiin sosiaalityön

keskeiseksi tavoitteeksi. Lapselle haluttiin taata aktiivisempi rooli itseään koskevassa

päätöksenteossa, ja tuolloin 15-vuotiaalle annettiin mahdollisuus tulla kuulluksi esimerkiksi

huostaanottotilanteissa.76 Sittemmin lastensuojelua koskevien lakiuudistusten yhteydessä ikärajaa

on edelleen laskettu 12 ikävuoteen, ja myös sitä nuoremmat lapset voivat vaikuttaa päätöksentekoon

kehitystään vastaavasti.

3.1.2. Kenen etu?

Puhuttaessa lapsen edusta on oleellista hahmottaa myös se, ketä lapsella tarkoitetaan. YK:n lasten

oikeuksien yleissopimuksen määrittelee lapsen alle 18-vuotiaaksi henkilöksi. Yleisesti ottaen

lapsuuden määrittely ei ole tuottanut ongelmia Suomessa. Lapsuuden katsotaan alkavan lapsen

syntymästä ja päättyvän 18-vuotissyntymäpäivään. Tämän lisäksi nuoriksi henkilöiksi lukeutuvat

18–20-vuotiaat. Nämä eivät ole kuitenkaan ainoita merkityksellisiä ikärajoja tarkasteltaessa

lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Lapsen fyysisen iän lisäksi myös henkisellä kypsyydellä on

usein merkitystä lastensuojelullisissa toimissa. Lapsen etua ei voida siis ulottaa syntymättömään

lapseen. Suomessa lainsäädäntöä ei ole haluttu ulottaa syntymättömiin lapsiin lastensuojeluun

liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi odottavaa äitiä ei voida pakottaa hoitoon päihdeongelman

vuoksi lapsen edun nimissä. Syntymättömien lasten oikeudet olisivat kiinnostava aihe sinänsä,

mutta aihepiirin rajauksista johtuen se on jätettävä tutkimuksen ulkopuolelle.

Perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän nykyisenä lähtökohtana on lapsen itsemääräämisoikeus, joka

vahvistuu lapsen iän myötä. Esimerkiksi perustuslain mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on

vapaus valita asuinpaikkansa. Lapsilla oikeutta on kuitenkin luonnollisesti rajoitettu ja asuinpaikka

määräytyy lapsen huoltajan mukaan. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain

76 Nieminen 1990 s. 33.
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(361/1983) 4.1 §:n mukaan vanhemman on kuitenkin keskusteltava asiasta lapsen kanssa, jos se on

mahdollista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden. Vanhempi voi siis tehdä asuinpaikkaa koskevan

päätöksen vasten lapsen tahtoakin. Toisaalta taas esimerkiksi ansiotyön vuoksi muualle muuttanut

15-vuotias lapsi voi päättää asuinpaikastaan ilman, että huoltajalla olisi mahdollisuutta saada

viranomaisilta apua lapsen palauttamiseksi samaan asuinpaikkaan huoltajan kanssa.77

Kun pyritään ratkaisemaan lapsen etua jossakin tietyssä tilanteessa, on merkitystä silläkin, onko

lapsi vauvaikäinen vai jo koulussa. Eri ikävaiheissa olevilla lapsilla on hyvin erilaiset tarpeet.78

Vauvaikäinen ei ole vielä kiinteässä suhteessa kodin ulkopuoliseen maailmaan, kun taas

murrosikäiselle esimerkiksi koulussa luodut kaverisuhteet saattavat olla jossain määrin jopa

perhesuhteita tärkeämpiä. Myös lapsen sukupuolella voi olla ratkaisevaa merkitystä lapsen etua

määritettäessä.

Mainitsemani esimerkit osoittavat sen, että yleisesti yksinkertaiselta vaikuttava asia sisältää lukuisia

eri variaatioita. Lapsen edun määrittäminen ja hänen oikeutensa ovat monin osin vahvasti sidoksissa

tämän ikään. Fyysisen iän lisäksi lasta koskevia päätöksiä tehtäessä tulee ottaa huomioon myös

lapsen psyykkinen kypsyys. Näin ollen voitaneen todeta, että lapsen iällä on suuri merkitys

lastensuojeluprosessissa ja että lapsen kypsyyden selvittäminen on tärkeä osa prosessia. Työssäni

lapsuus käsittää ajan lapsen syntymästä 18 ikävuoteen saakka. Tätä rajausta tukevat jo esitelty YK:n

lasten oikeuksien yleissopimus sekä linjaukset kotimaisessa lainsäädännössämme.

3.1.3. Mikä etu?

Käsite lapsen etu on vakiinnuttanut asemansa lapsilainsäädännön perusarvona ja lainsäädäntötyötä

ohjaavana periaatteena. Siihen viitataan monissa kansainvälisissä sopimuksissa kuin kansallisessa

lainsäädännössä. Lapsen edusta on muodostunut oikeudellista ratkaisutoimintaa ohjaava

erityisnormi ja lasta koskevan päätöksenteon oikeellisuuden punnintakriteeri. Käsite on kuitenkin

myös tunnusmerkistöltään avoin, ja sillä voidaan perustella hyvin erilaisia kantoja

ratkaisutilanteessa. 79 Toisaalta on myös muistettava Tapio Rädyn toteamus siitä, että lapsen etu ei

ilmaise sinänsä vielä mitään, vaan käsitteen sisältö riippuu lapsen iästä, kehitystasosta sekä lapsen

77 Nieminen 1990 s. 88–89.
78 Räty 2007 s. 28.
79 Kangas 2006 s. 20.
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elämäntilanteesta80. Lapsen edusta puhutaan paljon eri yhteyksissä ja sillä perustellaan usein

erilaisia päätöksiä muun muassa päätettäessä lapsen asioista avioerotilanteissa. Käsite ei nähdäkseni

ole kärsinyt inflaatiota runsaasta käytöstä huolimatta. Lapsioikeuteen perehtyneen Urpo Kankaan

mukaan lapsen edusta on ollut merkittävää hyötyä lapsioikeudelliselle ajattelutavalle, ja se on

antanut uuden näkökulman lainsäädäntöön. Asioita tarkastellaan nyt lapsen perspektiivistä.

Myös VTT Petri Virtasen mukaan lapsen edun käsite on lapsioikeudellisen sääntelyn ja

lastensuojelulain keskeinen tekijä, jota ei kuitenkaan voida edes juridisessa tarkastelussa selittää

tyhjentävästi. Virtasen mukaan sosiaalityön näkökulmasta katsottuna käsite on vielä

ongelmallisempi. Lapsen etu voidaan erotella kolmeen eri osa-alueeseen: kodin, yhteisön ja julkisen

vallan näkökulmaan.81 Tässä työssä pääosassa on luonnollisesti julkisen vallan näkökulma, mutta

oleellista on myös ymmärtää, ettei lapsen edusta voi tarkastella vain yhtä aihealuetta kerrallaan

muista erotettuna. Lapsen etua ymmärtääkseen on käsitettävä lapsi kokonaisuutena omassa

toimintaympäristössään, olipa kyseessä sitten oikeustieteellinen tai sosiaalityön tutkimus. Lapsen

etua käsitteenä voidaan oikeustieteessäkin lähestyä monesta eri kulmasta. Sitä voidaan tarkastella

kansainvälisten sopimusten ja ylemmän asteisen lainsäädännön näkökulmasta, jolloin

lähestymistapa on enemmän periaatteellisella tasolla. Toisenlaisen aspektin tarjoaa puolestaan

esimerkiksi lastensuojelulaki, joka lähestyy lapsen etua lähinnä käytännön lastensuojelutyön

kannalta.

Valtiosääntöoikeutta tutkinut Liisa Nieminen on pyrkinyt määrittelemään lapsen etua

perusoikeuksien avulla. Hänen mukaansa lähtökohtaisesti lapsen etu toteutuu, kun hänen perus- ja

ihmisoikeutensa ovat turvattuina. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä ei kuitenkaan avaa vielä

käsitettä kokonaisuudessaan tai ole yksinkertainen vastaus esimerkiksi avun tarpeessa olevan

perheen tilannetta ratkaisevalle sosiaalityöntekijälle.

Pelkkä perus- ja ihmisoikeuksien punninta ja huomioon ottaminen eivät siis riitä lapsen etua

pohdittaessa vaan on ymmärrettävä myös lapsen erityisasema. Tällöin ei esimerkiksi voida sivuuttaa

vanhempien asemaa, sillä lapsen ja vanhemman suhde ei ole rinnastettavissa mihin tahansa

ihmissuhteeseen. Niemisen mukaan parhaat edellytykset lapsen edun toteutumiselle onkin silloin,

kun sekä lapsen että tämän vanhempiensa oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Lasta ei

voida eristää yksittäiseksi, suppeaksi kokonaisuudeksi vain omien oikeuksiensa piiriin, ja siksi lasta

80 Räty 2007 s. 24.
81 Virtanen 1995 s. 30.
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koskevassa päätöksenteossa on aina kyse eri henkilöiden oikeuksien välillä tapahtuvasta

punninnasta.82

Nähdäkseni Niemisen kuvaus lapsen edusta onkin hyvin osuva. Lapsen asema helpottuu, kun tämä

tietää, että myös vanhempien asioista huolehditaan. Mielestäni yhtenä lapsen edun toteutumisen

tärkeimpänä edellytyksenä voitaneenkin pitää lapsen oikeutta olla lapsi. Tällöin on myös lapsen

edun mukaista, että vanhempien oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehditaan, eikä lapsen tarvitse

kantaa yksin huolta vanhemmistaan esimerkiksi huostaanottotilanteessa. Tätä kantaa tukee myös

perustuslain 19 §, jonka mukaan julkisen vallan on tuettava perheen mahdollisuuksia tukea lapsen

hyvinvointia ja yksilöllistä kasvua. Keskeistä on myös lapsilähtöinen ajattelu päätöksenteossa. Kun

asioita tarkastellaan ja ryhdytään ratkaisemaan lapsen näkökulmaa silmällä pitäen, ollaan jo

varmasti matkalla kohti lapsen edun toteutumista.

Lapsen etua voidaan pyrkiä määrittelemään yhtäläisin kriteerein, mutta tärkeää on muistaa, että

lapsen edun saama sisältö on paljolti tilannesidonnaista. Lapsen oikeuksien ja etujen on aina

lähdettävä liikkeelle siitä, että lasten ja vanhempien edut ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa

keskenään.83 Näin ollen ei ole mahdollista antaa yhtä oikeaa vastausta siihen, mikä on lapsen etu.

Sen sijaan on mahdollista arvioida kunkin lapsen kohdalla optimaaliset olosuhteet, joihin

pyrkimällä lapsen etu voidaan saavuttaa.

3.2. Lapsen etu kansainvälisissä sopimuksissa ja kotimaisessa lainsäädännössä

3.2.1. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus ja lapsen etu

Tarkasteltaessa lapsen oikeuksia niin lainsäädännön kuin muunkinlaisen aineiston valossa voidaan

todeta, että lapsen etu on ensisijainen lähtökohta kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa.

Lapsen etu korostuu niin ikään vuonna 1991 Suomessa voimaan tulleessa YK:n lasten oikeuksien

yleissopimuksessa, joka luo merkittävän pohjan kotimaiselle lasten oikeuksiin liittyvälle

lainsäädännölle ja on tämän lisäksi myös velvoittavaa oikeutta Suomessa. Sopimus turvaa laajasti

lapsen sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia sekä yhteiskunnallisia oikeuksia. Lähtökohtana

sopimuksessa  on  se,  että  perhe  on  lapsen  kasvuympäristö  ja  perheen  tehtävänä  on  ensisijaisesti

82 Nieminen 1990 s. 41.
83 Nieminen 2000 s. 42.
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vastata lapsen oikeuksien toteutumisesta, mutta valtion on tuettava perhettä silloin, kun se ei yksin

kykene turvaamaan lapselle näitä olosuhteita. 84

Yleisesti ottaen lapsen edun periaatteen huomioon ottaminen päätöksenteossa voidaan katsoa

perustuvan lapsen ihmisarvon kunnioittamiseen. Lapsen etuun on haluttu kiinnittää erityistä

huomiota, koska yleensä lasta koskevat päätökset tekee aikuinen lapsen puolesta. Sopimukseen ei

ole kuitenkaan sisällytetty suoraa määritelmää käsitteelle lapsen etu. Sen sijaan sopimukseen on

määritelty ne tahot, joiden tulee toiminnassaan ottaa huomioon lapsen edun toteutuminen. Näihin

toimijoihin kuuluu tahoja, jotka käyttävät julkista valtaa kuten esimerkiksi tuomioistuimet,

sosiaaliviranomaiset sekä hallintoviranomaiset. Viranomaisten lisäksi lapsen edun periaatteen

noudattaminen koskee myös lapsen huoltajia. 85 Lisäksi sopimuksessa on määritelty velvoitteitta,

jotka tulee täyttyä esimerkiksi lastensuojeluprosessissa lapsen edun turvaamiseksi. Lapsen etu on

myös mainittu suoraan muutamissa artikloissa. Esimerkiksi sopimuksen 3 artiklan ensimmäinen ja

toinen kohta kuuluvat seuraavasti:

1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuimen, hallintoviranomaisten tai
lainsäädäntötoimielimen toimissa, jotka koskevat lapsia, on otettava huomioon lapsen etu.

2. Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän
suojelun ja huolenpidon, ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai
muiden hänestä oikeudellisessa vastuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet.
Tähän pyrkiessään sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja
hallintotoimiin.

Sopimuksen 3 artikla ilmentää kahta keskeistä seikkaa: valtiovallan velvollisuutta lasta kohtaan

sekä lapsen edun huomioon ottamista päätöksenteossa. Sopimus siis antaa viranomaisille oikeuden

ja sen lisäksi asettaa myös velvollisuuden suojella lasta. Sopimuksella on kuitenkin turvattu myös

lapsen oikeus ylläpitää suhdetta vanhempiinsa riippumatta siitä, millaisia järjestelyjä lapsen

huollossa on tehty esimerkiksi lastensuojelullisista syistä. Sopimuksen artikla 9 tarkentaa tätä

velvoitetta ja lapsen oikeutta seuraavalla tavalla:

1. Sopimusvaltiot takaavat, ettei lasta eroteta vanhemmistaan heidän tahtonsa vastaisesti paitsi,
kun toimivaltaiset viranomaiset, joiden päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen
tutkittaviksi, toteavat soveltuvien lakien ja menettelytapojen mukaisesti sen olevan lapsen
edun mukaista.  Tällainen päätös saattaa olla tarpeellinen erityistapauksessa, kuten lapsen

84 Paunio 2001 s. 980.
85 Tigerstedt-Tähtelä 2000 s. 50.
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vanhempien pahoinpidellessä tai laiminlyödessä lasta tai kun vanhemmat asuvat erillään ja
on tehtävä päätös lapsen asuinpaikasta

2. Kaikille asianosaisille on annettava mahdollisuus 1 kappaleessa tarkoitetuissa toimissa
osallistua asian käsittelyyn ja tuoda siinä julki näkökantansa.

3. Sopimusvaltiot kunnioittavat vanhemmastaan tai vanhemmistaan erossa asuvan lapsen
oikeutta ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa
säännöllisesti, paitsi jos se on lapsen edun vastaista.

Yllä esitellyt sopimuskohdat sisältävät elementtejä, joista lapsen etu koostuu. Esimerkiksi kohdassa

2 mainittu ”kaikille asianosaisille” sisällyttää nimenomaan myös lapsen osallistumisen

päätöksentekoprosessiin. Lisäksi sopimus sisältää muitakin artikloita, jotka luovat sisältöä lapsen

edulle. Esimerkiksi oikeus vanhempiin ja perhesuhteisiin (artiklat 7 ja 8) sekä oikeus tulla kuulluksi

(12 artikla) kuvaavat lapsen etua. Vastaavasti lapsen edun vaarantumista ja siihen liittyvää

toimintaa kuvaavat esimerkiksi artiklat 19 ja jo edellä mainittu 9, jotka liittyvät lapsen erottamiseen

vanhemmistaan sekä lapseen kohdistuvaan väkivaltaan. Tällöin viranomaisten on mahdollista

ohittaa muutoin sopimuksessa suojatut oikeudet, kuten perheen erottamattomuus, mikäli lapsen etu

sitä vaatii. Sopimuksesta kokonaisuudessaan on siis löydettävissä suuntaviivat toimintaan, joka

turvaa lapsen edun toteutumisen.86

3.2.2. Euroopan ihmisoikeussopimus

EIS:n keskeisimpinä artikloina lapsen ja perheoikeuksien kannalta voitaneen pitää artiklaa 8, joka

käsittelee perhe-elämän suojaa sekä EIS:n seitsemännen lisäpöytäkirjan artiklaa 5. Seuraavassa

artiklat on esitetty siinä muodossa kuin ne on kirjoitettu sopimukseen. Lisäksi seuraavassa on lyhyt

arvio artikloiden merkityksestä käsiteltävän aiheen kannalta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 8
Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa
kohdistuvaa kunnioitusta.

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen
sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen

86 Taskinen 2006 s. 6.
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turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja
rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden
oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi

 Artikla 8 suojaa yksityiselämää, perhe-elämää, kotia ja kirjeenvaihtoa. Käsiteltävänä olevan

aihepiirin kannalta oleellisimpina oikeuksina voidaan pitää perhe-elämää ja kotia suojaavia kohtia.

Perhe-elämän suoja voidaan jakaa vielä kahteen erilliseen tapausryhmään: (1) lapsen huoltoa,

tapaamisoikeutta ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten asemaa koskeviin asioihin sekä (2)

ulkomaalaisoikeudellisten toimenpiteiden vaikutus perhe-elämän nauttiman suojan kannalta.87

Perheväkivaltatilanteita tarkasteltaessa ensiksi mainittu ryhmä on erityisen merkittävässä asemassa.

Artikla sisältää olennaisen ajatuksen lastensuojelun näkökulmasta. Perhe-elämää ja yksityisyyttä

tulee suojata ja kunnioittaa, mutta on olemassa vielä tärkeämpiäkin oikeuksia, joita suojatessa

perhe-elämän ja yksityisyyden suojan tulee väistyä. Artikla takaa viranomaisille mahdollisuuden

puuttua yksityiseen perhe-elämään rajatuissa tapauksissa. 8 artiklaan nojautui myös EIT:n vuonna

1994 antama tuomio tapauksessa Hokkanen v. Suomi88. Kyseisessä tapauksessa EIT totesi perhe-

elämän suojaa loukatun, koska isältä evättiin mahdollisuus nauttia perhe-elämäänsä kohdistuvaa

kunnioitusta. Kyseisen tapauksen lisäksi Suomella on ollut monia muitakin nimenomaan lapsen

huoltajuuteen liittyviä tapauksia EIT:n käsiteltävä.

Toisaalta 8 artiklalla on tärkeä merkitys lastensuojelutoimissa siinäkin mielessä, että esimerkiksi

lastensuojelulakiin perustuva pakkohuostaanotto viranomaisen toimesta merkitsee 8 artiklan

mukaista puuttumista perhe-elämään. Pakkohuostaanoton hyväksyttävyys puolestaan riippuu siitä,

onko kyseessä artiklan 2 kappaleessa tarkoitettu terveyden tai moraalin suojaamineni, tai muiden

henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen. Viranomaisten toimintaan liittyy

87 Pellonpää 2005 s. 456.
88 Tapaus Hokkanen v. Suomi (23.9.1994, A 299-A): valittajan vuonna 1983 syntynyt lapsi oli valittajan vaimon
kuoltua vuonna 1985 annettu vaimon vanhempien (lapsen isovanhempien) huostaan. Nämä eivät palauttaneet lasta,
jonka valittaja oli viimeksi tavannut 1987. Valittajan yritykset saada lapsi palautettua epäonnistuivat isovanhempien
kieltäydyttyä. Helsingin hovioikeuden tekemällä päätöksellä lapsen huolto siirrettiin isovanhemmille valittajan jäädessä
holhoojaksi. Valittajalle myönnettiin myös oikeus tavata lastaan hovioikeuden tuomiossa määritellyin tavoin. Tämä
oikeus ei kuitenkaan toteutunut, sillä Helsingin hovioikeuden päätöksellä kumottiin isovanhemmille asetettu uhkasakko
katsoen, ettei tapaamisoikeuksia tullut panna täytäntöön vasten lapsen ilmaisemaa mielipidettä, johon tässä vaiheessa oli
kiinnitettävä huomiota. EIT katsoi, että vain 1990 jälkeisillä tapahtumia voitiin arvioida EIS:n näkökulmasta (Suomen
liittymisajankohdasta johtuen). Aiemmat vaiheet voitiin ottaa huomioon vain taustatietoina. Viitaten valtion
harkintamarginaaliin EIT ei katsonut hovioikeuden päätöksien rikkoneen 8 artiklaa. Sen sijaan EIT katsoi, että riittäviin
toimenpiteisiin tapaamisoikeuksien täytäntöönpanemiseksi ei ollut ryhdytty. Isovanhemmille asetettuja uhkasakkoja ja
sosiaaliviranomaisten sovitteluyrityksiä ei pidetty riittävinä toimenpiteinä. EIT ei tuomiossaan ottanut kantaa
pakkotoimien välttämättömyyteen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta korosti yleisesti sitä, että pakon käyttöä tulisi
rajoittaa tällaisissa tilanteissa.
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harkintamarginaali, jonka puitteissa niiden on toimittava. EIT:n päätöksissä on korostunut

harkintamarginaalin laaja luonne, mutta sen sijaan huomiota on kiinnitetty viranomaisten

toimintatapoihin. Loukkaus saattaa olla siis todettavissa useammin menettelytapojen kuin itse

huostaanottopäätösten osalta. Huostaanottotapausten lisäksi 8 artiklan soveltamispiiriin saattavat

tulla esimerkiksi avioeron jälkeiset tapaamisoikeuksien rajoitukset. 89

Toisena, hyvin merkittävänä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklana lastensuojelun ja lapsen

oikeuksien kannalta voidaan pitää EIS:n 7. lisäpöytäkirjan artiklaa 5. Kyseinen artikla liittyy

vahvasti lapsen oikeuteen molempiin vanhempiinsa. Artikla sääntelee paitsi lapsen suhteesta

vanhempiin perheen sisäisesti myös lapsen oikeudesta molempiin vanhempiinsa näiden erotessa.

Artiklan tavoitteena on aviopuolisoiden välinen yhdenvertaisuus yksityisoikeudellisissa

oikeussuhteissa, sisältäen myös lapsen asemaan liittyvät kysymykset.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirja, artikla 5

Aviopuolisoilla on yhdenvertaiset yksityisoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet toisiinsa ja
lapsiinsa nähden avioliittoa solmittaessa, sen aikana ja sen purkautuessa. Tämä artikla ei estä
valtioita ryhtymästä toimiin, jotka ovat välttämättömiä lasten etujen nimissä.

Artiklan toisessa lauseessa korostetaan lapsen edun merkitystä. 7. lisäpöytäkirjan artiklalla 5 ja

EIS:n artiklalla on tiettyjä yhtymäkohtia, ja artikla 5 voidaankin ymmärtää artiklan 8

täydennykseksi.90 EIS:n seitsemännen lisäpöytäkirjan artikla 5 takaa vanhemmille yhtäläiset

oikeudet lapsiinsa, mutta samalla myös lapselle oikeuden molempiin vanhempiinsa. Artikla liittyy

lapsen etuun sikäli, että tilanteissa, joissa lapsi joutuu eroon vanhemmistaan tai toisesta

vanhemmasta esimerkiksi huostaanotosta tai avioerosta johtuen, on turvattava juuri lapsen oikeus

vanhempaansa. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa ja se on edellytys lapsen

edun toteutumiselle. On myös muistettava, että yhteyden katkaiseminen lapsen ja vanhemman

välillä saattaa olla lapsen edun mukaista. Tällaisista tilanteista voisivat toimia kärjistetyimpänä

esimerkkinä vaikkapa tapaukset, joissa väkivalta on johtanut toisen vanhemman surmaan tai

vakavaan pahoinpitelyyn, jota lapsi on joutunut todistamaan.

89 Pellonpää 2005 s. 459.
90 Pellonpää 2005 s. 606 – 607.
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3.3. Lapsen etu kansallisessa lainsäädännössä

3.3.1. Perustuslain näkökulma

Yhtenä keskeisenä lähtökohtana tarkasteltaessa lapsen etua voidaan pitää perus- ja ihmisoikeuksien

näkökulmaa. Sen voidaan katsoa antavan muutoin niin hankalasti määriteltävälle käsitteelle

ydinsisällön, joka ei voi vaihdella tapauksittain. Tämäkään ei kuitenkaan tarkoita sitä, että

säännöksiä sovellettaisiin jäykästi samalla tavalla kaikkiin tapauksiin. Sovellettavan lain ja sen

erityispiirteiden mukaan lapsen edun määrittäminen voi vaihdella tapauskohtaisesti, mutta ei

kuitenkaan rajattomasti. 91 Kauas on siis tultu ajasta, jolloin vielä oli vallalla käsitys, jonka mukaan

perusoikeudet eivät olleet sovellettavissa missään tapauksessa perheen sisäisesti ja näin ollen

myöskään lasten oikeuksien suojaamiseksi vanhempiaan vastaan92.

Kenties tärkeimpinä perustuslain lapsen etuun liittyvinä kohtina voidaan pitää PeL:n pykälää 6

liittyen yhdenvertaisuuteen, joka ulotetaan myös lapselle kuuluvaksi oikeudeksi sekä 10 §:ää

yksityiselämän suojasta. Viimeksi mainitun käsitteen määrittelemiseen liittyy kuitenkin ongelmia,

kuten Liisa Nieminen toteaa toimittamassaan teoksessa Perusoikeudet Suomessa. Niemisen mukaan

yksityiselämän suoja on kyllä yleisesti tunnustettu päämäärä, mutta on hankalaa löytää sille tarkkaa

sisältöä. On myös huomattavaa, että kyseisestä pykälästä on jätetty pois maininta perhe-elämän

suojasta, joka kylläkin on sisällytetty Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Periaatteessa tätä

perusoikeuksien osa-aluetta käsittelevä perustuslain pykälä on jossain määrin suppeampi kuin

esimerkiksi edellä mainitut kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut. Niemisen

tulkinnan mukaan yhtenä syynä kyseiseen rajaukseen on perhe-elämän venyvyys käsitteenä.

Sisällyttämällä se perustuslakiin saattaisi syntyä erilaisia laintulkinnallisia ristiriitoja. Tällöin

lainsäätäjän olisi tarkkarajaisesti määriteltävä se, mitä käsitteellä perhe itse asiassa tarkoitetaan.93

Perhe – käsitteeseen liittyvää problematiikkaa on käsitelty luvussa 1.3.1.

Pohdittaessa lapsen etua ja oikeuksia perustuslain näkökulmasta suurimmiksi ongelmiksi

muodostunevatkin keskenään ristiriitaan joutuvat perusoikeudet. Yhtäällä vastassa on yksityisyyden

suojaan liittyvät oikeudet, toisaalla lapsen etu päätöksenteossa Lasten ja vanhempien intressien

ollessa vastakkain päätöksenteko ei ole koskaan ongelmatonta.

91 Valjakka 2002 s. 54.
92 Nieminen 2004 s. 593.
93 Nieminen 1999 s.109–116.
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3.3.2. Uusi lastensuojelulaki lapsen edun kannalta

Tässä osiossa tarkastelen lastensuojelulakia ennen kaikkea lapsen edun näkökulmasta. Käyn läpi

uudistuksen keskeisimmän annin, ja pyrin samalla tarkastelemaan, mitä uutta laki tuo nimenomaan

lapsen edun kannalta. Uudistuksen tärkeimpinä päämäärinä voitaneen pitää lastensuojeluun liittyvän

viranomaistoiminnan selkeyttämistä sekä lapsen roolin korostamista lastensuojeluprosessissa.

Lapsen etu tuodaan korostetusti esille LSL:n 4 §:ssä. Kyseisessä säännöksessä on eritelty

lastensuojelun keskeisiä periaatteita ja esille nousevat erityisesti ennaltaehkäisevä työ sekä lapsen

etu kaikessa viranomaistoiminnassa. LSL:n 4.1 §:n mukaan lastensuojelun tarvetta arvioitaessa sekä

lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sen mukaan lapsen etua

arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat

lapselle:

1) Tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet.

Lapsen etua arvioitaessa tulee aina myös perehtyä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä

muiden läheisten välisiin suhteisiin. Lapsen edun mukaista voi olla esimerkiksi se, että autetaan

vanhempia ymmärtämään paremmin lapsen tarpeita, ja kasvatukseen liittyviä ongelmia. Vanhempia

pyritään myös tukemaan näissä tilanteissa, ja kannustamaan avun hankkimisessa. Vanhempien

välisissä ristiriitatilanteissa tulee ottaa huomioon molempien vanhempien luonnollista halua tavata

lastaan ja täten pyrkiä edistämään näitä kontakteja sen ollessa lapsen edun mukaista.

2) Mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja

huolenpidon.

Kun lapsen etua arvioidaan tästä näkökulmasta, tulee ottaa huomioon vanhempien

henkilökohtaiset ominaisuudet sekä heidän kykyynsä vastata lapsen tarpeisiin. Lapsen etua ei

välttämättä takaa vanhempien arvostettu asema työelämässä ja lapsen hyvät harrastukset. Lapsella

on oikeus hyviin ja lämpimiin emotionaalisiin suhteisiin, ja niitä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä

lapsen elämään vaikuttavista tekijöistä. Jos lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle, on

silloinkin harkittava tarkasti, mikä on lapselle paras kasvuympäristö. Esimerkiksi pienen lapsen etu

lienee aina perhesijoitus.
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3) Taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen.

Tällä on erityistä merkitystä silloin, kun harkitaan esimerkiksi lapsen

sijaishuoltopaikkaa. Ei välttämättä ole suomenkielisen lapsen edun mukaista sijoittaa häntä

ruotsinkieliselle alueelle tai päinvastoin. Lisäksi tässä yhteydessä on otettava huomioon lapsen

kulttuurillinen ja uskonnollinen tausta sekä lapsen ikä ja kehitystaso.

4) Turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden.

Kasvuympäristön muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia lapsen kehitykseen.

Erityisesti murrosikäisellä nuorella kasvuympäristön vaihtumisella voi olla suurta merkitystä muun

muassa haluun sitoutua sijaishuoltoon. Kaupungissa varttuneelle lapselle sijoitus kauas maaseudulle

voi olla varsinainen shokki, samoin myös maalaiselle muutto suureen kaupunkiin. Selvää on, että

lapselle tulee turvata fyysinen koskemattomuus, asuipa hän kotona perheensä parissa tai

sijaishuollossa laitoksessa.

5) Itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen.

Lapselle on turvattava oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Lapsella

tulee olla mahdollisuus kaikissa tilanteissa esittää omat näkemyksensä asian ratkaisuista tai sen

vaihtoehdoista. Lapsen huoltolaissa on vanhemmille asetettu velvollisuus keskustella lapsen kanssa

lapsen henkilökohtaisista asioista ja myös kuulla lapsen mielipiteitä. Lapselle on annettava

mahdollisuus tehdä valintoja oman elämänsä suhteen, ja samalla antaa lapselle mahdollisuus tehdä

myös ”virheratkaisuja”, joista lapsi voi taas oppia ja ottaa vastuuta omasta elämästään. Lasta on

myös tuettava hänen tehdessään ratkaisuja. Aikuisella on kuitenkin aina myös viimesijainen vastuu

lapsesta, eikä lapsen voida sallia tehdä mitä tahansa ratkaisuja itsenäistymisen ja kasvamisen

nimissä. Ei voida ajatella, että esimerkiksi 14-vuotiaan nuoren edun mukaista olisi liittyä Eurooppaa

kiertävään sirkukseen ja jättää koulu kesken.

6) Mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan.

Tämä liittyy kiinteästi edellä mainittuun itsenäistymiseen ja vastuuseen kasvamiseen.

7) Kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen.

Lapsen taustojen huomioon ottaminen esimerkiksi sijoituspäätöstä tehtäessä tuli esille

jo kohdassa 3. Sijaishuoltoon päätyvän lapsen elämäntilanne on todennäköisesti jo valmiiksi täynnä

muutoksia ja kaaostakin. Tällöin on perusteltua olettaa, että lapsen edun mukaista on saada
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sijoituspaikka perheestä, jonka kielellinen, kulttuurillinen sekä uskonnollinen tausta on jokseenkin

sama kuin lapsella itsellään. 94

Myös vanha lastensuojelulaki otti huomioon lapsen edun, ja se oli mainittu lain keskeisissä

periaatteissa. Lapsen etua ei kuitenkaan käsitelty vanhassa laissa yhtä seikkaperäisesti kuin lain

uudistetussa versiossa. 95

Hallituksen esitystä valmistelleen työryhmän tavoitteena on ollut uudistaa lakia siten, että

lastensuojelu toimii asiakaslähtöisesti ja että tulevaisuudessa vältettäisiin tilanteet, joissa lapsen etu

jää vaille huomiota. Lakiuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan lapsen etu ja sen

turvaaminen on myös tärkein oikeusperiaate lastensuojelussa.96 Myös vanhassa lastensuojelulaissa

sekä käytännön viranomaistyössä nämä näkökohdat on otettu huomioon ja lapsen etu on jo nyt

lastensuojelun johtava periaate. Nähdäkseni periaatetta on kuitenkin haluttu tuoda esille entisestään

uudistetussa laissa sen erityisen aseman korostamiseksi. Nähdäkseni uudistuksessa on myös haluttu

selventää viranomaisille saatavilla olevaa keinovalikoimaa lapsen edun toteuttamiselle.

Keinoja suojata lapsen etua on konkretisoitu useilla muutoksilla. Uuden lain tavoitteena on lisätä

painoa ennaltaehkäisevälle työlle. Tavoitteena on lisätä avohuollon suunnitelmallisuutta ja

resursointia. Viranomaistoimintaa pyritään tehostamaan muiltakin osin. Lastensuojelutarve on

selvitettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun viranomaisille on tehty ilmoitus lapsen

tilanteesta.

Uudessa laissa korostetaan myös entistä enemmän asiakaslähtöistä työtä. On oleellista ottaa lapsi

huomioon nimenomaan sosiaalityön asiakkaana eikä vain välillisesti vanhempien kautta. Tätä

vaatimusta tukee myös uuden lain 29 §, joka edellyttää lastensuojelun työntekijän ja lapsen

tapaamisia lastensuojeluprosessin aikana. Tapaamiset ovat toteutettavissa, vaikka lapsen huoltaja

vastustaisikin niitä.

Hallituksen esitys uudeksi lastensuojelulaiksi sisältää varsin kuvaavan maininnan ainakin siitä, mitä

lapsen edun saavuttaminen edellyttää. Hallituksen esityksen mukaan lapsen etu tulee turvata

ensisijaisesti siten, että lapsen vanhempia tai muita huoltajia autetaan ymmärtämään lapsen fyysisiä,

94 Räty 2007 s. 29–30.
95 Ks. LSL (683/1983) 9 ja 10 §.
96 HE 252/2006 s. 7.
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psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita. On erityisen tärkeätä turvata lapselle jatkuvat, läheiset

ihmissuhteet, joissa hän voi tuntea olevansa toivottu, hyväksytty ja rakastettu. Lapsen edun

toteutuminen edellyttää, että häntä hoitavilla aikuisilla on myönteinen asenne lapseen sekä

riittävästi tietoja ja taitoja lasten kasvatukseen.97

3.3.3. Lapsen etu johtavana oikeusperiaatteena

Yleisesti oikeustieteissä erilaisilla periaatteilla on tärkeä merkitys niin tutkimuksellisesti kuin

varsinaisessa juridisessa päätöksenteossa. Nähdäkseni oikeusperiaatteiden merkitys korostuu

kuitenkin erityisesti tällä oikeudenalalla, jossa tilanteiden ratkaisuun liittyy runsaasti tulkinnallisia

tilanteita. Seuraavassa on esitelty muutamia näkemyksiä lastensuojeluun liittyvistä

oikeusperiaatteista.

Kansainvälisten sopimusten ja kotimaisen lainsäädännön lisäksi lastensuojelutyötä ohjaavat

merkittävästi erilaiset oikeusperiaatteet, joista tärkeimpänä käsiteltävänä olevan aiheen kannalta

voitaneen pitää lapsen edun periaatetta. Lapsen edun lisäksi on otettava huomioon myös muunlaisia

periaatteita. Matti Mikkola ja Jarkko Helminen ovat nimenneet lapsen edun lisäksi seuraavanlaisia

lastensuojelutyön periaatteita teoksessaan Lastensuojelu. Perhekeskeisen lastensuojelutyön

tarkoituksena on, että viranomaistoimilla pyritään tukemaan perhettä parhaalla mahdollisella tavalla

lapsen kasvatuksessa. Kolmas periaate vaatii optimaalisuutta lastensuojelutoimissa, mikä tarkoittaa

erilaisten lastensuojelutilanteiden ratkaisemista mahdollisimman vähäisellä väliintulolla ja vain

siinä määrin kuin lapsen suojelu vaatii. Neljäs periaate liittyy menettelyyn ja se edellyttää

hienovaraisuutta toiminnassa ja lapsen suotuisan kehityksen huomioonottamista kaikissa

lastensuojelutoimissa.98 Kyseiset periaatteet ovat mainittu jo vanhassa lastensuojelulaissa, ja ne

säilyvät lastensuojelun kantavina periaatteina myös uudistetussa lastensuojelulaissa.

Lastensuojelullisiin kysymyksiin perehtynyt Sami Mahkonen on puolestaan määritellyt

lapsilainsäädännön keskeisten periaatteiden muodostuvan muun muassa seuraavanlaisista tekijöistä:

lapsen etu, yhdenvertaisuus, lapsen kuuleminen ja puhevalta sekä perheen ja sen jäsenten

autonomia. 99 Lapsen etu näyttäisikin nousevan monin paikoin lapsioikeuden johtavaksi

97 HE 252/2006 s. 12.
98 Mikkola, Helminen 1994 s. 114.
99 Mahkonen 1991 s. 55.
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oikeusperiaatteeksi. Periaatteen merkitys nousi etusijalle viimeistään vuoden 1983 lastensuojelulain

myötä. Edellä esitellyt listat toki osoittavat, ettei lapsen etu ole alansa ainoa oikeusperiaate.

Nähdäkseni muita periaatteita voidaan pitää kuitenkin enemmän toimintaohjeina ja – malleina,

joiden avulla on mahdollista saavuttaa varsinainen tavoite eli lapsen etu.

Lapsen etua voidaan tarkastella monella eri tavalla, sen kehityksestä lastensuojelutyön johtavaksi

oikeusperiaatteeksi voidaan esittää useita eri näkökulmia. Mielestäni Sami Mahkonen on käsitellyt

kiintoisalla tavalla myös lapsen edun kehitystä oikeudellisena periaatteena sekä sen merkitystä

lainsäädäntöön ja viranomaisten päätöksentekoon. Usein lapsen etua pidetään melko uutena

tulokkaana oikeustieteessä ja lainsäädännössä, mikä selittyy jo osittain lapsilainsäädännön nuoresta

iästäkin. Tästä ei kuitenkaan voida suoraan päätellä sitä, että lapsen etu olisi jäänyt kokonaan

huomiotta oikeustieteellisessä ajattelusta tai käytännön päätöksenteosta esimerkiksi ennen vuotta

1984, jolloin lastensuojelulaki tuli voimaan.

Kuvaavana esimerkkinä tästä Mahkonen mainitsee yhteishuoltajuuden, joka on ollut mahdollinen

vaihtoehto vuodesta 1984, kun on ratkaistu lasten huoltajuutta vanhempien päätyessä eroon. Ottaen

huomioon yhteiskunnalliset olosuhteet eri aikoina, olisi kohtuutonta väittää, että yhteishuoltajuuden

puuttuminen lainsäädännöstä johtuisi vain siitä, että aiemmin sillä ei ole katsottu olevan merkitystä

lapsen edun kannalta tai että lapsen edusta ei olisi piitattu lainkaan. Kun pohditaan tarkemmin

vaikkapa 1950-luvun suomalaista maatalouspainotteista yhteiskuntaa, voidaan silloista

lainsäädäntöä ymmärtää paremmin. Tuolloin taloudellinen hyvinvointi ei ollut lähelläkään

nykyaikaa, ja muun muassa puhelimet ja autot olivat ylellisyyttä. Näissä olosuhteissa lapsen ja

etävanhemman yhteydenpito muodostui varmasti hyvin vaikeaksi. On hyvin ymmärrettävää, ettei

lainsäädäntö ottanut aiemmin huomioon vaihtoehtoa, jonka toteutuminen reaalimaailmassa ei ollut

kovinkaan todennäköinen. 100

Edellä mainitun esimerkin avulla haluan osoittaa, että lapsilainsäädännön kehitystä arvioitaessa on

hyvä muistaa myös aiemman lainsäädännön puutteellisuuteen liittyneet syyt. Nämä seikat on syytä

pitää mielessä muun muassa tehtäessä kansainvälisiä vertailuja eri oikeusjärjestelmien välillä.

100 Mahkonen 1991 s. 65.
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3.5. Lapsen edun määrittämisen vaikeus käytännössä

3.5.1. Kuinka päättää lapsen edusta?

Vaikka lapsen edun periaatteen merkityksestä oltaisiinkin yhtä mieltä ja se otettaisiin päätöksenteon

lähtökohdaksi, edun määrittely voi olla hyvin vaikeaa. Päätöksenteossa on kuitenkin aina kyse

perheen ulkopuolisten henkilöiden tekemästä arviosta, johon väistämättä vaikuttavat myös

päätöksentekijän omat arvot, kokemukset ja tuntemukset. Tämä lienee väistämätöntä tarkasteltaessa

perheväkivaltatapauksia tai muita, usein suuriakin tunteita herättäviä ongelmia. Lapsen edun

tapauskohtaisesta arvioinnista tekee erityisen vaikeaa myös käsitteen avoimuus. Tämän lisäksi on

usein otettava kantaa myös lapsen itse- ja myötämääräämisoikeuden kehittymiseen sekä

mahdollisiin ristiriitakysymyksiin lapsen ja vanhempien etujen ja intressien välillä.101

Lasten kanssa työskentelevillä voi olla usein vaikeuksia tunnistaa lapsen kotona koetusta

väkivallasta johtuva oireilu. Asiaan puuttumista saatetaan arastella, koska sen koetaan olevan

tunkeutumista toisten yksityisyyteen tai että tunnusmerkkien katsotaan olevan epävarmoja tai

riittämättömiä. Tunnusmerkkejä, kuten väsymys ja keskittymisongelmat koulussa, saatetaan myös

vähätellä tai niiden ajatellaan johtuvan jostakin muusta syystä. Usein perheenjäsenet saattavat

kieltää väkivaltaongelman, mutta samoin saattavat toimia myös lasten parissa työskentelevät.102

Viime vuosina myös julkisuudessa on käsitelty valitettavan monia tapauksia, joissa toinen

vanhemmista on päätynyt äärimmäisiin väkivaltatekoihin ilman, että kodin ulkopuolella on osattu

ennalta aavistaa tilannetta.

Tilanne ei ole ratkaistu vielä silloinkaan, kun lapsen tila on tunnistettu. Lapsen edun määrittämiseen

sisältyy useanlaisia ongelmia. Esimerkkinä mainittakoon status quo-oppi, jonka mukaan lapsen

elinolosuhteet tulisivat säilyttää mahdollisuuksien mukaan ennallaan esimerkiksi vanhempien

erotilanteessa. Pyrittäessä tähän tavoitteeseen vain siksi, että se on vallitseva käytäntö, saattaa

kuitenkin juuri lapsen etu kärsiä.103

Lastensuojeluun ja lapsen edun määrittämiseen liittyy siis monenlaisia vakiintuneita käytäntöjä,

jotka eivät kuitenkaan aina liity millään tavalla lainsäädäntöön vaan ovat nähdäkseni paremminkin

101 Paunio 2001, s. 981.
102 Paavilainen, Pösö 2003 s. 75–78.
103 Valjakka 2002 s. 54.
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jonkinlaisia jäänteitä tai vanhoja käytäntöjä. Esimerkkinä näistä mainittakoon jo esille tuodun status

quo – opin lisäksi äitien vahva asema lapsen asumisesta päätettäessä. Kummankaan noudattaminen

ei välttämättä takaa lapsen edun toteutumista ja noudattaminen voi jopa estää sen, jos kyseisiä

periaatteita halutaan noudattaa vain tavan vuoksi. Tiukkalinjainen status quo–opin noudattaminen

saattaa puolestaan olla jopa lapsen perus- ja ihmisoikeuden vastainen.104

Hallituksen esityksessä uudeksi lastensuojelulaiksi on määritelty tapoja, joilla lapsen mielipide

voidaan selvittää lastensuojelullisia ratkaisuja tehtäessä. Lapsen kuuleminen päätöksenteossa on

olennainen osa lapsen edun selvittämistä ja siksi myös tärkeä osa päätöksentekoprosessia.

Lastensuojelulakia koskevan uudistuksen mukaan lapsen tahdon ja mielipiteiden selvittäminen

voidaan suorittaa muun muassa havainnoimalla lapsen käyttäytymistä. Jo pientäkin lasta voidaan

havainnoida hänelle tärkeiden ihmisten seurassa. Kouluikää lähestyvien ja tätä vanhempien lasten

toivomuksia ja mielipiteitä voidaan taas selvittää keskustelemalla lapsen kanssa. Lapsen edun

selvittämiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Selvittäminen on tehtävä erityistä

hienovaraisuutta noudattaen ja se on välttämätöntä aina, kun se on lapsen ikään ja kehitystasoon

nähden mahdollista. On myös oleellista muistaa, että lapsen edun selvittäminen ei tarkoita sitä, että

ratkaisu jätettäisiin lapsen tehtäväksi. Lapsen huollon ja hoidon järjestäminen on aina aikuisen

vastuulla.105

Vanhempien erotessa tai lapsen päätyessä sijaishuoltoon vanhempien ollessa kykenemättömiä

huolehtimaan lapsesta, on selvitettävä lapsen toiveet asuin- ja tapaamisjärjestelyjen suhteen. Lapsen

oikeuksiin liittyvän lainsäädännön ihanteeksi on asetettu tavoite lapsen ja vanhemman suhteen

jatkuvuudesta vanhempien eronkin jälkeen. Vanhemmuus (yleensä biologinen) koetaan keskeiseksi

asiaksi lapsen identiteetin kasvupohjana. Katkeamaton yhteys lapsen ja vanhemman välillä nähdään

näin ollen myös lapsen ihmisoikeutena. Vaikka suhdetta lapsen ja jollakin tavoin ongelmallisen

vanhemman välillä jouduttaisiin rajoittamaan esimerkiksi pelkkiin valvottuihin tapaamisiin, on tämä

lapsen kannalta usein parempi vaihtoehto kuin täydellinen yhteyden katkaiseminen. Tämä näyttäisi

olevan tämän hetkinen johtoajatus lastensuojelun piirissä. 106

Myös kansalaisjärjestöillä on oma tehtävänsä lastensuojelutyön käytäntöjen kehittämisessä.

Esimerkiksi Pelastakaa lapset ry on asettanut lastensuojelutoiminnan kehittämiseksi muun muassa

104 Valjakka 2002 s. 54.
105 HE 252/2006 s. 15
106 Forsberg, Pösö 2004 s. 35.
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seuraavanlaisia tavoitteita: (1) painopistettä on siirrettävä sijaishuollosta ennaltaehkäisevään

toimintaan, (2) avohuollon tukitoimien piiriin on päästävä entistä helpommin, (3) lastensuojelutyötä

on siirrettävä nykyistä enemmän kentälle virastossa tapahtuvan toiminnan sijaan ja (4) lapsen

kuulemista on lisättävä. Tavoitteet koskevat ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, mutta ne ovat

nähdäkseni sovellettavissa myös yleisesti lastensuojelun tavoitteina.107 Listatuista tavoitteista kaksi

ensimmäistä sijoittuvat lähinnä ennalta ehkäisevän toiminnan piiriin. Kolmas tavoite voidaan

ymmärtää sekä ennalta ehkäiseväksi lastensuojelutyöksi että varsinaiseen lastensuojeluun

kuuluvaksi toimintatavaksi. Neljäntenä mainittua lapsen kuulemista tulisi mielestäni harjoittaa joka

vaiheessa enemmän kaikissa lapsen toimintaympäristöissä. Käsittelen näitä kaikkia

lastensuojelutoiminnan tavoitteita tarkemmin luvussa 4.

3.5.2. Tapaus Björkqvist

Karuimpana esimerkkinä lapsen edun määrittämisestä käytännössä voitaneen pitää heinäkuussa

2006 tapahtunutta Björkqvistien perhetragediaa. 18.7.2006 kyseisessä tapauksessa vanhempien

välinen perheriita päättyi aviomiehen tekemään raakaan surmaan, jonka uhrina oli miehen oma

vaimo, Paula Björkqvist. Tapauksen todistajana oli perheen 2-vuotias tytär. Surma toteutettiin

erityisen julmalla tavalla ja tekijä, Jarmo Björkqvist tuomittiin murhasta 14 vuodeksi vankeuteen

Jämsän käräjäoikeuden tuomiolla 3.5.2007. Björkqvist valitti päätöksestä Vaasan hovioikeuteen,

joka piti Jämsän käräjäoikeuden päätöksen ennallaan 26.10.2007 antamassaan tuomiossaan.

Tämän jälkeen syntyi kiista perheen tyttären huoltajuudesta. Uhrin sisar oli jo ennen tapahtumaa

läheinen ja tärkeä henkilö pariskunnan yhteiselle tyttärelle. Tädin ja tytön suhde vahvistui

entisestään Paula Björkqvistin surman jälkeen tytön isän ollessa tutkintavankeudessa. Uhrin sisar

vaati tytön huoltajuutta yksinomaan itselleen, mutta tytön isä vastusti tätä. Asia käsiteltiin Jämsän

käräjäoikeudessa joulukuussa 2007. Jämsän käräjäoikeuden päätöksellä Jarmo Björkqvist

vapautettiin tyttärensä huoltajuudesta 10.12.2007 annetulla tuomiolla. Björkqvistin edustaja ilmoitti

myös, että päätökseen tullaan tyytymään. Lapsen huoltajuus määrättiin uhrin sisarelle.108

Tyttären huoltajuutta käsittelevässä oikeudenkäynnissä jouduttiin varmasti pohtimaan lapsen etua

perinpohjaisella tavalla. Tapauksessa konkretisoituivat tässä työssä esitetyt teoreettiset kysymykset.

107 Pelastakaa lapset ry:n julkaisu Kohti uutta lapsipolitiikka vuodelta 2002 (http://www.pela.fi/lapsipolitiikkaa02.pdf)
108 HS 10.12.2007. Artikkeli Björkqvist menetti tyttärensä huoltajuuden.

http://www.pela.fi/lapsipolitiikkaa02.pdf
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Voiko raakaan surmaan syyllistynyt isä toimia lapsen huoltajana? Voidaanko tapauksessa, jossa

lapsi on todistanut isänsä tekemän raa’an surman, pitää lapsi-vanhempisuhteen ylläpitoa lapsen

edun mukaisena? Nämä olivat asioita, joita tuomioistuin joutui arvioimaan tarkasti ennen

päätöksentekoa, ja joihin ei lainsäädännöstä suoraa vastausta löydy.

Björkqvistien tapauksessa huoltajuuden siirtoa oli hakenut Jämsän sosiaalilautakunta, koska sillä oli

painavat perusteet toimia näin lapsen kehitykseen liittyvistä syistä. Myös käräjäoikeus oli samalla

kannalla sosiaalilautakunnan kanssa. Painavia perusteita lapsen yksinhuoltajuuden määräämisestä

uhrin sisarelle oli useampia. Ensinnäkin jo käytännön syyt estivät Jarmo Björkqvistiä hoitamasta

lapsen huoltoon liittyviä velvollisuuksia. Toisekseen uhrin sisaren ja surmaajan yhteishuoltajuudelle

ei voitu katsoa olevan mahdollisuuksia, sillä uhrin sisarelta ei voida edellyttää kansakäymistä

surmaajan kanssa. Kolmanneksi surmaajan voidaan katsoa rikkoneen myös tytärtään vastaan.

Oikeudenkäynnissä viitattiin lastenpsykiatrin lausuntoon sekä kuultiin myös sosiaalihuollon

työntekijää, joka antoi uhrin sisaren yksinhuoltajuutta puoltavan lausunnon. Björkqvist ei siis

valittanut päätöksestä, mutta hänen edustajansa muistutti, että tapaamisoikeus on mahdollista nostaa

esille myös myöhemmin nyt tehdystä päätöksestä riippumatta.109

Perheoikeuden tutkija Sami Mahkosen mukaan Björkqvistien tyttären huoltajuuskiistassa oli

kyseessä enemmin muotoseikat kuin juridiseen huoltajuuteen liittyvästä ongelmasta. Mahkonen

toteaa, että juridinen huoltajuus on ikään fiktiota, ja sen sijaan oleellista on kysyä, kuka on tytön

sosiaalinen vanhempi, eli kenen luona tyttö käytännössä kasvaa. Björkqvistien tyttären huoltajuus

päätyi siis lopulta uhrin sisarelle, vaikka sukulaisilla ei olekaan säännönmukaista etusijaa lapsen

sijaishuoltoa järjestettäessä.110

Pahimmillaan perheväkivalta voi saada tällaisia muotoja. Toisaalta kärjistyneimmissä tilanteissa

päätöksenteko saattaa olla tavallaan helpompaa, sillä esimerkiksi Björkqvistien tapauksessa jaettua

huoltajuutta ei voitu pitää alkuunkaan mahdollisena. Toisaalta vaikeiden päätösten äärellä ollaan

myös tässä tapauksessa, mikäli isä vaatii tapaamisoikeuttaan. Tuolloin joudutaan vakavasti

harkitsemaan, ovatko lapsen ja isän väliset tapaamiset hyväksi lapselle ja hänen etunsa mukaisia.

Kenties tapaamiset tulevat ajankohtaiseksi vasta vuosien päästä, ja tytär kykenee silloin

muodostamaan asiasta oman mielipiteensä, joka on otettava huomioon päätöksenteossa.

109 Keskisuomalainen 10.12.2007.  Artikkeli Björkqvistien tyttären huoltajuus äidin sisarelle.
110 HS 13.10.2007. Artikkelissa Kuka kuulisi lasta? Sami Mahkonen arvioi lokakuussa vielä ratkaisematonta
Björkqvistien lapsen huoltajuuteen liittynyttä kiistaa.
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4. VIRANOMAISTOIMINTA PERHEVÄKIVALTATILANTEISSA

4.1. Viranomaiset lastensuojelutyössä

Eri alojen viranomaiset kohtaavat lastensuojelullisia kysymyksiä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi

niin kutsutuissa lapsuuden instituutioissa, kuten koulussa ja päivähoidossa, lasten perheen sisäisistä

ongelmista johtuva oireilu näkyy usein ensimmäisenä. Poliisin ja terveydenhuollon tehtävissä eteen

tulevat perhekriisit ovat taas usein pitkälle kehittyneitä ongelmia. Esimerkiksi poliisin tekemällä

kotikäynnillä voi tulla ilmi vaikeasti kärjistynyt perheväkivaltatilanne tai terveydenhuollossa

hoidettaessa perheväkivallan vammoja. Nähdäkseni erilaiset tilanteet edellyttävät viranomaisilta

erilaisia taitoja ja valmiuksia havaita ja hoitaa tilanne. Lastensuojeluun liittyvän viranomaistyön

yhteen kokoavana toimijana on lastensuojeluviranomainen, jonka johdolla perheen tilannetta

ryhdytään ratkaisemaan. Myös uuden lastensuojelulain kautta viranomaisten välistä yhteistyötä on

haluttu korostaa entisestään. Hallituksen esityksessä uudeksi lastensuojelulaiksi todetaan, että lain

tavoitteena on kehittää toimintaa siten, ettei viranomaisten välisestä työjaosta olisi enää

epäselvyyttä. Tätä kautta toivotaan saavutettavan tilanne, jossa apua tarvitsevat lapsen ja heidän

perheensä huomattaisiin ajoissa.111

Jos lastensuojeluun liittyviä toimijoita tarkastellaan laajemmin, ryhmään lukeutuvat myös muun

muassa nuorisotoimen, seurakunnan sekä koulun muu henkilökunta opettajien lisäksi. Uudessa

lastensuojelulain 25 §:ssä on lueteltu laaja joukko ilmoitusvelvollisia tahoja lastensuojelua

vaativissa tilanteissa. Tässä työssä tarkastelu on rajattu kuitenkin pääasiassa poliisiin,

terveydenhuoltoon, kouluun ja sosiaalihuoltoon, sillä muut toimijat voidaan lukea paremminkin

ennaltaehkäisevän työn piiriin kuin varsinaisten lastensuojelullisia ratkaisuja tekevien

viranomaisten joukkoon. Luonnollisesti esimerkiksi sosiaalihuollon tehtäviin kuuluvat myös

ennaltaehkäisevät tukitoimet perhetyössä, mutta sosiaalityön painopiste on suurelta osin perheiden

ongelmien ratkaisussa.

Lastensuojelun keskeisimpinä toimijoina voitaneen perustellusti pitää avohuollon

sosiaalityöntekijöitä. Heidän tehtävänsä on perheiden ongelmien selvittäminen, tavoitteiden ja

strategian valinta ongelmien ratkaisemiseksi, ohjaus ja neuvonta sekä tehtyjen päätösten

111 HE 252/2006, s. 109.
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toimeenpano.112 Tästä syystä sosiaaliviranomaistoiminta saa tässä osiossa merkittävimmän

huomion. Onnistunut lastensuojelutyö vaatii kuitenkin myös viranomaisten tiivistä yhteistyötä113.

Seuraavassa jaksossa käsittelen lastensuojelua ensin erikseen eri viranomaisten näkökulmasta ja

lopuksi viranomaisyhteistyötä sekä siihen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia.

4.1.1. Sosiaaliviranomaiset

Sosiaalityöntekijä on kuntaan palvelussuhteessa oleva työntekijä, jolla on lakiin perustuva

toimivalta toimia lastensuojelun tarpeeseen joutuneen lapsen edun ajajana, toisin sanoen

kunnallisena lapsiasiamiehenä. Lastensuojelun luonne on muuttunut kuitenkin siinä määrin, ettei

lasta nähdä enää pelkkänä kokonaisuudesta irrotettuna toiminnan kohteena, vaan tehtäväksi on

otettu koko lapsen lähipiiristä huolehtiminen ja tukeminen. Sosiaalityön yhtenä merkittävänä

tehtävänä voidaan pitää myös muille viranomaisille annettava neuvonta ja avustava työ. Lisäksi

sosiaalityötä pyritään kehittämään edelleen siten, että sen asema olisi suurempi ennalta ehkäistäessä

sosiaalisten ongelmien syntymistä. 114

LSL:n 11 §:n mukaan kunnassa lastensuojelun toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa

sosiaalihuoltolain 6.1 §:ssä tarkoitettu toimielin (sosiaalihuollosta vastaava toimielin). Toimielimen

on lastensuojelua järjestäessään oltava tarvittaessa yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien, muiden

viranomaisten, muiden kuntien sekä palveluja järjestävien yhteisöjen ja laitosten kanssa riittävien ja

tarvetta vastaavien palvelujen järjestämiseksi ja asiantuntemuksen turvaamiseksi kunnassa.

Lastensuojelulain uudistuttua toimielimelle jää vain vähän tehtäviä päätöksentekijän tai

muutoksenhakuelimen ominaisuudessa. Toimielimellä on kuitenkin edelleen velvollisuus ohjata ja

valvoa alaistensa viranhaltijoiden toimintaa lastensuojeluasioissa. Toimielimen tehtävänä on myös

varata tarvittavat määrärahat lastensuojelulain tarkoittamiin toimiin ja palveluihin. Näin ollen sillä

on taloudellinen vastuu koko palvelujärjestelmästä. 115

LSL:n 13 §:ssä on puolestaan määritelty lastensuojelutoimenpiteistä päättävää viranhaltijaa

koskevat vaatimukset. Säännöksen mukaan päätöksentekoon oikeutettuja ovat kunnan johtosäännön

112 Mikkola, Helminen 1994 s. 31.
113 Ks. tarkemmin viranomaisten välisestä yhteistyöstä esim. oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion erilliskertomus
eduskunnalle vuodelta 2006, s. 19 – 20.
114 Mikkola, Helminen 1994 s. 31
115 Räty 2007 s. 48.
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mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolta edellytetään sosiaalihuollon

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (kelpoisuuslaki) 10.1 §:n mukaista

kelpoisuutta. Johtava viranhaltija voi myös siirtää päätöksenteon muulle viranhaltijalle, jolla on

kelpoisuuslain 10.2 §:n taikka 3 §:n mukainen kelpoisuus. Kelpoisuuslain 3 §:n mukaan

vaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon on sisällytetty

sosiaalityön pääaineopinnot. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu muun muassa sosiaalihuollon

asiakkaitten ongelmien tunnistus, itsenäisen selviytymisen arviointi ja tukeminen sekä tarvittaessa

tukitoimien järjestäminen ja siihen liittyvä päätöksenteko. On siis huomattava, että

sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu harkintaa edellyttävien, yksilön oikeuksiin vaikuttavien tai

niihin puuttuvien päätösten teko ja valmistelu. Sosiaalihuollon hallinnollisiin tehtäviin soveltuu

myös kelpoisuuslain 10.1 §:n vaatimukset täyttävä henkilö. Kelpoisuuslain 10.1 § edellyttää

soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja alan tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa. 116

Perustuslain 19 §:n julkiselle vallalle asetettu velvoite turvata jokaiselle riittävä toimeentulo ja

huolenpito tarkoittaa osaltaan myös terveys- ja sosiaalihuollon järjestämistä. Sosiaalihuoltolaki

puolestaan määrittää näiden palveluiden järjestämisen kunnan tehtäväksi. Sosiaalipalvelut ovat

kunnan lakisääteisiä, ja näin ollen pakollisia tehtäviä. Kunta voi kuitenkin lähtökohtaisesti itse

päättää, missä laajuudessa se palveluita tarjoaa, ja kuinka paljon voimavaroja palveluihin

suunnataan. LSL:n 11 §:n mukaan kunnan on järjestettävä lastensuojelu siinä laajuudessa kuin

kunnassa esiintyvä tarve vaatii. Palvelut on järjestettävä siten, että ne ovat saatavilla aina

tarvittaessa, vuorokauden ajasta riippumatta.

Kunnan voimavarojen ja määrärahojen riittävä suuntaaminen sosiaalihuoltoon on onnistuneen

lastensuojelutyön ehdoton edellytys. On huomattava, että kunnan toimielimen päätös, jolla

kokonaan poistetaan mahdollisuus jonkin tietyn palvelun tai etuuden saamiseen, merkitsee kunnalle

laissa säädetyn yleisen järjestämisvelvollisuuden rikkomista. Kunnan viranhaltijat ovat velvollisia

noudattamaan kunnanvaltuuston ja asianomaisen toimielimen päätöksiä ja ohjeita, mikäli nämä

eivät ole sisällöltään ilmeisen lainvastaisia. Oleellista on myös se, että esimerkiksi lapsen

sijaishuoltotilanteissa tehtävät päätökset eivät saisi pohjautua yksin käytettävissä oleviin

määrärahoihin. 117 Tässä työssä ei paneuduta kuitenkaan tarkemmin kuntien taloudelliseen

suunnitteluun tai sen vaikutuksiin lastensuojelutyössä.

116 Räty 2007 s. 54 – 55.
117 Räty 2007 s. 42 – 44.
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Tämä käy ilmi PeL:n 124 §:stä sekä kuntalain 2.3 §:stä. Käytännön työssä on siis tärkeää tehdä

selväksi, mitkä tehtävät kuuluvat julkisen vallankäytön piiriin, mitkä muihin tehtäviin. Julkiseen

vallankäyttöön liittyviä tehtäviä ei voi ulkoistaa, eli antaa yksityisen toimijan hoidettavaksi muutoin

kuin lailla, sillä julkista valtaa voivat käyttää vain viranhaltijat. Tämäkin mahdollisuus on rajattu

ainoastaan niihin tehtäviin, joissa julkisen vallan käyttö ei ole erityisen merkittävää. Esimerkiksi

lapsen huostaanottoa ei edes lailla voi siirtää yksityisen asiantuntijan päätöksenteon piiriin.

Avustaminen kunnan hallinnollisissa tehtävissä esimerkiksi konsultoinnin muodossa ei kuulu

julkisiin hallintotehtäviin. Sen sijaan oikeuksia ja velvollisuuksia synnyttävä päätöksenteko on

tällaista toimintaa. Kunnan päätöksenteko, esittely ja pysyvämmässä muodossa myös päätöksenteon

valmisteluun osallistuminen ovat julkisia hallintotehtäviä. 118 Tämä on erityisen tärkeää

huolehdittaessa esimerkiksi sosiaalipäivystystä järjestettäessä.

4.1.2. Poliisi

Poliisi on monesti se viranomainen, joka kohtaa perheväkivaltatilanteet tuoreimmillaan.

Perheväkivallasta johtuvien kotihälytysten yhteydessä poliisi kohtaa usein kaikki perheväkivallan

osapuolet samanaikaisesti. Nykyisin poliisi joutuu näihin tilanteisiin yhä useammin, sillä

perheväkivallasta aiheutuneiden kotihälytysten määrä on tasaisesti kasvanut 2000-luvun

ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2000 poliisi sai näistä tilanteista aiheutuneita

hälytyksiä runsaat 15 000, ja vuonna 2006 luku oli jo yli 17 000. Poliisi joutuu siis yhä useammin

kosketuksiin perheväkivallan kanssa. 119

Useimmiten poliisi on se viranomainen, joka kohtaa perheiden ongelmat kärjistyneimmillään

esimerkiksi kotikäyntien yhteydessä. Tämän lisäksi poliisi kohtaa perheväkivaltaa myös

rikostutkinnassa sekä virka-apua antaessaan. Perheväkivalta voi olla taustalla myös

lähestymiskieltoa haettaessa. Perheväkivalta aiheuttaa suhteellisen suuren osan poliisien

kotikäynneistä, sillä noin 50 000 tuhannesta vuosittaisesta kotihälytyksestä runsas kolmannes johtuu

perheväkivallasta. Usein tilanteissa on mukana myös lapsia ja tällöin todennäköisesti myös ilmoitus

lastensuojelun tarpeesta aktualisoituu lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti. 120

118 Räty 2007 s. 44 – 45.
119 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 5.
120 Paavilainen, Pösö 2003 ss. 167.
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Poliisilain (493/1995) 1 §:ssä on määrätty poliisi kuuluvat tehtävät. Näihin lukeutuvat muun muassa

oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen

sekä rikosten estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii yhteistyössä

muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. Poliisilain 14 §

liittyy poliisin toimivaltuuksiin perheväkivaltatilanteessa. 14 §:n mukaan poliisi saa poistaa paikalta

siellä luvallisesti oleskelevan henkilön, mikäli tämä häiritsee muiden henkilöiden kotirauhaa. Poliisi

saa pitää kiinni otettua säilössä 12 tuntia. Poliisilain 20 §:n mukaan poliisimiehellä on oikeus

poistaa paikalta henkilö, jos hänen uhkauksistaan tai muusta käyttäytymisestään voidaan päätellä,

että hän todennäköisesti syyllistyisi henkeen, terveyteen, vapauteen, kotirauhaan tai omaisuuteen

kohdistuvan rikokseen.

Lievempiä perheväkivaltatilanteita ajateltaessa, tätä voidaan pitää jonkinlaisena ensiapuna uhrin

kannalta. Väkivaltaisesti käyttäytyvä puoliso poistetaan paikalta, ja uhrilla on mahdollisuus poistua

tarvittaessa paikalta. Voidaan kysyä, eikö perheväkivaltaan syyllistynyttä voida esimerkiksi

pidättää, ja edetä asiassa tyypillisen pahoinpitelytapauksen tapaan? Vastaus kysymykseen on, että

läheskään aina ei voida. Monissa uhrin asemaa käsitellyissä tutkimuksissa perheväkivallalle

tyypillisinä piirteinä pidetään väkivallalla uhkailua. Uhrit saattavat lykätä pahoinpitelijän jättämistä

peläten pahempaa. Toisissa tilanteissa molemmat puolisot ovat ratkomaan erimielisyyksiään lievän

väkivallan avulla, ja viranomaisten ei haluta puuttuvan tilanteeseen. Niinpä molempien kannalta voi

olla parempi, että tilanteen jälkeinen yö vietetään eri osoitteissa ja aamulla asiaa tarkastellaan

uudessa valossa. Mainittu esimerkki saattaa kuulostaa groteskilta, mutta on valitettavan yleistä

poliisin arkisessa työssä. Tällaisia tapauksia näkee usein käsiteltävän aina iltapäivälehtien otsikoissa

saakka.

Poliisien tekemistä kotikäynneistä voi kertyä merkittävää tietoa perheiden tilanteista. On hyvin

tavanomaista, että kotihälytyskäynneillä havaitaan esimerkiksi päihteiden ongelmakäyttöä, lasten

laiminlyöntiä ja muita epäkohtia. Näistä tiedoista voi olla suurta hyötyä sosiaalityöntekijälle, joka

ryhtyy työskentelemään perheen auttamiseksi.121 Poliisilain 43 §:n mukaan vaitiolovelvollisuus ei

estä poliisia luovuttamasta tietoja muulle viranomaiselle esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa

kyseessä on hengen tai terveyden turvaaminen. Lisäksi poliisilain ensimmäisen pykälän mukaan

poliisi toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Poliisilain 40 §:ssä on säädetty poliisin

antamasta virka-avusta. Sen mukaan poliisin on annettava virka-apua muulle viranomaiselle, jos

121 Paavilainen, Pösö 2003 s. 172–173.
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niin erikseen säädetään. Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa koskevan lain (812/2000) 22 §:n mukaan

sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus saada laissa määrättyjen tehtävien suorittamiseksi

tarpeellista virka-apua muilta viranomaisilta. Näin esimerkiksi poliisi voi antaa virka-apua

kiireellisessä huostaanotossa. Poliisin asema suhteessa muihin tässä työssä esiteltäviin

viranomaisiin poikkeaa siinä, että se on luetelluista viranomaisista ainoa, joka voi käyttää väkivaltaa

ehkäiseviä pakkokeinoja122.

4.1.3. Terveydenhuolto

Suomessa äitiys- ja lastenneuvola toimivat osana kunnallisia terveyskeskuksia. Neuvolatoiminnan

tavoitteena on huolehtia sikiön ja syntyneen lapsen terveyden lisäksi myös koko perheen

hyvinvoinnista. Lapselle tehdään viranomaistarkastuksia äitiys- ja lastenneuvolassa kunnes hän

menee 7-vuotiaana kouluun. 123 Neuvolatoiminnan lisäksi terveydenhuollon henkilöstö on

muutoinkin aitiopaikalla seuraamassa niin lasten kuin perheidenkin hyvinvointia.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) asettaa säädöksen 3 luvussa

terveydenhuollon ammattitoiminnan päämääriksi terveyden ylläpitämisen ja edistämisen.

Säädöksen 17 §:n mukaan terveydenhuollon henkilöstö ei saa luvatta ilmaista yksityisen tai perheen

salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus

säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen. Tässä kohdin on kuitenkin oleellista muistaa

LSL:n 25 §, joka velvoittaa myös terveydenhuollon toimijoita ilmoittamaan viipymättä

sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle tietoonsa tulleesta lastensuojelutarpeesta. Kun

viranhaltija saa tehtävää hoitaessaan tiedon tällaisesta tilanteesta, hän on velvollinen ilmoittamaan

siitä salassapitosäännösten sitä estämättä.

Päihdehuoltoa voidaan niin ikään pitää osana terveydenhuoltoa. Päihdehuollolla on oma asemansa

lastensuojelullisissa tilanteissa. Nykyisin myös lapsia saattaa päätyä päihdehuollon asiakkaiksi, ja

tällaisetkin tilanteet lukeutuvat lastensuojelullisiin asioihin. Päihdehuollolla on kuitenkin myös

toinen merkittävä tehtävä lastensuojeluun liittyen. Päihdehuoltolain 16.2 §:n mukaan päihdehuollon

hoitoprosessissa on otettava huomioon myös huollossa olevan päihdeongelmaisen lapsen hoidon ja

122 Niemi – Kiesiläinen 2006 s. 450.
123 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 7.
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tuen tarve. 124 Säännöstä voitaneen pitää jonkinlaisena osoituksena halusta hoitaa perheiden

ongelmia kokonaisvaltaisemmin, joskin vanhemman saati lapsen päätyessä päihdehuoltoon

ongelmat ovat saattaneet päästä jo sangen vakaviksi perheen sisällä. Kyseessä on tällöin enemmin

oireita hoitava kuin ennalta ehkäisevä lastensuojelutyö, johon kuitenkin tulisi ensisijaisesti pyrkiä.

4.1.4. Koulu ja päivähoito

Lapsen täytettyä 7 vuotta hän siirtyy lastenneuvolan valvonnasta kouluun, jossa hänestä

huolehditaan tämän jälkeen oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon päätehtävänä on huolehtia

lapsen oppimisen perusedellytyksistä, eli lapsen psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta

hyvinvoinnista. Lisäksi tavoitteena on luoda lapselle turvallinen ja terve oppimisympäristö sekä

edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen

oppilashuolto ja sen palvelut, jotka koostuvat kansanterveyslaissa määrätystä

kouluterveydenhuollosta sekä lastensuojelulaissa tarkoitetusta kasvatuksen tukemisesta.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön työntekijöille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville

viranomaisille. Oppilashuoltotoiminnan tulee tapahtua yhteistyössä kotien kanssa. Julkisen vallan

taholta opetus-, sosiaali- ja terveysviranomaisilla on suurin vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista

huolehdittaessa. 125

Peruskoululain 3 §:n mukaan peruskoulun on tehtäviään hoitaessaan pyrittävä läheiseen

yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön kodin kanssa tukemalla kotia sen kasvatustehtävässä. Tämän

lisäksi LSL:n 9 § mukaan kuntien järjestämien (koulu)palveluiden tulee edistää koulun ja kodin

välisen yhteistyön kehittämistä. Lastensuojelulain ja peruskoululain velvoitteet ovat siis näiltä osin

yhtäläiset suhteessa lapsen kotiin. Lisäksi LSL:n 9 § velvoittaa kuntia järjestämään

koulupsykologin ja – kuraattorin palvelut oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen takaamiseksi.

Kyseinen säännös koskee osittain myös alle kouluikäisiä, sillä 9 §:ssä luetellut palvelut koskevat

myös esiopetuksen piirissä olevia lapsia.

Lastensuojelulain lisäksi myös perusopetuslaki asettaa velvoitteet lapsen ja nuoren hyvinvoinnista

huolehtimiselle. Perusopetuslain 31 a §:n mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta tarvittava

124 Virtanen 1995 s. 31.
125 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 7.
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oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitoon liittyvää toimintaa.

Peruskoululain 2 §:n velvoittaa peruskoulua pyrkimykseen kasvattaa oppilaansa tasapainoiseksi,

hyväkuntoiseksi, vastuuntuntoiseksi, itsenäiseksi, luovaksi, yhteistyökykyiseksi sekä

rauhantahtoiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Oman näkemykseni mukaan tätä velvoitetta

voidaan tulkita siten, että kyseessä on juuri vanhempien toimintaa tukeva, ei korvaava toiminta.

Lienee kohtuutonta olettaa, että koulujärjestelmä yksin voisi vastata kuvatusta tehtävästä.

Peruskoululain 2 §:ssä luetellut kasvatustavoitteet ovat pitkälti samansuuntaisia huoltolain 1 §:ssä

sekä päivähoitolainsäädännössä annettujen yleisten kasvatustavoitteiden kanssa126. Tärkeintä lienee,

että kaikki lapsen kasvatukseen liittyvä lainsäädäntö asettaa yhtenevät velvoitteet lapsen hyvälle

kasvatukselle.

4.1.5. Viranomaisten yhteistyö lastensuojelutilanteessa

Lasten ja nuorten ongelmien monimuotoisuus asettaa myös viranomaistoiminnalle uusia

vaatimuksia. Sektoreittain ja toisista erillään toimiva viranomaistyö on tullut tiensä päähän ja myös

lastensuojelutyössä on kehitettävä uusia työtapoja. Moniammatillisen toimintamallin tarve on

tunnistettu ja vähitellen se siirtyy myös käytännön työskentelyyn. Yhtenä esimerkkinä

viranomaissektorit ylittävästä yhteistyöstä mainittakoon sosiaali- ja terveysministeriön johdolla

toteutettu valtakunnallinen Varpu-hanke, jonka päätavoitteena on kehittää uusia työtapoja

varhaiseen puuttumiseen. Tämän tyyppisessä yhteistyössä oleellista on kaikkien osapuolten

sitoutuminen lapsen ongelmien ratkaisuprosessiin. Poikkihallinnollisella toiminnalla voidaan paitsi

saada aikaan parempaa lastensuojelua myös tehostaa viranomaisten toimintaa, joka puolestaan usein

tarkoittaa taloudellista hyötyä. 127

Lastensuojelulaissa on monin kohdin painotettu viranomaistoiminnan tärkeyttä tuettaessa lapsen

kehitystä ja kasvatusta. LSL:n 2.3 § velvoittaa tukemaan lapsen vanhempia, huoltajia ja muita

lapsen huollosta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä heille

tarvittavia tukitoimia. Säännös velvoittaa myös muita kuin kunnan sosiaalihuollon viranomaisia128.

126 Mikkola, Helminen 1994 s. 120.
127 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 5.
128 Räty 2007 s. 19.
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Mielestäni onkin tärkeää nähdä lapsiin liittyvä vastuu laaja-alaisesti ja myös muiden kuin

sosiaaliviranomaisten vastuualueena. Olisi tärkeää pohtia sitä, millaisia mahdollisuuksia esimerkiksi

kouluissa tai päiväkodeissa olisi lisätä lasten ”ensioireilun” lukutaitoa ja sitä kautta viedä asioita

eteenpäin sosiaalihuollolle. Tämän tyyppisessä toiminnassa viranomaisten välinen yhteistyö nousee

jälleen avainsanaksi. Karkeasti yleistäen voitaneen todeta, että kohtalaisen pienin panostuksin

voidaan päästä tilanteeseen, jossa kaikki voittavat: lasten asemaa voidaan parantaa, viranomaisten

työskentely helpottuu jossain määrin sekä kustannukset pienenevät. Vaikka asiat eivät ole

käytännössä aivan näin yksinkertaisia, ollaan poikkihallinnollista yhteistyötä kehitettäessä selvästi

oikealla tiellä.

Viranomaisten yhteistyön lisäämistä tukee omalta osaltaan myös uusi lastensuojelulaki, jonka

tavoitteena on helpottaa viranomaisten tietojen vaihtoa, ja täten myös helpottaa viranomaisten

välistä yhteistyötä. Viranomaisyhteistyötä toteutettaessa on kuitenkin pidettävä huolta myös siitä,

etteivät rajat viranomaisten työtehtävien ja toimivallan jaon välillä hämärtyisi. Työnjako on sikäli

selkeä, että edelleenkin terveydenhuollolle kuuluvat vammojen hoitamiset; poliisille rikosten

selvittäminen ja ehkäiseminen ja tarvittaessa pakkokeinojen käyttö. Sosiaalitoimelle puolestaan

kuuluu yksilön tai perheen vahvistaminen siten, että he voivat elää turvallista ja väkivallatonta

elämää.129

Hyvänä käytännön esimerkkinä onnistuneesta poikkihallinnollisesta viranomaisyhteistyöstä voidaan

pitää erilaisia projekteja, joita on viime vuosina toteutettu kokonaisuudessa tai vasta käynnistetty.

Hyviä tuloksia on saatu muun muassa Valomerkki-toimintamallista, joka on käytössä toteutettu jo

parissakymmenessä kaupungissa. Toimintamallin tavoitteena on, että viranomaisvetoisesti

puututaan nuorten ongelmiin sekä ennaltaehkäistään niiden syntymistä. Yhtenä pääpyrkimyksenä

on vähentää nuorten päihteiden käyttöä. Valomerkki-toimintamallin avulla halutaan löytää

vaihtoehto vanhalle toimintatavalle, jossa lasten ja nuorten ongelmia hoidetaan

viranomaiskohtaisesti. Projektin toiminnassa ovat mukana muun muassa poliisi sekä sosiaali- ja

nuorisotoimi. 130 Projektista on saatu positiivisia kokemuksia ja toivottavaa olisikin, että se

kannustaisi viranomaisia lisäämään tämänkaltaista toimintaa.

129 Niemi – Kiesiläinen 2006 s. 449.
130 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 9.
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4.2. Viranomaisten toiminta ja yhteistyö lastensuojelussa

4.2.1. Suojelutarpeen ilmitulo

Siinä tavallisessa perhetragediassa asiat etenevät useasti niin, että isä ratkeaa juomaan, äiti ajautuu

mielenterveydellisiin ongelmiin ja lopulta myös lapset oireilevat. Kuviossa saattaa monesti olla

mukana myös perheväkivalta. Kriisin purkaminen etenee kuitenkin monesti juuri päinvastoin. Usein

ensimmäiseksi puututaan lapsen tilanteeseen lastensuojelullisin toimin, äidin ongelmiin

terveydenhuollon toimesta ja usein isän ongelmat ehtivät jo hyvin vakaviksi ennen kuin niitä

ryhdytään hoitamaan, monesti sairaalan leikkaussalissa. 131 On toki tärkeää, että lapsille taataan

ensimmäisenä turvallinen kasvuympäristö, mutta muutoin takaperoisessa ongelmanratkaisuketjussa

löytynee aihetta kritiikkiin. Lastensuojelun tarve voi tulla ilmi kuitenkin monin eri tavoin.

Seuraavaksi arvioidaan lastensuojeluilmoitusta uuden lastensuojelulain kannalta sekä viranomaisten

toimintaa näissä tilanteissa.

Vanhan lastensuojelulain 40 §:n mukaan lastensuojelua vaativasta tilanteesta ilmoitusvelvollisia

ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, poliisitoimen, koulutoimen sekä seurakunnan palveluksessa tai

luottamustoimessa olevat henkilöt. Uudistetun lain 25 §:ssä ilmoitusvelvollisuuden piiriin on lisätty

myös nuorisotoimen henkilöt sekä yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat.

Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen on nähdäkseni ollut täysin välttämätöntä, kun otetaan

huomioon jatkuvasti lisääntyvät yksityisten tuottamat palvelut muun muassa sosiaali- terveysalalla.

Tämän lisäksi sosiaaliviranomaisille on asetettu ilmoitusvelvollisuus poliisille mahdollisista

rikosepäilyistä. Uuteen lastensuojelulakiin sisältyy myös periaate, jonka mukaan lastensuojelua

vaativiin tilanteisiin tulee puuttua mahdollisimman varhain132. Periaate ei ole kuitenkaan täysin

ongelmaton. Lasten tilanteisiin puuttuminen ongelmien aikaisessa vaiheessa voi olla vaikeaa, sillä

lapsen ja perheen tilanteesta tulee olla melko paljon näyttöä ennen kuin toimenpiteisiin

ryhdytään133.

Uuden lastensuojelulain 25 §:n mukaan edellä mainittujen alojen edustajat ovat velvoitettuja

ilmoittamaan viipymättä tietoonsa tulleesta lastensuojelun tarpeesta kunnan sosiaalihuollosta

vastaavalle toimielimelle salassapitosäännösten estämättä. Tämä muutos laissa on erityisen

131 Mikkola, Helminen 1994 s. 101.
132 HE 252/2006 s. 8 – 9.
133 HS 11.8.2007. Lastensuojelun keskusliiton hallituksen jäsen Jouni Kerppola kommentoi uutta lastensuojelu lakia
HS:n artikkelissa Uusi lastensuojelulaki sallii perheen yksityisyyden suojan murtamisen.
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tarpeellinen. Vaikka vaitiolovelvollisuus ei aiemminkaan saanut olla este lastensuojelutyössä, se

aiheutti kuitenkin paljon epäselvyyttä käytännön työskentelyssä. Usein vaitiolosäännösten luultiin

estävän tietojen luovuttamisen toiselle viranomaiselle tai aiheuttavan sen, että mahdollisista

tapauksista ei uskallettu ilmoittaa sosiaaliviranomaisille. Uusi lakiin selvästi kirjoitettu lauseke

poistanee huomattavasti ilmoituksiin liittyviä ongelmia.

Viranomaisilla on siis velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta lastensuojelun tarpeesta. Mikäli

ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, on kyseessä virkavelvollisuuden rikkominen. Viranomaisten

osalta lastensuojelutarpeen ei siis pitäisi aiheuttaa erityisiä tulkinnallisia ongelmia. Tosin

epätietoisuutta voi aiheuttaa se, milloin kyseessä on lastensuojelun tarve. Voidaan esimerkiksi

kysyä, milloin vanhempien alkoholin käyttö on liian runsasta, ja täten haitallista lapsille.

Viranomaisten lisäksi yksityisten henkilöiden tietoon tulee tapauksia, joissa kyseessä saattaa olla

tarvetta lastensuojelullisille toimenpiteille. Näihin tilanteisiin saattaa kuitenkin liittyä tiettyjä

ongelmia ilmoittajan näkökulmasta katsottuna. Usein lastensuojelun tarpeesta tietoinen henkilö

kuuluu lapsen perheen lähipiiriin. Tällöin kynnyskysymykseksi saattaa nousta ilmiantajan

henkilöllisyyden paljastuminen.

Sukulaisilla, naapureilla ja työtovereilla saattaa usein olla aavistus tai jopa varma tieto esimerkiksi

perhesuhdeväkivallan uhrin tilanteesta. Uhri voi ottaa tilanteen esille jopa suoraan keskusteluissa

läheistensä kanssa. Mikäli perheessä on lapsia, saattaa kyseessä olla lastensuojelullisia toimenpiteitä

vaativa tilanne. Lastensuojeluilmoituksen tekemistä harkitessaan yksityinen henkilö joutuu

kuitenkin ottamaan huomioon henkilöllisyytensä ilmitulon. Lastensuojeluilmoituksen alustava

käsittely on viranomaisen lakiin perustuvaa käsittelyä ja selvitystyötä, jonka perusteella ilmoituksen

kohteena olevalla henkilöllä tai perheellä on oikeus saada tietoonsa ilmoituksen tekijä sekä tieto

ilmoituksen sisällöstä. Tiedonsaantioikeus perustuu julkisuuslain 11 §:n mukaiseen

asianosaisuusasemaan. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa erittäin

tärkeän yksityisen edun sitä vaatiessa. Tällaiseksi eduksi voidaan katsoa esimerkiksi tilanne, jossa

on perusteltua epäillä, että ilmoittaja on hengen- tai terveydenvaarassa. 134 Tilanne on sikäli

ongelmallinen, että asianosaisen tiedonsaantioikeus on hyvin merkittävä oikeus.

Lastensuojeluilmoituksen tekevien henkilöiden täydellinen anonymiteetti voisi helposti johtaa

asiattomiin ilmoituksiin kiusantekotarkoituksessa. Toki yksilön oikeuksia tulee suojata, vaikka

kyseessä olisi aiheellinen ilmoitus. Seuraava KKO:n tapaus osoittaa lastensuojeluilmoituksen

134 Räty 2007 s. 151 – 153.
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tekijän ongelmallisen aseman, ja toisaalta ilmoitusta koskevan perheen tukalan aseman, mikäli

ilmoitus on aiheeton.

KKO1993:61
Sosiaaliviraston osastopäällikkö (A) oli saanut tuntemaltaan henkilöltä (B) kuulla, että poliisi (C)
oli useita vuosia pahoinpidellyt poikaansa ja käyttänyt tätä seksuaalisesti hyväkseen.
Sosiaaliviranomaiset suorittivat kotikäynnin, minkä yhteydessä C.lle selvisi A:n ja B:n keskustelu.
C piti väitettä täysin perusteettomana, ja halusi A:n paljastavan ilmiantajan henkilöllisyyden. A ei
paljastanut nimeä, ja C vaati asiasta tutkimusta kunnianloukkauksena. Esitutkinnassa A vetosi
vaitiolovelvollisuuteensa, ja asiasta pantiin alulle oikeudenkäynti, jossa A:ta vaadittiin paljastamaan
B:n henkilöllisyys. KO katsoi ottaen huomioon erityisesti ilmoituksen kohteeksi joutuneen perheen
ja lapsen oikeussuojan tarpeen, ettei kysymys ollut sellaisesta seikasta, jota virkamies ei olisi saanut
kertoa. KO velvoitti A:ta ilmoittamaan esitutkinnassa B:n nimen. HO ja KKO pysyivät KO:n
kannassa. Lisäksi HO totesi, että koska C oli ammatiltaan poliisi, hänellä on keskimääräistä
suurempi mahdollisuus joutua koston- tai kiusanteonkohteeksi. C:lle oli annettava B:n
henkilötiedot.

4.2.2. Lapsi ja viranomaistoiminta

Lapsen kohtaaminen viranomaistyöskentelyssä asettaa toiminnalle aina erityisvaatimuksia. Lapsen

kanssa ei voi työskennellä samalla tavoin kuin aikuisen kanssa. Lapsi ei ymmärrä asioita vielä

samalla tavoin kuin aikuinen ja esimerkiksi huostaanottotilanteet voivat olla pelottavia etenkin

pienille lapsille. Tästä syystä viranomaiset tarvitsevat erityistaitoja lasten kohtaamisessa. Tässä

työssä tarkastelun kohteena eivät kuitenkaan ole viranomaisilta vaadittavat sosiaaliset taidot, niin

kiinnostava kuin aihe olisikin. Sen sijaan tässä osassa tarkastellaan lain viranomaisille asettamia

velvollisuuksia liittyen lapsen kohtaamiseen.

Velvoite lapsen kuulemisesta häntä itseään koskevassa asiassa on sisällytetty jo YK:n lasten

oikeuksien yleissopimukseen. Sopimuksen 12 artikla edellyttää, että lasta on kuultava ja lapsen

näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. YK:n sopimuksen tausta-

ajatuksena on, että lapsi tulee nähdä henkilönä, jolla on oikeuksia, ja jonka tulee voida ottaa osaa

hänelle kuuluvien oikeuksien toteutumisessa. Lapsella tulee olla oikeus esittää mielipiteensä missä

tahansa häntä itseään koskevassa asiassa niin kotona, koulussa kuin kuntatasollakin. Lapsen tulee

voida vaikuttaa aktiivisesti oman etunsa määrittämiseen. Tärkeää on kuitenkin huomata, että

kyseessä on nimenomaisesti lapsen oikeus, ei velvollisuus. 135 Lapselle ei voida yksinään sälyttää

vastuuta päätöksenteossa tai lasta ei saa asettaa vaikeisiin tilanteisiin, jossa lapsi joutuisi

135 Tigerstedt-Tähtelä 2000 s. 52.
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valitsemaan esimerkiksi vanhempiensa välillä. LOS:n mukaan lapsen kuulemiseen liittyvät

menettelyt ja ikärajat tulisi sisällyttää lainsäädäntöön, ja niitä tulisi myös tarkistaa ajoittain136.

Suomessa näin onkin menetelty ja lapsen kuulemiseen liittyvät velvoitteet ovat määritelty tarkasti

lainsäädännössä. Kansallisen lainsäädännön tasolla lapsen kuuleminen ja osallistumisoikeus on

sisällytetty jo Suomen perustuslakiin. PeL:n 6.3 §:n mukaan lapsella on oikeus vaikuttaa itseään

koskeviin asioihin kehitystään vastaavalla tavalla. Alemman asteiseen lainsäädäntöön on sisällytetty

tarkemman velvoitteet lapsen kuulemisesta. Sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:n mukaan

sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä

erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ja muut seikat, joilla on merkitystä häntä koskevassa

asiassa.

Tämän velvoitteen tarkoituksena on, että asiakasta opastetaan ja neuvotaan siten, että hän ymmärtää

hänelle kuuluvat oikeudet ja pystyy muodostamaan oman käsityksensä asioista ja häntä koskevista

päätösehdotuksista. Lapsi sosiaalihuollon asiakkaana asettaa erityisvaatimuksia

viranomaistoiminnalle. LSL:n 5 §:n mukaan lapselle on hänen ikäänsä ja kehitystään vastaavalla

tavalla turvattava oikeus saada tietoja häntä koskevassa lastensuojelu asiassa ja mahdollisuus esittää

siinä mielipiteensä. Lisäksi lasta tai nuorta koskevassa päätöksenteossa on kiinnitettävä erityistä

huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin. Lapsen kuulemisen asemaa on korostettu

entisestään uudessa lastensuojelulaissa. Lapsen kuulemisesta ja hänen mielipiteensä selvittämisestä

on säädetty LSL:n luvussa 4.

Lapsen asemaa sosiaalihuollon asiakkaana on korostettu erityisesti uuden lastensuojelulain myötä,

ja lapsi pyritään nyt näkemään aktiivisena toimijana hänen oikeuksistaan päätettäessä. Lasta ei pidä

enää nähdä passiivisena toiminnan kohteena. LSL:n 20 §:ssä määrätään lapsen kuulemisesta ja

mielipiteen selvittämisestä lastensuojelua toteutettaessa sekä ottamaan ne huomioon lapsen iän ja

kehitystason edellyttämällä tavalla. Lisäksi kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen on määrätty

suoritettavaksi hienovaraisuutta noudattaen ja niin, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa lapselle.

Selvitystavat ja lapsen mielipiteet on kirjattava asian käsittelyyn liittyviin asiakirjoihin.

136 Tigerstedt-Tähtelä 2000 s. 52.
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4.2.3. Lastensuojelun keinovalikoima

Lastensuojelulain 3 §:n mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen

selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijais-

ja jälkihuolto. Tässä jaksossa esittelen tätä keinovalikoimaa. Selvitykseen liittyvää toimintaa on

esitelty jo työssä, mutta nyt tarkasteltavina ovat ne vaihtoehdot, joihin voidaan ryhtyä, mikäli

lastensuojelun tarvetta koskeva selvitys niin vaatii.

Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelun keskeinen periaate on vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen lasten

kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon

nähden, paitsi jos avohuollon tukitoimia ei voida pitää riittävinä lapsen edun kannalta. 137Tarve

avohuollon tukitoimille voi syntyä monista eri syistä. Lapsen ja vanhemman välinen

kommunikointi voi olla heikkoa tai sitä ei ehkä ole enää ollenkaan. Perheissä voi esiintyä monia

muitakin ongelmia, jotka voivat johtua esimerkiksi vanhempien puutteellisesta kasvatuskyvystä.

Lasta saatetaan kasvattaa epäjohdonmukaisesti, epäoikeudenmukaisesti tai muutoin lapsen

persoonaan negatiivisesti vaikuttavalla tavalla. Suurina ongelmaryhminä voidaan pitää myös

päihteiden väärinkäyttöä ja nyt käsiteltävää perheväkivaltaa.

LSL:n 7 luvussa on määritelty avohuollon tukitoimiin lukeutuvia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat

muun muassa perheen aineellisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tällä tarkoitetaan asunnon sekä

minimitoimeentulon turvaamista perheelle. Huomattavaa on, että puutteelliset asuinolot tai

vähäinen toimeentulo eivät ole missään tilanteissa perusteita lapsen huostaanotolle138.  Tämän

lisäksi perhettä voidaan auttaa järjestämällä perheelle tukihenkilö tai – perhe, lapselle kuntoutus- tai

terapiatoimintaa taikka muuta perhettä tukevaa toimintaa.

LSL:n 34 §:ssä on annettu velvoitteet koskien niitä tilanteita, jolloin avohuollon tukitoimiin on

ryhdyttävä. Säännöksen mukaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on ryhdyttävä avohuollon

tukitoimiin viipymättä: (1) jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai

kehitystä; taikka (2) jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. LSL:ssa

määritellyssä avohuollon tukitoimien tavoitteena on kehittää lapsen kasvuoloja ja toisaalla

vanhempien kasvatuskyvyn tukeminen. LSL:n 3.3 §:ssä tarkoitettu ehkäisevä lastensuojelu liittyy

137 HE 252/2006 s. 18.
138 HE 252/2006 s. 18.
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läheisesti avohuollon tukitoimiin. Avohuollossa korostuvat ennen kaikkea sosiaalityön ohjaava ja

neuvova luonne. Jotta avohuollon tukitointen tehokkuus edellyttää viranomaisten taholta aktiivista

palveluiden tarjoamista, ja toisaalta myös asiakkaan oma-aloitteista osallistumista toimintaan.

Avohuollon onnistumisen avainsana on vapaaehtoisuus, ja tukitointen järjestäminen edellyttääkin

sekä lapsen huoltajan että 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta. 139

Avohuollon tukitoimet voidaan järjestää vain lasta koskevina tai perhettä kokonaisuudessa tukevana

toimintana. Avohuollon tukitoimia voidaan hyödyntää myös jälkihuoltoon liittyvässä toiminnassa.

Näiden toimintojen tavoitteena on useimmiten ratkaista perhettä tai lasta koskevia ongelmia.

Ongelmat voivat olla hyvin moninaisia ja vaihdella suuresti perhekohtaisesti. Sosiaalihuollon

asiakassuunnitelman avulla pyritään löytämään oikeanlaiset tukimuodot kullekin asiakkaalle.

Lapsen kiireellinen sijoitus

Lapsen kiireellisestä sijoituksesta140 on säädetty LSL:n 38 §:ssä. Säännöksen mukaan lapsen ollessa

välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa

kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa

hoito ja huolto. Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä. Ennen päätöstä kiireellisestä

sijoituksesta on selvitettävä lapsen, vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta vastaavan

henkilön mielipide ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos selvittämisestä

aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai

turvallisuudelle. Viimeksi mainittu lauseke toteutunee melko usein kiireellisten sijoitusten

yhteydessä, sillä kyseessä voi olla esimerkiksi pienen lapsen sijoitus, joka on jätetty vaille hoitoa.

Vanhemmat eivät välttämättä ole tällaisissa tilanteissa aina edes tavoitettavissa.

Perheväkivaltatilanteissa kiireellinen sijoitus saattaa olla myös tärkeä väline lasten suojelemiseksi.

Jos esimerkiksi lapsen äiti on pahoinpidelty niin vakavasti, että vammat vaativat sairaalahoitoa, on

lapsen kiireellinen sijoitus sosiaaliviranomaisen käytettävissä olevista keinoista tehokkain.

Kiireellisen sijoituksen suhteen on myös tärkeää huomata, että sitä ei voida käyttää lähtökohtaisesti

huoltoriidan tai tapaamisriidan ratkaisukeinona. Tilanteissa, joissa etävanhemmalla on lapsen

139 Räty 2007 s. 201.
140 HE 252/2006, s.89. Vanhan lastensuojelulain ilmaisu kiireellinen huostaanotto on uudessa laissa korvattu ilmaisulla
kiireellinen sijoitus. Tällä haluttiin korostaa käsitteiden huostaanotto ja sijoitus eroavaisuuksia.
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tapaamisoikeus, saatetaan joutua miettimään lapsen palautukseen liittyviä kysymyksiä silloin kun

lasta ei palauteta takaisin toiselle vanhemmalle sovitun mukaisesti.141

Huostaanotto

Lapsen huostaanotosta on säädetty LSL:n 40 §:ssä. Säännöksen mukaan lapsi on otettava

sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, mikäli lapsen

huolenpidossa ilmenevät puutteet aiheuttavat vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle ja terveydelle,

taikka jos lapsi vaarantaa itse omalla toiminnallaan terveyttään tai kehitystään esimerkiksi

päihteiden käytöllä, rikollisella toiminnalla tai muulla vastaavalla tavalla. Käytännössä

huostaanoton edellytys on, että tilannetta ei ole mahdollista hoitaa avohuollon tukitoimilla.

Sijaishuollon järjestämisen tulee olla myös lapsen edun mukaista. Sijaishuollon tulee tukea kaikin

tavoin lasta, ja näin ollen riittäväksi toimenpiteeksi ei voida katsoa lapsen siirtoa paikasta toiseen

”säilytettäväksi”. Vaikka lapsen huostaanotto ja sijaishuolto ovatkin viimesijaisia toimenpiteitä, se

ei tarkoita kuitenkaan sitä, että avohuollon tukitoimia tulisi aina käyttää ennen huostaanottoa.

Avohuollon tukitoimia ei saa kuitenkaan käyttää kokeilevasti lapsen edun kustannuksella. 142

Säännöksessä on kuvattu ensin huostaanoton perusteet, joiden jälkeen tulevat huostaanoton

edellytykset. Edellytysten on siis täytyttävä, jotta huostaanottoon voidaan ryhtyä. Perusteet ovat

samat siitä riippumatta, tehdäänkö päätös lapsen huostaanotosta kunnassa huoltajan ja lapsen

suostumukseen perustuen tai kunnan hakemuksen perusteella tehty hallinto-oikeuden päätös.

Molemmissa tapauksissa huostaanottoa koskevan päätöksenteon ja siihen liittyvän valmistelun on

oltava yhtä perusteellista sekä päätöksen perustelut on tehtävä säännöksen tarkoittamin tavoin. 143

Uuden lastensuojelulain myötä myös tahdonvastaiseen huostaanottoon liittyvä päätöksentekotapa

muuttuu. Tähän asti kunnan johtava sosiaaliviranomainen on tehnyt tahdonvastaiseen huostaanoton

koskevan päätöksen, joka on vahvistettu hallinto-oikeudessa. Uuteen lastensuojelulakiin perustuvan

muutoksen mukana päätökset siirtyvät nyt hallinto-oikeuden tuomareiden tehtäviksi.

Oikeusministeri Tuija Braxin mukaan uusi käytäntö ei välttämättä ole ongelmaton. Braxin mukaan

pahimmassa tapauksessa tuomarit joutuvat ottamaan sosiaaliviranomaisen roolin. Uuden

järjestelmän toimivuutta onkin tarkoitus arvioida ensimmäisen kerran jo vuoden kuluttua uuden

lastensuojelulain voimaantulosta oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välisenä

141 Räty 2007 s. 219.
142 Räty 2007 s. 227 – 228.
143 Räty 2007 s. 228.
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yhteistyönä. Ratkaisevana tekijänä uuden järjestelmän toimivuuden kannalta voitaneen pitää sitä,

kuinka hyvin kunnissa valmistellaan tuomioistuimelle tehtävät tahdonvastaista huostaanottoa

koskevat esitykset. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että hallinto-oikeuksien työmäärä tulee lisääntymään

uudistuksen myötä. Esimerkiksi suullisten käsittelyiden määrän arvellaan lisääntyvän.144

4.2.4. Lapsi, huoltajuuskysymykset ja tapaamisoikeus

Yleensä perheissä on isä, äiti, ehkä pikkusisko, pikkuveli, isosisko tai isoveli. Jonkun perheessä on
voinut erota isä ja äiti, myös perheen lapset ovat voineet hajota toisistaan. Perheen kanssa on kiva
olla mökillä, kaupungilla, vierailla tai vaan kotona, mutta joillekin se ei ole mahdollista. Lastenkin
täytyy oppia elämään ilman äitiä tai isää.

Elina Ketonen, 3 lk. 1994 145

Vanhempien erotessa on aina pohdittava myös lasten huoltajuuteen liittyviä kysymyksiä.

Ideaalitilanteessa asioista sovitaan sovussa vanhempien välillä lapsen mielipidettä kuunnellen ja

mahdollisuuksien mukaan kunnioittaen. Ratkaisut eivät synny kuitenkaan läheskään aina näin

helposti. Jos lapsi on hyvin pieni, eikä tästä johtuen voi ilmaista mielipidettään, on asia ratkaistava

vanhempien mielipiteiden pohjalta. Ongelmia voi syntyä niin kutsutussa normaalissakin

erotilanteessa esimerkiksi silloin, kun vanhemmat ovat muuttamassa hyvin kauas toisistaan, eikä

normaaleja viikonlopputapaamisia ole käytännön syistä mahdollisia järjestää etävanhemman ja

lapsen välillä. Yhä yleisempää on sekin, että vanhemmat asuvat jopa eri valtioissa.

Lapsesta ja tämän asioiden hoitamisesta puhuttaessa on oleellista erottaa toisistaan käsitteet huolto

ja holhous. Nykyisellään holhouksella ymmärretään lähinnä lapsen omaisuuden hoitamiseen

liittyviä asioita. Lapsen huollolla taas tarkoitetaan kaikenlaista huolenpitoa lapsesta ja hänen

asioistaan. Käsitteet ovat rinnakkaisia, toisin kuin oli ennen 1984 voimaan tullutta

lastensuojelulakia, jolloin holhous ymmärrettiin huollon yläkäsitteeksi. Nykyisin esimerkiksi

huostaanoton myötä lapsen holhous ei siirry sosiaaliviranomaisille vaan ainoastaan huolto, ja sekin

vain siinä määrin kuin huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi on välttämätöntä.146

144 HS 27.12.2007. Artikkelissa Lasten tahdonvastaiset huostaanotot aiheuttavat hallinto-oikeuksiin juttutulvan Tuija
Brax arvioi uuden lastensuojelulain tuomia muutoksia huostaanottoihin liittyvässä päätöksenteossa.
145 Vasamies, Palviainen (toim.) 2004 s. 91.
146 Mikkola, Helminen 1994 s. 84.
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Vanhempien yhteinen huoltajuus jatkuu eron jälkeenkin, jollei muuta vaadita ja päätetä.

Vanhempien lisäksi lapsen huoltajina voivat toimia myös isä- tai äitipuolet, isovanhemmat tai muut

lapselle läheiset henkilöt. Lapsen huolto voidaan siis järjestää kulloistenkin olosuhteiden

mukaisesti. Kun huoltajia on useampia, he vastaavat yhdessä lapsen huoltoon liittyvistä asioista.

Asioista tulee voida päättää yksimielisesti huoltajien kesken, muutoin yhteishuoltajuutta ei ole

perusteltua järjestää. 147

Lapsen tapaamisoikeutta säätelee vuonna 1984 voimaan tullut laki lapsen huollosta ja

tapaamisoikeudesta (myöhemmin huoltolaki). Lain perusajatuksena oli jo tuolloin, että lapsella

tulee olla oikeus molempiin vanhempiinsa näiden keskinäisestä suhteesta riippumatta. Vanhempien

ero ei tuo itsessään muutosta lapsen huoltoon liittyvissä velvollisuuksissa. Lain tavoitteena on, että

vanhemmat säilyttäisivät eron jälkeenkin lapsen huoltajuuden yhteisenä.148 Kuten silloinen

lastensuojelulaki on myös huoltolaki ollut aikanaan hyvin moderni ja kirjoitettu niin yleisessä

muodossa, että se on pysynyt hyvin ajanmukaisena, ja on sovellettavissa edelleen myös

muuttuneessa asenneympäristössä. Huoltolain mukaan tapaamisoikeuden tarkoituksena on säilyttää

yhteys lapsen ja etävanhemman välillä. Lain 9 §:n perusteella tuomioistuin voi vahvistaa tämän

oikeuden. Lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 224/1982) mukaan huollon tavoitteena on

turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten

mukaisesti, ja mahdollistaa lapselle oikeus saada osakseen huolenpitoa molemmilta

vanhemmiltaan.149

Huoltolain 5 §:n mukaan lapsen huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä,

ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Merkitykseltään

vähäiset  päätökset  voi  tehdä  myös  yksin  toinen  huoltajista,  jos  toinen  ei  voi  osallistua  asiaan

esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi. Lapseen ja hänen tulevaisuuteen merkittävästi

vaikuttavaan päätöksentekoon tarvitaan kuitenkin aina huoltajien yhteinen päätös. Huoltolain

tärkein periaate on ilmaistu kuitenkin säädöksen 10 §:ssä. Sen mukaan lapsen huoltoa ja

tapaamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti.

Lapsen huoltajuuteen liittyvät kysymykset ovat hyvin yleisiä erotilanteissa. Mikäli vanhemmat eivät

kykene sopimaan lapsen huoltoon liittyvistä asioista yksimielisesti, heille voidaan tarjota

147 Mikkola, Helminen 1994 s. 85
148 Gottberg 1990 s. 58.
149 Aaltonen 2004 s. 58.
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keskusteluapua ja neuvontaa tilanteen ratkaisemiseksi. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat

tuolloin yksi mahdollisuus vanhempien avuksi. Mikäli sopua ei löydy vieläkään,

sosiaalilautakunnalla on velvollisuus ryhtyä toimiin tilanteen ratkaisemiseksi, jotta parhaaseen

lopputulokseen päästäisiin. Huoltolain 14 §:n mukaan sosiaalilautakunnalla on myös oikeus käyttää

vireillepano- ja puhevaltaa tuomioistuimessa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta tai holhousta

koskevassa asiassa. 150

Aikaisemmin avioero johti siihen, että huoltajuus määrättiin ainoastaan toiselle vanhemmalle.

Nykyisin pääsääntö on kuitenkin se, että vanhemmat saavat lapsen yhteishuoltajuuden, ja

yksinhuoltajuuteen päädytään vain silloin, kun toinen vanhemmista joudutaan erottamaan

huoltajuudesta ratkaisemattomien erimielisysien vuoksi. Lapsen huolto on mahdollista uudelleen

järjestää myös silloin, kun lapsi asuu pysyväisluonteisesti muualla kuin vanhempiensa luona. Jos

lapsen olosuhteet ovat vakiintuneet, ja lapsen ja hänen tosiasiallisen huoltajansa välinen suhde

muistuttaa hyvää lapsi-vanhempi suhdetta, on lapsen huoltajuus mahdollista siirtää tosiasialliselle

huoltajalle kokonaan tai yhdessä muiden huoltajien ohelle. Näin voidaan menetellä etenkin silloin,

kun vanhemman ja lapsen välinen kanssakäyminen on hyvin vähäistä. Huoltajuuden siirtyminen

tosiasialliselle huoltajalle ei kuitenkaan poista vanhemman elatusvelvollisuutta. 151

Käytännön esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan mainita jo edellä esitelty Björkqvistien

tapaus. Jämsän käräjäoikeuden päätöksellä surmatun Paula Björkqvistin sekä surmaaja Jarmo

Björkqvistin yhteisen 3-vuotiaan tyttären huoltajuus siirrettiin yksin tyttären tädille, uhrin sisarelle.

Jarmo Björkqvist olisi halunnut yhteishuoltajuuden itselleen ja tädille, mutta käräjäoikeuden kannan

mukaan tätiä ei voida velvoittaa toimimaan yhteistyössä henkilön kanssa, joka on syyllistynyt hänen

lähiomaisensa raakaan surmaan. Jarmo Björkqvistille jäi silti tyttärensä elatusvelvollisuus.

Sosiaalilautakunta voi vahvistaa lapsen huoltajuuteen ja tapaamisoikeuteen liittyvän sopimuksen

silloin, kun vanhemmat esittävät, että huolto uskotaan yhdessä molemmille vanhemmille tai yksin

toiselle. Sosiaalilautakunnan on varmistuttava ennen sopimuksen vahvistamista siitä, ettei sopimus

ole vastoin lapsen etua. Sopimus on tehtävä kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaavan

mukaisesti. Vanhemmat voivat keskinäisesti sopia lapsen huoltoon liittyvistä seikoista, mutta

vanhempien välisellä sopimuksella ei voida sopia kolmannen osapuolen huoltajuudesta. Ainoastaan

150 Mikkola, Helminen 1994 s. 86.
151 Mikkola, Helminen 1994 s. 87.
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tuomioistuin voi päättää huoltajuuden uskomisesta muulle kuin vanhemmalle. Mikäli on syytä

olettaa, että sopimus on vastoin lapsen etua, asiasta on tehtävä lisäselvityksiä. 152

4.2.5. Salassapito vs. tietojenluovuttaminen

Perustuslain 10 §:ssä on säädetty suojattavaksi jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha.

Perusoikeus komitea on kuitenkin todennut perusoikeusuudistusta valmisteluun liittyneessä

mietinnössään, että yksityiselämän piirin tarkka määritteleminen on vaikeaa. Selkeänä esimerkkinä

yksityiselämän suojan piiriin kuuluvista asioista voidaan kuitenkin mainita perhe-elämä, vakka sitä

ei olekaan mainittu suoraan PeL:n 10 §:ssä. On myös todettu, että yksityisyyteen kuuluu muun

muassa oikeus tietää ja päättää itse omien tietojensa käytöstä. Yksilöllä tulee myös olla oikeus pitää

itseään koskevat tiedot ominaan ja poissa toisten ulottuvilta. On huomattava, että perustuslaissa

tarkoitettu yksityiselämän suoja tarkoittaa sekä yksityisyyden että luottamuksen suojan turvaamista.

Oleellinen osa tietojen luottamuksellisuutta on salassapito. Salassapito merkitsee sitä, että silloinkin

kun laki mahdollistaa luottamuksellisten tietojen vaihdon (viranomaisten kesken), huolehditaan

samalla myös siitä, ettei tieto kulkeudu ulkopuolisille. Viranomaisella voi siis olla oikeus kerätä

luottamuksellisiakin tietoja henkilöstä ratkaisunsa perustaksi. Tämän toiminnan yhteydessä ei saa

kuitenkaan kerätä ratkaisun kannalta merkityksetöntä tietoa. 153

Tiivistetysti voidaan todeta, että ”yksityisyys” liittyy henkilön suhteeseen kaikkiin ulkopuolisiin

nähden, ja ”luottamuksellisuus” henkilön kommunikaatioon esimerkiksi viranomaisen edustajan

kanssa. Näiden kahden termin voidaan todeta kuvaavan ja liittyvän lähinnä yksityisen henkilön

oikeuksiin. Seuraavat käsitteet puolestaan ovat oleellinen osa viranomaistoimintaa, ja liittyvät

olennaisesti viranomaisia koskeviin velvoitteisiin. ”Salassapito” liittyy yksityisen henkilön ja

viranomaisen edustajan väliseen kommunikointiin ja tietojen vaihtoon. Yksityisen henkilön kanssa

kommunikoinut taho joutuu harkitsemaan tietojen luovuttamisen ”välttämättömyyttä”, mikäli toinen

viranomainen niitä häneltä pyytää. 154

Yksityisyyden suojassa on siis kyse ihmisten perusoikeudesta. Perusoikeuksia voidaan rajoittaa tai

niihin voidaan puuttua vain hyvin vähäisissä määrin. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan

152 Mikkola, Helminen 1994 s. 88–89.
153 Lehtonen 2003 s. 26 – 27.
154 Lehtonen 2003 s. 28.
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käytännöistä on muodostuneet kriteerit sille, missä tapauksissa kansalaisten perusoikeuksiin

puuttuminen on normaalin lainsäädännön puitteissa hyväksyttävää. Perusoikeuksien yleisten

rajoitusperusteiden luettelo pitää sisällään seuraavat vaatimukset:

• rajoituksen tulee perustua eduskuntalakiin

• rajoitus on tarkkarajainen ja riittävän täsmällisesti määritelty

• rajoitusperuste on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävän ja painavan

yhteiskunnallisen tarpeen vaatima

• perusoikeuden niin kutsuttuun ydinalueeseen ei puututa

• rajoitukset ovat välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi ja oikeutetussa suhteessa

perusoikeuden suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevan

yhteiskunnallisen intressin painoarvoon

• perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvatakeista

• rajoitukset eivät ole ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden

kanssa 155

Lastensuojeluun liittyvissä tapauksissa suhtautuminen salassapitoon on melko selkeä. Jo vanha

lastensuojelulaki sisälsi säännöksen, joka velvoitti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön

ilmoittamaan lastensuojeluviranomaisille tietoonsa tulleesta lapsen pahoinpitelystä, heitteillejätöstä

tai muusta lastensuojelutarpeesta (LSL 683/1983 40 §)156. Lastensuojelu onkin yksi niistä harvoista

tilanteista, joissa universaalisti hyväksytään muun muassa lääkärin salassapitovelvollisuuden

aktiivinen rikkominen. Aiheettomaksi osoittautunut epäilys johtaa kuitenkin yleensä aina

hoitosuhteen päättymiseen. 157

Nyt vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain uudistuksen yhtenä tärkeimmistä

tavoitteista voidaan pitää tietojen luovuttamiseen liittyvien säännösten selventämistä entisestään.

Kuten vanhan lainkin perusteella käy ilmi, salassapitosäännökset eivät saaneet olla

lastensuojelutyön esteenä, mutta nyt tämä periaate on tuotu entistä selvemmin esille lastensuojelua

koskevissa säännöksissä. LSL:n 25 §:n mukaan viranomainen on velvoitettu tekemään ilmoituksen

lastensuojelun tarpeesta salassapitosäännösten estämättä. Ainoan poikkeuksen

ilmoitusvelvollisuuteen tekee rippisalaisuus. Jos esimerkiksi pappi on ripin tai muun

155 Lehtonen 2003 s. 31 – 32.
156 Ks. myös HE 252/2006 s. 31.
157 Lehtonen 2003 s. 158 – 159.
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sielunhoidollisen toimenpiteen yhteydessä saanut lastensuojelun tarpeesta, ei hän ole velvoitettu

tekemään asiasta ilmoitusta lastensuojeluviranomaisille. Kirkkolain 5 luku kieltää ehdottomasti

rippisalaisuuden paljastamisen. Ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin muilta osin seurakunnan

työntekijöitä samoin kuin muitakin viranomaisia.158

Perusopetuslain 40 §:ssä on säädetty opetuksen järjestäjän salassapitovelvollisuudesta ja sen

soveltamisesta. Pykälän 2 momentissa on säädetty siitä, millä edellytyksillä oppilaaseen tai hänen

perheeseensä liittyviä henkilökohtaisia tietoja voidaan luovuttaa muun muassa oppilashuollon

käyttöön. Säännöksen mukaan opetuksesta vastaavien toimielinten jäsenet sekä koulun

henkilökunta ja terveydenhuollosta sekä muusta oppilashuollosta vastuussa olevat henkilöt saavat

salassapitovelvollisuuden estämättä antaa toisilleen opetuksen asianmukaisen järjestämisen

edellyttämät, välttämättömät tiedot. Perusopetuslaki ei sisällä säännöksiä esimerkiksi

koulupsykologin oikeudesta saada tietoja muilta viranomaisilta. Viranomaisten yhteistyöhön

liittyvissä tapauksissa päätös tietojen luovuttamisesta on yksin lastensuojelun työntekijän

harkinnassa. 159

158 HE 252/2006 s. 140: Kirkkohallituksen kannan mukaan rippisalaisuus ohittaa aina muihin lakeihin kirjatun
ilmoitusvelvollisuuden ja julkisuusperiaatteen. Rippiin sisältyneistä tiedoista saa kertoa vain siinä määrin kuin on
mahdollista ripittäytyjän henkilöllisyyden paljastumatta.
159 Räty 2007 s. 36 – 37.
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5. UUDET TUULET LASTENSUOJELUTYÖSSÄ

5.1. Lastensuojelutyön ongelmat ja niiden ehkäiseminen

Sosiaalisten ongelmien myötä myös lastensuojelutarve on lisääntynyt. Sisäasiainministeriön

asettaman työryhmän mukaan muun muassa yli sukupolvien ulottuva syrjäytyneisyys on syventänyt

lasten ja nuorten ongelmia. Lisäksi viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että suomalaisten henkinen

ja fyysinen hyvinvointi ovat kehittyneet huonompaan suuntaan.160 Lastensuojelussa työsarkaa

näyttää siis riittävän, mutta millaisia ongelmia sitten itse lastensuojelutyöhön voidaan liittää. Vaikka

lastensuojelussa on kyse nimenomaan lapsen asemasta ja turvallisen kasvuympäristön takaamisesta

hänelle, saattaa lapsi jäädä perheiden ongelmia ratkottaessa vähimmälle huomiolle. Viime vuosina

lasta on alettu ottaa huomioon kuitenkin enenevissä määrin. Esimerkkinä tästä mainittakoon Ensi-

ja turvakotien liiton perustama Lapsen aika-projekti, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota

lapsen asemaan perheväkivaltatyössä161.

Lastensuojelun laajasta toimijaverkosta johtuen lastensuojelutyöhön liittyy myös runsas joukko eri

viranomaisia. Yhteistyön luominen näiden välille asettaa toiminnalle omat haasteensa. Esimerkiksi

sosiaalityön, koulutoimen, poliisin ja terveydenhuollon tavoitteena voi kaikilla olla lapsen edun

turvaaminen. Toimintatavat ja -kulttuuri voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia eri viranomaisissa.

Tämä saattaa joissakin tapauksissa hankaloittaa yhteistyötä tai ainakin tehdä sen jähmeäksi.

Parhaimmillaan taas se voi johtaa hyviin tuloksiin lapsen asemaa turvattaessa.

Perheiden ongelmat ovat nykyisellään hyvin monimutkaisia, eikä niiden ratkaisemiseen välttämättä

riitä jonkin tietyn alan erityisosaaminen. Tällöin voidaan puhua moniammatillisen yhteistyön

tarpeesta. Tällaiseen yhteistyöhön voi liittyä kuitenkin myös ongelmia. Esimerkiksi jokaisella

luvussa 4.1. mainitulla viranomaissektorilla on oma lainsäädäntönsä ja hallintojärjestelmänsä, joihin

niiden toiminta pohjautuu. Tästä syystä sektoreiden toiminnan yhdistäminen voi olla vaikeaa. Myös

omalle ammatille ominaisista tavoista luopuminen voi olla hankalaa. Ihmisten ongelmia,

perheväkivalta mukaan lukien, ei voida kuitenkaan eriyttää keinotekoisesti byrokraattisten osa-

alueiden mukaan, vaan ongelmien ratkaisuun tarvitaan juuri moniammatillisuutta.162 Yhtenä

selittävänä tekijänä mahdollisille viranomaisten yhteistyöhön liittyville vaikeuksille voitaneen pitää

160 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 6.
161 Notko 2000 s. 54.
162 Paavilainen, Pösö 2003, s. 47.
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aiempaa, hieman epäselvää lainsäädäntöä. Näillä tarkoitan esimerkiksi tietojen luovuttamiseen

liittyviä säännöksiä. Lainsäädäntöä on tältä osin kuitenkin nyttemmin pyritty selkiyttämään, ja tämä

parantanee asiaa osaltaan. Lainsäädännön uudistamisen lisäksi kaivataan myös erilaisia

organisaatiouudistuksia ja mahdollisesti myös asenteiden tuulettamista. Mielestäni erityisesti

lastensuojelussa viranomaisyhteistyö tulisi nähdä voimavarana, ei ylimääräisenä organisaatioita

rasittavana lisätyönä.

Yleistä lienee se, että perheet, joissa esiintyy esimerkiksi perheväkivaltaan liittyviä ongelmia,

päätyvät usein eroon. Näissä tapauksissa yhtenä suurimmista esteistä lapsen edun toteutumiselle

voitaneen pitää lapsiin liittyviä huoltajuuskiistoja ja niiden kestoa. Esimerkiksi Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimessa on ollut käsiteltävänä useitakin tapauksia, joissa tapausten

käsittelyajat ovat olleet kohtuuttoman pitkiä. Käsiteltävänä tässä työssä ovat perheet, joissa

parisuhdeväkivalta voi olla molemminpuolista, ja siksi lapsen huollosta päättäminenkään ei ole aina

aivan yksinkertaista. Tällöin ei esimerkiksi voida yksiselitteisesti osoittaa ”hyvää” vanhempaa, jolle

huoltajuus itsestään selvästi kuuluisi, ja joka kiistatta voisi tarjota lapselle turvallisen ja

tasapainoisen kasvuympäristön.

Toinen ongelma liittyy tapaamisoikeuteen. Vaikka lapsen huollosta päästäänkin sopuun, on vielä

järjestettävä erillään asuvan vanhemman ja lapsen tapaamiset. Perheyhteyttä suojataan jo

kansainvälistenkin sopimusten tasolla ja näin ollen tapaamisoikeuden tulisi säilyä normaalisti lapsen

ja vanhemman välillä, vaikka he eivät asuisikaan yhdessä. Poikkeuksia tästä on kuitenkin olemassa.

Liisa Niemisen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytäntö osoittaa sen, että

tapaamisoikeuteen voidaan puuttua laajastikin kansallisen viranomaisen toimesta. Tämä perustuu

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa niille myönnettyyn melko laajaan

harkintamarginaaliin.163 Kuten luvussa 3.2.2. todettiin, EIS:n 8 artiklan mukaan viranomaiset voivat

ohittaa perhe-elämän suojan, mikäli se on välttämätöntä terveyden tai moraalin suojaamiseksi.

Nieminen mainitsee esimerkkinä mainitun kaltaisesta ongelmasta tilanteet, joissa vanhempien välit

ovat niin tulehtuneet, että ne ovat myös haitaksi lapselle tämän joutuessa valintatilanteisiin siitä,

kummalle vanhemmalle olla lojaali. Tällöin viranomaiset saattavat pitää lapsen edun kannalta

parempana rajoittaa tapaamisia ja yhteydenpitoa toisen vanhemman kanssa. Jos siis vanhemman

oikeus tavata lastaan ja lapsen etu ovat ristiriidassa, jälkimmäinen on tilanteessa etusijalla.164

163 Nieminen 1990 s. 53.
164 Nieminen 1990 s. 53.
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Lastensuojeluun vahvasti liitettyä perhekeskeisyyttä onkin jossain määrin kritisoitu lasten asemaan

ja oikeuksiin liittyvässä tutkimuksessa. Jos perhekeskeisyys nähdään niin sanotusti ainoana oikeana

lastensuojelupolitiikkana, saatetaan tehdä lapsen edun kannalta vakavia virheitä. 165

Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut viranomaisyhteistyötä vaikeissa lasten huoltoon ja

tapaamisoikeuksiin liittyvissä tilanteissa. Vuonna 2003 julkaistussa selvityksessä esitettiin

useampiakin ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Selvityksessä otettiin kantaa muun muassa lasten

tapaamisoikeuksiin ja eritoten valvottuihin tapaamisiin. Kantana oli, että valvottujen tapaamisten

saatavuus tulisi turvata. Mikäli tällaista tapaamismuotoa halutaan käyttää lapsen aseman

turvaamiseksi ja parantamiseksi, pitäisi valvotut tapaamiset sisällyttää myös lainsäädäntöön. Tämä

myös selkiyttäisi ja yhdenmukaistaisi tapaamisten järjestelyyn liittyvää toimintaa. Tällä hetkellä

paikkakuntakohtaiset järjestelyt voivat saattaa lapset eriarvoiseen asemaan. Kunnilla on velvoite

tarjota asukkailleen sosiaali- ja terveyspalveluita, ja näihin voitaisiin sisällyttää myös valvotut

tapaamiset. Selvityksessä ehdotetaan myös, että valvotut tapaamiset säädettäisiin osaksi

lapsenhuoltolakia. Tämä lisäisi viranomaisten, vanhempien ja tuomioistuinten käytettävissä olevaa

keinovalikoimaa järjesteltäessä lapsen ja etävanhemman tapaamisia. 166 Valvotuilla tapaamisilla on

erityisen suuri merkitys perheväkivaltatilanteissa. On oletettavaa, ettei esimerkiksi väkivaltaan

syyllistyneen isän haluta tapaavan lapsia ilman valvontaa, vaikka hän ei olisikaan koskaan

kohdistanut väkivaltaa suoraan heihin.

Suomessa valvottuja tapaamisia käytetään ensisijaisesti eronneiden ja huostaan otettujen lasten

vanhemmuussuhteiden ylläpidossa silloin, kun lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin liittyy

lapsen turvallisuutta koskevia riskejä. Lapsen turvallisuutta tapaamisissa saattavat vaarantaa

vanhemman vaikeat mielenterveys- ja päihdeongelmat tai väkivaltaisuus. Tuomioistuin voikin

määrätä lapsen ja vanhemman tapaamiset valvotuiksi, mikäli tällaiset uhat vaikuttavat

todennäköisiltä. Tämän lisäksi myös sosiaalilautakunnalla tai sijaishuoltoyksikön johtajalla on

oikeus rajoittaa vanhemman ja huostaan otetun lapsen yhteydenpitoa, mikäli lapsen edun katsotaan

sitä perustellusti vaativan. Toisinaan lapsen ja vanhemman yhteys saattaa katketa pidemmäksikin

aikaa erinäisistä syistä. Myös tällöin valvotut tapaamiset voivat toimia hyvänä vaihtoehtona lapsen

ja vanhemman uudelleen tutustumiselle. 167

165 Virtanen 1995 s. 17.
166 Kalavainen 2004 s. 29.
167 Forsberg, Pösö 2004 s. 31 – 35.
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Lapsen kuuleminen on oleellinen osa erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemista. Myös YK:n lasten

oikeuksien komitea on kiinnittänyt huomiota lasten kuulemiseen lasta itseään koskevassa

päätöksenteossa. Vuonna 2000 Suomen toisen määräaikaisraportin168 perusteella annettujen

suositusten mukaan Suomessa tulisi pyrkiä siihen, että sellaisia alle 12-vuotiaita lapsia, jotka ovat

riittävän kehittyneitä, kuullaan aina ystävällisessä ympäristössä. Tämän lisäksi tulisi seurata myös

säännöllisesti, miten lapsen näkemys otetaan huomioon niin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

kuin itseään koskevissakin ratkaisuissa.169 Erilaisten aineistojen pohjalta voitaneen myös todeta, että

sosiaali- ja terveysviranomaisten tulisi kuulemisen lisäksi myös ”lukea” asiakkaitaan paremmin.

Tällä tarkoitan sitä, että viranomaisilta saattaa usein jäädä huomaamatta asiakkaan tilanne.

Esimerkiksi perheväkivaltaan liittyviä merkkejä ja oireita ei aina ymmärretä tai osata nähdä. Tästä

johtuen myös tarvittavat lastensuojelulliset toimet voivat jäädä puuttumaan.170 Uskoakseni lasten

asemaa ja lastensuojelutyön laatua voitaisiin parantaa osaltaan myös viranomaisten koulutusta

kehittämällä, ja lisäämällä tietoisuutta perheväkivallan tunnusmerkeistä.

5.2. Ennalta ehkäisevä lastensuojelu

Suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa tavoitteena on, että viranomaiset seuraavat lapsen kehitystä

äidin raskaudesta aina peruskoulun päättymiseen saakka. Keskeisenä periaatteena on, että

yhteiskunnan lapsille ja nuorille tarjoamat palvelut ovat laajoja, laadukkaita ja kaikkien saatavilla.

Lasten elämässä on alusta asti mukana useita eri toimijoita, joista merkittävin on luonnollisesti

lapsen oma perhe. Oleellista on se, että lapsilla on joka tilanteessa lähellään turvallinen ja luotettava

taho, myös silloin, kun lapsen omat vanhemmat eivät voi taata turvallista kasvuympäristöä.

Ennalta ehkäisevä toiminta lastensuojelutyössä ei kuitenkaan ole aivan uusi ilmiö. Jo vanhan

lastensuojelulain esitöissä on tunnustettu seikka, että sosiaalihuolto ei voi yksinään vaikuttaa

paljoakaan lasten kasvuolosuhteisiin. Äitiys- ja lastenneuvolat sekä päiväkodit ja koulut

ymmärrettiin jo tuolloin tärkeiksi tukijoiksi lasten kotikasvatuksessa. Lisäksi ajateltiin, että näissä

ympäristöissä lastensuojelutarpeen havaitseminen ongelmien varhaisessa vaiheessa olisi

168 Ks. myös Lapsen oikeuksien yleissopimus - Suomen toinen määräaikaisraportti 1998.
169 Paunio 2001 s. 988.
170 Notko 2000 s. 53.
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mahdollista. Lapsen aseman tärkeyttä korostettiin myös aikuisen sosiaali- terveydenhuollon

erityispalveluiden asiakkuuden yhteydessä. 171

Lastensuojelulain päätavoitteena on edelleen riittävän varhainen ongelmien havaitseminen ja niihin

puuttuminen perheissä. Ongelmat, jotka voivat johtaa perheissä esimerkiksi päihde-, mielenterveys-

tai taloudellisiin vaikeuksiin, on ennakoitava, jotta radikaaleilta muutoksilta vältyttäisiin. Tämä

varhaisen puuttumisen periaate on otettava huomioon myös päätettäessä lapselle ja perheelle

suunnatuista tukitoimista.172 Jo aiemmassa lastensuojelulaissa oli asetettu velvoitteita ennalta

ehkäisevään lastensuojelutyöhön, mutta uusi lastensuojelulaki antaa sille entistä enemmän

painoarvoa. Vanha lastensuojelulaki sisälsi entuudestaan kolme yleissäännöstä liittyen ennalta

ehkäisevään lastensuojelutyöhön. Niistä ensimmäinen (6 §) painotti suotuisten kasvuolojen ja

niiden luomisen velvoitetta, toinen yleissäännös (7.1 §) edellytti lastensuojelutyön sisällyttämistä

myös yleisten palveluiden, muun muassa neuvolatoiminnan piiriin. Kolmas yleissäännös (7.3 §)

aikuisen henkilön huoltoa järjestettäessä selvittämään myös lasten hoidon ja tuen tarpeen. 173

Uuden lastensuojelulain myötä on haluttu edelleen korostaa ennalta ehkäisevää työtä

lastensuojelussa. Ennalta ehkäisevä lastensuojelutyö nähdään nyt kunnan kaikkien viranomaisten

tavoitteena, ja huomioon otettavana tekijänä palveluita luotaessa ja kehitettäessä. Ehkäisevän

lastensuojelun yhtenä tarkoituksena on saada selville lasten ja perheiden erityisen tuen tarve.

Voimavaroja tulisi suunnata erityisesti sosiaali- terveys- ja opetustoimeen, ja perheiden tukemiseen

tulisi kiinnittää huomiota etenkin neuvola- ja päivähoitopalveluissa sekä kouluissa oppilashuollossa.

LSL:n 7 §:ssä sisältää näiden viranomaisvelvoitteiden lisäksi myös sosiaalihuollosta vastaavaa

toimielintä koskevan määräyksen antaa asiantuntija-apua muille viranomaisille sekä kunnan

asukkaille ja yhteisöille. Tärkeää on huomata, että velvoite asiantuntija-avun antamiseen ei

kuitenkaan luo oikeutta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja neuvontaan oikeutetuille. Kyseessä on

asiantuntija-apu esimerkiksi palveluita kehitettäessä tai muu lastensuojelua yleisesti koskeva

ohjeistus. Tämä säännös ei myöskään koske virka-avun antamista tai asiantuntijalausuntojen

laadintaa. 174

Uusi lastensuojelulaki myös velvoittaa viranomaiset tukemaan vanhempia lasten kasvatuksessa.

LSL:n 8 §:n mukaan kaikkien perheille ja lapsille suunnattujen palveluiden järjestävien

171 HE 13/1983 s. 19 – 20.
172 Räty 2007 s. 21.
173 Mikkola, Helminen 1994 s. 39.
174 Räty 2007 s. 33 – 34.
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viranomaisten tulee toiminnassaan huolehtia siitä, että palveluiden avulla tuetaan vanhempia ja

muita lapsen kasvatuksesta vastaavia tahoja. Kunnan on järjestettävä erityisen tuen tarpeessa olevia

lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Erityisesti äitiysneuvolakäyntien yhteydessä voidaan usein

havaita merkkejä päihde- tai mielenterveyspalveluiden tarpeesta.175 Myös perheväkivaltatilanteita

ajatellen neuvoloita voidaan pitää hyvin tärkeässä asemassa, sillä lasten ja äitien neuvolakäynnit

ovat yleensä säännöllisiä, ja siten muutoksia on helpompi havaita.

Tämän lisäksi LSL:n 10 § sisältää velvoitteen turvata esimerkiksi päihde- tai

mielenterveyspalveluita käyttävän henkilön lapsen hoidon ja tuen tarve. 10 §:n mukaan

terveydenhuollon ja sosiaalihuollon viranomaisten on tarvittaessa järjestettävä välttämättömät

palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi. Säännös tulee

sovellettavaksi muun muassa silloin, kun vanhempi päätyy mielenterveyshuollon piiriin, eikä siksi

pysty itse huolehtimaan lapsesta. Odottaville äideille tulee tarvittaessa tarjota aktiivisesti

päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluita, mutta on tärkeää huomata, että säännöksessä tarkoitettuja

palveluita voidaan järjestää näissä tapauksissa vain raskaana olevan naisen suostumukseen

perustuen. 176 Näin ollen syntymätöntä lasta ei myöskään voida suojata perheväkivallalta, ellei äiti

ole suostuvainen yhteistyöhön. Jos esimerkiksi neuvolakäynnillä äidissä huomataan väkivallan

merkkejä, jotka hän kuitenkin kiistää syntyneen pahoinpitelyn seurauksena, ei viranomaisella ole

paljoakaan tehtävissä.

Kansainvälisellä tasolla Suomi on saanut moitteita puutteellisesta lapsipolitiikastaan ja kansallisen

valvontamekanismin puuttumisesta. Suomen ensimmäisestä maaraportista antamissaan

kommenteissa lasten oikeuksien komitea suosittelikin riippumattoman lapsen oikeuksien

valvontamekanismin perustamista Suomeen. Sittemmin asiaa on korjattu perustamalla kansallinen

lapsiasiavaltuutetun toimi, jota tällä hetkellä hoitaa Maria Kaisa Aula. Järjestelystä on saatu mallia

etenkin muista Pohjoismaista. Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa on jo pitkään toiminut

kummassakin lapsiasiamies. Tanskassa taas toimii valtion rahoittama kansallinen neuvosto, joka on

kuitenkin hallituksesta riippumaton. 177 Suomessa lapsiasiamies on ollut hyvin ”suosittu”, ja

asiamiehen toiminta on tullut yhä tunnetummaksi. Lapsiasiamiehen tehtävänä ei kuitenkaan ole

puuttua yksittäisiin tapauksiin, vaan toiminnan tarkoituksena on valvoa lasten asemaa ja oikeuksien

toteutumista yleisesti. Lapsiasiamiehen toimen lisäksi Lastensuojelun Keskusliitto on vaatinut

175 Räty 2007 s. 35.
176 HE 252/2006 s. 80.
177 Launis 2000 s. 60–63.
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perustettavaksi valtionhallintoon myös erillinen lastensuojeluyksikkö ja poikkihallinnollinen lapsen

oikeuksien valtuusto178. Tämä ei ole toistaiseksi vielä toteutunut.

Lasten ja nuorten ongelmien monimuotoistuessa, on täytynyt kehittää myös monipuolisempia

ratkaisumalleja. Vastauksia ongelmiin on haettu muun muassa erilaisista poikkihallinnollisesta

yhteistyöstä sekä hallintokuntien organisoimista projekteista. Lasten ja nuorten entistä

monimutkaisemmat ongelmat asettavat myös viranomaistoiminnalle entistä suuremmat haasteet.

Nykyisin erilaiset ongelmat kasautuvat usein saman lapsen kohdalle. Tällöin puhutaan

moniongelmaisuudesta.179 Perheväkivallasta kärsivän lapsen kohdalla tilanne voi olla juuri

tällainen. Ongelmat kotona voivat aiheuttaa lapsen ongelmakäyttäytymistä päivähoidossa tai

koulussa. Väkivaltaisen kodin lapsi voi kärsiä myös mielenterveysongelmista tai teini-ikäinen nuori

päihdeongelmista. Tällaisissa tilanteissa korostuvat jälleen kerran viranomaisten yhteistyötaidot.

Hyvin suunnitellulla yhteistyöllä voidaan toteuttaa ennaltaehkäisevää lastensuojelua sekä pysäyttää

lapsen ongelmakierre.

5.3. Perheväkivallan torjunnan tehostaminen

Maailman pankin arvion mukaan on mahdollista, että jopa puolet maailman naisista on joutunut

kokemaan väkivaltaa parisuhteessa. Myös Suomessa parisuhde- ja perheväkivalta on verrattain

yleistä, ja näyttää siltä, että väkivalta on edelleen myös yleistymässä kodeissa. Poliisille tehtävien

perheväkivallasta johtuvien kotihälytysten määrä on noussut 2000-luvulla yli 11 %:a. Samaan aikaan

huostaan otettujen lasten määrä on kasvanut vuosina 2002–2006 lähes 20 %:a. Myös alkoholin

kulutus on lisääntynyt yli 20 %:a vuosien 2000–2005 välisenä aikana. Lisäksi tilastoja

tarkasteltaessa näyttää siltä, että monin osin vuodet 2004 ja 2005 ovat olleet käännekohtia näissä

tilastoissa. Muutokset tilastoissa eivät liene sattumaa, sillä valtion toteuttama alkoholiverouudistus

tapahtui vuonna 2004. 180 Suomessa tapahtuu vuosittain 100 – 150 henkirikosta, joissa valtaosassa

tekijä on humalassa. Myös lievemmän väkivallan taustalla on usein alkoholi, ja myös

perheväkivaltatilanteissa alkoholilla on usein oma roolinsa. Suomalainen juomakulttuuri on edelleen

valitettavan humalahakuista, mikä johtunee osaksi väkevien alkoholijuomien alennusmyynnistä. 181

178 Launis 2000 s. 63.
179 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 8.
180 Sisäasiainministeriön julkaisu 45/2007: Vanhemmuus ja toimiva viranomaisyhteistyö s. 5.
181 HS 26.12.2006. Artikkeli Tärkeä ohjelma väkivaltaa vastaan.
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On perusteltua olettaa, että alkoholin lisääntynyt kulutus syventää myös muita sosiaalisia ongelmia,

kuten syrjäytymistä, mielenterveysongelmia, ja työttömyyttä. Osaltaan käsitystä perheväkivallan

yleistymisestä saattaa selittää myös se, että apua ongelmiin haetaan entistä enemmän. Siinä missä

perheväkivalta oli vielä muutama vuosikymmen sitten hyvin vaiettu salaisuus, asiaa tuodaan

nykyisin enemmän esille. Uhrin asema on parantunut, ja avun saaminen on helpottunut. Nämä

muutokset ovat mahdollisesti myös madaltaneet kynnystä tuoda ongelmat esille, mikä näkyy myös

tilastoissa perheväkivallan lisääntymisenä.

Kuinka sitten voidaan ennakoida perheväkivaltaa ja torjua sitä perheissä ja yhteiskunnassa? Kaiken

kattavaa yleislääkettä ongelmaan tuskin keksitään, mutta pienin askelein voidaan päästä hyviin

tuloksiin. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta edistysaskeleesta voitaneen pitää lakiuudistusta, joka poisti

perheväkivaltatapauksilta asianomistajarikoksen. Uudistusta on toisinaan myös kritisoitu siitä, että

se saattaa nostaa uhrien kynnystä hakea apua tekijän koston pelossa tai muista vastaavista syistä

johtuen. Mielestäni uudistus vei kehitystä kuitenkin oikeaan suuntaan ja antaa oikean kuvan

suhtautumisesta perheväkivaltaan. Kun perheväkivalta ei ole enää asianomistajarikos, muutos

viestii selkeästi sitä, että perheväkivaltaa ei enää pidetä perheen sisäisenä asiana, johon muilla ei ole

oikeutta puuttua ilman erillistä pyyntöä. Tosin perheessä ja kotona tapahtuvaa väkivaltaa koskevan

lain uudistuksessa ongelmana voidaan pitää niin kutsuttua ”vakaata tahtoa” koskevaa pykälää, jonka

mukaan poliisi voi edelleenkin lopettaa perheväkivaltatapauksen tutkinnan mikäli uhri tätä

”vakaalla tahdolla” pyytää182.

Perheväkivaltaan voidaan puuttua myös muutoin kuin lainsäädännöllisin muutoksin. Usein on

tehokkaampaa puuttua ja pyrkiä korjaamaan ongelman syitä kuin niiden seurauksia.

Perheväkivaltaa ratkaistaessa olisi tärkeää ymmärtää perheväkivaltaa aiheuttavat tekijät, ja pyrkiä

korjaamaan tilannetta siltä osin. Vuonna 1991 tasa-arvoasiain väkivaltajaoston mietinnön

ehdotusten mukaisesti on perustettu ohjelma, jonka tavoitteena on antaa apua perheväkivaltaan

syyllistyneille. Lyömätön Linja on projekti, jossa tavoitteena on antaa tekijälle apua

väkivaltakierteen katkaisemiseksi muun muassa erilaisten hoito-ohjelmien muodossa. Lyömättömän

Linjan toimintamuotoja ovat puhelinpäivystys, yksilötapaamiset, ryhmätoiminnot, koulutus,

luennointi ja konsultointi. Projektissa on haluttu korostaa erityisesti miesten näkökulmaa

perheväkivaltatilanteista, koska sen on koettu jääneen liian vähäiselle huomiolle perinteisessä

perheväkivaltatutkimuksessa. Lyömätön Linja- projektissa työskentelee ainoastaan miehiä, ja

182 Notko 2000 s. 58.
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projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada tekijät ottamaan vastuu teoistaan ja pääsemään irti

väkivallasta. 183 Tällaisten toimintamuotojen käsittely voi vaikuttaa epäoleelliselta puhuttaessa

lapsen oikeuksista ja turvatusta asemasta, mutta oman näkemykseni mukaan tämän kaltaiset

toiminnot ja projektit ovat hyvinkin oleellinen osa tehokasta lastensuojelutyötä. Perheväkivallan

torjunta ja vähentäminen vaikuttaa oleellisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja voidaan siten lukea

myös osaksi ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

5.4. Johtopäätöksiä

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu lapsen oikeuksien toteutumista perheväkivaltatilanteissa.

Tarkastelussa on noussut merkittävään asemaan uudistettu lastensuojelulaki, jonka odotetaan tuovan

selkeyttä lasten parissa työskentelevien toimintaan. Yhteenvetona voitaneen todeta, että Suomessa

lapset otetaan jo melko hyvin huomioon päätöksenteossa. Lainsäädännöllä on pyritty siihen, että

lasten oikeudet otettaisiin huomioon myös muussa kuin suoraan lapseen liittyvissä säädöksissä.

Lapsimyönteisessä viranomaistoiminnassa on asetettu pyrkimys siihen, että kaikkea päätöksen

tekoa arvioitaisiin myös lapsen näkökulmasta.

Aineiston pohjalta voitaneen todeta, että Suomessa kansainvälisten sopimusten noudattaminen

lasten oikeuksien osalta on jokseenkin kohtuullisella tasolla. Huolestuttava voidaan kuitenkin pitää

toisaalta sitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelemistä harvoista suomalaisista

tapauksista suuri osa liittyy jollakin tavoin lapsiin. Jossakin tapauksessa kyse on ollut liian pitkistä

käsittelyajoista kansallisessa tuomioistuimessa, joissakin lapsen huoltoon liittyvistä seikoista.

Käsittelyaikojen venyvyys on ongelmallista nimenomaan lasta koskevassa päätöksenteossa, sillä

lapsuusaika on lyhyt ja kolmekin vuotta on pitkä aika lapselle. Tältä osin siis Suomella olisi

parannettavaa toiminnassaan. Sen sijaan Suomella ei ole ollut merkittäviä ongelmia kansainvälisten

sopimusten ja kansallisen lainsäädännön yhteensovittamisen suhteen.

Työssäni esille noussut lapsen edun käsite muodostaa lastensuojelun kannalta kaikkein

merkittävimmän oikeusperiaatteen. Lapsen etua korostetaan uudessa lastensuojelulaissa entisestään,

ja näyttää siltä, että se saavuttaa asteittain keskeisen aseman myös muussa lapseen liittyvässä

päätöksenteossa. Lapsen etuun liittyy kuitenkin myös problematiikkaa, jota tuskin yksin

183 Notko 2000 s. 55.
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lainsäädännöllä pystytään ratkaisemaan. Lapsen etuun liittyvä harkinta on aina viranhaltijan

suorittama arvio lapsen parhaasta. Vaikka laissa annetaankin sinänsä tarkat ohjeet lapsen etuun

vaikuttavista seikoista, on kyse lopulta henkilökohtaisista ratkaisuista. Toisaalta ottaen huomioon

lastensuojelun luonne, muunlainen järjestely tuskin olisi mahdollista. Lapsen parhaan mahdollisen

edun toteutumista voidaan kuitenkin edesauttaa esimerkiksi siten, että lapsen kuulemiseen

paneudutaan erityisellä huolellisuudella. Myös vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön

tehostamisella voidaan saada aikaan yhä parempia ratkaisuja nimenomaan lapsen etua ajatellen.

Tietynlaisena ongelma-alueena lastensuojelussa ja lasten oikeuksien toteutumisen osalta voidaan

pitää ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn suhdetta. Voisi todeta, että liian usein puuhun kavutaan

väärä pää edellä. Siinä missä tulisi panostaa ennalta ehkäisevään lastensuojelutyöhön, säästetään

kustannuksissa. Hinta maksetaan moninkertaisesti lastensuojelun raskaampina toimenpiteinä, sillä

lapsen sijoittaminen esimerkiksi pienryhmäkotiin maksaa pääsääntöisesti yli 100 euroa

vuorokaudessa184.  Mitä tekemistä tällä kaikella on sitten lainsäädännön ja julkisoikeudellisen

tutkimuksen kanssa, jos syynä puutteelliseen ongelmien ennalta ehkäisyyn on kuntien säästöt

resursseissa ja tätä kautta karsittu sosiaalihuollon toiminta? Lainsäädännön uudistuksin saattaisi olla

mahdollista tehostaa ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuettaisiin perheiden hyvinvointia entistä

kokonaisvaltaisemmin. Jonkinlaisena esimerkkinä tästä voisi toimia luvussa 4 esitelty

neuvolatoiminta, jossa odottavat äidit ja myöhemmin vanhemmat lapsen kanssa käyvät

säännöllisessä seurannassa. Ajatuksenani ei ole kehittää kaiken kontrolloivaa valvontayhteiskuntaa,

jossa perheen asiat olisivat jatkuvan viranomaisvalvonnan alaisuudessa.

On kuitenkin monia muita, yksityisyyttä loukkaamattomia tapoja seurata ihmisten hyvinvointia.

Lasten kohdalla tähän on erityisen hyvät mahdollisuudet, koska lapsi on suurella

todennäköisyydellä ensimmäiset 15 vuotta elämästään terveydenhuollon ja koululaitoksen piirissä.

Lapsuuden voidaan perustellusti väittää institutionalisoituneen.185 Konkreettisina esimerkkeinä

lainsäädännön mahdollisuuksista lasten hyvinvoinnin edistämiseksi voisivat olla muun muassa

koulun toimintaan ja opetukseen liittyvät muutokset. Opetusryhmien koon rajoittamisesta saattaisi

olla omat etunsa, ja luonnollisesti myös panostus erityisopetukseen parantaisi mahdollisuuksia

puuttua lasten ongelmiin.

184 Esimerkiksi pienryhmäkotien hinnoittelusta; Pienryhmäkoti Wilma (Hollola): 100 €/vrk, Perhekoti Jyrkkä Oy
(Lahti): 150 €/vrk, Pienryhmäkoti Omppu (Nastola) 180 €/vrk
185 Virtanen 1995 s. 86. Virtasen mukaan lapsuuden reunaehtojen määrittelijöistä keskeisimpinä voidaan pitää perhettä,
päivähoitoa ja koulua.
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Ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta puhuttaessa ei voi olla mainitsematta myös viranomaisten

yhteistyötä. Moniongelmaisten lasten ja nuorten kohdalla merkit ovat usein olleet nähtävissä jo

pitkään. Lapsi saattaa joutua koulussa erityisluokalle, ja ongelmat voivat olla opettajien ja muun

henkilökunnan tiedossa jo vuosia. Samoin poliisi voi joutua uudelleen ja uudelleen tekemisiin

saman ikkunoita hajottavan teinin kanssa. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat joutua hoitamaan

samaa päihdeongelmaista aikuista useita kertoja vuodessa. Kyseessä voisivat olla saman perheen

jäsenet, mutta ilman viranomaisten välistä yhteistyötä asiat jatkuvat samanlaisina vuodesta toiseen

sen sijaan, että perhettä hoidettaisiin kokonaisuutena. Uuden lastensuojelulain myötä

lastensuojeluilmoituksen tekemättä jättäminen on virheellistä toimintaa viranomaisen taholta.

Lastensuojelun tarpeesta tulee aina ilmoittaa viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle

toimielimelle. Tässä suhteessa laki siis antaa selkeät toimintaohjeet. Tosin silmien sulkemista

lakikaan ei voi estää.

Vaikka Suomea onkin pidetty pitkään lapsen oikeuksien puolestapuhujana, on omassa

toiminnassamme vielä kehitettävää. Perheväkivallan yleisyyttä voidaan pitää meillä kuitenkin

edelleen vakavana epäkohtana. Tosin perheväkivallan yleisyyttä on vaikeaa vertailla

kansainvälisesti, koska tutkimuksia ongelman laajuudesta ei ole juuri tehty. Suomessa edellinen

kattavampi selvitys on tehty 1990-luvulla. Kansainvälinen arviointi on hankalaa myös siksi, että

perheväkivalta ja siihen suhtautuminen on osittain kulttuurisidonnaista. Eräältä suomalaiselta

Euroopan Neuvoston yhteydessä työskentelevältä virkamieheltä oli kerran kysytty, miksi

suomalaiset puhuvat niin innokkaasti perheväkivallasta, vaikka ongelma on niin yleinen täällä.

Ehkä juuri avoimuus asian suhteen voi olla yksi tapa tarttua ongelmaan ja saada myös viranomaiset

toimimaan aktiivisemmin perheväkivallan estämiseksi. Avoimella suhtautumisella on myös

mahdollista madaltaa uhrien kynnystä tuoda ongelmansa esille ja hakea tilanteeseensa apua.


