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1Johdanto

Maammelastenkodeistajaniissähistoriansaatossavallinneistatoimintakäytännöistäon

käytymuutamanviimeisenvuodenaikanajulkistakeskusteluavilkkaasti.Esilläkeskus-

telussaonollutmuunmuassaSuomessaJyväskylänyliopistonjohdollasyksyllä2014

aloitettulastensuojelunmenneisyysselvitys,jonkapyrkimyksenäontuodailmiihmisten

kokemuksiasuomalaisenlastensuojelunlaiminlyönneistävuoteen1983saakka.Toiseksi

mediassaonnostettuesiinkeväällä2015NuortenYstävätry:nylläpitämälastensuojelu-

laitos,MuhoksellasijaitsevaPohjolakoti,sekäsielläasuneidenihmistentarinoitaPohjo-

lakodin100-vuotiseenhistoriaanliittyen.Lisäksimaammelastensuojelulaitokset,niiden

toimintakäytännötjaresursointiovatsaaneetvaltakunnanmediassavoimakkaastinäky-

vyyttäloppukesällä2015,jolloinMuhoksellasijaitsevanPohjolakodinyhdessäyksikös-

säkaksiyksikössäasuvaanuortasurmasivatharkitustiPohjolakodissatyöskennelleen

ohjaajan.

Lastentoimienrajoittaminenonkuulunutlastensuojelunlaitostyöhönkokolastensuoje-

lulaitostenolemassaolonajan.Ilmiönärajoittaminenlöytyymyöslastensuojelunnor-

mistostajomuutamanvuosikymmenentakaa,muttakäsiterajoitustoimenpideonkirjat-

tulastensuojelulakiinkuitenkinvastalainosittaisuudistuksessavuonna2006,jolloin

rajoittamiseenliittyvientoimiensääntelyjavalvontamuutettiinaiempaayksityiskohtai-

semmaksi.Rajoitustoimenpiteidenkäytöstälastensuojelutyössänykymuodossaanon

näihinpäiviinastiollutolemassatutkimustietoaniukalti,jatietoonollutluonteeltaan

hajanaista.Tiedonpuuteonhankaloittanutrajoitustoimenpiteidenkäyttöäkoskevan

kokonaiskuvanhahmottamistajasiitäoppimista.Järjestelmä-jakulttuurieroistajohtuen

ulkomaistenkäytäntöjenjatutkimuksenhyödyntäminenonolluthaasteellista.(Ks.

Tarkkinen&Forsberg2013.)

Tässätutkielmassatarkastellaanlastensuojelulaitoksissatoteutettaviarajoitustoimenpi-

teitälastenitsemääräämisoikeudenhuomioimisensekävallankäytönnäkökulmasta.

Tutkielmassakartoitetaanitsemääräämisoikeudenlainsäädännöllisiäjasisällöllisiäläh-

tökohtia,sekätarkastellaanasiakirja-aineistonjalastensuojelulaitostensisäisistäohjeis-

tuksistakoostuvanaineistonvalossakolmealastensuojelulaitoksissakäytettävänrajoi-

tustoimenpiteen–liikkumisvapaudenrajoittamisen,yhteydenpidonrajoittamisensekä

kiinnipitämisen–käyttötilanteitalastenitsemääräämisoikeudenhuomioimisennäkö-

kulmasta.Lisäksitutkielmassaselvitetäänkirjallisuudennojallaranskalaisenfilosofin



2

MichelFoucault̀n(1926-1984)valtateoreettisenajattelunkeskeisiälähtökohtia,sekä

tarkastellaanasiakirja-aineistonjaFoucault̀nvaltakäsityksenpohjaltalastenitsemää-

räämisoikeudenhuomioimistasekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyitäjaperusteluja

lastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytettäessä.Tutkielmassahyödynnetytaineistot

kattavatPohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueen,Pohjois-PohjanmaanjaKai-

nuunalueen,lastensuojelulaitoksissasosiaalialanammattilaistenedellämainituistara-

joitustoimenpiteistäpuolenvuodenaikanavuonna2013laatimatasiakirjat,sekäkysei-

sistälaitoksistasamanavuonnakäytössäolleetrajoitustoimenpiteidenkäyttöäjakirjaa-

mistakoskevatsisäisetohjeistukset.

Tutkielmarakentuukahdestakokonaisuudesta.Niistämolemmillaonyhdeltäkokonai-

seltatutkimusraportiltaedellytettäväkirjallinenulkomuoto,muttasisällöllisestiosiot

kytkeytyvättiiviistitoisiinsa.Pelkistetystiilmaistentutkielmanjälkimmäinenosuus

muodostaatutkielmanempiirisenosion,jaensimmäinenkokonaisuussisältääempiirisiä

analyysejaohjanneenteoreettisenjakäsitteellisentarkastelun.Tutkielmanempiirinen

osioonkirjoitettuomanaraporttinaannoin1,5vuottateoreettistaosuuttaaiemmin.Ra-

porttionlaadittututkielmantekijäntoimestasosiaalityönopintoihinsisältyvälläkäytän-

nönopetusjaksollaPohjois-Suomenaluehallintovirastossakevättalvella2014aluehallin-

tovirastossatoteutettavaansosiaalihuollonohjaus-javalvontatyöhönliittyen.

Tutkielmanjälkimmäinenosiorakentuusiten,ettäaluksihuomiokeskitetään–lyhyen

itsemääräämisoikeuteenjarajoitustoimenpiteisiinliittyvänkäsitteellisenjäsennyksen

jälkeen–yhteydenpidonrajoittamisen,liikkumisvapaudenrajoittamisensekäkiinnipito-

tilanteidenkokonais-jaasiakasmäärientarkasteluunsekätoimenpiteidenkäytönkoko-

naismäärissäviimevuosinamahdollisestitapahtuneisiinmuutoksiin.Tämänjälkeen

osiossatarkastellaanpäätös-jaselvitysasiakirjojenpohjaltalastensuojeluyksiköiden

kirjaamiskäytäntöjä,janiihinliittyenetenkintoimenpiteidenkäytönsyitäjaperusteluja,

lapsenkuulemisenjamielipiteenselvittämisentoteutumistatoimenpiteidenkäytönyh-

teydessä,sekärajoitustoimenpiteidenkäytönhuomioimistanuorenkasvuntukemiseen

jatkossa.Kolmanneksiempiirisessäkokonaisuudessaarvioidaanyleisellätasollayksi-

köissälaadittujenrajoitustoimenpiteidenkäyttöönliittyvienohjeistustensisältöäsekä

esittämistapaalastensuojelulainsisällönjalapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimisen

pohjalta,minkäjälkeenanalyysintuloksistaesitetäänyhteenvetojajohtopäätökset.
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Tutkielmanensimmäinenkokonaisuus,jokaikäänkuinmuodostaaempiiriselleosiolle

johdannonjajokakokoaamolemmatosiotyhteen,eteneesiten,ettäaluksikäydäänläpi

tutkimuksentavoitteetjaaineistot,niinteoreettisenkuinempiirisenosionmetodologiset

lähtökohdatsekäpohditaantutkimusprosessiinliittyviäeettisiäkysymyksiä.Osionkol-

mannessaluvussatarkastellaanitsemääräämisoikeudenmääritelmäyleisellätasollasekä

selvitetään,mitäitsemääräämisoikeudellalastensuojelun,lastensuojelunrajoitustoimen-

piteidensekäsosiaalihuollonasiakkaantiedonsaantioikeudenjalastensuojelulaitosten

kirjallistenohjeidennäkökulmastatarkoitetaan.LisäksiluvussakäydäänläpiFoucault̀n

valtateorianpääpiirteetsekäesitetäänluvunkäsitteellisestäjäsennyksestäyhteenveto.

Teoreettisenosuudenneljännessäluvussatarkastellaanaluksilyhyestilastensuojelulai-

tostentoimintaanliittyvääsuomalaistajaruotsalaistatutkimusta.Tämänjälkeenkeski-

tetäänhuomiolastensuojelulaitostenrajoitustoimiinliittyviintutkimustuloksiinsekä

tämäntutkielmanempirianettäaiemmankotimaisentutkimuksenvalossa,jatarkastel-

laanrajoitustoimenpiteitäFoucault̀nvaltakäsitykseennojatenniinikääntässäjaaiem-

massakotimaisessatutkimuksessasaatujenempiiristenanalyysienpohjalta.Foucault̀n

ajatteluunnojaavientarkastelujenyhteydessäkäydäänläpiFoucault̀nteorianjaempiri-

anvälisensuhteenohellaFoucault̀najattelunlaajempaateoreettistakontekstia,sekä

pohditaanfoucault̀laisenvaltakäsityksenvahvuuksiajapuutteita.Tutkielmanteoreetti-

senosuudenlopuksiesitetäänpohdinta,jokasisältääpääkohdatsekätutkielmanempii-

risessäettäteoreettisessakokonaisuudessaesiinnostetuistahavainnoistajatulkinnoista.
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2Tutkimuksentoteutus

2.1Tutkimuksentavoitteetjaaineisto

Tutkielmarakentuukahdestakokonaisuudesta.Niistämolemmillaonomatutkimusra-

portinkirjalliseltaulkoasultaedellytettävämuotonsajasiinämielessäneovattoisistaan

erillisiäkokonaisuuksia,muttasisällöllisestiosiotlinkittyvättoisiinsa.Karkeastiottaen

tutkielmanjälkimmäinenkokonaisuusmuodostaatutkielmanempiirisenosionjaen-

simmäinenkokonaisuusempiriaankytkeytyvänteoreettisenosuuden.Tutkielmanem-

piirisessäosiossakäytettyaineistoonanalysoitujaempiirinenosiokirjoitettututkiel-

mantekijäntoimestasosiaalityönopintoihinsisältyvälläkäytännönopetusjaksollaPoh-

jois-Suomenaluehallintovirastossakevättalvella2014aluehallintovirastonohjaus-ja

valvontatyöhönliittyen.Raportinlaadintaajakäytännönopetusjaksoaonohjannutsosi-

aalihuollonylitarkastajaElisaRoimaa.Tutkielmanteoreettinenosioonkirjoitettutut-

kielmaanmyöhemmin,pääosinvuoden2015aikana.

Tutkielmanempiirisessäkokonaisuudessaontarkasteltuasiakirja-aineistoonperustuen

lastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäyttöäyhteydenpidonjaliikkumisvapau-

denrajoittamisensekäkiinnipitotilanteidenosalta.Huomiotaonkiinnitettyrajoitustoi-

menpiteidenkokonais-jaasiakasmääriin,toimenpiteidenkokonaismäärissäyksityisten

lastensuojelulaitostenosaltaviimevuosinamahdollisestitapahtuneisiinmuutoksiinsekä

rajoitustoimenpiteidenkäytönsyihinjaperusteluihin.Toiseksiempiirisessäosiossaon

selvitettypäätös-jaselvitysasiakirjojenpohjaltalapsenkuulemisentoteutumistatoi-

menpiteidenkäytönyhteydessäsekärajoitustoimenpiteidenkäytönhuomioimistalapsen

kasvuntukemisessa.Lisäksialuehallintovirastossalaaditussaraportissaonarvioituylei-

sellätasollayksiköissälaadittujenrajoitustoimenpiteidenkäyttöönliittyvienohjeistus-

tensisältöäsekäesittämistapaalastensuojelualainsisällönjalapsenitsemääräämisoi-

keuteensisältyviennäkökohtienpohjalta.(Ks.empiirinenosio,johdanto.)Empiirisen

osionkahdenviimeiseksimainituntarkastelunkohteenonraporttialaatiessaajateltu

ilmentävänlapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimistalastensuojeluyksiköissä,ja

itsemääräämisoikeudestaonempiirisenkokonaisuuden”käsitteellisessäosassa”lyhyt

lainsäädäntöönpohjaavakatsausitsemääräämisoikeudenlähtökohdista.
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Tutkielmanteoreettisenosion,jasamallakokotutkielmankokonaistavoitteenaon:

1)Selvittää,mitäitsemääräämisoikeudenkäsitteelläsosiaalihuollonalueellasisäl-

löllisestitarkoitetaanjamistäitsemääräämisoikeudessaonlastensuojelunjalas-

tensuojelulaitoksissakäytettävienrajoitustoimenpiteidenkäytönyhteydessäkyse

2)Pohtiatutkielmankäsitteellisenjäsennyksensekäempirianvalossalapsenitse-

määräämisoikeudentoteutumistalastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytettäes-

sätainiidenkäytöstäohjeistettaessa

3)SelvittääMichelFoucault́nvaltaakoskevienanalyysienkeskeisetperiaatteet,ja

tarkastellatutkielmanempiiristentulostenpohjaltaitsemääräämisoikeuden

huomioimistasekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyitäjaperustelujalastensuo-

jelunrajoitustoimenpiteitäkäytettäessäfoucault̀laisenvaltakäsityksennäkö-

kulmasta

Tutkielmanempiirisenosionpääasiallinentutkimusaineistokoostuukahdestaaineistos-

ta,joistatoisenmuodostavatPohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueen,toisin

sanoenPohjois-PohjanmaanjaKainuunalueen,lastensuojelulaitoksissasosiaalialan

ammattilaistenedellämainituistarajoitustoimenpiteistäpuolenvuodenaikana2013laa-

timatasiakirjat.Toisenaaineistonaempiirisessäosiossaonhyödynnettylastensuojelu-

laitosten/palveluntuottajiensisäisiäkirjallisiaohjeistuksiarajoitustoimenkäytöstä.Ai-

neistotonpyydettyPohjois-Suomenaluehallintovirastonsosiaalihuollonylitarkastajan

toimesta,jaaluehallintovirastoonmyöntänytluvanaineistonjaraportinhyödyntämi-

seenprogradu–työssä(liite1).Tutkielmantarkasteluissaovatmukanaasiakirjatjaoh-

jeistuksetkaikistaalueenlastensuojelulaitoksista,mukaanlukienvaltionjakuntienyl-

läpitämätlastensuojelulaitoksetsekäalueellalaitosluvallatoimivatammatillisetperhe-

kodit.”Varsinaisiksi”lastensuojelulaitoksiksimäärittyvätlastensuojelulaissalastenko-

dit,nuorisokoditjakoulukoditsekäniihinrinnastettavatlastensuojelulaitoksetkuten

vastaanottokodit,joidenohellaosamaammeammatillistaperhekodeistatoimiijoko

aluehallintovirastoltataiSosiaalihuollonlupa-javalvontavirastoValviraltalaitosluvan

saaneinalastensuojelulaitoksina(josyksityiselläpalveluntuottajallaonlastensuojelulai-

toksiauseammanaluehallintovirastonalueella,toimilupahaetaanValviralta). Mikäli

ammatillisellaperhekodillaonaluehallintovirastontaiValviranmyöntämälaitoslupa,

niissävoidaansoveltaasijaishuollossaolevaanlapseenlastensuojelulainmukaisiarajoi-

tustoimenpiteitä.Laitoshoitoonsijoitetaanusein”vaikeahoitoisia”jaerityisosaamista

edellyttäviälapsia,jalaitoshoitoonpäätyvätSuomessaalakouluikäisiätaisitänuorem-
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pialapsiauseamminnuoruusiässäolevat(n.13-17-vuotiaat)lapset.(Saastamoinen

2008,29-31,86;Hiitola&Heinonen2008.)

Lastensuojelulaki(2007)velvoittaalastensuojelulaitoksiakirjaamaanrajoitustoimenpi-

teetjalaissaonmääritelty,mitäkirjaustentuleesisältää(ks.empiirinenosio,luku2.2).

Aineistonatoimiviaasiakirjojaontutkielmanempiirisessäosiossalähestyttyrajoitus-

toimenpiteidenkäyttöäilmentäväntiedonlähteenä.Dokumenttienluennassajaniitä

tutkimusaineistonakäytettäessäonoleellistatiedostaa,ettäasiakirjatovataikaan,paik-

kaanjatapoihinsidottujajaniidenkirjoittamistaohjaavatjasäänteleväterilaisetohjeet,

normitjalainsäädäntö.Lisäksikirjoittajaliittyysamanaikaisestiuseisiinkontekstiulot-

tuvuuksiin;lastensuojelulaitoksessarajoitustoimenpiteentoimeenpanijapyrkiiperuste-

lemaanpäätöstäänuskottavaksi,muttasamallamyöshyväksyttämäänasiakirjansen

mahdollisillalukijoilla,joihinlukeutuvatsosiaalitytöntekijät,valvovatviranomaiset,

sijais-jahoitohenkilökuntaankuuluvathenkilötsekärajoitustoimenpiteidenkohteena

olevatlapsetjahänenhuoltajansa.(Kääriäinen2003,159;Tarkkinen&Forsberg2013,

662.)

Asiakirjojenanalyysissahuomioontutkielmanempiirisessäosiossakohdistetturajoi-

tustoimenpiteistälaadittuihinkirjauksiin,janiissäensinnäkintoimenpiteidenperuste-

luihintaikuvauksiin(niiltäosinkuvauksiinkunkuvauksentekstionviitannutrajoitus-

toimenpiteenperusteluun).Tällöinkyseonollutpääasiassakirjaustentarkastelustara-

joitustoimenpide-ilmiötäavaavinasisällöllisinäjamäärällisinäkuvauksina(ks.myös

Tarkkinen&Forsberg2013,662).Toiseksidokumenteistaonanalysoitukirjauksia,

jotkaliittyvätlapsenkuulemiseensekätoimenpiteenvaikutukseenhoito-jakasvatus-

suunnitelmaan,janäissäyhteyksissäaineistononmiellettyilmentävänlapsenitsemää-

räämisoikeudenhuomioimistarajoitustoimenpiteitäkäytettäessä. Asiakirja-aineiston

analyysissapääpainoonollutrajoitustoimenpiteidenmäärällisessätarkastelussasekä

itsemääräämiseenliittyvientekijöidenanalyysissa.

Tutkielmanteoreettisessaosiossaontutkimusaineistoinakäytettytutkimusaiheeseen

liittyviätieteellisiäartikkeleitajatutkimuksia(väitöskirjojajaprogradu-töitä),lakejaja

niihinliittyviäsoveltamisoppaitataikäsikirjojasekäviranomaistenlaatimiaohjeita.

Lisäksiaineistonaonhyödynnettytutkielmanempiirisessäosiossasaatujatuloksia.
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2.2Tutkimuksenmetodologisetlähtökohdat

Eritutkimustyyppejätaitieteellisentutkimuksenosa-alueitavoidaanjaotellauseilla

tavoilla.Tutkimuksentekoajametodologiaakoskevassakirjallisuudessakäytetääntut-

kimustyypistäuseinmyöskäsitettätutkimusstrategia.Yksitieteellisentutkimuksenlä-

hestymistapaonteoreettinentutkimus,taiteoreettis-käsitteellinentutkimus,jotaon

luonnehdittututkimustyypiksi,jossatutkimuskohteitaeihavainnoidavälittömästi,vaan

tutkimuskohteestapyritäänhahmottamaankäsitteellisiämalleja,selityksiäjarakenteita

aiemmantutkimuskirjallisuudenpohjalta.Teoreettisessatutkimuksessahuomiotakiinni-

tetäänetenkinsiihen,mitäkullakintutkimuksenongelmanasettelunkannaltarelevantilla

käsitteellätarkoitetaanjamillaisessasuhteessakäsitteetovattoisiinsa.Teoreettisentut-

kimuksenlähestymistavallaeioleselväätutkimusmallia,muttasenkeskeisiksilähtö-

kohdiksionluonnehdittukriittistä/reflektoivaasekäitsenäistäajatteluajaniidenyhdis-

tämistäloogiseksikokonaisuudeksi,sekäpyrkimystävastauksenantamiseenetukäteen

esitettyynteoreettiseenongelmaanjatutkimusongelmankannaltaasiaankuuluvientul-

kintojen ja synteesien tekemiseen. (Esim. Hirsjärvi ym. 2010;

Teoreettis-käsitteellinen tutkimus. Kajaanin ammattikorkeakou-

lu:http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-

materiaali/Tukimateriaali/Tutkimustyypit/Teoreettis-käsitteellinen.)

Teoreettisentutkimuksentekemisessäonpitkältikysetieteenfilosofiasta,jasamalla

filosofiastaylipäätään,jateoreettisentutkimuksentaitieteenfilosofisenmetodinyhtenä

keskeisenäperiaatteenaonajatustottumustentaiitsestäänselvinäpidettyjenlähtökohti-

enproblematisointi,jossaonkysesellaistenongelmienherättämisestä,jotkapyrkivät

asettamaanerilaisiatieteenkäsityksiäkyseenalaiseksi.Toiseksitieteenfilosofiantehtä-

vänäonepäselvien,moniulotteistentaitiedostamattaomaksuttujenkäsitystenselkeäksi

tekeminenelieksplikointi,jakolmanneksitieteenfilosofianalueellaarvioidaanekspli-

kaationtuloksenasaatujennäkemystenpätevyyttäetsimälläniilleperustelujataivasta-

esimerkkejä.Viimeisimmäksimainittuametodiakutsutaanargumentaatioksi,jasiinäon

nimenomaantieteenfilosofiassakysepyrkimyksestäperustellanäkemyksiäsiitä,mil-

laistatieteenpitäisiollataimillaistaseeisaisiolla.(Niiniluoto1984,22.)Tieteellisessä

tutkimuksessaylipäätäänargumentaatiovoidaannähdäempirististenmenetelmienta-

voinyhdeksitieteellisentutkimuksenydinmenetelmäksi.Argumentaationperusosaon

argumenttieliperustelujonkunväitteenpuolesta,eliargumenttimuodostuuväitteestäja
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perustelustajavastaakysymykseen,miksilukijantaikuulijanpitäisihyväksyäväite.

(Kakkuri-Knuuttila&Heinlahti2006,20-23.)

Tämäntutkielmanteoreettinenosioontehtypitkältiomanakokonaisuutenaanteoreettis-

käsitteellisentutkimusotteenlähtökohdista.Toisaaltateoreettinenosio,taiainakinsen

aiempientutkimustentarkasteluunliittyvätosuudet,voidaanmieltäämyöstutkielman

empiiriseenosioonkytkeytyväksikirjallisuuskatsaukseksi,jonkatarkoituksenaonniin

tässäyhteydessäkuinopinnäytetöissäyleisestiottaenosoittaa,mistänäkökulmistaja

mitenempiirisessäkokonaisuudessa(taiomassatutkimuksessa)käsiteltävääasiaaon

aiemmintutkittujamitenseliittyyjoolemassaoleviintutkimuksiin(Tuomi&Sarajärvi

2009,123;Hirsjärviym.2010,258-260).Kaikiltaosintutkielmaeikuitenkaantäytä

teoreettiseltalähestymistavaltaedellytettäviätunnusmerkkejä.Siinäjäävähäiselletoteu-

tukselleetenkinargumentointisiinämielessä,josseymmärretäänkäsitteidentaiempii-

ristentulosteneksplikoinnistasaatujennäkemystenarvioimiseksivastaesimerkein,sekä

käsitteellistenmallientaiselitystenrakentaminentutkittavastailmiöstä.Lähinnätutki-

muksessaonnäkemyksenimukaankysetiettyjenkäsitteiden(itsemääräämisoikeus,ra-

joitustoimenpiteet,valta)selvittämisestä/selkeyttämisestä,niidenkeskinäistensuhtei-

denjäsentämisestäsekäjäsentämisestäsaatujentulostenkriittisestäpohdinnasta.Lisäksi

tutkimuksentarkoituksenaonjossainmäärinmyöskyseenalaistaatarkastelunkohteena

oleviinkäsitteisiin,etenkinitsemääräämisoikeudenkäsitteeseen,arvionimukaanliitty-

vää”itsestäänselvyysajattelua”,johonniintieteellisissäkuinei-tieteellisissäteksteissä

melkouseintuntuutörmäävän;kyseisenkäsitteen(sekäitsemääräämisen-käsitteen)

sisältö–jokaloppujenlopuksionvarsinmoniulotteinenja-merkityksinenkin–jäätut-

kimuksissajamuissateksteissä,nähdäksenilakitekstimukaanlukien,useinpitkälti

määrittelemättätaiselkeyttämättä.Kolmanneksiteoreettinentutkimusotemerkitseetäs-

sätutkielmassaempiirisenosionmenetelmällisiinratkaisuihinjatutkimustulostenesit-

tämistapaankohdistuvaa(kriittistä)arviointia,jotakäydäänläpiseuraavaksi.

Tutkielmanempiirisessäosiossaonhyödynnettyanalyysimenetelminäsekämäärällistä

ettälaadullistaanalyysia.Rajoitustoimenpiteidenmääriäjamäärienvertailuaerivuosi-

naontarkasteltumäärällisestijamuitaanalysoinninkohteenaolleitailmiöitäteoriaoh-

jaavansisällönanalyysinperiaatteitasoveltaen.Sisällönanalyysissaonkysetekstiana-

lyysistajasevoidaanmääritellämenetelmäksi,jonkatarkoituksenaonluodasanallinen

jaselkeäkuvaustutkittavastailmiöstä,jajonkaavullaaineistopyritäänjärjestämään

tiiviiseenjaselkeäänmuotoonkadottamattasensisältämääinformaatiota.Laadullista
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aineistoa,jollaiseksitämäntutkimuksenaineistolukeutuu,analysoitaessatarkoituksena

oninformaatioarvonlisääminen;hajanaisestaaineistostapyritäänluomaanselkeääja

yhtenäistäinformaatiota.Aineistonlaadullisessakäsittelyssäonkysesiitä,ettäaineisto

jaetaanensinosiin,käsitteellistetäänjakootaanuudestaanuudellatavallaloogiseksi

kokonaisuudeksi,elianalyysiperustuuloogisellepäättelyllejatulkinnalle.(Tuomi&

Sarajärvi2009,104,108.)

Yksitapajaotellalaadullisensisällönanalyysinmuodotonjakaaneaineistolähtöiseen,

teorialähtöiseensekäteoriaohjaavaantaiteoriasidonnaiseenanalyysiin.Ensimmäisessä

onkysepyrkimyksestäluodatutkimusaineistostateoreettinenkokonaisuusjatoiseksi

mainitussaaineistonanalyysiaohjaavalmisaikaisemmantiedonperusteellaluotukehys

(tiettyteoria,mallitaiauktoriteetinesittämäajattelu).Teoriaohjaavassasisällönanalyy-

sissataasonteoreettisiakytkentöjätaijokinteoriavoitoimiaapunaanalyysinetenemi-

sessä,muttaanalyysieipohjaudusuoraanjohonkintiettyynteoriaan.Teoriaohjaavassa

analyysissaanalyysiyksikötvalitaanaineistolähtöisenanalyysintavoinaineistosta,mut-

tatoisinkuinaineistolähtöisessäanalyysissa,jossateoreettisetkäsitteetluodaanaineis-

tosta,teoriaohjaavassaanalyysissaaikaisempitietoohjaataiauttaaanalyysiaeliteoreet-

tisetkäsitteettuodaanaineistoonvalmiina,ilmiöstä”jotiedettyinä”.(Eskola2001,136-

140;Tuomi&Sarajärvi2009,91-124.)

Tutkielmanempiirisessäosiossaonaineistonlaadullistaanalysointiaohjannutitsemää-

räämisoikeudentoteutumiseenliittyvienosioidenkohdallakeskeisestiitsemääräämisoi-

keudenkäsite,lastensuojelulainsisältösekäValviranohjeistuksetitsemääräämisoikeu-

denhuomioimisestasosiaalihuollonpalveluissa/lastensuojelunsijaishuollossa.Rajoi-

tustoimenpiteidenkäytönsyidenjaperustelujentarkastelussaonhyödynnettyvuonna

2013ilmestyneessäprogradu-työssätehtyäluokittelua,jasenpohjanatoiminuttakäsit-

teistöä,lastensuojelunrajoitustoimenpiteidenkäytönperusteluista(Tarkkinen2013).

Kyseisessätutkielmassaontarkasteltuvallankäytönnäkökulmasta–valtayhtäältäkont-

rolliksijatoisaaltatueksimieltäen–lastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäyt-

töäkohdistaenhuomiotoimenpiteidenmääriin,sisältöihinjaoikeuttamisenlogiikoihin.

Tutkielmanempiirisenosionmenetelmällisiinkysymyksiinliittyvientekijöidenyksi

puuteonnähdäksenise,ettäsiinäeiolelainkaanavattuempiirisissäanalyyseissasovel-

letuntutkimusmenetelmän(teoriaohjaavansisällönanalyysin)lähtökohtia.Toiseksi

etenkinasiakirja-aineistonanalyysitontehtyaineistostahahmotettujenluokittelujenja
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niidennimeämisenosaltamelkovaillinaisesti;vaikkaaineistonsisältöäonvalmiiksi

tiedossaolleidenkäsitteidentaitiedonohjaamanatiivistettyjaryhmiteltytekstiensisäl-

löllisiäsamankaltaisuuksia/eroavaisuuksiaetsien,eituloksiakuitenkaanoleselkeästi

luokiteltusisällöllisestitoisistaaneroaviinluokkiintaikategorioihin.Toisaaltaasiakirja-

aineistoaonkauttalinjanluettupaitsikaikkientekstiensisällöllisiäerojasilmälläpitäen

samallamyöspalveluntuottajakohtaisiakäytäntöjäetsien,toisinsanoenerilaitoksille/

palveluntuottajillemahdollisestiominaisiaohjeistus-,kirjaamis-jatoimintakäytäntöjä

hahmottaen,jasitenkokotekstimassastaperusteellisestitehdytsisällönanalyysiteivät

kaikiltaosinolisiolleetraportilleasetettuihintavoitteisiinnähdentarkoituksenmukaisia.

Lastensuojelulaitostensisäistenkirjallistenohjeistustentarkastelunyhteydessäaineisto

onsekäsisällöllisenettäohjeidenulkoasuunliittyvienjaottelulähtökohtienperusteella

kategorisoitu,muttamuodostettujaluokkiaeiolenimettyohjeidenasiasisällöllistenero-

jenpohjalta,vaanetupäässäohjeidenulkoasuunjasisällölliseenlaajuuteenliittyen.

Toinen,ehkätieteellisestiperustellumpimahdollisuus,olisiollutluokitellaohjeistukset

janimetälöytyneetluokatselkeämminsisällönnojallaaineistonanalyysiaohjanneen

käsitteellisenviitekehyksen,toisinsanoenitsemääräämisoikeudenkäsitteenjasiihen

liittyvienosa-alueiden,lähtökohdista.

Tutkielmanempiirisessäkokonaisuudessaeirajoitustoimenpiteidenmäärientarkastelun

yhteydessäoleselvitettyrajoitustoimienikä-jasukupuolittaisiajakaumia.Tähänpää-

dyttiinsiksi,koskanäidentietojenajateltiinolevanraportintavoitteidenkannaltaepä-

oleellisia.Toisaaltaetenkinrajoitustoimenpiteidenkohteiksipäätyneidennuortenikäja-

kaumankartoittaminenolisivoinutollaperusteltua,koskalapseniälläjakehitystasolla

onlainsäädännönmukaanmerkitystälapsenmielipiteenselvittämisen,kuulemisenja

puhevallankäytön,toisinsanoenitsemääräämisoikeuden,huomioimisenkannalta(ks.

luku3.2).Jokatapauksessatiedossailmanaineistonikäjakaumantarkempaaesillenos-

toakinkuitenkinoli–kutenjoedellätodettiin–ettälastensuojelulaitoksiinonsijoitet-

tunatyypillisestiyläkouluiässäoleviataisitävanhempialapsia,jasitenrajoitustoimen-

piteidenkohteenaolevatnuoretovatpääsääntöisestisenikäisiä,ettäheidänkuuleminen

jamielipiteenselvittäminenonheitäkoskevissalastensuojeluasioissavarsinoleellista.

Lisäksiaineistonluennanjamuokkauksenyhteydessätehtyjenhavaintojenperusteella

ilmeni,ettärajoitustoimenpiteidenkohteenaolleetlapsetolivathuomattavaltaosinedel-

lämainittuunikäryhmäänkuuluvianuoria.
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Yhtenätutkielmanempiirisenosionpulmanavoidaannähdäksenipitääsiinäesiinnos-

tettujentulostenosinehkäliiantiivistettyäja”epämääräistä”esittämistapaa;joissakin

yhteyksissäsaatetaantulostenyhteydessäpuhuaesimerkiksi”valtaosastapalveluntuot-

tajia”tai”joistakinkirjaustilanteista”mainitsemattakuitenkaansitä,monestakotapauk-

sestataikuinkasuurestaosuudestatapauksiakulloinkinonkyse.Lisäksirajoitustoi-

menpiteidenkäytönperustelujentarkastelunyhteydessäeiraportissaolenostettuesiin

yksityiskohtaisiaesimerkkejätoimenpiteidenkäyttöönliittyvistäperusteluista, mikä

jossainmäärinheikentäneetulostenperusteltavuutta.Esimerkitpäädyttiinjättämään

raportistapoissiksi,koskaraportinsisällöllisiksipainopistealueiksioliajatelturajoitus-

toimenpiteidenmäärienjaitsemääräämisoikeudentoteutumisentarkastelut.Lisäksira-

joitustoimenpiteidenperustelujenlogiikkaaolitutkittuhiljattainilmestyneessäHanna

Tarkkisenprogradu-työssä(ks.edellä),jonkaaineistokattoiPohjois-Suomenaluehal-

lintovirastontoimialueenyksityisetlastensuojelulaitokset,elisuureltaosinraportintar-

kasteluissamukanaolleetyksiköt.

Kaikenkaikkiaanraportintiivisja”ei-tieteellinen”esittämistapaonolluttietoinenvalin-

ta.Tämäntyyppiseenesittämistapaanpäädyttiinraportinkirjoittajantoimestasilläperus-

teella,ettäraportinajateltiinsitenpalvelevanparhaitensenpääasiallistalukijakuntaa,

johonkatsottiinkuuluvaksialueenlastensuojelulaitostenhenkilökuntasekämahdolli-

sestilaitoksiinsijoitettujenlastenasioistavastaavatsosiaalityöntekijät.Toiseksiaikatau-

luraportinlaatimiseensosiaalityönkäytännönopetusjaksonraamittamissaaikarajoissa

olitiukka,etenkin,kunlastensuojeluyksiköistä”kokonaisuutena”löytyväntiedonra-

porttimuotoonkokoamisenohellakäytännönopetusjaksoonsisältyiosallistumistamui-

hinkinaluehallintovirastossatehtäviinsosiaalihuollonohjaus-javalvontatöihin.

2.3Tutkimusprosessiinliittyväteettisetkysymykset

Tutkimuseettisiäkysymyksiäonalettuviimevuosinapohtiaaiempaalaajemmin,mistä

kertoouseideneettistenohjeiden,etiikkaaanalysoivientekstiensekätätätematiikkaa

työstävientyöryhmienyleistyminen.Virallinen,ohjaavaroolitutkimuseettisiinkysy-

myksiinliittyenonSuomessaTutkimuseettiselläneuvottelukunnalla,jonkatehtävänäon

edistäätutkimusetiikkaakoskevaakeskusteluajatehdäaloitteitasenvahvistamiseksi.

Onoleellistatiedostaa,ettätutkimuseettisetkysymykseteivätrajoituvainjoihinkintut-

kimusprosessinosiin,vaankokotiedeinstituutiotavoidaantarkastella,jatuleetarkastel-

la,etiikannäkökulmasta.Tiedeinstituutioneettisyydessäonkysemoniulotteisestajaeri
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osa-alueisiinjakautuvastakokonaisuudesta,samoinkuin”varsinaisen”tutkimusproses-

sineettisyyseriytyyuseisiinerinäkökulmiin.Lähtökohtanatutkimusprosessineettisyy-

dessäontiedonintressinetiikka,johonkuuluututkimusaiheenvalinta,senteoreettinen

ankkurointi,tutkimuksenrajauksetsekätutkimuskysymystenasettaminen.Tätävaihetta

seuraapuolestaantiedonhankkimisenetiikka,jokasisältäätutkijansuhteentutkimus-

kohteeseen,tutkimusjoukkoonsekäaineistonhankinnantoteuttamiseenerivaiheineen.

Tiedontulkitsemisenetiikkataaskattaaaineistonanalyysivalinnatjaanalyysintoteut-

tamisensekätutkimustulostentulkinnat,käsitteellistämisenjaniidenesittämistavat.

Kunyhteiskuntatieteellisessätutkimuksessatarkastelunkohteenaoninhimillinenelämä

erimuodoissaan,onselvää,ettäsitätehtäessäontutkimusprosessinjokaisenvalinnan

eettisyysvarsinkeskeistä.(Ks.Alasuutari2005,15;Pohjola2007,11-12,17.)

Yhteiskuntatieteissätutkimusaiheenvalintaan,jaetenkintutkimuksennäkökulmanmää-

rittelemiseen,liittyyuseineettisiäpohdintojajaratkaisuja,minkälisäksiniinyhteiskun-

tatieteelliseentutkimukseenkuintutkimukseenylipäätäänsisältyvävallankäyttövaatii

tutkijaaaihettavalitessaanmiettimään,keitätutkimuksellapalvellaanjakeitäsentulok-

sethyödyttävät.Tutkimusaiheentainäkökulmanvalintaankytkeytyymuunmuassaky-

symyksiäsiitä,mitäaihettasaataipitäätutkiasekäsiitä,minkälaisistalähtökohdista

tutkimuksentematiikkanimetään(esimerkiksiongelmalähtöisestinimettytutkimuseh-

känäkeekohdealueensanegatiivisestisävyttyneenä).Näkökulmanmäärittelyliittyy

tutkimuksensisältämäänvallankäyttöön,johonnäkökulmanmäärittelynohellakuuluvat

tutkimuksessatutkimuskohteestatehdytluokittelut,kategorisoinnit,määrittelytjaryh-

mittelytsekätuloksistamahdollisestiesiinnostetutyleistyksetjaylipäätääntulosten

esittämiseneriulottuvuudet,jotkakaikkiedellyttäväteettistäharkintaa.Kysymystut-

kimuksenhyödystäonkaikkientutkimuksellistenvalintojentavoinarvovalinta,mutta

jokatapauksessatutkimukseltalieneeperusteltuaedellyttääyhteiskunnallistarelevans-

sia;sentuleetuottaauuttatietoailmiöidensaamiseksiparemminhaltuunpäätöksente-

koajatoiminnallisiaratkaisujaajatellen.Tämänpalvelutehtävänlisäksiontarpeellista

pohtiamyöstutkimuksenhyödynsaajia,joiksiyhteiskuntatieteenalueellaontyypillisesti

ajateltuihmisarvonkunnioittamisenjasosiaalisenvastuunlähtökohdistayhteiskunnan

heikompiosaisetihmiset.(Pohjola2007,18-29.)

Tämäntutkielmanaihealueenvalintaonalunalkaenperustunutlastensuojelulaitosten

toimintaavalvovanviranomaisentarpeeseensaadatietoavalvonta-alueensalastensuoje-

lulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäytöstä,jaerityisestilastenjanuortenitsemäärää-
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misoikeudentoteutumisestarajoitustoimenpiteitäkäytettäessäjaniidenkäytöstäohjeis-

tettaessa.Niinpävoitaneenajatella,ettätutkimuksentarkoituksenaonollutpalvellayh-

täältäviranomaistasillekuuluvassaohjaus-javalvontatyössä,minkälisäksisiitätoi-

saaltalähtökohtaisestivoivathyötyälastensuojelulaitoksissatyöskentelevätsosiaalialan

ammattilaisetsekälastensuojelulaitoksissaasuvatlapset,toisinsanoenyhteiskunnan

heikompiosaisiinlukeutuvat,suojeluajatukeatarvitsevatihmiset.Sitentutkimuksen

aihettajasiihensisältyvääoletustatutkimuksenhyödystävoidaannähdäksenipitää

ikäänkuineettisestiperusteltuna,vaikkaaiheenvalintaaneisenkäytännöntarpeesta

nousevanlähtökohdanvuoksikovinsyvällisiäeettisiäpohdintojasisältynytkään.

Tutkimuksenyhtenäkeskeisenäeettisenäkysymyksenä,kauttaaikojentutkimukselle

asetettunavaateena,onvaatimusluottamuksellisuudesta.Silläonpyrittytuomaanesiin

sitä,ettätutkimuksessamukanaoleviaihmisiäkoskevattiedotsäilyvättutkimusproses-

sinaikanasalassasiten,ettäulkopuoliseteivätvoimissäänvaiheessatunnistaaniitä.

(Pohjola2007,20.)Kyseontällöinkeskeisestiaineistonanonymisoinnista,jokaesi-

merkiksikvalitatiivisenaineistonkohdallatarkoittaaetenkinhenkilönimienjamuiden

erisnimienpoistamistataimuuttamista,arkaluonteistentietojenharkinnanvaraistapois-

tamistataimuuttamistasekätaustatietojenkategorisointia,sekätunnistetietojasisältä-

vänaineistonkäsittelyäjasäilyttämistäsiten,ettäulkopuolisillaeiolemahdollisuutta

päästäsitälukemaan(Kuula2006,214).Tämäntutkielmanaineistoakäsiteltäessäluot-

tamuksellisuudensäilyminenonhuomioitusiten,ettätietoarajoitustoimenpiteidenkäy-

tönmääristä,lastenkuulemisestajamielipiteenselvittämisestäsekävaikutuksistahoito-

jakasvatussuunnitelmaanpaperimuotoisestapäätösasiakirja-aineistostatietokoneelle

siirrettäessätiedoistaonhäivytettypoiskaikkihenkilötietoihintaimuihintunnistetietoi-

hinviittaavainformaatio.Niinikääntuloksetonesitettytutkimusraportissasellaisessa

muodossa,etteiyksittäistälastavoiniistätunnistaa.Syy-japerustelutekstejärajoitus-

toimenpiteidenkäytölleeipäätösasiakirjoistatietokoneellesiirrettylainkaan,eikäesi-

merkkejäsyistätaiperusteluistaoleraportissaesitetty,jotenniidenmuokkaukseenja

esittämistapaanliittyviineettisiinnäkökohtiineiaineistonkäsittelynyhteydessäollut

tarpeenerityisestikiinnittäähuomiota.Sekäasiakirja-aineistoaettäsähköiseenmuotoon

siirrettyämuokattuaaineistoaonkäsiteltyainoastaanaluehallintovirastontiloissa,joten

aineistoonkokosenkäsittelynajanpysynytulkopuolistenulottumattomissa.

Ehkäpäyhtenätämäntutkimukseneettistäkestävyyttälisäävänätekijänävoidaanpitää

sitä,ettätutkielmassaonkriittisestiarvioitututkielmanempiirisessäosiossatehtyjäme-
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todologisiaratkaisuja.EsimerkiksiMichelFoucault̀nfilosofiaaseuratenkunvoidaan

ajatellapaitsieettisensosiaalityönedellyttävänsosiaalityönkäytäntöjenjatkuvaaarvi-

oimistajakyseenalaistamista,myöseettisensosiaalityöhönjasenkäytäntöihinkohdis-

tuvantutkimuksenehtonaolevanomantutkimusprosessinarvioiminenjakyseenalais-

taminen.Koskatutkielmassaonlähestyttytietyssämielessäkriittisestilastensuojelun

rajoitustoimenpiteidenkäytönperustelujajarajoitustoimenpiteisiinliittyviätoiminta-ja

ohjeistuskäytäntöjäfoucault̀laisenajattelunkehikostakäsin,voitutkimuksennähdäk-

seniajatellasitenolevanlähtökohdiltaaneettistämyössosiaalityönkäytäntöönliittyen;

tutkimuksentarkoituksenaonolluttiettyjensosiaalityönkäytäntöjenkriittinenarviointi

jakyseenalaistaminen,jajossainmäärinmyöspyrkimysjoidenkinkäytäntöjenkehittä-

miseen.Seettätutkielmassaonpohdittusosiaalityönnykyiseenlainsäädäntöön/käytän-

töönkytkeytyvänitsemääräämisoikeudenkäsitteenmahdollisiasisällöllisiäpulmakoh-

tia,voitutkielmantältäosinnäkemyksenimukaanajatellaolevanniinsosiaalityönkäy-

tännönkuinsosiaalityöhönkohdistuvantutkimuksenkannaltaeettistätuodessaanesiin

itsemääräämisoikeuteenlainsäädännössä,jasitäkauttamyössosiaalityönkäytännössäja

käsitettäehkämyöstutkimusyhteyksissäkäytettäessä,useinvähemmällehuomiollejää-

viäulottuvuuksia.
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3Itsemääräämisoikeus,rajoitustoimenpiteetjavalta

3.1Itsemääräämisoikeudensisällöllisetlähtökohdat

Itsemääräämisoikeusvoidaanmääritelläihmisellekuuluvaksimoraaliseksioikeudeksi

tehdävapaastiomanelämäänsäliittyviävalintojajapäätöksiäjamyöstoteuttaaniitä.

Ihmiselläonkuitenkinoikeusitsemääräämiseenvainsilläehdolla,ettähäneirajoita

muidenihmistenvastaaviaoikeuksia.Itsemääräämisoikeudentoteutumistasääteleevii-

mekädessäperustuslaki(731/1999),muttakeskeisestisentoteutumistapyrkiisosiaali-

huollonpiirissäturvaamaanlakisosiaalihuollonasiakkaanasemastajaoikeuksistaeli

ns.sosiaalihuollonasiakaslaki(812/2000),jonkaohella myössosiaalihuoltolaki

(1301/2014)sisältää”yleisellätasolla”sosiaalihuollonasiakkaanasemaakoskevaa

sääntelyä.Lisäksisosiaalihuollonasiakkaanyhdeksikeskeiseksiitsemääräämisoikeuden

osa-alueeksimielletynulottuvuuden,tiedonsaantioikeuden,toteutumistasääteleejul-

kisuuslaki(621/1999)(asianosaisuuteenjaitseäkoskevaantiedonsaantioikeuteenliitty-

vättekijätsekäsalassapitoakoskevasääntelysosiaalihuollonasiakaslainrinnalla)sekä

henkilötietolaki(523/1999)rekisteritietojentarkastusoikeuteenkytkeytyvänälakina.

Lastenkohdallasosiaalihuollonasiakaslainjasosiaalihuoltolainohellakeskeisiäitse-

määräämisoikeudenhuomioimistaohjaavialakejaovatlastensuojelulaki(417/2007),

hallintolaki(434/2003)sekälastensuojelulaitoksissaasuvienlastenosaltalisäksilaki

yksityisistäsosiaalipalveluista(922/2011).(Launis2010,136;Topo2012,287;Sarvi-

mäki2014;Kauppi2015.)

Itsemäärääminenjaitsemääräämisoikeusovatmoniulotteisiakäsitteitä,jaitsemäärää-

misoikeuttavoidaantulkitauseistanäkökulmista.Itsemääräämisentaiitsemääräämisoi-

keudenpiiriinonkatsottukuuluvaksiomamielipiteenmuodostusjaomatahdonilmaisu,

oikeussaadaitseäkoskevaatietoa,oikeuspäättääitseäkoskevistaasioistataioikeus

osallistuaitseäkoskevaanpäätöksentekoonsekämahdollisuudettoteuttaapäätös.Lisäk-

siitsemääräämisenulottuvuuksiksivoidaanmieltäätiiviistiedellisiinulottuvuuksiin

kytkeytyvätkyvykkyydenteemat:oikeustunteaitsensäkyvykkääksi,oikeusylläpitääja

käyttääkykyjäänsekäoikeusyksityisyyteen.Itsemääräämisoikeudentoteutuminen

edellyttääkäytännössäkompetenssinelitietythenkiset,fyysisetjasosiaalisetvalmiudet

itsenäiseenajatteluun,tahdonmuodostukseenja(yhteis)toimintaan.(Ks.esim.Launis

2010,136;Topo2012,287-288.)Sosiaalihuollonasiakkuuteenliittyvässäsääntelyssä

(HE137/1999)henkilönonmääriteltyolevankompetenttikäyttämäänitsemääräämisoi-
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keuttaan,kunhänkykeneeymmärtämäänasiankannaltaerilaisetvaihtoehdot,arvioi-

maanvaihtoehtojenseurauksetsekäpäättelemäänasiassatarvittavanratkaisun.

Vaikkaitsemäärääminenonyksieettisistäarvoistajaoikeusitsemääräämiseenkuuluu

moraalisiinperusoikeuksiin,eiitsemäärääminenoletäysinehdotonperiaate,vaanitse-

määräämisenvahvistamisenarvojoutuukäytännössäjatkuvastipunnintaanesimerkiksi

suhteessaturvallisuuteenjaresurssienjakamiseenliittyviinkysymyksiin.Itsemääräämi-

sestäonkinkäytykeskusteluapaitsivapauteenliittyvänävapausoikeutenamyösturva-

oikeutenaelipohdittusitä,millätavoinpuuttuminentoisenelämäänvoipitkältiollakin

toisenihmisenhyvinvoinninelikyvykkyyksienvahvistamista.Toisaaltaitsemääräämis-

oikeudentulkinnassaturvaoikeudeksionkysesiitä,ettäihmineneioleainoastaanvapaa

toteuttamaanitseään,vaanonmyösoikeutettusaamaanmuiltaaktiivistaapuatässäpro-

sessissa.Keskeiseksiitsemääräämiseenliittyväksifilosofiseksipulmaksionnähtyky-

symys,millaisiinasioihinitsemääräämisenperiaatteenvoiajatellaulottuvanjamitä

rajoituksiasillevoidaanperustellustiantaa.(Launis2010,136;Topo2012,288.)

Sosiaali-jaterveydenhuollonalueellaitsemääräämisentoteutumisenonhavaittuusein

tarkoittavantodellista, muttatoisinaan myösnäennäiseksijääväävalinnanvapauden

vahvistamista.Esimerkiksipalvelusuunnitelmienlaatiminenyhdessäasiakkaidenkanssa

onyksiviimeksikuluneenvuosikymmenenaikanakehitettytapatukeasosiaalihuollon

asiakkaidenitsemääräämisoikeudentoteutumista,muttahuomattavanuseinniidenon

todettujäävänainakinlainedellyttämässälaajuudessalaatimatta.Lisäksiasiakkaallaei

useinkaankäytännössäolevaihtoehtojajoistavalitataihänellevarataansuunnitelmaa

laadittaessatilaisuusesittääpalvelujakokevattoivomuksensataimielipiteensä,mutta

tosiasiallisestiniitäeipalvelujajärjestettäessähuomioida.Edelleenontodettu,ettäesi-

merkiksiasumispalveluyksiköidenjalaitoshoitoajärjestävienyksiköidenhuolto-jahoi-

tokäytäntöjenyhteydessäniinasiakkaidenkuinomaistenkuunteleminenkoetaanusein

riittämättömäksi,jaasiakkaidenitsemääräämisoikeustoteutuunäinollentältäosinpuut-

teellisesti.(Jämsä2010,44-46;Topo2012,288.)

3.2Itsemääräämisoikeuslastensuojelunnäkökulmasta

Lastensuojelulaissa(417/2007)onmääritelty,milloinviranomaistentuleepuuttuaper-

heidenyksityisyyteenjamitenhevoivattämänväliintulontehdä.Toisinsanoenlasten-

suojelulakimääritteleesosiaaliviranomaistenvallankäytönpäämäärätjakeinot.Lasten-
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suojelulainensimmäisessäpykälässäasetetaanlastensuojelunpäämääräyleisellätasolla:

senmukaanlaintarkoituksenaonturvatalapsenoikeusturvalliseenkasvuympäristöön,

tasapainoiseenjamonipuoliseenkehitykseensekäerityiseensuojeluun.Lastensuojelua

toteutettaessaonlastensuojelulain4§:nmukaanensisijaisestiotettavahuomioonlapsen

etu,jotaarvioitaessatuleetilannekohtaisestijayksilöllisestihuomioidalastensuojelun

eritoimenpidevaihtoehtojensoveltamismahdollisuudetlapseniänjakehitystasonmu-

kaisenhuolenpidonjakasvuympäristönturvaamiseksi.

Lastensuojelulain5§:ssätodetaan,ettälapselletuleehänenikäänsäjakehitystasoaan

vastaavallatavallaturvataoikeussaadatietoahäntäkoskevassalastensuojeluasiassaja

mahdollisuusesittääsiitämielipiteensä,jalapsentainuorenmielipiteisiinjatoivomuk-

siinonkiinnitettäväerityistähuomiotalastensuojeluatoteutettaessa,lastensuojeluaar-

vioitaessajalastatainuortakoskevaapäätöstätehtäessä.Lastensuojelulain20§:n1

momentinmukaanlastensuojeluatoteutettaessalapsenmielipidetuleeselvittääjanä-

kemysottaahuomioonlapseniänjakehitystasonmukaisesti.Tämäeikuitenkaanvält-

tämättätarkoita,ettäpäätösolisilapsenmielipiteenmukainen,vaanlapsenetujasuoje-

leminenvoivatedellyttääviranomaiseltamyöslapsenmielipiteestäpoikkeavanpäätök-

sentekemistä.Päätöksentekijäntuleekuitenkinperustellalapselle,miksionpäätetty

toisinkuinhänontoivonut.Jokatapauksessatärkeääon,ettälapsivoiaidostituntea

osallistuvansaitseäänjaomaanelämäänsäjaomiinpäivittäisiinasioihinsakoskevaan

päätöksentekoon.(Sosiaali-jaterveysalanlupa-javalvontavirasto2013.)

Lastensuojelulain21§:ssälapsenpuhevallankäyttöonsidottuikään.Kyseisenpykälän

mukaan12vuottatäyttäneellälapsellaonoikeuserikseenkäyttääpuhevaltaansaitseään

koskevassalastensuojeluasiassahuoltajantaimuunlaillisenedustajanohella.12vuotta

täyttäneellälapsellaonoikeustullakuulluksihallintolainmukaisesti,jolloinpuhutaan

asianosaisenkuulemisesta(HL434/2003,34-35§).

Lapsenkuuleminen,mielipiteenselvittäminenjapuhevallankäyttöontämäntutkielman

empiirisessäosiossamiellettyosaksilapsenosallisuutta–jokalastensuojelunkonteks-

tissavoidaannähdätoimintana,jossalapsisaaollamukanamäärittämässäetunsatur-

vaamiseksitehtäväätyötä(ks.myösKoskela2013,8)–jaosallisuuspuolestaankeskei-

sestiitsemääräämisoikeuteensisältyväksitekijäksi.Vaikkalapsenetua,osallisuuttaja

mielipiteenkuulemistajasenhuomioimistaonlainsäädännössävahvastipainotettu,

ovatmuunmuassasosiaalitieteidenalueellatehdyttutkimuksetosoittaneet,etteilapsen
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januorenosallisuuden”onnistunut”taitarkoituksenmukainenhuomioiminenlastensuo-

jelutyönkäytännössäkuitenkaanoleitsestäänselvää.Tutkimustenmukaanlapsenosal-

lisuudenjaasemanvarmistaminenonlastensuojelutyössäollutongelmallistamuunmu-

assasiksi,koskakeskusteluidenja/tailastenosallistumiseentähtäävienmenetelmällis-

tentyökalujen(kutenroolikartattailäheisneuvonpito)näkökulmattaikäyttöovatusein

aikuislähtöisiä(esim.Kouvonen2011).Kaikenkaikkiaansuomalaisenlastensuojelujär-

jestelmänosaltaontutkimuksenvalossaasiakkaidenosallisuuteenliittyentodettu,että

järjestelmänkehittämiseksitulisikansalaistenosallisuuttavahvistaakaikillalastensuoje-

lunpäätöksenteontasoilla,mikätarkoittaaerityisestiasiakkaidenkokemustenkuulemis-

tajahuomioimistalastensuojelunpäätöksenteonerivaiheissasekäheitäkoskevientuki-

toimienjahoidonkäytäntöjensuunnittelussa(Alhanen2014,72).

3.3Rajoitustoimenpiteidenoikeudellisetjavuorovaikutukseenliittyvät

ulottuvuudet

Rajoittaminenilmiönäonolluterimuodoissaanläsnälastensuojelunlaitostyössäkautta

aikojen.Ilmiönärajoittaminenlöytyymyöslastensuojelunnormistostajoainakinmuu-

tamanvuosikymmenentakaa;esimerkiksivuoden1983lastensuojelulaissarajoittami-

sestapuhuttiintermeilläpakotteet,rajoitteetjaerityisetrajoitteet. Käsiterajoitustoi-

menpidekirjattiinlastensuojelulakiinkuitenkinvastalainosittaisuudistuksessavuonna

2006,jolloinrajoittamiseenliittyvientoimiensääntelyjavalvontamuutettiinaiempaa

yksityiskohtaisemmiksi.Uudistuksentaustallaolivatrajoittamisenkäytännöissäilmen-

neetoikeusturvaanliittyvätpulmatsekäpuutteetperus-jaihmisoikeussääntelyynnäh-

den,jauudistuksentavoitteenaoliparantaapaitsilastensuojelulaitoksissaasuvienlas-

ten,myöslastensuojeluntyöntekijöidenoikeusturvaasaattamallalakirajoitustoimival-

lantäsmällisyydenjatarkkarajaisuudenosaltaperus-jaihmisoikeuslainsäädäntöäpa-

remminvastaavaksi.Lisäksiuudistuksenpyrkimyksenäoliedistääsijaishuoltoonsijoi-

tettujenlastenasuinpaikastariippumatontayhdenvertaisuuttasekäselkeyttäärajanvetoa

lapsenkasvatuksellistenrajojen–kutenkotiintuloaikojennoudattamiseen,kotitöiden

tekemiseentaikoulunkäyntiinliittyvienvastuidenjavelvoitteiden–jalastensuojelulais-

sasäänneltävienrajoitustoimenpiteidenvälillä.Vuonna2006uudistetturajoitustoimen-

piteitäkoskevaosuussiirrettiinnykyiseenlastensuojelulainsäädäntöönlähessellaise-

naan.(Ks.Tarkkinen&Forsberg2013,661;Sallinen2005,159.)
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Lastensuojelulakiin(417/2007)onkirjattukaikkiaanyhdeksänrajoitustoimenpidettä.

Niidenkäytössäonkysepuuttumisestalapsenitsemääräämisoikeuteen;rajoitustoimen-

piteitäkäytettäessäpuututaanainajohonkinperustuslaissaturvattuun,lapsenitsemää-

räämisoikeuttasääteleväänperusoikeuteen,kutenkoskemattomuuteen,liikkumiseenja

sosiaalisiasuhteitakoskeviinperusoikeuksiin(Suomenperustuslaki731/1999,luku2).

Lastensuojelulainrajoitustoimivaltuuksienkeskeisenätavoitteenaonjotakinperusoike-

uttarajoittamallaturvatalapsenvahvempiperusoikeus,oikeusihmisarvoisenelämän

edellyttämäänvälittömäänhuolenpitoon(Saastamoinen2008,143).Lastensuojelulain

mukaanrajoitustoimenpiteitävoidaankohdistaavainhuostaanotettuun,kiireellisesti

sijoitettuuntaituomioistuimenväliaikaismääräykselläsijoitettuunlapseen.Nämä”kri-

teerit”täyttävienlastentaustatjaelinolosuhteetovatmonellatavoinvaikeita,mikähel-

postiheijastuulastenkäytökseen.(Ks.Tarkkinen&Forsberg2013,661.)

Lastensuojelulain64§:ssäsäädetäänrajoitustoimenpiteidenkäytönyleisistäedellytyk-

sistä.Pykälänmukaanlapseensaakohdistaarajoitustoimenpiteitävainsiinämäärin

kuinsijaishuoltoonjohtaneenpäätöksentarkoituksentoteuttaminen,lapsenomataitoi-

senhenkilönturvallisuus,taimuumainituissasäännöksissäsäädetynedunturvaaminen

välttämättävaatii(välttämättömyysperiaate).Välttämättömyysperiaatteenohellamainit-

tupykäläilmentäähyväksyttävyysperiaatetta,jossaonkysesiitä,ettätoimivaltuuksia

saakäyttäävainsäännöksessäilmeneväänjasiinähyväksyttyyntarkoitukseen,jasiten

rajoitustenkäyttöesimerkiksirangaistuksenaonkiellettyä.Kolmanneksirajoitustoi-

menpiteidenkäytössäkorostuusuhteellisuusperiaate,tains.lievimmänpuuttumisen

periaate;käytettävissäolevistaperiaatteistatuleevalitaainasetoimenpide,jokarajoit-

taalapsenitsemääräämisoikeutettataimuutaperusoikeuttavähiten,jarajoitustoimenpi-

teidenkäytöntuleeollakohtuullisessasuhteessaniidenkäytölleasetettuuntavoitteeseen

nähden.Edellistenlisäksirajoitustoimenpiteensuorittamisenyleisenäedellytyksenäon,

ettänetuleetoteuttaamahdollisimmanturvallisestilapsenihmisarvoajavakaumusta

kunnioittaensekääidinkielijakulttuuritaustahuomioiden.Tämäedellytysperustuuso-

siaalihuollonasiakaslaissasäädettyynsosiaalihuollonasiakkaanoikeuteensaadasosiaa-

lihuollontoteuttajaltalaadultaanhyvääsosiaalihuoltoajakohteluailmansyrjintää.Esi-

tettyjenrajoitustoimenpiteidenyleisetedellytykseteivätvieläoikeutarajoitustoimenpi-

teidenkäyttöön,vaanjokaisenrajoituksentoimivaltasäännöksessäsäädetäänkunkin

rajoitustoimenpiteenerityisistäedellytyksistä,joidentuleeyleistenedellytystenohella

rajoitustoimenpiteitäkäytettäessätäyttyä.(Ks.esim.Saastamoinen2008,165-168.)
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Kaikkealaitoksissatapahtuvaatoimintaaeikuitenkaanvoioikeudellisestisäädellä,vaan

oikeusperiaatteidenrinnallalastensuojelunrajoitustoimenpiteilläonmyöspaikallisiin

yhteisöihinjaniihinliittyenmuunmuassayksiköntoimintakulttuuriin/johtamistapaan

kytkeytyviäpiirteitä.Laitoksissaesimerkiksiammattilaistenjalastenvuorovaikutus

sekäammattilaisenvalta-asemajaeettinenharkintakykyovatoleellisiarajoitustoimia

raamittaviatekijöitä.(Tarkkinen&Forsberg2013,662.)KutenHannaTarkkinenja

HanneleForsberg(2013)ovatrajoitustoimenpiteitäasiakirjojenvalossatarkastelevassa,

ensiksimainitunsosiaalityönprogradu-tutkielmaanpohjautuvassakartoituksessasaa-

miensatulostennojallatodenneet,asiakirjoistalöytyvänlastensuojelulainrajoitustoi-

menpiteitämyötäilevänsanastonrinnallaasiakirjoistaonluettavissa–epäsuorinaja

rivienvälistätulkittavinaselontekoina–myöslapsenjatyöntekijänsuhteeseennojaavia

ammatillis-eettisiäperusteluja.Niinpälastensuojelutyöneivoiheidänmukaansaajatella

palautuvanuniversaalejarajoittamissääntöjänoudattavaksioikeussuhteeksi,vaanrajoi-

tustoimenpiteidenkäyttöönliittyvätkeskeisestimyössuojelullinennäkökulmasekälap-

senjahenkilökunnankohtaamiseenjakeskinäisiinsuhteisiinliittyvätelementit.

3.4Tiedonsaantioikeusjalastensuojelulaitostenkirjallisetohjeetosanait-

semääräämisoikeudentoteutumistarajoitustoimenpiteitäkäytettäessä

Sosiaalihuollonasiakaslain(812/200)5§:nmukaanasiakkaallaonoikeussaadaselvitys

toimenpidevaihtoehdoista,jakyseisenpykälän1momentissatodetaansosiaalihuollon

henkilöstölläolevanvelvollisuusselvittääasiakkaallehänenoikeutensajavelvollisuu-

tensasekäerilaiset vaihtoehdotja niiden vaikutukset. Hallituksenesityksessä

(137/1999)todetaantiedonsaantioikeudenturvaamisenolevanasiakkaanosallistumis-

mahdollisuuksienlisäämisenkeskeinenedellytysjakeino,jasitenasiakaslain5§ole-

vanyhteydessäasiakaslain8§:ssäturvattuunitsemääräämisoikeuteen;jottaasiakasvoi

osallistuajavaikuttaaasiansakäsittelemiseenjaratkaisemiseen,hänelläonsitäennen

oltavariittävästitietojaerivaihtoehdoistajaniidenvaikutuksista.Sosiaalihuollonasiak-

kaantiedonsaantioikeuttatuleehallituksenesityksen(137/1999) mukaantoteuttaa

avoimestijahenkilöstönomastaaloitteesta,eikäainoastaanasiakkaanpyynnöstä.Sosi-

aalihuollonasiakaslainviidennenpykälän2momentinmukaantiedonantotapapitää

valitasellaiseksi,ettäasiakaskykeneeriittävästiymmärtämääntiedonsisällönjamerki-

tyksen.Tietoaannettaessatuleeottaahuomioonasiakkaanikä,koulutus,äidinkieli,

kulttuuritaustajamuuthenkilökohtaisetominaisuudet,sekähuolehdittavasalassapito-
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velvollisuudensäilymisestäjaasiakkaanyksityisyydensuojastasiten,etteivätasiakasta

koskevattiedotpaljastusivullisille.

Sosiaalihuollonasiakkaantiedonsaantioikeuttakoskevaalainsäädäntöävoitaneentulkita

siten,ettäsenvalossalastensuojelulaitoksessasijaishuollossaolevallalapsellasekähä-

nenvanhemmallaanjahuoltajallaantulisilapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimi-

seenliittyenollaoikeussaadasosiaalihuollonhenkilöstöltä”ymmärrettävässämuodos-

sa”olevaatietoalastensuojelulainmukaisistarajoitustoimenpiteistäjaniihinliittyvästä

menettelystäniinyleisellätasollakuinsenlastensuojelulaitoksentoimintaperiaatteiden

näkökulmasta,jossalapsionsijoitettuna.Lisäksiyksityisissälastensuojelulaitoksissa

asuvienlastentiedonsaantiinsekäitsemääräämisoikeudentoteutumiseenliittyyyksityi-

sistäsosiaalipalveluistaannetunlain(922/2011)kuudespykälä,jossasäädetäänyksi-

tyistensosiaalihuollonpalveluntuottajienvelvollisuudestalaatiaomavalvontasuunni-

telma.Valviranohjeen(3/2013)mukaanosanaomavalvontasuunnitelmaayksityisten

palveluntuottajienonlaadittavakirjallinenrajoitustoimenpiteitäkoskevamenettelyohje,

johonsisältyypäätöksentekomenettelysekäohjeetsiitä,mitenrajoitustoimenpiteetto-

teutetaanturvallisestiasiakkaanihmisarvoakunnioittaen.Valviranohjeistuksenmukaan

tavallistenkasvatuskeinojenjalakiinperustuvienrajoitustoimenpiteidenerottamiseksi

tuleeyksikössäkäytössäolevienkasvatuksellistenmenetelmienjasääntöjenrikkomi-

sestaaiheutuvienseuraustenollamyösnähtävissäkirjallisina.Säännöteivätsaaolla

mielivaltaisiataiylimitoitettujaeikäniidentarkoitusjakestovoiollalastensuojelulaissa

määriteltyjenrajoitustoimenpiteidenkanssayhtäläinen.

Vuonna2013omavalvontaaeivieläolevaadittujulkisiltasosiaalihuollonpalveluilta,

muttaValviraontuolloin(ohje3/2013)suositellut,ettämyösjulkisissapalveluissaote-

taankäyttöönrajoitustoimenpiteidenkäyttöäohjaavaomavalvonta.Vuoden2015alussa

voimaantullutuusisosiaalihuoltolaki(1301/2014)on1.4.2015lähtienvelvoittanut

myösjulkisenpuolensosiaalihuollontoimintayksiköiltäomavalvontasuunnitelmanlaa-

dintaa.Kyseisenlain47§:nmukaansosiaalihuollontoimintayksiköntaimuuntoimin-

takokonaisuudestavastaavantahononlaadittavaomavalvontasuunnitelmasosiaalihuol-

lonlaadun,turvallisuudenjaasianmukaisuudenvarmistamiseksi.Suunnitelmatulee

pitääjulkisestinähtävänä,sentoteutumistaonseurattavasäännöllisestijatoimintaaon

kehitettäväasiakkailtasekätoimintayksikönhenkilöstöltäsäännöllisestikerättävänpa-

lautteenperusteella.
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Valviraonedellämainitussaohjeessatodennutyksiköidenkirjallisiaohjeistuksiakos-

kevienmainintojenohella,ettälapsenkanssapitääkeskustellariittävästihäneenkohdis-

tettujenrajoitustoimenpiteidensyistäjamahdollisistavaikutuksistahoito-jakasvatus-

suunnitelmaansekäasiakassuunnitelmaan.Ohjeen mukaanlastensuojelulainnojalla

toteutetutrajoitustoimenpiteetontärkeääselvittäälastensuojeluyksikössäasuvillelap-

silleymmärrettävästi,jottalapsillemuodostuuoikeanlainenkäsitysrajoitustoimenpitei-

dentarkoituksestajaperusteistasekäsiitä,ettäniidenkäyttöperustuulaissaannettuun

oikeuteen.

3.5MichelFoucault̀nvaltaakoskevienanalyysienkeskeisetperiaatteet

Kutenedelläjoviitattiin,rajoittamistoimenpiteissäonsuojelullisen,oikeudellisenja

vuorovaikutuksellistenelementtienohellajapitkältiniihinliittyenkysemyösvallastaja

vallankäytöstä.Sosiaalitieteidenpiirissävaltaanliittyvistäteoreettisistamääritelmistä/

valtaakoskevistakäsityksistätunnetuimpiinlukeutuvatranskalaisenfilosofin Michel

Foucault̀n(1926-1984)esittämätnäkemyksetvallastasekätiedonjavallanvälisestä

suhteesta.Foucault̀nfilosofiaatutkinutKaiAlhanen(2007,103)ontulkinnutFou-

cault̀nesittävänvaltaakäsittelevässäteoksessaanTarkkaillajarangaista,ettämoderni-

naaikanalänsimaissaonsiirryttysuvereenivallastajokaisenyksilönjatkuvaanvalvon-

taantähtääväänkurivaltaan,javankilalaitossekäilmentääettävahvistaakurivaltaa.

LisäksiFoucaultAlhasen(2007,103)mukaannäkee,ettäihmistieteetjakurikäytännöt

ovatsyntyneetyhtäaikaisestitoistensavaikutuksiavahvistaen,janemolemmatobjekti-

voivatnormaalistapoikkeaviayksilöitä,jotkapyritäänsopeuttamaan,subjektivoimaan,

määriteltyihinnormeihin.

Foucaultoneriinstituutioiden–kutenarmeijoiden,sairaaloidenjakoulujen–käytäntö-

jätutkiessaanosoittanut,millätavoinniidenyhteydessäkäydytdiskurssitmuokkaavat

sitä,mitenniissätoimiviaihmisiäohjataanjamitenkäytännöttaasvaikuttavatdiskurs-

seihin.Foucaultkäyttäätoisiinsakytkeytyvienkäytäntöjenkokonaisuudestakäsitettä

dispositiivi,jonkahännäkeekoostuvankäytännöistäjaniidenvälisistäsuhteista.Esi-

merkiksivankilandispositiivissavangitobjektivoituvatlainrikkojiksi,parannustatarvit-

seviksipoikkeaviksiyksilöiksi,jasamassaprosessissaheitämuokataantottelevaisiksi,

katuviksijaomastarikollisuudestaantietoisiksisubjekteiksi.Foucault̀nvoitulkitaajat-

televan,ettävankilalaitoksenmuodostavakäytäntöjenkokonaisuusulottuuvankilalai-

toksenulkopuolelleesimerkiksioikeuslaitokseenjapoliisivoimiin,javankilandisposi-
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tiivikytkeytyyosaksimonienmuidendispositiivienjakäytäntöjenmuodostamaaver-

kostoa.Foucaultesittää,ettätietynlaisetsubjektienobjektivoimisenmuodotovatlevin-

neetyhteiskunnanerialueille,jaettäkuriakäyttävätlaitokseteivättoimitäysintoisis-

taanriippumatta,vaannemuodostavatverkoston,joillaonyhteisiäpäämääriä,teknii-

koitajavaikutuksia.Foucaultnäkee,ettäpakkolaitosverkostontoiminnanhuomatta-

vimpiavaikutuksiaonsopeutumattomienkansalaistenohjaaminenjahallitseminen.

(Alhanen2007,104-105,107-108,113.)

ValtasuhteetsiisFoucault̀atulkitenvaikuttavatkäytännöissä,javaltasuhteissaonkyse

käytännöissätapahtuvastaihmistenobjektivoimisestasubjekteiksi,silläihmisiinkohdis-

tettuvallankäyttöonsubjektivoivaa.Keskeistäfoucault̀laisessavaltakäsityksessäon,

ettävaltamielletäänsiinäominaisuudensijaantoiminnaksi–taivallankäyttötoimintaan

kohdistetuksitoiminnaksi–minkälisäksivaltaontukahduttamisensijaantuottavaatai

ohjaavaa,elivaltasuhteetmuokkaavattoistentoimintaajohonkinhaluttuunsuuntaan.

Foucault̀najattelussavaltaaonkaikkiallaihmistenvälisissäsuhteissajavaltasuhteet

voivatmuuttuajatkuvasti.Foucaultnäkee,ettävalta”tuleealhaalta”,eliyhteiskunnalli-

sethallinnanstrategiat,joillaFoucaultviittaayhteiskuntaaohjaaviinvaltapäämääriin,

pohjautuvatpaikallisillevaltasuhteille.Foucaultkorostaa,ettävaltasuhteidenvälttämä-

tönkäsitteellinenedellytysonvapaus;valtasuhteessavallankohteenaolevallatuleeaina

ollamahdollisuustoimiatoisinkuinvallanharjoittajatoivoo.Valtaeisiksiolelopulli-

sestivakiintunutasetelma,vaansitäjoudutaankaikenaikaaylläpitämäänkamppailuti-

lanteissa.(Alhanen2007;117-124;2014,17.)

KaiAlhasen(2007,133)tulkinnanmukaanfoucault̀laisessaajattelussatietojavalta

esiintyvätainayhdessä,minkälisäksitiedonnähdäänsiinätuottavanvaltaajavallan

vastaavastituottavantietoa.TosinFoucault̀nkäsityksiätarkasteltaessatuleeAlhasen

(2007,124-125,133)mukaanhuomioida,ettähäntarkoittaavallallauseimmitenhallin-

taa–jokapuolestaanvoidaanfoucault̀laisittainmääritelläsuunnitelmalliseksi,pitkä-

jännitteiseksijavakiintuneeksivallankäytöksi–jatiedollapääsääntöisestitieteellisiä

diskursseja.Alhanen(2007,139)tulkitseeFoucault̀nkohdistavananalyyseissaankri-

tiikkinsäerityisestisellaisiinhallinnanmuotoihin,joitavoidaankutsuanormalisoivaksi

hallinnaksi.NäissäyhteyksissäFoucaultpuhuubiopolitiikasta,jokaeroaahänenmu-

kaansabiopolitiikantoisestapääjuonteestakurivallastasiinä,ettäkurivaltakohdistuu

yksilöihinjaheidäntoimintansayksityiskohtiin,kuntaasväestönbiopolitiikkapyrkii

kokoväestönnormalisoimiseen.Foucaultnäkeebiopolitiikanmuodostavanlakiensi-



24

jaannormeja,joihinihmisiäjatkuvastisopeutetaan,janormalisoivanhallinnanolevan

moderneissayhteiskunnissalainkäyttöä merkittävämmässäasemassa. Normalisoiva

hallintabiopolitiikkanajakurivaltanaonkäytäntö,jossaihmisetobjektivoidaansubjek-

teiksiikäänkuinosoittamallakullekinomapaikkanormaalinjaepänormaalinjatkumol-

la.(Alhanen2007,142-144.)KutenFoucaultTarkkaillajarangaista-teoksessaan

(2014/1975,249)toteaa:”Kurinpitoonnojaavieninstituutioidenkaikissakohdinesiin-

tyvä,kaikkiahetkiävalvovajapysyvästijatkuvarangaistusjärjestelmävertaileeyksilöi-

täkeskenään,eriyttääheidät,asettaaheidätarvojärjestykseenjaerottaajotkutyksilöt

yhteisönulkopuolelle.Lyhyestisanottunasenormaalistaa.”

Foucault̀nkäytännöistäliikkeellelähtevässätutkimusstrategiassaonnähtyyhtymäkoh-

tiakanadalaisensosiologinErvingGoffmanintapaanlähestyäinstituutioita,kutenmie-

lisairaaloita,vankiloitajakoulukoteja,paikkoina,joidenkäytännöissäihmisilletuote-

taantietynlaisiaminuuksiajapidetäänniitäyllä(ks.Juhila2009,51).TeoksessaanMi-

nuudenriistäjätGoffman(1997/1961)puhuutotaalisistalaitoksistajaniidensosiaalisis-

tajärjestyksistä,joitalaitoksissasyntyyniinlaitosasukkaidenkuinhenkilökunnankes-

ken.Lastensuojelulaitostenvoitaneenkatsoalukeutuvaninstituutiotyyppiin,joista

Goffmankäyttäänimitystätotaalinenlaitos,jajoissahänenmukaansamuutetaanihmi-

siä;Goffmaninmukaantotaalisissalaitoksissalaitosvaltamuokkaaihmistenminuuttaja

muuttaaheidätlaitosasukkaiksi.TosinGoffmaninajatteluatarkasteltaessaonsyytä

huomioida,kutenkoulukodeissaasuviennuortenkokemuksiakoulukodistatutkinut

TarjaPösö(2004)ontodennut,ettätotaalisenlaitoksenkäsitettäonkuitenkintarpeen

nykyaikaistaalaitostentoiminnanmuututtuaGoffmaninanalyysinajoistamuunmuassa

siten,ettälaitostilaanovattulleethenkilökunnanjalaitosasukkaidenrinnalleerilaiset

sähköisetyhteydenpito-jakontrollivälineetjalaitostila-jatyöovatmoninaistuneet.Sitä

kauttalaitostensosiaaliseenjärjestykseenontullutuusiaulottuvuuksiajatoimijoita.

Tosintästäkinhuolimattajokainenlaitosluvallatoimivalastensuojeluyksikkökouluko-

ditmukaanlukientilanaedellyttääPösönmukaanedelleenasukkaaltaanasettumista–

taigoffmanlaisittainsopeutumista–lastensuojeluyksiköntilaan.

3.6Yhteenvetojapohdinta

Tässäluvussaonkäytyläpiitsemääräämisoikeudenkäsitteensisällöllisiälähtökohtia

yleisellätasollasekäpyrittyhahmottamaan,mitäyhtäältäitsemääräämisoikeudenja

toisaaltarajoitustoimenpiteenkäsitteellälastensuojelunnäkökulmastatarkasteltunatar-
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koitetaan.Itsemääräämisoikeudenjarajoitustoimenpiteenkäsitteenkeskinäistäsuhdetta

onjäsennettymuunmuassakäsittelemälläsitä,mistälastensuojelulaitostensisäisissä

kirjallisissaohjeissasekäyleisestiottaenettälapsenitsemääräämisoikeudentoteutumi-

sennäkökulmastaajateltunaonkyse,jamitäniiltälastensuojelulaitostentoiminnan

lainmukaisuuttavalvovanviranomaisentaholtaedellytetään.

Mainituttarkastelutosoittivat,ettäitsemääräämisoikeusonvarsin moniulotteinen/

-tulkintainenkäsite,jatästäjohtuensenmäärittelyainakinjollakintasollaolisikulloin-

kinkyseessäolevassakäyttökontekstissaannäkemyksenimukaanperusteltua.Sosiaali-

huollonpiirissäjasosiaalityöhönliittyvässätutkimuskirjallisuudessaitsemääräämisoi-

keudenkäsitteelläviitattaneenkeskeisimmin,jauseinehkäkäsitteensisältö”kaikille

itsestäänselvänä”pitäen,sosiaalihuollonasiakaslakiinliittyvässäsääntelyssäesiinnos-

tettuihinasiakkaanitsemääräämisoikeudenulottuvuuksiin,joihinvoidaantulkitakuulu-

vaksioikeustietoon,oikeusosallistuaitseäänkoskevaanpäätöksentekoonsekämahdol-

lisuudettoteuttaapäätös.Itsemääräämisoikeuteenonedellistenohellatodettukuitenkin

lukeutuvanmyösmuitatekijöitä–kutenoikeuskyvykkääksituntemiseen,oikeusomien

kykyjenkäyttämiseenjaylläpitämiseensekäoikeusyksityisyyteen–jotkaarvionimu-

kaanjäävätsosiaalihuollonpalveluitajaasiakkaanasemaakoskevassasääntelyssäedel-

lisiäulottuvuuksiavähäisemmällehuomiolle.Tietoonjapäätöksentekoonliittyvänoi-

keudenkorostamisenmyötäitsemääräämisenvahvistaminenonsosiaali-jaterveyden-

huollonpiirissätarkoittanuttyypillisestivalinnanvapaudenvahvistamista(onajateltu,

etteiihminenvoitehdäitseäänkoskeviapäätöksiä,jolleiolevaihtoehtoja,joistavalita),

kunvähemmällehuomiolleitsemääräämisenvahvistamisessaovatehkäjääneetkyvyk-

kyyksiinliittyvätteemat(ks.myösTopo2012).Yksilönjaihmisryhmienkyvykkyyksi-

envahvistamistaonkuitenkinjoidenkinarvioidenmukaanpidettyesimerkiksiedelly-

tyksenäoikeudenmukaisuudentoteutumiselle,jamuunmuassatästäjohtuensenmerki-

tystäitsemääräämisenosatekijänä,taisosiaalihuollonetiikkaanliittyvissäkeskusteluis-

sa,eiolisisyytäkokonaanunohtaa.

Luvussaesitetynperusteellavoidaanmyöstodeta,ettäitsemääräämisoikeudentoteutu-

minenedellyttääkäytännössäkompetenssinelitietythenkiset,fyysisetjasosiaaliset

valmiudetitsenäiseenajatteluun,tahdonmuodostukseenja(yhteis)toimintaan.Sosiaali-

huollonpiirissähenkilönonajateltuolevankompetenttikäyttämäänitsemääräämisoi-

keuttaan,kunhänkykeneeymmärtämäänasiankannaltaerilaisetvaihtoehdot,arvioi-

maanvaihtoehtojenseurauksetsekäpäättelemäänasiassatarvittavanratkaisun,jaasiak-
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kaalla–myöslapsella–onnähtyolevanoikeussaadaselvitystoimenpidevaihtoehdois-

ta,oikeuksistaanjavelvollisuuksistaansellaisellatavalla,ettähänkykeneeymmärtä-

määntiedonsisällönja merkityksen(sosiaalihuollonasiakaslaki812/2000, HE

137/1999,Valviranohje3/2013).Alaikäisenkohdalla,joskinmyössosiaalihuollonpal-

veluissaylipäätäänkin,keskeiseksiitsemääräämisoikeuteensisältyväksitekijäksion

nähtylapsentaiasiakkaanmielipiteentaitoivomustenhuomioiminen,jaalaikäisten

kohdallamielipide–sekämyöstiedonsaantioikeusitseäkoskevassalastensuojeluasias-

sa–onmääriteltyotettavaksihuomioonlapseniänjakehitystasonmukaisesti(lasten-

suojelulaki417/2007).Lisäksiyksityisiltäsosiaalihuollonpalveluntuottajiltaonvuodes-

ta2012lähtienedellytetty(lakiyksityisistäsosiaalipalveluista922/2011),jajulkisen

puolenpalveluiltahuhtikuunalusta2015lähtien(sosiaalihuoltolaki1301/2014),oma-

valvontasuunnitelmaa,johonlastensuojelulaitostenon,muunmuassalapsenitsemää-

räämisoikeudenvahvistamiseenliittyen,tullutsisällyttääkirjallinenrajoitustoimenpitei-

täkoskevaohjeistussekäsuunnitelmarajoitustoimenpiteidenkäytöntarpeenvähentä-

miseksiyksikössä.

Toisinsanoentiivistäenvoitaneenlapsenitsemääräämisoikeudenlastensuojelussalain-

säädännönnäkökulmastamääriteltynätarkoittavanlapsenoikeuttaosallistuaitseään

koskevaanpäätöksentekoonetenkinhänenkuulemisensekäiänjakehitystasonmukai-

senmielipiteenhuomioimisenkautta,sekäoikeuttasaadaikäänsäjakehitystasoaanvas-

taavallatavallatietoahäntäkoskevassalastensuojeluasiassa.Lisäksilapsenitsemäärää-

misoikeuteen,siinämissäaikuisenkinvastaavaanoikeuteen,voinähdäksenikatsoakuu-

luvaksioikeuskyvykkääksituntemiseensekäomienkyvykkyyksienylläpitoonjatuke-

miseen.Tulkintanimukaantämäitsemääräämisennäkökulmanäyttäisijäävänniintä-

mänhetkisessälastensuojelulaissakuinlapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimista

koskevissaviranomaisohjeistuksissa–joissaitsemääräämisentoteutumistaymmärrettä-

västiohjataanlainsisällönpohjalta–lapsenosallisuuteenjatiedonsaantioikeuteenliit-

tyviäulottuvuuksiaselvästivähäisemmillemaininnoille.

Lastensuojelulakiinonkirjattukaikkiaanyhdeksänrajoitustoimenpidettä,joistasuurinta

osaavoikäyttääainoastaanlastensuojelulaitoksissajajoitavoikohdistaavainhuostaan

otettuun,kiireellisestisijoitettuuntaituomioistuimenväliaikaismääräykselläsijoitettuun

lapseen.Lastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteidenkäytössäonkysepuuttu-

misestajohonkinlapsenitsemääräämisoikeuttasääteleväänperusoikeuteen,kutenliik-

kumiseentaikoskemattomuuteen.Luvussaesitetynpohjaltalastensuojelunrajoitustoi-
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menpiteidenosaltalieneeperusteltuapäätyäjohtopäätökseen,ettäniidenkäyttöonlas-

tensuojelulaissahyvinyksityiskohtaisestisäädeltyä(laissaonesimerkiksisäädettyyksi-

tyiskohtaisestirajoitustoimenpiteidenkäytönkirjaamisestasekäpaitsirajoitustoimenpi-

teidenkäytönyleisistäedellytyksistä,myöskunkintoimenpiteenerityisistäedellytyksis-

tä)jalastensuojelulaitoksiltaedellytetäänvalvovanviranomaisentaholtavarsinperus-

teellistaohjeistustarajoitustoimenpiteidenkäyttöönliittyen.Tästä,sekätoisaaltakäy-

tännössärajoitustoimenpiteidenkäyttöönjohtaneidentilanteidenoletettavasta(sekä

myösasiakirjojenkirjauksistapääteltävissäolevasta)nopeatempoisuudestajohtuenvoi-

taneenarvioida,ettärajoitustoimenpiteidenkäyttöjaniistäkirjaaminenonlastensuoje-

lulaitostenkäytännössävarsinhaasteellista.Kaikenkaikkiaanlastensuojelunrajoitus-

toimenpiteissäeilopultavoikaanajatellaolevankysepelkästäoikeussuhteesta,vaan

lastensuojelulaitoksissaesimerkiksilaitostentoimintakulttuuri,ammattilaistenjalasten

vuorovaikutussekäammattilaisenvalta-asemajaeettinenharkintakykyovatoikeusperi-

aatteidenjalainsisällönpohjaltalaadittujenohjeistustenohellaoleellisiarajoitustoimia

raamittaviatekijöitä.

Suomessahiljattainvalmisteillaolluttasosiaalihuollonasiakkaanjapotilaanitsemää-

räämisoikeuttakoskevaalakia(ns.itsemääräämisoikeuslaki)onkritisoitusiitä,ettäsiinä

korostuupyrkimysasiakkaantaipotilaanitsemääräämisoikeudenrajoittamisenvähen-

tämiseen,muttakeinot,joillasiihentähdätään,jäävätvähemmällehuomiolle;lakiluon-

noksessarajoittamiseenkeskityttäessäeihuomiotariittävästikiinnitetäasiakkaidentai

potilaidenkyvykkyydentunteenlisäämiseen,olosuhteiden muuttamiseen(välillisiin

toimiinetteitarvitsisirajoittaa)taiympäristönmahdollisuuksiintukeaitsemääräämisen

eriulottuvuuksia.Esimerkiksiympäristönselkeydenontodettuvähentävänihmisten

ahdistusta,janiinpäikäihmistenkohdallarajoittamisenvähentämiseenvoisipyrkiä

elinympäristöäselkeyttämällä.(Topo2014).Kutenedelläjoviitattiin,lastensuojelussa

itsemääräämisenjarajoittamisenkäsitteidensekäniidenkeskinäisensuhteenmääritte-

lyihinliittyynähdäkseninykyisessänormistossa,sekärajoitustoimenpiteidenkäyttöä

senpohjaltaohjaavissaohjeistuksissa,samankaltaisiapuutteita.Lastensuojelunsijais-

huoltoakoskevassanormistossasäännelläänrajoitustoimenpiteidenkäytöstäseikkape-

räisestilapsenkyvykkyyksientukemisenjäädessäehkätaka-alalle(seikkaperäinensään-

telyperusoikeuksiinpuututtaessatosinonkinoleellista),jalainsäädäntöönpohjaavissa

ohjeissaedellytetäänlastensuojelulaitoksiltasuunnitelmiarajoitustoimenpiteidentar-

peenvähentämisestäerittelemättäkuitenkaantarkemminkeinoja,joillarajoitustoimien

vähentämiseentähdätään.Tässätutkielmassaonhuomiokohdistettulastenitsemäärää-
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misoikeudenlainedellyttämääntoteutumiseen,eikätutkimusaineistoa(lastensuojelulai-

tostenkirjallisiaohjeistuksia)sitenolelähestyttylastenkyvykkyyksientukemisennä-

kökulmasta.Tämänkaltaisellaaineistollaitsemääräämisoikeudentoteutumistaeikovin

mielekästäolekyvykkyyksientukemisenaspektistatarkastella,koskayksiköidenoh-

jeistustenollessalakisääteisetniidentekstimyöspääasiassamukaileelaissaesiintyvää

sanastoaitsemääräämisoikeudenkunnioittamiseenliittyvinemäärittelyineen.Taulukos-

sa1onesitettytiivistetystiitsemääräämisoikeudenkäsitteensosiaalihuoltoonjalasten-

suojeluunliittyvälainsäädännöllinentaustakeskeisinosin,kyseisenlainsäädännönsi-

sällöllisetlähtökohdatsuhteessaitsemääräämisoikeuteensekäitsemääräämisoikeuden

oikeudelliseensääntelyynjakäytännössätapahtuvaanhuomioimiseenliittyvätpuutteet.
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Taulukko1.Itsemääräämisoikeudentoteutumiseenliittyväoikeudellinensääntelykes-
keisinosin,itsemääräämisoikeudentoteutumistakoskevanoikeudellisensääntelynsisäl-
löllisetlähtökohdatsekäitsemääräämisoikeudenoikeudelliseensääntelyynjakäytän-
nössätapahtuvaanhuomioimiseenliittyvätpuutteetsosiaalihuollonjalastensuojelun
yhteydessä.

Sosiaalihuolto Lastensuojelu

Itsemääräämisoikeuden
toteutumistakoskeva
oikeudellinensääntely

Perustuslaki731/1999

Sosiaalihuollonasiakaslaki
812/2000

HE137/1999

Sosiaalihuoltolaki1301/2014

Hallintolaki434/2003

Lakiyksityisistäsosiaalipalve-
luista

Julkisuuslaki621/1999

Henkilötietolaki53/1999

Perustuslaki731/1999

Sosiaalihuollonasiakaslaki
812/2000

HE137/1999

Sosiaalihuoltolaki1301/2014

Hallintolaki434/2003

Lakiyksityisistäsosiaalipalve-
luista922/2011

Lastensuojelulaki417/2007

Itsemääräämisoikeuden
toteutumistakoskevan
oikeudellisensääntelyn
sisällöllisetlähtökohdat

Omamielipiteenmuodostus/
tahdonilmaisu

Oikeussaadaitseäkoskevaa
tietoa/päättääitseäkoskevista
asioista/osallistuaitseäkoske-
vaanpäätöksentekoonjatoteut-
taapäätös

Hlökompetenttikäyttämään
itsemääräämisoikeuttaan,kun
kykeneväinenymmärtämään
asiankannaltaerilaisetvaihtoeh-
dot,arvioimaanvaihtoehtojen
seurauksetjapäättelemäänasias-
satarvittavanratkaisun

Lapsellaoikeussaadaikääja
kehitystasoavastaavallataval-
latietoaitseäkoskevassalas-
tensuojeluasiassajalapsen
mielipiteisiinkiinnitettävä
erityistähuomiota

12vuottatäyttäneellälapsella
oikeuskäyttääpuhevaltaaja
oikeustullakuulluksihallinto-
lainmukaisesti

Lastensuojelulaitoksissamah-
dollisuuslastensuojelulain
nojallarajoitustoimenpiteiden
käyttöön,joillapuututaanlap-
senitsemääräämisoikeuteen

Lastensuojelulaitostenoma-
valvontasuunnitelma;kirjalli-
nenrajoitustoimenpiteitäkos-
kevaohjeistusjasuunnitelma
rajoitustoimenpiteidenkäytön
tarpeenvähentämiseksi

Itsemääräämisoikeuden
oikeudelliseensäänte-
lyynjakäytännönhuo-
mioimiseenliittyvät
heikkoudet

Kyvykkyydenjayksityisyyden
huomioimiseenliittyvienteemo-
jenvähäinenhuomioiminen

Valinnanvapaudenvahvistami-
nenuseinnäennäistä

Rajoitustoimenpiteitäkoskeva
yksityiskohtainensääntely
lapsenkyvykkyyksientukemi-
senjäädessätaka-alalle

Lapsenitsemääräämisoikeu-
den/osallisuuteentähtäävien
keskustelujentaimenetelmäl-
listentyökalujenkäyttöusein
aikuislähtöistä
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ViimeiseksitässäluvussaontarkasteltuMichelFoucault̀nvaltaakoskevienanalyysien

keskeisiänäkökohtia.Äärimmilleentiivistettynäjayleisellätasollamääriteltynävallan-

käytössävoiFoucault̀nkäsityksenmukaansanoaolevankysetoimintaankohdistetusta

toiminnasta.TälläFoucaulttarkoittaasitä,ettävaltaakäyttäväosapuolipyrkiisuuntaa-

maanvallankäytönkohteenaolevanosapuolentoiminnankohtihaluamaansatavoitetta.

Valtaeisitenolelähtökohtaisestitukahduttavaataiväkivaltaistavaantuottavaajaoh-

jaavaa,jasillätähdätääntietyinkeinoinasetettuihinpäämääriin.Foucault̀nmukaan

valtasuhteetvaikuttavatkäytännöissä,jakäytäntöjenkokonaisuuttavoidaankuvatakä-

sitteellädispositiivi,jokakoostuusekäkäytännöistäettäniidenvälisistäsuhteista.Fou-

cault̀laisessaajattelussavallanvoitulkitaolevanperustaltaanarvoneutraaliasia,eisiis

sinälläänhyväätaihuonoa,muttasensijaanvallankäytönpäämäärienjakeinojenmo-

raalistajapoliittistaoikeutustavoidaanarvioida.VallankäyttöäesiintyyFoucault̀nmu-

kaankaikissaihmistenvälisissäsuhteissa,jaihmisetkäyttävätvaltaasekäyksityiselä-

mässäettäjulkisellaalueella.(Ks.myösAlhanen2014,17.)Viranomaisetovatmoder-

nienyhteiskuntienyksimerkittävimmistävaltaakäyttävistätahoistajaheidänvallan-

käyttönsäonnähtylaajenevanjatkuvasti;esimerkiksilastensuojeluvallanontodettu

kietoutuvanosaksipitkäähistoriallistaprosessia,jossajulkinenvaltavähitellenlaajenee

myösperhesuhteidenalueelle(Alhanen2014,18).

Nähdäkseniyksitapalähestyärajoitustoimenpiteidenkäyttöönliittyväävallankäyttöä

Foucault̀najattelunnojallaontarkastellarajoitustoimenpiteidenkäyttöäkäytännöntai

käytäntöjennäkökulmasta.Käytännöissäonlastensuojelunkentälläkysevakiintuneista

toimintatavoista,joillalastensuojelukonkreettisestitoteutetaan,jayksittäisiäkäytäntöjä

ovatesimerkiksilastensuojelutarpeenselvitykset,huostaanototjasijaishuollonrajoitus-

toimenpiteidenkäyttöäkoskevatkirjaamisvelvoitteet.Lastensuojelutyössäkäytännön

työtäohjaavoimakkaastilainsäädäntö(keskeisestilastensuojelulaki,jossamääritellään

lastensuojelunvallankäytönoikeutusjasosiaaliviranomaistenvallankäytönpäämäärätja

keinot),jonkaohellasiinävaikuttavaterilaisettaloudellisetjaideologisetkäytännöt

sekäsekalainenjoukkotyöntekijöidenomaksumiatyökäytäntöjä.Yksittäisetkäytännöt

muodostavatlastensuojelunalueellayhteenverkottuenkäytäntöjenverkoston,jossa

jokainenyksittäinenkäytäntöonmonitahoisessariippuvuussuhteessapaitsitoisiinkäy-

täntöihinlastensuojelunkentällä,myösmuihinjulkistenpalvelujenkäytäntöihin,kuten

varhaiskasvatuksen,koulutoimen,poliisinjahallinto-oikeudenkäytäntöihin.Ollessaan

kosketuksissaniintoistensakuintoisteninstituutioidentoimintatapojenkanssalasten-
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suojeluntoimintatavatmuuttuvat,mikäontuottanutjatuottaakäytäntöihinSuomessa

huomattavaavaltakunnallistakirjoa.(Alhanen2014,18-24.)

Kaikenkaikkiaankäytäntöjenvoiajatellamäärittävän,mitenniidenpuitteissatoimivat

yksilöthahmottavattoimintaansa,jasamallaneohjaavatsitä,millaisiksinäidenyksilöi-

denvallankäyttömuodostuu.Lastensuojelutyönkäytännötsiissisältävätitsessääntie-

tynlaisiavallankäytönmuotoja,jalastensuojeluunsisältyvällävallankäytölläpyritään

ohjaamaantoistenihmistentoimintaatiettyynpäämäärään.(Alhanen2014,23-24.)Täs-

sätutkielmassatarkastellaanluvussa4.3sijaishuollonrajoitustoimenpiteisiinliittyvää

lastensuojeluvaltaakäymällälyhyestiläpiaiempien,rajoitustoimenpiteitävallankäytön

näkökulmastakäsittelevientutkimusten,tuloksia.Lisäksiluvussapyritääntutkielman

empiirisessäosiossaesitettyjentulostennojallatulkitsemaanfoucault̀laisiinvalta-ja

käytäntö-käsityksiintukeutuenlastensuojelulaitostentoiminta-/ohjeistuskäytäntöjen

mahdollistamerkitystärajoitustoimenpiteidenkäyttöön,etenkinniidenkäyttöäkoske-

viinkirjaamiskäytäntöihin.
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4Rajoitustoimenpiteetempiiristentutkimustenjakäsitteellisen
jäsennyksenvalossa

4.1LastensuojelulaitostentoimintaanliittyvätutkimusSuomessajaRuot-

sissa

NykymuotoistenlastensuojelunrajoitustoimenpiteidenkäytöstäSuomessaontarjolla

niukastijavainhajanaistatutkimustietoa(ks.Tarkkinen&Forsberg2013,661),mutta

kaikenkaikkiaanlastensuojelulaitostentoimintaantaikäytäntöihinkohdistuvaa,jasa-

mallalaitoksissalapsenedunjasuojelunpuitteissatapahtuvaarajoittamistasivuavaa

tutkimustaonkuitenkinjonkinverranviimevuosienaikanatehty.Esimerkiksinuorten

lastensuojelulaitoskokemuksiinliittyenTarjaPösö(2004)ontutkinutkoulukodeissa

asuviennuortenkokemuksiakoulukodistatarkastelemallakoulukotiajasielläasumista

yhtäältätilanajatoisaaltaelämänvaiheenajakuuntelemallanuortenkokemuksia.Tut-

kimuksenmukaannuortenkoulukodissaasumisenkokemuksialeimaaristiriitaisuus;

koulukotitarjoaaelämänvaiheenajatilanamonenlaisiamahdollisuuksia,muttaedellyt-

tääsamallastrategioivaaasennettajaolemisentapaa.

LastensuojelunrajoittamistoimenpiteitäsivutenTaruKekoni, ManuKitinojajaTarja

Pösö(2008)ovattarkastelleeterityistähuolenpitoakoulukodeissatavoitteenaanmuun

muassatäsmentääerityisenhuolenpidonkäsitettäjapaikkaaosanasuomalaistalasten-

suojeluasekäkuvataerityisenhuolenpidonlaajuutta,toimintaajapersussitoumuksia.

Erityinenhuolenpitoonvuonna2008voimaantulleenlastensuojelulainmukaistatoi-

mintaa,jalastensuojelunsijaishuollossatoteuttavatoimintakatsotaanlainmahdollista-

mienrajoittamiskäytäntöjenpiiriin.Kekoninym.tutkimuksenmukaannuortenkuvauk-

sissaerityisestähuolenpidostakorostuivatrajoittamisenjajatkuvanvalvonnanteemat,

kuntaastyöntekijöidenkannanotoissapainottuivatpyrkimysaikuistenjatkuvaanläsnä-

oloon.Erityisenhuolenpidonerityisyyseitutkimuksessajuurikaannoussutesiin.

Ulkomaistenkäytäntöjenjatutkimuksenhyödyntäminenonsekärajoitustoimenpiteisiin

ettäylipäätäänlastensuojelulaitoksiinjaniidentoimintaankohdistuvassatutkimuksessa

järjestelmä-jakulttuurierojenvuoksihaasteellista(Pösö &Jahnukainen &Kekoni

2004,7;Tarkkinen&Forsberg2013.)ErimaidenjärjestelmäerotkäyvätilmiClaesLe-

vinin(2004)tekemästätutkimuksesta,jossaon–ruotsalaisenlastensuojelujärjestelmän
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ja-laitostentoimintakäytäntöihinjasamallalöyhästimyösrajoitustoimenpiteidenkäyt-

töönliittyen–tarkasteltuseurantatutkimuksenavulla1980-90-luvuilleajoittuvallaajan-

jaksollaruotsalaisessasuljetussanuoriso-taikoulukodissatehtäväätyötä,sentulokselli-

suuttajalaitokseensijoitettujennuortenkokemuksialaitoksessaannetunhoidonjäl-

keen.Levinin(2004,263,267)mukaanRuotsionainoanaSkandinavianmaanakäyttä-

nytjulkisenlastensuojelujärjestelmänsäpuitteissalaajaltipakkokeinoihinperustuvia,

suljettujalaitoksianuortenrikoksentekijöidenjahuumeidenkäyttäjienkasvatuksessaja

hoidossa.Vuonna2002RuotsissaonLevinin(2004,263-264,267-268)mukaanollut

noin30valtionlaitoshoitohallinnonalaisuudessatoimivaavaihtelevankokoistajaerias-

teisestierikoistunutta”erityisvalvontakotia”,nuoriso-taikoulukotia.Niidenylläpitoon

perustunutpakkotoimenpiteille,sijoitusajatovatolleetkestoltaanepämääräisiä(maksi-

missaansiihenastikunnuoritäyttä21vuotta)janiissäonkäytettylaitoskohtaisestieri-

koistuenhoito-taityöskentelymenetelminämuunmuassakognitiivistakäyttäytymiste-

rapiaa,perheterapiaohjelmiajapäihteidenväärinkäyttäjilleAA-ohjelmia.

Levinintutkimuksen(2004)mukaanruotsalainennuorisokoti-instituutioeikuntouta

nuorialaitoksenulkopuoliseennormaalielämään,vaannuoretpikemminkinsopeutuvat

laitokseenjakäyttäytyvätsielläodotustenmukaisesti,tai–kutenGoffman(1961/1997)

käsittääksenipitkältisamaatarkoittavanasianilmaisee–hemuuttuvatsiellälaitosasuk-

kaiksi.Ruotsalaisissasuljetuissanuorisokodeissasopeutumisestainstituutionkeinote-

koiseenmaailmaantuleeLevininnäkemyksenmukaanonnistuneenhoidonmitta,mutta

nuoreteivätnäissälaitoksissaomaksuniitävalmiuksiajataitoja,joitahetarvitsisivat

kyetäkseensolmimaan”normaaleja”ystävyyssuhteitataikäymään”tavallisissa”töissä.

HenkilökunnannäkökulmastasuurimmattyöskentelyähaittaavattekijätnäyttivätLevi-

nintutkimuksessaliittyvänlaitosten”hoitoideologian”javankeudessapitämisenristirii-

taan;henkilökunnanpyrkimyksethoitaa,kasvattaajakuntouttaatörmäävätjatkuvasti

siihen,ettäheiltäedellytetäänmyöskontrolliajarankaisemista.Käytännössänuoriso-

kodinhenkilökuntaLevininarvionmukaanonkinlähesmahdottomantehtävänedessä,

kunlaitoksenodotetaanolevansamanaikaisestiniinrangaistuslaitos,hoitolaitoskuin

oppilaitoskin.Syyksisiihen,miksinuorisokoti-instituutiotaonRuotsissaylläpidetty

huolimattalaitostenheikoistatuloksistahoitoperspektiivistäkatsottuna,Levinnäkee

sen,ettänuorisokoti-instituutiotäyttääyhteiskunnassamuitatärkeitätehtäviä,joiden

valossasitäarvioidaan;henkilökuntatekeenuoriso-taikoulukodissamoraalistatyötä,

jokasaalegitimiteettinsäperheenideasta.
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4.2Rajoitustoimenpiteetlapsenitsemääräämisoikeudentoteutumiseenliit-

tyvienempiiristentarkastelujennäkökulmasta

Tutkielmanempiirisessäosiossaonlapsenitsemääräämisoikeusmiellettyensisijaisesti

lapsenkuulemisenjamielipiteenselvittämisenkunnioittamiseksi.Empiirisenosionana-

lyyseissailmeni,ettäpäätösasiakirjojenperusteellalastenitsemääräämisoikeustulee

lastenkuulemisenosaltahuomioiduksilastensuojelulaitoksissarajoitustoimenpiteitä

käytettäessämelkopuutteellisesti.Lisäksilastensuojelulaitostensisäistenohjeistusten

tarkasteluosoitti,ettäniissäetenkinlapsenkuulemistajamielipiteenselvittämistäkos-

kevaohjaaminenrajoitustoimenpiteisiinliittyenonvarsinniukkaa,jasitenmyösohjeis-

tustennäkökulmastatarkastelunalastenitsemääräämisoikeuseilastensuojelunrajoitus-

toimenpiteisiinliittyennäyttäisikaikiltaosinriittävässämäärintoteutuvan.Ohjeistukset

eivätuseinkaannäyttäisimyöskääntäyttävänlain(sosiaalihuollonasiakaslakijayksityi-

sistäsosiaalipalveluistaannettulaki)taiValviranasettamiavelvoitteitakoskienrajoitus-

toimenpiteidenkäytönohjeistamistalastensuojelulaitoksissa.

Tutkielmanempiirisenosiontuloksetovatjoiltakinosinyhteneviänuorenkuulemisenja

mielipiteidentarkastelunosaltasuhteessaMariKoskelan(2013)sosiaalityönprogradu-

tutkielmassasaamiintuloksiinkoskienlapsenmielipiteennäkymistärajoitustoimenpi-

deasiakirjassa.Koskelaontutkimuksessaantarkastellutrajoitustoimenpiteenkäytön

perustelujajalapsenmielipiteenilmenemistäkahdestajulkisensektorinylläpitämästä

lastensuojelulaitoksestakerätynasiakirja-aineistonperusteella.Koskelan(2013,73-77)

–samoinkuinomienasiakirja-aineistostatekemienihavaintojen–mukaanlapsenmie-

lipiderajoitustoimenpiteeseenkirjataanuseinhyvinlyhyesti,jauseissakirjauksissalap-

senvarsinainenmielipide,miksihänesimerkiksiontoimenpidettävastustanuttaimiksi

eiolevastustanut,näyttäisijäävänilmanmainintaa.Toisinsanoenlapsenosallisuuden

näkyminenmielipiteensisällöllisenjatilannesidonnaisenkuvailemisenosaltavaikuttaisi

lastensuojelulaitostenasiakirjadokumentoinnissaolevanmelkopuutteellista.Tosistaan

Koskelanjatämäntutkielmanempiirisenosiontulokseteroavatsiinä,ettäKoskelan

(2013,74)mukaanrajoitustoimenpidepäätösasiakirjoihineiuseinkaankirjatalapsen

mielipiteenselvittämisentapaa,kuntässätutkielmassasaatujentulostenperusteella

asiakirjoihinnäytettäisiinvarsinuseinkirjattavanlapsenkuulemisenjamielipiteensel-

vittämisentavaksikeskustelulapsenkanssarajoitustoimenpiteestäjasiihenjohtaneista

syistä.
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4.3Rajoitustoimenpiteetjasosiaalityöfoucault̀laisenvaltakäsityksennä-

kökulmasta

MinnaKivipellon(2006,70-76)mukaanFoucault̀nteoriakuuluuniinsanottuihinheik-

koihintaimaltillisiinpostmoderneihinkriittisiinteorioihin,joilleonominaistanäkemys,

ettähavaintojenulkopuolinentodellisuusonolemassakerrostuneestitaiettäensisijai-

sestikiinnostuksenkohteenaonkielellisestituotetuntodellisuudentutkiminen.Fou-

cault̀nteorianohellapostmoderneihinkriittisiinteorioihinlukeutuvatKivipellonmu-

kaanpostmodernikriittinenfeminismijapostmodernikriittinensosiaalityö.Foucault̀n

teoriantapaanviimeiseksimainitussasuuntauksessavallankäsitteelläonkeskeinen

asema,japostmoderninkriittisensosiaalityönonnähtyottaneenvallanmäärittelyyn

vaikutteitaFoucault̀lta(Gray& Webb2013,81-82).Esimerkiksikeskeisiinpostmo-

derninkriittisensosiaalityönkehittelijöihinlukeutuvanJanFookin(2012,53-54,60)

mukaanvaltaonrakenteellistajapoliittista,minkälisäksiseonverkostoitumista.Fook

(2012,106-111,120)puhuukriittisestärekonstruktiivisestaprosessista,jotavoidaan

käytännönsosiaalityössäkäyttäävoimaannuttamiseen.Fookinmukaanprosessisisältää

neljävaihetta,joistaensimmäinenondekonstruktio,jollaFooktarkoittaavallanraken-

teidenjasuhteidentunnistamistajaanalysointia.Toisessavaiheessa,vastustuksessa,

taasonkysevallanrakenteidenjasuhteidenkyseenalaistamisesta,jakolmasvaihesisäl-

täävallitsevienjapuuttuvienvallanrakenteidenjasuhteidenluokittelun.Prosessinnel-

jänneksivaiheeksiFooknimeäärekonstruktioneliuudelleenrakennusvaiheen,jollahän

viittaaolemassaolevienvallanrakenteidenjasuhteidenmuuttamiseenjauusiendis-

kurssienjarakenteidenluomiseen.

Yleisestiottaenpostmodernejakriittisiäteorioitasosiaalityönkriittiseenarviointiinso-

vellettaessaonMinnaKivipellon(2006,70-76)mukaankeskeistähuomionkiinnittämi-

nensiihen,millaisetasiattuottavattasa-arvoistajaoikeudenmukaistatodellisuuttaesi-

merkiksisosiaalityönasiakastilanteissa,jaarvioinninkohdistaminennäihinkysymyk-

siintuotettujenvuorovaikutus-japuhetilanteidendiskursiivistenkäytäntöjenvalossa.

Foucault̀asosiaalityönkriittiseenarviointiinsovellettaessavoidaanarviointikohdistaa

erilaistendiskurssien,elikeskustelun,puheenjatekstientuottamiseen,esimerkiksiana-

lysoimalladiskurssianalyysinavullaerilaisiakirjallisiadokumentteja,kutenpäätöksiäja

muistioita,diskurssienmuodostamistaluonnehtivatinstitutionaalisetolosuhteettunnis-

taen.
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LastensuojelunrajoitustoimenpiteitäsivutenSusannaHoikkala(2011)ontekstidoku-

menttiaineistonpohjaltatarkastellutsuomalaisenlastensuojelulaitoksenpäihde-jahuu-

mekontrollintoteuttamistaMichelFoucault̀nlaitoskäytäntöjenvaltaulottuvuuksiakos-

kevienanalyysienjahallintavallananalytiikannojalla.Hoikkalan(2011,269)mukaan

kyseisessäkontrollissajasenyksittäisissätoteuttamistavoissakohtaavaterilaisetval-

taulottuvuudet, mikälastensuojelunlaitoshuollonkaltaisilletoimintaympäristöilleja

–tavoillelieneeaikatyypillistä.Hoikkalantutkimuksentulosten,kutenmyöstämänse-

käHannaTarkkisenasiakirja-aineistoonpohjaavansosiaalityönprogradun(2012)em-

pirianperusteella,huolenpidollinenkontrollijahuolenpitoraamiinkietoutuvavaltanäyt-

tävätolevanvahvastiläsnälastensuojelulaitoksessahuume-japäihdekontrolliatoteutet-

taessatairajoitustoimenpiteitäkäytettäessä.TämänkaltaiseenvaltaanvoidaanHoikka-

lan(2011,269)mukaanviitatans.hoivaavanvallankäsitteellä,jokaonlastensuojelun

kontrollitilanteidenohellauseinnähtävissämyöspoliittisentasondokumenteissa.Niin

päihde-jahuumekontrollinkuinrajoitustoimenpiteidenkäytönperusteenanäyttävät

Hoikkalan(2011),Tarkkisen(2012)sekätämäntutkielmanempirianperusteellausein

olevanlastensuojelullinennäkökulmasekälastensuojelulainsäädännönvelvoitteetja

tavoitteet,kutenlapsenturvallisuudentakaaminen,kasvuntaiterveydenturvaaminentai

päihteettömyydentukeminen.Vaikkalainsäädäntösiisnäyttäisikintoimivanlaajana

kehyksenäjaohjausmekanismialastensuojelunrajoitus-jakontrollitoimenpiteitäkäytet-

täessä,onkuitenkinkaikkienmainittujentutkimustenaineistoissaolluthavaittavissa

myösvahvasosiaalisenulottuvuudenläsnäolo;sen,mitenrajoitus-jakontrollitoimia

käytännössäyksittäistenlastenjatyöntekijöidenkohtaamisissatoteutetaan,voisanoa

olevantoimenpiteidentoteutuksessavähintäänkinyhtäkeskeisessäroolissakuintoimi-

enkäyttöönkytkeytyväjuridinenulottuvuus.

SusannaHoikkala(2011)ontutkimuksessaanpäätynytjohtopäätökseen,ettälastensuo-

jelulaitoksessatoteutettavathuumetestauksetonmahdollistanähdäfoucault̀laiseenhal-

lintavallananalytiikkaannojautuenpäihde-jahuumekysymyksenhallinnassahallinta-

tekniikkana.Jaedelleen,päihde-jahuumekontrolliintesteineenliittyvääperusteluaja

tavoitettaohjatalapsiapäihteettömyyteenvoidaanHoikkalan(2011,269)näkemyksen

mukaan,tosinpitkälletulkittuna,nähdäosanabiopoliittistavaltaa,jossakeskiössäovat

päihteettömäänkansalaisuuteenohjaaminenjapäihteidenaiheuttamienhaittojenvähen-

täminen.
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YksitapalähestyttäessälastensuojeluvaltaaFoucault̀nvaltakäsitykseensisältyvään

käytännönkäsitteeseentukeutuenonkeskittäähuomiotasiihen,mitenlastensuojelun

käytännöissätoimivatihmiset,etenkinlastensuojelunammattilaiset,mieltävättoimin-

tansakohteenjaitsensätoimijoina(Alhanen2014,23).Tämäntutkielmanempiirisen

aineistonpuitteissaeioleollutmahdollistaselvittäälastensuojelulaitoksissatyöskente-

levienammattilaistennäkemyksiäasiakkaistaan,heilletarjottavistapalveluistataiomaa

asemaansasuojeluvallankäyttäjinä,muttanähdäksenikäytäntöjenmerkitystälastensuo-

jelunrajoitustoimenpiteidenkäyttööntainiistäkirjaamiseenvoipohtiayksiköidensi-

säistenohjeistustenjapäätösasiakirjakirjaustenkautta.Näkemyksenimukaanvoidaan

ajatella,ettälastensuojelulaitoksissarajoitustoimenpiteidenkäyttöäohjaavatkäytännöt

–janiihinliittyenyksiköidenkirjallisetohjeistukset–suureltaosinmäärittelevätesi-

merkiksisen,millätavoinrajoitustoimenpiteidenkäyttöönyksikössäsuhtaudutaan,mi-

hinseikkoihinpäätösasiakirjauksissakiinnitetäänhuomiotajaminkälainenpainoarvo

lapsenitsemääräämisoikeudellerajoitustoimenpiteitäkäytettäessätainiidenkäyttöön

liittyvissäkirjauksissaannetaan.Lakiraamittaakaikkienohjeistustensisältöä,mutta

yksiköidenohjeistustenmuotojasisältövaihtelevatyksiköittäin/palveluntuottajittain

riippuenkäsittääksenipitkältiyksikönjohdonjahenkilökunnanlainsisällöntulkinnois-

tasekäpaikallisestimuovautuneistatoimintakäytännöistä.Toisaaltaohjeistuksillaja

niihinsisältyvillämäärittelyilläsaatetaanlaitostenjohdontaholtaohjatatyöntekijöitä

myöstietoisestirajoitustoimenpiteidenkäyttööntainiistäkirjaamiseentietynsuuntaises-

ti,jatällöinohjeistustenvoivarsinselkeästiajatellaitsessäänsisältäväntietynlaistaval-

lankäyttöä,jonkatarkoituksenaonohjatatyöntekijöidentoimintaatiettyynsuuntaan.

Tutkielmanempiirissäanalyyseissaontulkintanimukaannähtävissäviitteitäsiitä,että

lastensuojelulaitoksentoimintakäytännöillä,toisinsanoentässätarkasteluyhteydessä

yksikönkirjallisillaohjeilla,onmerkitystäsiihen,mitenesimerkiksilapsenkuulemiseen

rajoitustoimenpiteitäkäytettäessäsuhtaudutaan–taiainakinsiihen,mitensiitärajoitus-

toimenpideasiakirjoihindokumentoidaan.Se,mitäohjeistuksissalapsenkuulemisestaja

mielipiteenselvittämisestäsanotaan,taijosniistäeiolelainkaanmainintojataiohjeet

kokonaisuudessaanovatvarsinniukattaiepäselvät,näyttäisiainakinjossainmäärin

ohjaavanpäätösasiakirjojenkirjaamista.Tästäjohtuenolisikintärkeää,ettälastensuoje-

lulaitoksissakiinnitettäisiinhuomiotaniinrajoitustoimenpiteidenkäytönsuulliseenkuin

kirjalliseenohjeistamiseenjaniidenselkeyteen.Ohjeistuksenjaohjauksenollessapuut-

teellistavaaranaon,ettälapsenitsemääräämisoikeusjäähuomioimattaasianmukaisesti,
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rajoitustoimenpiteidenkäyttöönliittyvävallankäyttöläpinäkymättömäksijaohjeistusten

lainmukaisuuspitkältitoteutumatta.

Kaikenkaikkiaanedelläesitetynperusteellavoitaneenpäätyäjohtopäätökseen,että

Foucault̀nvaltateoreettisetajatukset,jaetenkinhänenkäytännönkäsitteensä–jotaeh-

kävoidaanpitäähänenfilosofiansakeskeisimpänäkäsitteenä,jonkakauttahänentuo-

tantonsakolmetoisiinsalomittuvaatutkimuksellistajuonnettatieto,valtajaetiikka

avautuvat(esim.Juhila2009,50),tarjoavatmielekkäänteoreettisenlähtökohdanlasten-

suojelunrajoitustoimenpiteisiinliittyvänvallankäytöntutkimiseen.Jalisäksi,Fou-

cault̀nkäytännöistälähtevillätutkimuksillaonmerkitystäpaitsisosiaalityöhönkytkey-

tyvänvallankäytöntarkasteluun,nähdäksenimyössosiaalityölle”käytäntöprofessiona”

ylipäätään.KutenKirsiJuhila(2009,50)toteaa,voidaansosiaalityönkäytäntöjäFou-

cault̀nosoittamallatavallatutkimallavastatauseisiintärkeisiinkysymyksiin,kuten

valtaulottuvuuteenliittyensiihen,millaisiahallinnankäytäntöjäsosiaalityössäkytkey-

tyysosiaalistenongelmienkäsittelyynjatoivottuunelämäänohjaamisenprosesseihin.

Lähtiessäänliikkeellekäytännöistäjaniidentutkimisesta,tuleeFoucault̀nteoriassa

huomioiduksimyössekäyksilönettärakenteidensamanaikainenläsnäolo.Yhtäältä

käytännötovatainutlaatuisia,tietyssähetkessätapahtuviatilanteita,muttatoisaaltaniis-

sätoistetaanvakiintuneitamäärittely-jatoimintatapoja.Keskeisenäfoucault̀laisenkäy-

täntöjentutkimuksentavoitteenaonpidettysennäkyväksitekemistä,kuinkatotenatai

ainoinamahdollisinapitämämmeasiatovattoimintaajatekemistä(toisinsanoenkäy-

täntöä)jasitenainasuhteellisiajatulkinnallisia.(Juhila2009,51.)

Lisäksi,kutenKirsiJuhila(2009,53)kirjoittaa,sosiaalityötävoidaanjäsentääFou-

cault̀najattelussavahvastiesiintyvännormaalistamisenprosessiinliittyvänajattelun

kautta,mikämyöstekeesiitäsosiaalityönkannaltamerkittävän”yleisentason”yhteis-

kunnallisenteorian.Sosiaalityössäonpitkältikyse,kutenJuhila(2009,54)esittää,Fou-

cault̀nfilosofianydinteemoihinkuuluvastaajattelustayhteiskunnallisistanormeista

poikkeavienyksilöidennormaalistavastaobjektivoinnistasekäitsereflektiivisyyteen

kannustavastasubjektivoinnista,joistajälkimmäisenkohdallaonkysesiitä,ettäsosiaa-

lityöntekijätkannustavatasiakkaitaheitäkohdatessaanomanpoikkeavuudenymmärtä-

miseenjanormienmukaisenelämäntavoittelemiseensiten,ettäsiitätuleeihmistenoma

itsereflektiivinenprojekti.Normaalistaminenjaitsereflektiivisyyteenkannustaminen

sosiaalityönkäytännöissäkytkeytyytaastiiviistiFoucault̀ntuottavanvallantematiik-

kaan;kaikkiihmisetominaisuuksineenovattulostasubjektivoivastavallankäytöstä,
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toisinsanoenihmisilleeivaintehdäasioitavaanjokainentekeeniitämyösitse,jakoska

tekeminentapahtuuerilaisissasuhteidenverkostoissa,onsubjektivoivavaltaainarela-

tionaalista.Tämänkaltaisenvaltakäsityksenvoitulkitakuvaavansosiaalityönvuorovai-

kutuskäytäntöjämelkoosuvasti;sosiaalityöntekijänroolinaonohjataasiakasta,jatätä

rooliatoteutetaantietynlaisessavaltasuhteidenverkostossa,jossamyösasiakasonosal-

linenmäärittäenitseääntuonpelinkautta.(Ks.Juhila2009,56.)

LoppujenlopuksiFoucault̀nfilosofianehkäkeskeisinmerkityssosiaalityönkäytännöl-

leonollutse,ettäteoriaonkääntänytylösalaisinkaksisosiaalityönydinajatusta,ajatte-

lunnäyttöönperustuvanjayksilökeskeisensosiaalityönensisijaisuudesta,jahäirinnyt

sitenkahtaitsestäänselvänäpidettyäsosiaalityönolettamusta:ideaaulkopuolisestaem-

piirisestimitattavissaolevastatodellisuudestasekäpysyvästäsisäisestäsubjektiivisuu-

desta.SosiaalityönkäytäntöjeneritteleminenjakyseenalaistaminenFoucault̀nteorian

kauttaontarjonnutmahdollisuudenymmärtääsosiaalityöristiriitaisenajamonitasoisena

todellisuutena,jakäytäntöjenjatkuvaarvioiminenjakyseenalaistaminentaasoneetti-

sestikestävänsosiaalityönkannaltaensiarvoisentärkeää.(Irving2009,50-51;Juhila

2009,62-63.)

Kutenyhteiskuntatieteellisiinkysymyksiinkytkeytyvilläteorioillaaina,onmyösFou-

cault̀nteoriallavahvuuksiensaohellamyösheikkoutensa.YhtenäFocault̀nteorian,

samoinkuinmuidenkinpostmodernienkriittistenteorioiden,puutteenaonpidettysitä,

ettäneeivätuseinkaantarjoakovintarkkojanäkemyksiäarvioinninkäytännöntoteutuk-

seen.Lisäksipostmodernejakriittisiäteorioitaonarvosteltusiitä,ettäneeivättuoriittä-

västiesiinvaihtoehtojasille,mitensosiaalisenoikeudenmukaisuudentoteutumistavoi-

taisiintukeajaedistääsekäsiitä,ettäneeivättuemuuttamaankriittisessäarvioinnissa

esiinnousseitasinälläänkiinnostaviaseikkojahaluttuunsuuntaan,kutenparantamaan

oikeudenmukaisuutta.(Kivipelto2006,76,78.)

Tämänpäivänyhtenäkeskeisenäkriittisensosiaalityönteoreettisenasuuntauksenapide-

täänns.antioppressiivistasosiaalityötä,jokasisältääpiirteitäsekä modernistaettä

postmodernistaajattelusta.Kyseisessäsuuntauksessaonkysens.sorronvastaisestateo-

riasta,jossanähdäänsorronolevanseuraustaeriyhteiskuntakerrostumienvälisistä

eriarvoisistavaltasuhteista,jajonka mukaansosiaalityöntekijöidentulisitarkastella

kriittisestisekäomaaasemaansanäissärakenteissaettäsosiaalityönkäytännöissäesiin-

tyviäsorronmuotoja.Yhdeksioleelliseksiantioppressiivisensuuntauksenheikkoudeksi
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onnähtyse,ettärakenteellisiatekijöitäpainotettaessavoivatasiakastapaustenkannalta

tärkeätyksilöllisettaipsykologisetseikatjäädähuomioimatta.(Healy2014,191-194,

201-202.)Omanarvionimukaantämäyksilöllistentekijöidenvähäinenhuomioiminen

onantioppressiivisensuuntauksenohellamyössekäFoucault̀nteorianettäpostmoder-

ninkriittisensosiaalityönkeskeinenpulmakohta;keskitettäessähuomiokäytännöissä

tuotettavienjaylläpidettävienvallankäytönmuotojentarkasteluun,voitärkeätietotai

huomiotasiakkaanpsykologiseenkäyttäytymiseenliittyvistäseikoistajäädäliiaksitaka-

alalle,jasilläollapahimmassatapauksessavakaviaseurauksiaasiakkaanelämään.Li-

säksinäkisinFoucault̀nteoriankeskeiseksipuutteeksi,kutenedellänostettiinesiin,

teoriantietynlaisenepämääräisyydenelisen,ettäteoriaeimielestänitarjoakovinkaan

selkeitävälineitäkäytäntöjentutkimisentoteutukseen.
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5Pohdinta

Tässätutkielmassaontarkasteltukahdessaerillisessä,muttatoisiinsatiiviistikytkeyty-

vässäkokonaisuudessa,itsemääräämisoikeudenkäsitteenlainsäädännöllistätaustaaja

sisällöllisiälähtökohtiasosiaalihuollonjalastensuojelunalueella,sekäpohdittulapsen

itsemääräämisoikeudentoteutumistalastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytettäessätai

niidenkäytöstäohjeistettaessa.Lisäksitutkielmassaonselvitettykirjallisuudennojalla

ranskalaisenfilosofinMichelFoucault̀nvaltateoreettisenajattelunkeskeisiälähtökoh-

tia,sekätarkasteltuasiakirja-aineistonjaFoucault̀nvaltakäsityksenpohjaltalastenit-

semääräämisoikeudenhuomioimistasekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyitäjaperuste-

lujalastensuojelunrajoitustoimenpiteitäkäytettäessä.Tutkielmankaksikokonaisuutta

onrakennettupelkistetystisiten,ettäjälkimmäinenosiomuodostaatutkielmanempiiri-

senosion,jaensimmäinenosuussisältääempiirisiäanalyysejaohjanneenteoreettisenja

käsitteellinentaustan.Tutkielmanempiirinenosioonkirjoitettuomanaraporttinaan

noin1,5vuottatutkielmanteoreettistakokonaisuuttaaiemmin.Raporttionkirjoitettu

sosiaalityönopintoihinsisältyvälläkäytännönopetusjaksollaPohjois-Suomenaluehallin-

tovirastossakevättalvella2014aluehallintovirastossatoteutettavaanohjaus-javalvonta-

työhönliittyen.

Tutkielmanempiirisessäkokonaisuudessaontarkastelukeskitettyasiakirja-aineistoon

perustuenlastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteidenkäyttöönyhteydenpidonjaliik-

kumisvapaudenrajoittamisensekäkiinnipitotilanteidenosalta.Huomiotaonkiinnitetty

rajoitustoimenpiteidenkokonais-jaasiakasmääriin,toimenpiteidenkokonaismäärissä

yksityistenlastensuojelulaitostenosaltaviimevuosina mahdollisestitapahtuneisiin

muutoksiinsekärajoitustoimenpiteidenkäytönsyihinjaperusteluihin.Toiseksiempiiri-

sessäosiossaonselvitettypäätös-jaselvitysasiakirjojenpohjaltalapsenkuulemisen

toteutumistatoimenpiteidenkäytönyhteydessäsekärajoitustoimenpiteidenkäytön

huomioimistalapsenkasvuntukemisessa.Lisäksisosiaalityönkäytännönopetusjaksolla

toteutetussaraportissaonarvioituyleisellätasollalastensuojeluyksiköissälaadittujen

rajoitustoimenpiteidenkäyttöönliittyvienohjeistustensisältöäsekäesittämistapaalas-

tensuojelualainsisällönjalapsenitsemääräämisoikeuteensisältyviennäkökohtienpoh-

jalta.Empiirisenosionkahdenviimeiseksimainituntarkastelunkohteenonraporttia

laatiessaajateltuilmentävänlapsenitsemääräämisoikeudenhuomioimistalastensuoje-

luyksiköissä.
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Tutkielmanempiirisenkokonaisuudessaonhyödynnettypääasiassakahtatutkimusai-

neistoa,joistaensimmäisenonmuodostanutPohjois-Suomenaluehallintovirastontoi-

mialueen,toisinsanoenPohjois-PohjanmaanjaKainuunalueen,lastensuojelulaitoksissa

sosiaalialanammattilaistenkahdestaedellä mainituistarajoitustoimenpiteistäpuolen

vuodenaikanavuonna2013laatimatasiakirjat.Toisenaaineistonaempiirisessäosiossa

onhyödynnettylastensuojelulaitosten/palveluntuottajiensisäisiäkirjallisiaohjeistuksia

rajoitustoimenpiteidenkäytöstä.Tarkasteluissaovatolleetmukanaasiakirjatjaohjeis-

tuksetkaikistaalueenlastensuojelulaitoksista,mukaanlukienvaltionjakuntienylläpi-

tämätlastensuojelulaitoksetsekäalueellalaitosluvallatoimivatammatillisetperhekodit

(kaikkiaan58yksikköä).Tutkielmanteoreettisessaosiossaontutkimusaineistoinakäy-

tettytutkimusaiheeseenliittyviätieteellisiätutkimuksiataijulkaisuja(lehtiartikkelit,

kokoomateostenjulkaisut,tutkimusraportit,väitöskirjatjaprogradu–työt),lakejaja

niihinliittyviäsoveltamisoppaitataikäsikirjojasekäviranomaistenlaatimiaohjeita.

Lisäksiteoreettisessaosuudessaonaineistonahyödynnettytutkielmanempiirisessäosi-

ossasaatujatuloksia.Tutkielmanempiriaaonanalysoitupääasiassateoriaohjaavaalaa-

dullistasisällönanalyysiahyödyntäen,jateoreettisessaosiossakäsitteellistäjäsennystä

onlähestyttyteoreettiseentutkimusotteeseen/kirjallisuuskatsaukseenliittyvienlähtö-

kohtienpohjalta.

Tutkielmanmäärälliseenanalyysiinpohjautuvatempiirisettarkastelutosoittivat,että

alueenlastensuojelulaitoksissaolitehtypuolenvuodenaikanavuonna2013yhteyden-

pidonrajoittamispäätöksiä27,liikkumisvapaudenrajoittamispäätöksiä149jakiinnipi-

totilanteidenkirjallisiaselvityksiäkahdenyksiköntietojenpuuttuessa247.Lisäksiil-

meni,ettäyksityistenpalveluntuottajienlastensuojeluyksiköissätarkastelunkohteena

olleidenrajoittamistoimenpiteidenkäyttöoliasiakirja-aineistojenperusteellavuoteen

2010verrattunajossainmäärinlisääntynyt.Viitteetrajoitustoimenpiteidenkäytönkas-

vustaviimevuosienaikanavoivatarvionimukaankertoaensinnäkinsiitä,ettätarve

rajoitustoimenpiteidenkäytölleonlastensuojeluyksiköissälisääntynyt.Toiseksikysevoi

pääasiassa–taiedellisenohella–ollasiitä,ettäyksiköidenhenkilökuntaonalkanut

turvautuahoito-jakasvatustehtävässäänrajoitustoimenpiteidenkäyttöönaiempaaher-

kemmin.Kolmanneksikasvaneetrajoitustoimenpidemäärätvoivatilmentääensisijaises-

tisitä,ettätietoisuusrajoitustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimen-

piteisiinliittyvästäpäätöksenteostaonyksiköissämuutamanviimevuodenaikanali-

sääntynyt,jaettäpäätöksiäjaselvityksiäonsenmyötäalettuniissäaktiivisemminkirja-

ta.
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Tutkielmankirjallisuuteenjalakeihinnojaavissaosuuksissailmeni,ettäitsemääräämi-

nenjaitsemääräämisoikeusovatmoniulotteisiaja-tulkintaisiakäsitteitä.Siitähuolimat-

taitsemääräämisoikeusvoidaanyleisellätasollamääritelläihmisellekuuluvaksimoraa-

liseksioikeudeksitehdävapaastiomaanelämäänsäliittyviävalintojajapäätöksiäja

toteuttaaniitä.Tutkielmassaläpikäydyttarkastelutosoittivatitsemääräämisoikeuden

toteutumisensäätelynperustanlöytyvänperustuslaista,muttakeskeisestisentoteutu-

mistanäyttäisisosiaalihuollonalueellapyrkivänturvaamaanns.sosiaalihuollonasiakas-

lakijasosiaalihuoltolaki,sekälastensuojelunkontekstissaniidenohellapaitsilastensuo-

jelulaki,lapsenkuulemistakoskevaansääntelyynliittyenmyöshallintolaki.Sosiaali-

huollossaitsemääräämisoikeusosoittautuikeskeisestitarkoittavanoikeuttaomanmieli-

piteenmuodostukseenjatahdonilmaisuun,oikeuttasaadaitseäkoskevaatietoa,oikeutta

osallistuaitseäkoskevaanpäätöksentekoontaipäättääitseäkoskevistaasioistasekä

mahdollisuuttatoteuttaapäätös.Lastensuojelunalueellalapsenitsemääräämisoikeudes-

sanäyttäisitaassuureltaosinolevankyselapsenmielipiteidenhuomioimisestasekä

lapsenoikeudestasaadaikääjakehitystasoavastaavallatavallatietoaitseäkoskevassa

lastensuojeluasiassa.Omannäkemykseni mukaanitsemääräämisoikeudensääntelyyn

liittyvänäheikkoutenaniinsosiaalihuollonkuinlastensuojelunalueellavoipitääsitä,

ettäsääntelyssäjäävähäisellehuomiollekyvykkyyksientukemiseenliittyvätteemat.

Aiemmissaitsemääräämisoikeudentoteutumistasosiaalihuollonpalveluissatailasten-

suojelutyössäsivuavissatutkimuksissataiselvityksissäontodettuitsemääräämisoikeu-

denhuomioimisenjääväntoisinaanpuutteelliseksi.Tutkimuksinonesimerkiksihavait-

tu,ettäasumispalveluyksiköidenjalaitoshoitoajärjestävienyksiköidenhuolto-jahoito-

käytäntöjenyhteydessäniinasiakkaidenkuinomaistenkuunteleminenkoetaanusein

riittämättömäksi,jalastensuojelutyössälapsenosallisuussaattaatoteutuaheikostimuun

muassasiksi,koskakeskustelujentailastenosallisuuteentähtäävienmenetelmällisten

työkalujennäkökulmatovatuseinaikuislähtöisiä(esim.Jämsä2010;Kouvonen2011).

Tässätutkielmassalastenitsemääräämisoikeudentoteutumisestaesiinnousseethuomiot

ovatsamansuuntaisia.Tutkielmanempiirisetanalyysitosoittivat,ettäsekäpäätösasia-

kirjojenettäyksiköidensisäistenohjeistustenperusteellalastenitsemääräämisoikeus

näyttäisiainakinosittaintoteutuvanPohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueella

toimivissalastensuojeluyksiköissärajoitustoimenpiteidenkäytönyhteydessä melko

puutteellisesti.Kuuleminenonesimerkiksijoissakinyksiköissäsaatettulähespoikkeuk-

settajättäätoteuttamattavedotenhallintolakiinkuulemisentoteuttamattajättämisenhy-

väksyttävistäperusteista.Toiseksialueenlastensuojeluyksiköistälähesjokatoisellaoli-
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vatrajoitustoimenpiteitäkoskevatsisäisetohjeistuksetosittainsuppeattaipuuttuivat

kokonaan,jamelkotyypillisestiohjeistuksissaetenkinlapsenkuulemistajamielipiteen

selvittämistäkoskevaohjaaminenliittyenrajoitustoimenpiteisiinnäyttiolevanvarsin

niukkaa.Lisäksitutkielmanaineistoistaolilöydettävissäviitteitäsiitä,ettälapsenmieli-

piderajoitustoimenpiteeseenkirjataanasiakirjoihinuseinhyvinlyhyestitaisisällöllises-

tisuppeasti,janäinollenlapsenosallisuusnäyttäisikäyvänlastensuojelulaitostenasia-

kirjadokumentoinneissa,mielipiteidensisällöllisissäjatilannesidonnaisissakuvailuissa,

melkovaillinaisestiilmi(ks.myösKoskela2013).

ItsemääräämiseenliittyvientarkastelujenlisäksitutkielmassaonkäytyläpiMichelFou-

cault̀nvaltateoreettistaajatteluajaniinasiakirja-kuinohjeistusaineistonpohjaltarajoi-

tustoimenpiteidenkäyttöönsisältyviäpiirteitäFoucault̀nvaltakäsityksennäkökulmasta.

TutkielmassaesitetynperusteellavoitaneenFoucault̀nsanoamieltävänvallanhallinta-

na,jokarakentuudiskursiivisissakäytännöissäjajotatoteutetaantoiminnassa.Valtaon

foucault̀laisittaintuottavaajaohjaavaa,javallankäytössäonkysetoimintaankohdiste-

tustatoiminnasta.KeskeinenkäsiteFoucault̀najattelussaontulkintanimukaanns.

normalisoivanhallinnankäsite,jonkapäämuodoiksiFoucaultnäkeeyhtäältäyksilöihin

jaheidäntoimintaansakohdistuvankurivallanjatoisaaltakokoväestönnormalisoimi-

seentähtäävänbiopolitiikan.Foucault̀n mukaannormalisoivallahallinnallaihmiset

objektivoidaansubjekteiksiikäänkuinosoittamallakullekinoma–muihinihmisiintie-

tyssäsuhteessaoleva–paikkanormaalinjaepänormaalinjatkumolla,joskinjokaisen

omastapaikastahuolimattajatkumonepänormaalissapäässäolevatihmisetovatsen

normaaliinpäähänsijoittuviaihmisiäparemminyksilöityjä.Onesitetty,ettäsosiaali-

työssäollaantekemisissäerityisestijatkumonepänormaaliinpäähänasettuvienihmisten

kanssa,jaettäsosiaalityöyhtenänormalisoivanhallinnankäytäntönä,tuottaentietoa

paitsipaikallisestisosiaalityöninstituutioidenomissadokumenteissamyösvaltakunnal-

lisestitilastoiden,ylläpitääitsekintuotajatkumoajatuottaayksilöiväätietoakohderyh-

mistäänkutentoimeentulotuensaajistatailastensuojeluperheistä.Kaikenkaikkiaan

Foucaulteijoidenkinhänenajatteluaantulkinneidentutkijoidenmukaankuitenkaan

kohdistaanalyyseissaankritiikkiäänihmisiäyksilöiväändokumentointiinsinänsä,vaan

hänennenkaikkeahaastaatyötekijättaitutkijatkiinnittämäänhuomiotasiihen,mitäja

millaisinseurauksindokumentoidaanjamitäjätetäändokumentoimatta.Toisinsanoen

oleellistaoneritelläsitä,millainen–taikenenantama–tietomäärittyyarvokkaaksija

millainentaikenenantamaei.(Esim.Foucault2014/1975,246-262;Alhanen2007;Ju-

hila2009.)
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Tässätutkielmassapäätösasiakirja-aineistontarkasteluosoitti,ettälainsäädäntönäyttäisi

toimivanlaajanakehyksenäjaohjausmekanisminarajoitustoimenpiteitäkäytettäessä;

rajoitustoimenpiteistäsekäkiinnipidoillaettäyhteydenpidonjaliikkumisvapaudenra-

joituksillanäytettäisiintyypillisestipyrkivänjokonuorenomantaimuiden,taisekä

nuorenomanettämuiden,turvallisuudentakaamiseen,jonkakatsotaankiinnipitojen

yhteydessävaarantuvanuseimminnuorenaggressiivisenkäytöksen–jamuidenrajoi-

tustoimenpiteidenkäytönkohdallaetenkinkarkureissun,päihteidenkäytöntainäiden

molempien–seurauksena.Kyseistenkaltaistenperustelujenvoitaneentulkitakertovan

ns.huolenpidollisenvallanläsnäolostalastensuojelulaitoksissarajoitustoimenpiteitä

toteutettaessa(ks.myösHoikkala2011.),jafoucault̀laiseenkäsitteistöönnojatenniissä

onnähdäkseninähtävissäpiirteitänormalisoivastahallinnastans.kurivallanmuodossa.

HuolenpidolliseenvaltaanvoidaanSusannaHoikkalan(2011)–jokaontutkinutlasten-

suojelulaitostenhuume-japäihdekontrollia–mukaanviitatans.hoivaavanvallankäsit-

teellä,jokaonlastensuojelunkontrollitilanteidenohellauseinluettavissamyöspoliitti-

sentasondokumenteissa.Tästäjohtuenvoikinehkäollaperusteltuamyöspohtia,onko

päihde-jahuumekontrolliintesteineen,sekäainakintiettyihinrajoitustoimenpiteisiin,

liittyviäperustelujajatavoitteitaohjatalapsiapäihteettömyyteenmahdollistanähdä

osanaFoucault̀nesillenostamaabiopoliittistavaltaa,jonkakeskiössäovatpäihteettö-

määnkansalaisuuteenohjaaminenjapäihteidenaiheuttamienhaittojenvähentäminen.

Toisaaltatutkielmassaonlähestyttylastensuojelulaitostenohjeistuksiajaasiakirja-

aineistoafoucault̀laisestatulokulmastatarkastelemallaohjeistustensisältöäjaulkoasua

sekäyleisellätasollaettäsuhteessaasiakirjojenitsemääräämisoikeuttasivuaviinkirja-

uksiinsekäpohtimallaasiakirjojenitsemääräämisoikeuttakoskeviakirjauksiaFou-

cault̀nvaltakäsityksenkautta.Tutkielmanaineistoissaolitulkintanimukaannähtävissä

viitteitäsiitä,ettälastensuojelulaitoksenkirjallisillaohjeillaonmerkitystäsiihen,miten

esimerkiksilapsenkuulemiseenrajoitustoimenpiteitäkäytettäessäsuhtaudutaan–tai

ainakinsiihen,mitensiitärajoitustoimenpideasiakirjoihindokumentoidaan.Josesimer-

kiksikuulemisestaoliyksikössäselkeäohjeistuskuulemisentoteutuksesta,kriteereistä

jasitäsäätelevistälaeista,olikuuleminentoteutettuasiakirjojenkirjauksissauseinpit-

kältiohjeistuksensisällönmukaisesti.Vaikkalakiraamittaaohjeistustensisältöä,saate-

taanohjeistuksillajaniihinsisältyvillämäärittelyillänähdäkseniohjatalaitostenjohdon

taholtatyöntekijöitämyöstietoisestirajoitustoimenpiteidenkäyttööntainiistäkirjaami-

seentietynsuuntaisesti,jatällöinohjeistustenvoivarsinselkeästiajatellasisältävänval-

lankäyttöä,jonkatarkoituksenaonohjatatyöntekijöidentoimintaatiettyynsuuntaan.
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Vastaavastijosyksikönohjeistuksetonlaadittuhyvinsuppeiksitainiitäeiole,voilai-

toksenajatellaniinikäänkäyttävänvaltaasuhteessaasiakkaaseen;ohjeistuksenollessa

puutteellineneiasiakkaanitsemääräämisoikeuttakunnioitetasiinämäärinkuinlain

henkitaiohjeistustenlaadintaaohjaavatviranomaisohjeetedellyttävät.Lisäksitilanteis-

sa,joissakuuleminentoteutetaantaisiitädokumentoidaantietoisestisiten,ettäkuule-

minentaikirjauksettulevatehkälainmukaisestitoteutettua,muttaeivälttämättätodel-

lisuudessasitenettälapsenosallisuustulisiparhaallamahdollisellatavallahuomioitua,

voityöntekijäntulkitakäyttävänvaltaalapseen.Tämäntutkielmanaineistonpuitteissa

selkeäänäyttöäedellistenkaltaisillevallankäyttötilanteilleeioleollutmahdollistalöy-

tää,muttaviitteitäohjeistustenjakirjaustenvälisistäyhteyksistäsekäsiitä,ettäjoissakin

kirjauksissaoliehkätietoisestinostettuesiintiettyjäasioitajajätettytiettyjäpois–ja

näinollenvallankäytöstäFoucault̀ntarkoittamassamielessä–oliaineistossamielestäni

nähtävissä.

Kaikenkaikkiaantutkielmassaesitetynperusteellaonarvionimukaanperusteltuatode-

ta,ettäFoucault̀nvaltakäsitteistöonkäyttökelpoinenteoreettinenlähtökohtalastensuo-

jelulaitostenpäätösasiakirja-aineiston,taiylipäätäänsosiaalityöninstituutioidendoku-

menttien,erittelyynsekäkäytännönsosiaalityössäettäsosiaalityötätieteellisestitutkit-

taessa.Tutkimuksellisestisenpohjaltaonkäsittääksenimielekästätarkastellasosiaali-

työnkäytäntöjämyöstoisenlaistenaineistojen,esimerkiksihaastattelujen,avulla.Tässä

työssälastensuojelulaitostenrajoitustoimenpidekirjauksiaonollutmahdollistalähestyä

Foucault̀najattelunpohjaltayhtäältätarkastelemallapäätösasiakirjojensyitäjaperuste-

luja(ns.hoivaavanvallanjanormalisoivanhallinnankäsitteidenkautta),sekätoisaalta

lastenitsemääräämisoikeudentoteutumistaasiakirjojenkirjaustentaikirjaamattajättä-

misten,jalastensuojelulaitostenrajoitustoimenpiteitäkoskevienohjeistustensisällönja

rakenteen,kautta.

YleisestiottaensosiaalityönnäkökulmastaajateltunaFoucault̀nteoriankeskeisenäan-

sionavoidaanehkäpitääsitä,ettäsenavullasosiaalityönkäytäntöjätutkimallavoidaan

vastatamoniinoleellisiinkysymyksiinkutensiihen,millaisiahallinnankäytäntöjäsosi-

aalityössäkytkeytyysosiaalistenongelmienkäsittelyynjatoivottuunelämäänohjaami-

senprosesseihin.LisäksiFoucault̀nteoriassatuleehuomioiduksisekäyksilönettära-

kenteidensamanaikainenläsnäolo,jasenavullaonmahdollistapyrkiätekemäännäky-

väksisitä,kuinkatotenataiainoinamahdollisinapitämämmeasiatovattoimintaaja

tekemistä(toisinsanoenkäytäntöä)jasitenainasuhteellisiajatulkinnallisia.(Ks.myös
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Juhila2009.)ArvionimukaanFoucault̀nteorianhuomattavanapulmakohtanataasvoi

pitääsitä,ettäteoriassajääliianvähäisellehuomiolleihmistenpsykologiseenkäyttäy-

tymiseenliittyvätseikat,millävoikäytännönsosiaalityössäollapahimmassatapaukses-

savakaviaseurauksiaasiakkaanelämään.LisäksinäkisinFoucault̀nteoriankeskeiseksi

puutteeksiteoriantietynlaisenepämääräisyydenelisen,ettäteoriaeitarjoakovinkaan

selkeitävälineitäkäytäntöjentutkimisentoteutukseen.

Loppujenlopuksionvieläehkähyvänostaaesiin,ettälastensuojelulaitostenrajoitus-

toimenpiteetovatmitäluultavimminhaastaviapäätöksentekotilanteita,joissasosiaa-

lialanammattilaisenrooliyhtäältäauttajanajatoisaaltakontrolloijanonvarsinristirii-

tainen.Näinollenkäytännönrajoitustoimenpidetilanteissaeiuseinkaanolekysepelkäs-

täänjuridisestataivallankäytönulottuvuudesta,vaanrajoitustoimenpiteetovatmyös

suhde-jasuojelullistatyötä,jossalapsenjahenkilökunnankohtaaminenjavuorovaiku-

tusovatkeskeisessäasemassa.Näidennäkökulmienpainottamisenvoiajatellakorosta-

vanlapsilähtöistälastensuojelutyötäjalapsenosallisuutta,jajatkossarajoitustoimenpi-

teisiinkohdistuvaatutkimustavoisiollaperusteltualaajentaakohtilastenhuolenpi-

tosuhteitatairajoitustoimenpiteidenlaitosyhteisöllistäulottuvuutta,joistajoidenkinar-

vioidenmukaanontoistaiseksitarjollaniukastijulkistakeskusteluajaohjeistusta.Esi-

merkiksiluottamusjaavoimuuslapsenjahenkilökunnanvälillävoiehkäistärajoitus-

toimenpiteitätaitehdäniidenkäytöntilanteistaenemmänsuojelullisestipainottuneita,

kuinvallanjakontrollinsävyttämiätilanteita.(Ks.Tarkkinen&Forsberg2013.)

HannaTarkkinenjaHanneleForsberg(2013)ovattodenneet,ettärajoitustoimenpitei-

denperusteidenriittävänyksityiskohtaisellakirjauksellasekäsillä,ettäkirjauksissa

kuuluumyöslapsenääni,lisäärajoitustoimenpiteidenläpinäkyvyyttäjaehkäiseevallan

väärinkäyttöä.Tässätutkielmassakäviilmi,ettälapsenkuulemisenjamielipidettäkos-

kevienasiakirjakirjaustenosaltalapsenäänieidokumenteissaainanäyttäisitulevan

kovinkaanhyvinesiin,muttatoisaaltaasiakirjojenrajoitustoimenpiteidenkäytönsyissä

japerusteluissa(etenkinkiinnipitojenosalta)lapsensuhtautuminentoimenpiteenkäyt-

töönoliuseissapäätöksissätaikirjallisissaselvityksissäkirjattunäkyviin;lapsenoli

esimerkiksimainittutilanteissakohdistaneentyöntekijäänraivoataisuuttumusta.Vaik-

kakirjaamiseenpanostaminensaattaalastensuojelulaitostentyöntekijöiden mielestä

arjentyökiireissätuntuaepäoleelliselta,lisääväthuolelliset,yksityiskohtaisetjalainmu-

kaisetkirjauksettyönläpinäkyvyyttäjaparantavatniinlapsenkuintyöntekijänoikeus-

turvaa.Lastensuojelulaitokseteivätyksinäänvastaarajoitustoimenpiteidenkäytöstäja
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niistälaadittavienkirjaustenlainmukaisuudentoteutumisesta,vaanvalvontavastuuniis-

täonmyöslapsenasioistavastaavallasosiaalityöntekijälläsekävalvovallaviranomai-

sella.Tästäjohtuenlastensuojelulaitostenolisikinehkäsisäisessätyössäänhyväkiinnit-

tääennenkaikkeahuomiota–kutenTarkkinenjaForsberg(2013)ovattodenneet–

ammatillis-eettisensuhdetyönelementtienpunnintaanjaniidendokumentointiin,joka

voisirajoitustoimenpiteidenriittäväntarkkojenperustelujenjalapsenosallisuuteenliit-

tyvienkirjaustenohellaollayksikeinopaitsilisätätyönläpinäkyvyyttäjavähentääval-

lanväärinkäytönriskiä,myösnostaaesiinlastensuojelunlaitostyöntoimiviakäytäntöjä

taikehittämistarpeita.
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Tiivistelmä

Lastensuojelulaitoksetovatsijaishuoltoalaitoshuoltonatarjoavialastensuojeluyksiköitä,joitaylläpitävät
kunnat,valtiojayksityisetpalveluntuottajat.Yksityiselläpalveluntuottajan,jokajatkuvastituottaaympäri-
vuorokautisiasosiaalipalveluja,onsaatavaennentoiminnanaloittamistajaolennaistamuuttamistatoimi-
lupaValviralta(toimiessaanuseammanaluehallintovirastonalueella)taipalveluntuottajantoiminta-
alueenaluehallintovirastoltatoimilupa.
Aluehallintovirastolla(LSL80§)onvelvollisuusseuratakaikkienalueensalastensuojelulaitostentoimin-
taatarkastuskäyntienavullajavalvoalastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteidenkäyttöälasten-
suojelulaitoksissa.

Raportissakartoitetaanlastensuojelulain mukaistenrajoitustoimenpiteidenkäyttöälastensuojelulaitok-
sissarajoitustoimenpiteidenmäärien,sisältöjenjalastenkuulemisentoteutumisennäkökulmasta.Rapor-
tinpääasiallinenaineisto muodostuuPohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueellavuonna2013
toimineissalastensuojelulaitoksissalaadituistaasiakirjoista.Aineistokäsittää58lastensuojeluyksikössä
puolenvuodenaikana2013laaditutliikkumisvapaudenrajoittamistajayhteydenpidonrajoittamistakos-
kevatrajoitustoimenpidepäätöksetsekäkirjallisetselvityksetkiinnipitotilanteista.Yksiköissäolitehtypuo-
lenvuodenajallavuonna2013yhteydenpidonrajoituspäätöksiä27,liikkumisvapaudenrajoituspäätöksiä
149jakiinnipitotilanteidenkirjallisiaselvityksiäkahdenyksiköntietojenpuuttuessa247.Etenkinkiinnipi-
dotolivattyypillisestikohdistuneetyksityistenlastensuojeluyksiköidenosaltamuutamaanyksikköönja
samoihinnuoriinuseampaankertaan.Laitostenerikoistuminenesimerkiksi”haastaviin”taierityistätukea
tarvitseviinlapsiinnäyttäisivaikuttavankiinnipitojenmääriinyksittäisissälaitoksissa.Yksityistenpalvelun-
tuottajienlastensuojeluyksiköissäedellämainittujenrajoitustoimenpiteidenkäyttöonasiakirja-aineistojen
valossavuoteen2010verrattunalisääntynyt.

Alueenlastensuojelulaitoksissakirjataanrajoitustoimenpiteidenpäätöksiäjakirjallisiaselvityksiäkoske-
vatasiakirjatrajoitustenperusteidenjakuvaustenosaltapääosinasianmukaisesti.Lapsenkuulemisen
toteutus-jakirjaamiskäytäntöihinsekäsiihen,mitenrajoitustoimenpiteidenvaikutuksialapsenhoito-ja
kasvatussuunnitelmaanarvioidaanja mitenvaikutuksetpäätösasiakirjoihinkirjataan,tulisiasiakirja-
aineistonperusteellauseassaalueenlastensuojeluyksikössäkiinnittääjatkossahuomiota.
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1 Johdanto

Lapsensijaishuollollatarkoitetaanhuostaanotetun,kiireellisestisijoitetuntailastensuo-

jelulainmukaisenväliaikaismääräyksenperusteellasijoitetunlapsenhoidonjakasva-

tuksenjärjestämistäkodinulkopuolella.Sijaishuoltoonvoidaansijoittaavainsosiaali-

huollonjohtavanviranhaltijanjatahdonvastaisissahuostaanotoissahallinto-oikeuden

huostaanottamalapsi.Avohuollontukitoimenataijälkihuoltonakodinulkopuolellesijoi-

tetunlapsenhoidossajakasvatuksessaeiolekysesijaishuollosta,jasijaishuoltoja

sijoittaminentuleeerottaatoisistaan.(Lastensuojelunkäsikirja2007.)

Sijaishuollontavoitteenaonlapsentasapainoisenkehityksenjahyvinvoinninturvaami-

nenhänenyksilöllistentarpeidenjatoiveiden mukaan.Lapsensijaishuoltovoidaan

järjestääperhehoitona,laitoshoitonataijollakin muullalapsentarpeiden mukaisella

tavallajokosijaisperhehoidossa,ammatillisessaperhekodissa,lastensuojelulaitokses-

sataijossakinmuussalapsentarpeenmukaisessahoitopaikassa.Lastensuojelulaitok-

siaelilastenkoteja,nuorisokoteja,koulukotejasekämuitanäihinrinnastettaviayksiköi-

täkutenvastaanottokotejaylläpitävätetupäässävaltio,kunnattaiyksityisetyhteisöt.

(Lastensuojelunkäsikirja2007.)

Lastensuojelulaitoksethuolehtivatsijoitetunlapsenhyvinvoinnistahuolehtimallalapsen

perushoidonkutenruuanantamisen,vaatetuksenjahygienianohellalapsenkasvunja

kehityksenturvaamisesta.Lapsenkasvuajakehitystätuetaanpaitsiaikuisenläsnäolol-

la,myösrajojenasettamisellajavalvonnalla,janiinpälapsenarkeasäännelläänlas-

tensuojelulaitoksissaerilaisinrajoinjasäännöin.Rajatjasäännötvoivatpohjautuajoko

laitoksenomiinsääntöihintailastensuojelulainmukaisiinrajoitustoimenpiteisiin.Ensiksi

mainituissaonkysekasvua,kehitystäjavastuunottoatukevistans.kasvatuksellisista

rajoista,kutenkotiintuloaikoihinsekäkotitöidentekemiseenliittyviensääntöjenasetta-

misesta.Lastensuojelulainmukaisillarajoitustoimenpiteillätaaspuututaanlapsenitse-

määräämisoikeuteen,janiissäontällöinkysetarkoinrajatustailmiöstä.Rajoitustoi-

menpiteetovatlapsenperusoikeuksiarajoittavia,laissatarkastimääriteltyjätoimenpi-

teitä,joitavoidaanyhtäpoikkeustalukuunottamattakäyttäävainlaitoshoitonatoteute-

tussalastensuojelunsijaishuollossa.(Lastensuojelunkäsikirja2007;Tarkkinen2012.)

Tässäraportissatarkastellaanpuolenvuodenajanjaksoavuonna2013koskevanasia-

kirja-aineistonpohjaltalastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteidenkäyttöäPoh-

jois-Suomenaluehallintovirastontoimialueellatoimivissavaltion,kuntienjayksityisten

palveluntuottajienylläpitämissälastensuojelulaitoksissa.Pohjois-Suomenaluehallinto-

virastontoimialueeseenkuuluvatPohjois-PohjanmaanjaKainuunmaakunnat.Yksityi-

sistäpalveluntuottajistahuomioonkohdistettukaikkiinalueensijaishuoltoalaitoshuol-

tonajärjestäviinpalveluntuottajiin,vammaisillelapsillekohdistetutsijaishuollonyksiköt

mukaanlukien.Kaikkiaantarkastelussaonollutmukana27sijaishuoltoalaitoshuoltona

tarjoavaavaltion,kuntienjayksityistenpalveluntuottajientoimijaaja58yksittäistälas-

tensuojeluyksikköä.Enimmilläänyksiyksityinenpalveluntuottajaonvuonna2013yllä-

pitänytalueella13lastensuojeluyksiköntoimintaa.
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RaporttionosaPohjois-Suomenaluehallintovirastossatehtävääohjaus-javalvontatyö-

tä.Aineistonaraportintarkasteluissaonkäytettyalueensijaishuollonympärivuoro-

kautista hoitoaja kasvatustajärjestävissälastensuojeluyksiköissä ajalla 1.7.–

31.12.2013tehtyjäyhteydenpidonrajoittamistajaliikkumisvapaudenrajoittamistakos-

keviapäätöksiäsekäkirjallisiaselvityksiäkiinnipitotilanteista,minkälisäksitarkastelu

onkohdistunutpalveluntuottajiensisäisiinohjeistuksiinrajoitustoimenpiteidenkäytöstä.

Valvonnallisistasyistäjohtuenasiakirjatonyhdenlaitoksenosaltapyydettyajalta1.1.–

31.7.2013.Lastensuojeluyksiköissätehtyjenrajoitustoimenpidepäätöstenkokonais-

määräonvuositasollasuuri,useitasatojapäätöksiätaikirjallisiaselvityksiävuosittain,

onyksiköiltäpyydettyrajoituspäätöksetjakirjallisetselvityksetainoastaanedellämai-

nittujenrajoitustoimenpiteidenosaltavalvonnankohdistuessajonakintoisenaajankoh-

tanamuidenrajoitustoimenpiteidenkäyttöön.

Raportissakeskitetäänhuomioyhteydenpidonjaliikkumisvapaudenrajoittamistoimen-

piteidensekäkiinnipitotilanteidenkokonais-jaasiakasmääriinpuolenvuodenajalta

vuonna2013,sekätoimenpiteidenkäytönkokonaismäärissäviimevuosinamahdolli-

sestitapahtuneisiin muutoksiin.Toiseksiraportissatarkastellaanpäätös-jaselvitys-

asiakirjojenpohjaltalastensuojeluyksiköidenkirjaamiskäytäntöjä,janiihinliittyeneten-

kintoimenpiteidenkäytönsyitäjaperusteluja,lapsenkuulemisentoteutumistatoimen-

piteidenkäytönyhteydessäsekärajoitteidenkäytönhuomioimistanuorenkasvuntu-

kemiseenjatkossa.Viimeksi mainitunkohdallahuomiotakiinnitetäänetenkinsiihen,

onkosamaannuoreenuseinkohdistuneillatoimenpiteilläollutvaikutustanuorenhoito-

jakasvatussuunnitelmaanvaieijajoson,millätavoin.Lisäksiraportissaarvioidaan

yleisellätasollayksiköissälaadittujenrajoitustoimenpiteidenkäyttöönliittyvienohjeis-

tustensisältöäsekäesittämistapaalastensuojelulainsisällönjalapsenitsemääräämis-

oikeudenhuomioimisenpohjalta.

Tarkastelueteneesiten,ettäaluksikäydäänläpiitsemääräämisoikeudenperustaaja

rajoittamisenyleisiäedellytyksiäsekäse,mitäitsemääräämisoikeudenrajoittamisella

lastensuojelunnäkökulmastatarkoitetaan.Viimeksimainitunkohdallatarkastelukoh-

distuupääasiassalastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteiden–janiistäetenkin

yhteydenpidonjaliikkumisvapaudenrajoittamisensekäkiinnipitojen–käsittelyynsekä

siihen,mistälapsenkuulemisessajamielipiteenselvittämisessäonrajoitustoimenpitei-

denkäytönyhteydessäkyse,jamikämerkitysniillälastensuojelunkontekstissaon.

Tämänjälkeenraportissaesitetäänaineistonanalyysistasaatujatuloksiakäymällä

ensinläpitarkastelunkohteenaolleidenrajoitustoimenpiteidenjakiinnipitotilanteiden

kokonais-jaasiakasmäärätsekäkokonaismäärienvertailusuhteessakahdenaiemmin

kuluneenvuodentoimenpidemääriin.Seuraavaksitarkastellaanrajoitustoimenpidepää-

töksissäjakirjallisissaselvityksissävuonna2013käytettyjentoimenpiteidensyitäja

perusteluja,minkäjälkeenarvioidaanlastensuojeluyksiköidensisäisiäohjeistuksiara-

joitustoimenpiteidenkäytöstä.Lopuksianalyysintuloksistaesitetäänyhteenvetojajoh-

topäätökset.
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2Itsemääräämisoikeusjasenrajoittaminenlastensuojelussa

2.1Itsemääräämisoikeudenperustajasenrajoittamisenedellytykset

Perusoikeudetovatperustuslaillaturvattujayksilöllekuuluviaoikeuksia,jatällöinpe-

rusoikeudetkuuluvatyhdenvertaisestikaikille,lapsetmukaanlukien.Suomenperustus-

lainmukaanjokaisellekuuluviaperusoikeuksiaovatmuunmuassaoikeuselämäänja

henkilökohtaiseenvapauteen,oikeusruumiilliseenkoskemattomuuteenjaliikkumisva-

pauteen,oikeusilmaistaitseäänjapitääyhteyttämuihinihmisiinsekäoikeusosallistua

itseäänkoskevaanpäätöksentekoon.Kansallisenlainsäädännönohellakotimaistape-

rusoikeussuojaatäydentävätkansainvälisetihmisoikeussopimukset,janiistäerityisesti

Euroopanihmisoikeussopimussekälapsiakoskeva,jalastensuojelunlainsäädäntöön

vaikuttavaYK:nlapsenoikeuksiensopimus.(Perustuslaki731/1999luku2;Ojanen&

Scheinin2011,sit.Tarkkinen2012,6;Mahkonen2010,81–91.)

Itsemääräämisoikeusvoidaanmääritellähenkilönoikeudeksitehdäomaaelämäänsä

koskeviavalintojajapäätöksiäsekätoteuttaaniitä.Sosiaalihuollonpalveluissaitse-

määräämisoikeudellatarkoitetaanmyösasiakkaantoivomustenjamielipiteenkunnioit-

tamista.ItsemääräämisoikeuseiilmaisunasisällySuomenperustuslakiintaikansainvä-

lisiinihmisoikeussopimuksiin,muttasenperustaonuseissaperus-jaihmisoikeuksissa.

Toisinsanoenperusoikeuksienkäyttöpohjautuuyksilönitsemääräämisoikeuteen.(So-

siaali-jaterveysalanlupa-javalvontavirasto,selvityksiä1:2013,7;Sosiaali-jaterveys-

alanlupa-javalvontavirasto,ohje2/2013.)

Perustuslaissaturvattujaperusoikeuksiavoidaanjajoudutaanjoissaintilanteissarajoit-

tamaan.Perusoikeuksienrajoittamisessaonkyselaillasäädettävästäjulkisenvallan

käytöstä,jamerkittävääjulkistavaltaavoivatkäyttäävainvirkavastuullatoimivatviran-

haltijat.Sosiaalihuollonasiakkaanperusoikeuksientaiitsemääräämisoikeudenrajoit-

tamistavoidaanpitäähyväksyttävänävain,joshäneltäpuuttuukykyhallitakäyttäyty-

mistääntaiymmärtäätekojensaseurauksia,jajoshäntästäjohtuenuhkaakäyttäyty-

miselläänvaarantaajokoomantaimuidenterveydentaiturvallisuuden.Hyväksyttävä

perusteitsemääräämisoikeudenrajoittamisellevoiollamyöstoisenhenkilönperusoi-

keudenturvaaminen.Hyväksyttävyysedellyttääsitä,ettärajoitustoimenpideeiloukkaa

asiakkaanihmisarvoaeikäperustumielivaltaiseenpäätökseen.(Sosiaali-jaterveys-

alanlupa-javalvontavirasto,ohje2/2013,2.)

Perusoikeuksiinpuuttuvienrajoitustentuleeainaperustualakiinjaniidenonoltava

sekätarkkarajaisiaettäriittäväntäsmällisestimääriteltyjä.Lisäksirajoitustentuleeolla

perusoikeusjärjestelmänkannaltahyväksyttäviä,tavoitteidensaavuttamiseksivälttä-

mättömiäsekätavoitteeseensanähdensuhteellisiajaniidenkäyttämiseentuleeolla

painavayhteiskunnallinentarve.Perusoikeuksiarajoitettaessaonhuolehdittavariittä-

vistäoikeusturvajärjestelyistäelionturvattavaniidenhenkilöidenoikeusturva,joihin

rajoituksetkohdistuvat.(Viljanen2001,37–38,sit.Tarkkinen2012,7,Sosiaali-jater-

veysalanlupa-javalvontavirasto,selvityksiä1:2013,8.)
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2.2Rajoitustoimenpiteetlastensuojelussa

Lastensuojelulaissaonsäädettyrajoitustoimenpiteidenkäytöstälastensuojelunsijais-

huollossa.Lainmukaanrajoitustoimenpiteitävoidaankohdistaavainhuostaanotetun,

kiireellisestisijoitetuntaituomioistuimenväliaikaismääräyksennojallasijoitettuunlap-

seen,janäinollenrajoitustoimenpiteitäeisaakohdistaaavohuollontukitoimenpiteenä

sijoitettuunlapseen.Lastensuojelulainmukaisiarajoitustoimenpiteitäovatyhteydenpi-

donrajoittaminen,aineidenjaesineidenhaltuunotto,henkilöntarkastusjahenkilönkat-

sastus,omaisuudenjalähetystentarkastaminen,kiinnipitäminen,liikkumisvapauden

rajoittaminen,eristäminenjaerityinenhuolenpito.Rajoitustoimenpiteistävainyhtey-

denpidonrajoittamistavoidaankäyttääsekäperhe-ettälaitoshoidossa,muitatoimenpi-

teitävoidaankohdistaaainoastaanlastensuojelulaitokseensijoitettuun,huostaanotet-

tuunlapseen.(Lastensuojelulaki471/200761–74§.)

Rajoitustoimenpiteidenkäytönseurannanjavalvonnanturvaamiseksilastensuojelulai-

toksentulee kirjata käyttämänsälastensuojelulain mukaisetrajoitustoimenpiteet

asianmukaisesti.Kirjaamisentuleesisältäärajoitustoimenpiteenkuvaus,perusteja

kestosekätoimenpiteestäpäättäneen,senkäytännössätoteuttaneenjasiinäläsnä

olleenhenkilönnimi.Lisäksikirjaamisessaonmainittavatarvittaessaerityinensyysekä

toimenpiteen mahdollinenvaikutushoito-jakasvatussuunnitelmaan.Näidenohella

kirjaamisentuleesisältääkuvaussiitä,mitenlastaonkuultuennenrajoitustoimenpi-

teestäpäättämistätaisentoteuttamistasekälapsenmielipideasiasta.(Lastensuojelu-

laki417/200774§.)Joistakinlastensuojelulainmukaisistarajoitustoimenpiteistätulee

tehdämyösjokomuutoksenhakukelpoinenhallintopäätöstaihallintopäätös,jostaeiole

valitusoikeutta(Räty2010,489–499).Tässäraportissatarkasteltavistarajoittamistoi-

menpiteistäyhteydenpidonrajoittamisestajaliikkumisvapaudenrajoittamisestatulee

tehdä muutoksenhakukelpoinenhallintopäätös,kiinnipitämisestäeihallintopäätöstä

tarvitsetehdä.Muutostamuutoksenhakukelpoisiinhallintopäätöksiinvoihakea12vuot-

tatäyttänytlapsijalapsenhuoltaja,sekänäidenohellayhteydenpidonrajoittamisesta

tehtyynpäätökseenlapsenvanhempisekämuuhenkilö,jonkayhteydenpitoaonrajoi-

tettu.(Taskinen2007,93–98.)Tehdythallintopäätöksettuleeperustellajaantaatie-

doksiasianosaisillesekäheille,joillaonoikeushakeapäätökseenoikaisuataimuutos-

tavalittamalla.Siinätapauksessaettätehtypäätösonmuutoksenhakukelpoinen,siihen

tuleeliittäämukaanvalitusosoitushallinto-oikeuteen.(Saastamoinen2008,161–163.)

Aluehallintovirastollaonvelvollisuusseuratalastensuojelulaitostentoimintaaomasta

aloitteestaantapahtuvientarkastuskäyntienavullajavalvoarajoitustoimenpiteiden

käyttöälastensuojelulaitoksissa.Valvontavelvollisuuskohdistuukaikkiinlastensuojelu-

laitoksiinjavalvontaankuuluulastensuojelulaitostentoimintaedellytystenjahenkilöstön

ammatillisentoiminnanlainmukaisuudenvalvominen.Aluehallintovirastovoivalvontaa

toteuttaessaanvaratalapselletilaisuudenluottamukselliseenkeskusteluunaluehallin-

tovirastonedustajankanssa.Aluehallintovirastovoisalassapitosäännöstenestämättä

saadatietoarajoitustoimenpiteistätehdyistäpäätöksistäjaasiakirjoista.(Lastensuoje-

lulaki471/200780§;Räty2010,522–524.)
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Yhteydenpidonrajoittaminen

Lastensuojelulain(417/200762§)mukaansijaishuollossaolevanlapsenoikeuttapitää

yhteyttävanhempiinsataimuihinhänelleläheisiinhenkilöihinvoidaanrajoittaa,josyh-

teydenpidostaeiolevoitulastakoskevassaasiakassuunnitelmassataimuutoinerityi-

sestäsyystäsopialapsenjahänenvanhempiensataimuidenläheistensäkanssa.Ja

lisäksi,mikäli:1)yhteydenpitovaarantaalapsensijaishuollontarkoituksentoteuttami-

senjarajoittaminenonlapsenhoidonjakasvatuksenkannaltavälttämätöntä,tai2)

yhteydenpidostaonvaaraalapsenhengelle,terveydelle,kehitykselletaiturvallisuudel-

le;tai3)rajoittaminenonvälttämätöntävanhempientaiperheenmuidenlasten,perhe-

kodintailaitoksenmuidenlastentaihenkilöstönturvallisuudenvuoksi;tai4)12vuotta

täyttänytlapsitai12vuottanuorempilapsi–jokaonniinkehittynyt,ettähänentah-

toonsavoidaankiinnittäähuomiota–itsevastustaayhteydenpitoa.Edellä mainituin

edellytyksinvoidaanlastensuojelulain mukaanrajoittaalapsenoikeuttatavatavan-

hempiaantaimuitaläheisiään,rajoittaalapsenoikeuttapitääyhteyttäläheisiinsäpuhe-

limitsetaimuitayhteydenpitolaitteitatai-välineitäkäyttäen,lukeajapidättäälapsen

lähettämätaihänelleosoitettuyksittäinenkirjetaisiihenrinnastettavamuuluottamuk-

sellinenviestitaitarkastaajapidättäämuulähetys,sekäottaarajoituksenajaksisijais-

huoltopaikanhaltuunlapsenhallussaolevatyhteydenpitoonkäytettävätlaitteetjaväli-

neettairajoittaaniidenkäyttöä.

Yhteydenpidonrajoittamistavoidaankäyttäävainsiinämäärinkuinkussakintapauk-

sessaonlaissasäädetyntarkoituksensaavuttamiseksivälttämätöntä.Lastensuojelu-

lainmukaanyhteydenpidonrajoittamisestaontehtäväenintäänyhdenvuodenmittai-

nenmääräaikainenpäätös.Päätöksessäonmainittavarajoituksensyy,henkilöt,joihin

rajoituskohdistuu,millaistayhteydenpitoarajoituskoskeejamissälaajuudessarajoitus

toteutetaan.Päätöksentekeelastensuojelutoimenpiteestäpäättäväviranhaltija,mutta

lyhytaikaisesta,enintään30vuorokauttakestävästä,yhteydenpidonrajoittamisestavoi

päätöksentehdämyöslastensuojelulaitoksenjohtaja.Joslyhytaikaistayhteydenpidon

rajoittamistaonsyytäjatkaataijosyhteydenpidonrajoittaminenonalunperintarpeen

määrätä30vuorokauttapidemmäksi,tekeelastensuojelutoimenpiteestäpäättävävi-

ranhaltijarajoituspäätöksenlapsenasioistavastaavansosiaalityöntekijänvalmisteltua

asian.(Lastensuojelulaki417/200762–63§.)

Liikkumisvapaudenrajoittaminen

Lastensuojelulain(417/200769§1mom.)mukaanlapsellesaadaan,josseonhänen

huoltonsakannaltavälttämätöntäjahänenetunsamukaista,asettaamääräajaksikielto

poistualaitoksenalueelta,laitoksestataitietynasuinyksiköntiloista.Liikkumisvapau-

denrajoittaminenvoidaantehdä,joslapsensijaishuoltoonjohtanutpäätösontehtysillä

perusteella,ettähänonpäihteitäkäyttämällä,tekemällämuunkuinvähäisenäpidettä-

vänrikollisenteontaijollakinmuullanäihinverrattavallakäyttäytymisellävaarantanut

vakavastiterveyttääntaikehitystään.Lisäksilapsenliikkumisvapauttavoidaanrajoit-

taa,joshänlaitoksessakäyttäytyyedellämainitullatavallataijosrajoitusonlapsen

hoidontaihuollonkannaltamuutointarpeenlapsensuojelemiseksihäntäitseäänvaka-

vastivahingoittavaltakäyttäytymiseltä.

Laitoksenjohtajataihänenmääräämänsälaitoksenhoito-jakasvatushenkilökuntaan

kuuluvahenkilövoipäättääyhteensäenintäänseitsemänvuorokauttakestävästära-
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joittamisesta.Tätäpidemmästä,yhteensäenintään30vuorokauttakestävästä,rajoit-

tamisestatekeepäätöksenlapsenasioistavastaavasosiaalityöntekijä.Liikkumisva-

paudenrajoittamineneisaailmanuuttapäätöstäjatkuayliseitsemäävuorokautta,ja

yhtäjaksoisestirajoittaminensaajatkuaenintään30vuorokautta.Rajoitustoimenpide

onlopetettavahetikunseeienääolevälttämätön,eikäsitäsaamäärätälaajempana

eikäpidemmäksiajaksikuinlapsenhoitojakasvatusvälttämättäedellyttävät.(Lasten-

suojelulaki471/2007§2-3mom.)

Kiinnipitäminen

Lastensuojelulain(417/200768§)mukaanlaitoksenjohtajatailaitoksenhoito-jakas-

vatushenkilökuntaankuuluvahenkilövoilapsenrauhoittamiseksipitääkiinnilapsesta,

joslapsisekavantaiuhkaavankäyttäytymisensäperusteellatodennäköisestivahingoit-

taisiitseääntaimuita,jakiinnipitäminenonlapsenomantaitoisenhenkilönhengen,

terveydentaiturvallisuudenvälittömänvaarantumisenvuoksi–taiomaisuudenmerkit-

tävänvahingoittamisenestämiseksi–välttämätöntä.Kiinnipitämisentuleeollaluonteel-

taanhoidollistajahuollollistasekäkokonaisuutenaarvioidenpuolustettavaa,kunote-

taanhuomioonlapsenkäyttäytyminenjatilanneylipäätään.Kiinnipitäminenvoipitää

sisälläänmyöslapsensiirtämisenjaseonlopetettavaheti,kunseeienääolevälttä-

mätöntä.Kiinnipitämiseenturvautuneenhenkilöntuleeantaakiinnipitämisestälaitoksen

johtajallekirjallinenselvitys.Mikälikyseistärajoitustoimenpidettäonkäyttänytlaitoksen

johtaja,onhänentehtäväsiitäselvityslapsenasioistavastaavallesosiaalityöntekijälle.

2.3Lapsenkuuleminenjamielipiteenselvittäminenrajoitustoimenpi-

teidenkäytönyhteydessä

SamiMahkonen(2007)ontodennut,ettälapsenkuulemisestasäädetäänuseissaeri

suomalaisissalaeissa, muttaneeivätsisälläabsoluuttisiakuulemisikärajoja.Sama

koskee myösYK:nlapsenoikeuksiakoskevanyleissopimuksen12(2)artiklaa,jota

pidetäänkansainvälisestikeskeisimpänälapsenkuulemistaedellyttävänämääräykse-

nä.Jokatapauksessakuulemisellaonerilaisiafunktioita.Kuulemisessaonkyseyhtääl-

tähenkilöntahdonselvittämisestäjatoisaaltahänentahdonhuomioonottamisesta.

Lisäksikuuleminenmerkitseetiedonsaamista,tiedonvalintaajatietojenjäsentämistä.

Ensiksimainitussaonkysymyskaikkienasianosaistenkuulemisestajasamallasiten,

ettäkaikkiosapuolet,lapsi mukaanlukien,saasanoasanottavansa.Tiedonvalinta

merkitseetaassitä,ettämitämonipuolisemminasianosaisiakuullaan,sitäparemmat

ovatpäätöksentekijänmahdollisuudetseuloalaajastamateriaalistaesiinsellaisetnä-

kökohdat,jotkahelpottavatselektiivistäinformaationsaamista.Tiedonjäsentämisellä

tarkoitetaanikäänkuinprosessuaalistapalapeliä,jossaerilaisetilmiötjatapahtumat

asetetaanomaankontekstiinsa,jajotkayhdessähelpottavattotuudenselvittämistä.

(Kaivosoja1992;sit.Mahkonen2007,103–104.)Pidetäänpämainituistakuulemisen

funktioistaensisijaisenamitätahansajokoerikseentaiyhdessä,lastensuojelutoimenpi-

teidenyhteydessäkuuleminenedesauttaajoennaltaoikeusturvantoteutumista(Mah-

konen2007,104).

Lastensuojelulain mukaistenrajoitustoimenpiteidenosaltaasianosaisiksikatsotaan

lapsenhuoltajaja12vuottatäyttänytlapsi.Yhteydenpidonrajoittamistakoskevissa

tilanteissaasianosaisiaovatlisäksilapsenvanhemmatjamuuthenkilöt,joihinrajoitus-
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toimenpidekohdistuu.Ennenrajoitustoimenpidettäkoskevanpäätöksentekoaasian-

osaisilleonvarattavatilaisuustullakuulluksihallintolainmukaisesti.(Räty2010,459.)

Hallintolain34§:nmomentin4mukaankuuleminenvoidaanjättääpoikkeuksellisesti

toteuttamattasilloin,joskuuleminensaattaavaarantaapäätöksentarkoituksentoteu-

tumisen,taikuulemisestaaiheutuvaasiankäsittelynviivästyminenaiheuttaahuomatta-

vaahaittaaihmistenterveydelle,yleiselleturvallisuudelletaiympäristölle.Etenkään

laitoksissatehtävienpäätöstenkohdallakuulemistaeiainavoidasuorittaaennenpää-

töksentekoa.Asianosaisilleonkuitenkinainaannettavapäätös,jostatuleeilmetäkuu-

lemisensuorittamattajättämisensyy.(Räty2010,459.)

Lapsenmielipideonselvitettäväaina,vaikkalapsiolisialle12-vuotiasja/taihäntäei

olisikaanrajoitustoimenpiteenkäytönyhteydessäkuultu.Mikälilapsenmielipiteensel-

vittämineneioleollutmahdollista,syytähäntuleeilmetätehdyssäpäätöksessäja/tai

lastakoskevissaasiakirjoissa.Lapsenmielipiteenselvittämisentapajapääasiallinen

sisältötuleekirjatalastakoskeviinasiakasasiakirjoihin.(Räty2010,459;Lastensuoje-

lunkäsikirja2007.)

Hallintolain36§:ssäsanotaan,ettäasianosaiselleontoimitettavakuulemisenkohteena

olevatasiakirjatalkuperäisinätaijäljennöksinä,taivarattava muullatavointilaisuus

tutustuaniihin.Lapselleeikuitenkaantuleantaasellaisiatietoja,jotavaarantavathä-

nenkehitystääntaiovatvastoinhänentärkeääyksityistäetuaan,jajoissakintapauk-

sissamyösmuunasianosaisentiedonsaantioikeuttaasiaanvaikuttavistaasiakirjoista

voidaanjoutuarajoittamaan. Mikälikaikkiatietojaeikuulemisenyhteydessäanneta,

asiassatuleetarvittaessatehdäviranomaisentoiminnanjulkisuudestaannetunlain14

§:ssätarkoitettuvalituskelpoinenpäätös.(Räty2010,459.)
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3Tarkasteluntulokset

3.1Rajoitustoimenpiteidenmäärät

Tarkastelunkohteenaolevastaaineistostailmeni,ettäPohjois-Suomenaluehallintovi-

rastontoimialueenlastensuojelualaitoshuoltonajärjestävissäsijaishuollonlastensuoje-

luyksiköissäolitehtypuolenvuodenaikanayhteensä149liikkumisvapaudenrajoitus-

päätöstä,januoriajoitapäätöksetovatkoskeneet,onyhteensä97.Liikkumisvapautta

olitoisinsanoenrajoitettujoidenkinnuortenkohdallauseamminkuinkerran.Huomion-

arvoistaon,ettäyksityistenpalveluntuottajienlastensuojeluyksiköissä,joissaliikkumis-

vapaudenrajoituspäätöksiäontehtyyhteensä92,läheskaikkipäätökset–85päätöstä

–ontehtyvainneljänpalveluntuottajanyksiköissä.Monessayksityisessälastensuoje-

luyksikössäeitarkasteltavallaaikavälilläolluttehtyliikkumisvapaudenrajoituspäätöksiä

lainkaan.

Yhteydenpidonrajoituspäätöksiäolipuolenvuodenaikanatehtyliikkumisvapauden

rajoituspäätöksiäselvästivähemmän,japäätöksetovatkohdistuneettyypillisimmin

yhteennuoreenvainkerran;rajoittamistilanteitaonollutkaikkiaan27tilanteidenkoski-

essayhteensä24:äänuorta.

Kiinnipitotilanteeseenoliyksiköissäpuolenvuodenaikanapäädyttyyhteensä247ker-

taa,jakiinnipitotilanteessaoliollut45nuorta.Kahdestayksiköstäkiinnipitotilanteita

koskeviatietojaeiyksiköidenkirjaamiskäytäntöihinliittyvistäsyistäollut mahdollista

saada.Aineistostaolilöydettävissäviitteitäsiitä,ettäkiinnipitoihintaifyysistäohjaamis-

ta/tahdonvastaistasiirtämistäkoskeviintilanteisiinjoudutaanuseinpäätymään”vaati-

vaa”taierityistähoitoatarvitseville/vammaisillelapsillekohdennetuissalastensuojelu-

yksiköissä,jakiinnipidoilleonnäissäyksiköissätyypillistäniidenkohdistuminenuseita

kertojasamoihinlapsiin.Toisaaltakiinnipitotilanteetliikkumisvapaudenrajoittamisten

tavoinnäyttivätmyös”kasautuvan”yksityistenlastensuojeluyksiköidenosaltamuuta-

maan–jaosinliikkumisvapaudenrajoittamisenkanssasamaan–yksikköön.Kaikista

kiinnipitotilanteista,vammaisillekohdistetutsijaishuollonlaitospalvelutmukaanlukien,

202kirjallistaselvitystäontehtyyhteensäviidenyksityisenpalveluntuottajanlastensuo-

jeluyksiköissä.

Lastensuojelutarpeenperusteellalastensuojelulaitokseensijoitettuihin,psyykkisentai

fyysisentoimintakykynsäpuolestaerityistähoitoatarvitseviinlapsiin”erikoistuneiden”

lastensuojeluyksiköidentoimintaaasiakirjojenvalossatarkasteltaessatuleehuomioida,

ettäkyseisissäyksiköissäsaatetaanasukkaidenkehitysvammasta/-viiveestätaiesi-

merkiksidiagnosoidustakäytöshäiriöstäjohtuenpäätyäuseamminkiinnipitoihinkuin

niissäsijaishuollonlastensuojelulaitoksissa,joidenasukkaillakehityshäiriöitätai-

vammojaeilääketieteellisestioletodettu.Lastensuojelulaitokseensijoitetuillaerityis-

palvelujentarpeessaolevillalapsillatainuorillaonsijaishuollontarpeenohellatarve

laaja-alaiseentukeenesimerkiksikehitys-taimuunvammanvuoksitaisiksi,ettähei-

dänkehityksensäonerilaisistasyistäjohtuenviivästynyt.Kunnäissäyksiköissäasuvi-

enlastentainuortenhoitojakasvatusonsekälastenkasvuolosuhteidenlastensuoje-

lullisistasyistäettäuseinheidänkehityksellistäja/taiterveydellisistälähtökohdistaan

johtuenhaastavaa,onyksiköidenhenkilökunnanjaasukkaidenturvallisuudenkannalta

oleellista,ettäyksiköidenhenkilökuntaresurssitonmitoitetturiittäviksi.
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Kaikkiaanvaltion,kuntienjayksityistenpalveluntuottajienlastensuojelunlaitospalveluja

tuottavistalöytyi12toimijaa,joissatarkastelunkohteenaoleviarajoitustoimenpiteitäei

puolenvuodentarkasteluvälilläoletehtylainkaan.Näistätahoistakaksipitääsisällään

kolmeyksikköäjayksikaksiyksikköä.Lisäksiyksityisissäpalveluntuottajissaolikuusi

toimijaa,joissayksiköittäintarkasteltunaonrajoitustoimenpiteisiinpäädyttypuolen

vuodenaikanaainoastaanyhdestäkahteenkertaa.Rajoitustoimenpiteidenkäytönvä-

häisyydessäonAluehallintovirastoontoimitettujenasiakirjojenperusteellakysesiitä,

ettärajoituksilleeitarkasteltavallaaikavälilläoleesimerkiksiasukaskunnannuoresta

keski-iästäjohtuenolluttarvetta.Toisaaltakysevoiolla–tarpeeseenliittyentaisen

ohella–myössiitä,ettäyksiköidenlinjauksenaonpyrkimysturvautuarajoitustoimenpi-

teidenkäyttöönmahdollisimmanharvoin.Lisäksionmahdollista,ettäjoidenkinlasten-

suojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevatkirjaamiskäytännötovatpuutteelliset.

Se,onkolapsenasioistavastaavasosiaalityöntekijätehnytyksiköissäliikkumisvapau-

dentaiyhteydenpidonrajoittamispäätöksiä,eiyksiköidenAluehallintovirastoonlähet-

tämistäasiakirjoistakäyilmi.

Yksityistenpalveluntuottajienosaltarajoitustoimenpiteiden määrätliikkumisvapauden

jayhteydenpidonrajoittamisensekäkiinnipitojenkohdallanäyttäisivät muutamassa

vuodessaetenkinliikkumisvapaudenrajoittamisenjakiinnipitojenosaltajossainmäärin

kasvaneen.Kunvuonna2013puolenvuodenaikanatehtyjärajoittamistoimenpiteitäon

yksityisissälastensuojelulaitoksissa,vammaisillekohdistetutyksikötpoislukien,käytet-

tyyhteensä241kertaa,onsamojatoimenpiteitäHannaTarkkisen(2012)tekemän,

lastensuojelulainmukaistenrajoitustoimenpiteidenkäyttöäasiakirja-aineistonpohjalta

käsittelevänprogradu-tutkimuksenmukaanalueenyksityisissälastensuojelulaitoksis-

savuonna2010käytettykokovuodenaikanalähessamanverran,yhteensä240ker-

taa.Yhteydenpidonrajoittamistoimenpiteitäonvuonna2010suoritettu33,liikkumisva-

paudenrajoittamistoimenpiteitä88jakiinnipitoja119vastaavienlukujenollessavuonna

2013puolenvuodenajalta25,92ja124.Yksityistenpalveluntuottajienlastensuojelulai-

tostentoimintakertomuksistakeväällä2013löytyneidentietojenmukaanvuoden2012

aikanaalueenyksityisissälastensuojeluyksiköissäontehtyyhteydenpidonrajoittamis-

päätöksiä58,liikkumisvapaudenrajoittamispäätöksiä165jakiinnipitotilanteidenkirjalli-

siaselvityksiä167.Näyttääsiissiltä,ettävuoteen2012verrattunaovatetenkinkiinnipi-

tojenmäärätolleetvuonna2013noususuunnassa.1(Taulukko1.)

1Erivuosienrajoitustoimenpiteidenmääriäkoskevattiedoteivätolekeskenääntäysinvertailukelpoisia.
HannaTarkkisenkeräämässätutkimusaineistossaonollutmukanavainniitänuoriakoskevatrajoitustoi-
menpidepäätöksetjakirjallisetselvitykset,jotkaovatasuneetPohjois-PohjanmaanjaKainuunalueen
yksityisissälastensuojeluyksiköissävieläaineistonkeruunaikanakesällä2011.Yksiköistäaineistonke-
ruuajankohtaanpoismuuttaneitanuoriakoskeviatietojaTarkkisenaineistoeiolesisältänyt.Kyseeiliene
kuitenkaankovinkaanmontaanuortakoskevastarajoituspäätöksestä,jotenerivuosientoimenpidemääriä
koskeviatietojavoipitääsuuntaaantavinajatoimenpidemäärissätapahtunuttakasvuailmeisenä.Merkit-
täviämuutoksiayksityistenlastensuojelulaitostenuusientoimilupienmyöntämisten,yksiköidentoimin-
nanlopettamistentaiyksiköidentoimintamuodonmuutostensuhteeneivuosien2010–2013välisenä
aikanaolemyöskääntapahtunut,jotentoimenpidemäärientarkastelutovatvuosina2010,2012ja2013
kohdistuneetoleellisimminosinsamojenyksiköidentekemiinpäätöksiinjakirjallisiinselvityksiin.Jonkin
verranyksityistentahojenylläpitämienlastensuojelulaitostenmääräonalueellavuodesta2010vuoteen
2013tultaessavähentynyt,mikäosaltaantukeehavaintoarajoitustoimenpiteidenkäyttöäkoskevanasia-
kirja-aineistonlisääntymisestämuutamanviimevuodenaikana.
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Taulukko1.Liikkumisvapaudenrajoittamisten,yhteydenpidonrajoittamistenjakiinnipi-
tojenmäärätPohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueenyksityistenpalveluntuot-
tajienlastensuojeluyksiköissä,vammaisillekohdennetutsijaishuollonlaitospalvelutpois
lukien,vuosina2010,2012ja2013.

Vuosi2010 Vuosi2012 1.7.–
31.12.2013

Liikkumisvapaudenrajoittaminen 88 165 92

Yhteydenpidonrajoittaminen 33 58 25

Kiinnipitäminen 119 168 124

Yhteensä 240 391 241

Seettärajoitustoimenpiteidenkäyttöliikkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoittamisen

sekäkiinnipitojenosaltanäyttäisimuutamanviimeksikuluneenvuodenaikanajossain

määrinlisääntyneen,voikertoaensinnäkinsiitä,ettätarverajoitustoimenpiteidenkäy-

tölleonlastensuojeluyksiköissäkasvanut.Toiseksikysevoipääasiassa–taiedellisen

ohella–ollasiitä,ettäyksiköidenhenkilökuntaonsyystätaitoisestaalkanutturvautua

hoito-jakasvatustehtävässäänrajoitustoimenpiteidenkäyttöönaiempaaherkemmin.

Kolmanneksitoimenpidemäärienkasvuvoikertoaensisijaisestisiitä,ettätietoisuus

rajoitustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimenpiteisiinliittyvästä

päätöksenteostaonyksiköissämuutamanviimevuodenaikanalisääntynyt,japäätök-

siäjaselvityksiäonsenmyötäalettuaktiivisemminkirjata.

Kutenluvunalussatodettiin,Pohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueellasijaitse-

vissalastensuojelulaitoksissaontehtypuolenvuodenaikanavuonna2013tehtykaik-

kiaan149liikkumisvapaudenrajoituspäätöstäja27yhteydenpidonrajoituspäätöstä.

Vuositasollanäidenlastensuojelulaitoksissatehtyjentoimenpidemäärienvoiarvioida

olevanalueellasuunnilleenkaksinkertainen, minkälisäksijoitakinrajoituspäätöksiä

tekevättodennäköisestivuosittainmyöslastensuojelutoimenpiteistäpäättävätviranhal-

tijattaisijaishuollossaasuvienlastenasioistavastaavatsosiaalityöntekijät.Pohjois-

Suomenhallinto-oikeudestasaatujentietojenmukaanhallinto-oikeuteenonsaapunut

muutoksenhakuja,valituksia,yhteydenpidonrajoittamispäätöksistävuonna201116,

vuonna201216javuonna201320.Asiaryhmässä”muurajoitussijaishuollossa”hallin-

to-oikeuteenonsaapunutmuutoksenhakujavuonna2013neljä,javuosina2011–2012

kyseisessäasiaryhmässämuutoksenhakujaeioleollutlainkaan.Näyttääsiissiltä,että

hallinto-oikeudeltahaetaanlastensuojelunrajoitustoimenpidepäätöksiinmuutoksiavar-

sinvähänsuhteessasiihen,kuinkapaljonpäätöksiävuositasollakuitenkintehdään.

3.2Rajoitustoimenpiteidensyytjaperustelut

HannaTarkkinen(2012,41–46)ontutkimuksessaanjaotellutrajoitustoimenpiteiden

käytöntilanteetkolmeenkategoriaan,joistaensimmäinenonturvallisuudentakaami-

nen,toinenkontrollijavalvontajakolmattatoimenpidetyyppiähänkutsuuennustuksen

jarangaistuksenkategoriaksi.KiinnipidonjayhteydenpidonrajoittamistilanteetTarkki-

nenonsijoittanutensiksimainittuunkategoriaankuuluviksitoimenpiteiksi,jaliikkumis-

vapaudenrajoittamisessahännäkeepiirteitäsekäturvallisuudentakaamisenettäkont-
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rollinjavalvonnannäkökulmista.Tarkkisen(2012,44)mukaankontrollinjavalvonnan

sekäturvallisuudentakaamisenkategoriatovatkinosinpäällekkäiset,eikäselkeäära-

jaaniidenvälilleolemahdollistavetää.

TässäraportissakäytetyssäaineistossaTarkkisenesittämäjäsennysnäyttäisiosoittau-

tuvantoimivaksi.Aineistostakäyensinnäkinilmi,ettäkiinnipitotilanteidenselkeästiylei-

sinsyy–kutenTarkkisenkin(2012,42)tutkimuksenperusteella–onollutnuorenag-

gressiivinen,uhkaavataiväkivaltainenkäytös,jonkajohdostanuorionotettukiinnipi-

toonjokoitsentaimuiden(muutnuoretjalaitoksenhenkilökunta)taisekäitsenäettä

muidenturvallisuudentakaamiseksi.Sitenfyysiseenuhkaanonreagoitupitämällänuo-

restafyysisestikiinnijokoyhdentaiuseammanohjaajantoimesta.Kiinnipitotilanteet

ovatkestäneetmuutamistaminuuteistakymmeniinminuutteihin,janeonlopetettunuo-

renrauhoituttua.

Asiakirja-aineistonvalossaniinikäänyhteydenpidonjaliikkumisvapaudenrajoittamis-

päätöksilläontyypillisestipyrittyturvallisuudentakaamiseen,joskinnäissätilanteissa

kyseessäonyleisimminollutlähinnänuorenomanturvallisuuden–sekäterveyden,

kasvunja/kehityksen–takaaminen,jokauseimminonkatsottuvaarantuneenjokokar-

kureissuntaipäihteidenkäytöntainäidenmolempienvuoksi.Yhteydenpidonrajoitta-

misellaontyypillisestirajattunuorenyhteydenpitoaystäviintaiomaisiin,jottamahdolli-

senuudenkarkureissunsuunnitteluja/taitoteuttaminensaadaanestetyksi.Nuorten

liikkumisvapauttataasonuseimmitenrajoitettusiten,ettänuorionrajoituksenaikana

saanutliikkualastensuojeluyksikönulkopuolellavainohjaajantaimuunyksikönhenki-

lökuntaankuuluvanhenkilönseurassa.

Karkureissujenehkäisyynjasitäkauttanuorenturvallisuudentakaamiseentähtäävissä

rajoitustoimenpiteissäonTarkkisen(2012,43,45)mukaankysepitkältins.ennakolli-

sestasuojelusta;karkureissujenonkatsottuselkeästiuhkaavanlapsenturvallisuuttaja

terveyttä,jarajoituksillaonpyrittyuudenmahdollisenkarkureissunsuunnittelunja/tai

toteutuksenestäminen,jonkaavullanuorentilanneonpyrittyrauhoittamaanjahänen

omaaturvallisuuttaanvaarantavakäytöskatkaisemaan.Toisaaltaetenkinliikkumisva-

paudenrajoittamisenkarkureissujaehkäisevänätoimenpiteenävoinähdämyöskeino-

na,jokaantaamahdollisuudennuoreenkohdistuvaantiukempaanvalvontaan.

KutenTarkkinen(2012)ontodennut,lastensuojelulain mukaisiinrajoitustoimenpide-

päätöksiinjakirjallisiinselvityksiinkirjatutperustelutvoidaannähdäväittämiksirajoitus-

toimenpiteenoikeutuksesta.Tarkkisentutkimuksessaankäyttämänaineistonmukaan

rajoitustoimenpiteidenperustelujenargumentaationäyttäisirakentuvanvaihtelevasti

lyhyentoteavistaainapitkiinvakuutteluihinretoristenkeinojenollessaperusteluissa

tyypillisestimuunmuassatosiasioihintukeutumisensekäyksityiskohtaisenkuvailunja

tarinanmuodostuksenretoriikkaa.Tarkkinenhavaitsi,ettäoikeutustarajoitustoimenpi-

teidenkäytölleperusteltiinlaajastierityisestiniidentoimenpiteidenpäätöksissä,joissa

puututtiinlapsenfyysiseenkoskemattomuuteenlyhyentoteavanargumentaationnäky-

essäetenkinpäätöksissä,jotkakohdistuivatlapsenhallussaolevanomaisuudentar-

kastamiseen.

Lastensuojelulaitoksistavuonna2013kerätystäasiakirja-aineistostailmenee,ettäkiin-

nipitojaontyypillisestiperusteltuvarsinlaajasti,joskinperustelutavatmyösvaihtelevat

jossainmäärinniineriyksiköidenkuineriohjaajienkinkesken.Merkillepantavaakiinni-
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pitotilanteidenperusteluissaonse,ettävaikkaperusteentoimenpiteellepystyyesimer-

kiksipitkistäargumentaatioistauseimmitenhahmottamaan,taiperusteainakinjostakin

kohtaaasiakirjaalähespoikkeuksettalöytyy,sitäeiselkeästiasiakirjanperustelut-

kohtaanolevälttämättäpitkänvakuuttelunyhteyteenmihinkäänkohtaankirjattu.Melko

useinvarsinainenperustetaisyy–esimerkiksinuorenaggressiivinenkäytösjasiitä

johtuvaturvallisuudenvaarantuminen–eilöydytoimenpiteenperusteluista,vaansen

kuvauksesta.

3.3Lapsenkuuleminenjarajoitustoimenpiteidenvaikutushoito-ja

kasvatussuunnitelmaan

Lastensuojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevistaasiakirjoistaselviää,ettänuo-

renkuulemisenja/taikuulemisenkirjaamisenkäytännötvaihtelevateripalveluntuottaji-

envälillä.Liikkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoittamisenosaltajoidenkinpalvelun-

tuottajienkirjauksissaonjohdonmukaisestiläheskaikkiinrajoituspäätöksiinkirjattu,

etteilastaolehallintolainmäärittelemällätavallakuultuennentoimenpiteentoteuttamis-

tavedotenhallintolain34§:nmomenttiin4kuulemisentoteuttamattajättämisenhyväk-

syttävistäperusteista.Valtaosassapalveluntuottajiataiyksiköitälastaonasiakirjojen

mukaanpääsääntöisestiennentoimenpiteentäytäntöönpanoakuultu,jauseimmiten

kuulemisessaonollutkysesiitä,ettälapsenkanssaonkeskusteltutoimenpiteestäja

siihenjohtaneistasyistä.Lisäksipalveluntuottajistalöytyyyksiköitä,joissalapsiatoisi-

naanonennenrajoituspäätöksentekemistäkuultu,toisinaantaasei.Lapsenmielipi-

teetyhteydenpidonjaliikkumisvapaudenrajoittamistoimenpiteistäkäyvätkaikkienyksi-

köidenpäätösasiakirjoistaselkeästiilmilähesaina.

Kiinnipitotilanteitakoskeviinkirjallisiinselvityksiinonyleisimminkirjattu,etteilastaole

voituhänenaggressiivisestakäytöksestäja/taitilanteenäkillisyydestäjohtuenennen

toimenpiteentäytäntöönpanoakuulla.Joissakintapauksissaasiakirjoihinonkirjattu

lapsenkuuleminensiten,ettälapselleonkerrottuettämikälihäneirauhoitu,joudutaan

ottamaankiinni.Lapsenmielipiteenselvittäminenja/taisiihenliittyvätkirjaamiskäytän-

nötkiinnipitojenyhteydessänäyttäisivätvaihtelevansekäyksiköittäinettätilanne-

/tapauskohtaisesti.Joissakintilanteissaselvityksiinonkirjattu,ettälapsenmielipidettä

eitilanteenakuutinluonteenvuoksiolevoituselvittää,jatoisinaanasiakirjoistalöytyy

toteamus,ettänuorenkanssaonkeskusteltutoimenpiteestäjälkikäteen.Lisäksiyhtenä

tyypillisenäkirjaamiskäytäntönäonollutilmaisu,ettänuorionvastustanuttoimenpidet-

tä.Melkouseinlapsenvarsinainenmielipideasiasta,mitähänonkiinnipidostaajatellut

taimiksisitävastustanut,jääasiakirjoissaepäselväksi.

Käytännötsiitä, milläperusteinrajoitustoimenpiteidenkäytönarvioidaanvaikuttavan

lapsenhoito-jakasvatussuunnitelmaan,näyttäisiasiakirja-aineistonperusteellavaihte-

levanpitkältipalveluntuottajakohtaisesti.Onperusteltuaarvioidaettäetenkinsilloin,

kunlapsenkohdallajoudutaanturvautumaanyhteentaiuseampaanrajoitustoimenpi-

teeseenmelkolyhyenajansisällämontakertaa,onhoito-jakasvatussuunnitelman

päivittämisenarviointiinjasenkiireellisyyteensyytäkiinnittääerityistähuomiota.Aineis-

tostalöytyykuitenkinmuutamiayksiköitä,joissatällaisissakaantilanteissarajoitustoi-

menpiteeteivätnäyttäisinuortenhoito-jakasvatussuunnitelmiinvaikuttaneen.Joiden-

kinyksiöidenasiakirjoihinonsamanlapsenkohdallauseintoistuneidentoimenpiteiden

–jajoskusmyösyhteennuoreenkertaluonteisestikohdistuneentoimenpiteen–kirjattu
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vaikuttavanlapsenhoito-jakasvatussuunnitelmaan,jauseimminkirjauksissaonmai-

nittu,ettätoimenpiteen/toimenpiteidenkäyttöotetaanesiinseuraavassaasiakassuun-

nitelmapalaverissa.Asiakirjojentarkastelunkauttaeikuitenkaanolemahdollistasaada

tietoasiitä,milloinseuraavaasiakassuunnitelmapalaveripidetääneikäsitä,onkorajoi-

tustoimenpiteidenuseintoistuvakäyttöloppujenlopuksivaikuttanutlapsenasiakas-

suunnitelmaanvaiei.Kaikkienpalveluntarjoajienrajoitustoimenpidepäätöksistätaikir-

jallisistaselvityksistäeiyksiköissäkäytössäoleviinasiakirjapohjiinliittyvistäsyistäjoh-

tuenlöytynytlainkaanmainintojatoimenpiteidenvaikutuksistalapsenhoito-jakasva-

tussuunnitelmiin.

Kaikenkaikkiaanedelläesitetynperusteellavoidaanarvioida,ettälastensuojelulaitok-

sissatulisikiinnittäänykyistäenemmänhuomiotalastenkuulemisentoteutumiseen,

toimenpiteidenvaikutustenarviointiinlapsenkasvuntukemisessasekäniinkuulemi-

seenkuinvaikutuksiinliittyviinkirjaamiskäytäntöihin.Jottalapsenitsemääräämisoikeus

tuleeasianmukaisestihuomioiduksijaperusoikeuksiarajoitettaessahänenoikeustur-

vajärjestelynsäriittävällätavallajalainhengenmukaisestitoteutetuksi,onlapsenkuu-

leminenjarajoitustoimenpiteidenvaikutustenarviointinuorenhoito-jakasvatussuunni-

telmaanrajoitustoimenpiteidenkäytönyhteydessäensiarvoisentärkeää.Mikälikysees-

säonliikkumisvapaudentaiyhteydenpidonrajoittaminen,onperusteltuaarvioidatilan-

teenolevanlähespoikkeuksettaluonteeltaansenverrankiireetön,ettälapsenkuule-

minenonlapsenomantaiyleisenturvallisuuden,taipäätöksentarkoituksentoteutumi-

sen,vaarantumattamahdollistasuorittaa.Kiinnipitotilanteissa,joissakuuleminenennen

toimenpidettätaisenaikanavoiuseinollahaasteellista,ontärkeääkuullalapsentai

keskustellahänenkanssaanrajoituksenkäytöstätoimenpiteenjälkeen.

3.4Lastensuojeluyksiköidensisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpi-

teidenkäytöstä

Jottalastensuojelunympärivuorokautistalaitoshoitoajärjestävienpalveluntarjoajien

rajoitustoimenpiteidenkäyttöäkoskevissasisäisissäohjeistuksissailmeneetoimenpi-

teidenkäytönkannaltakeskeinenlainmukainensisältö,ohjeistuksissalieneeperustel-

tuanäkyälainsoveltamisalasekäjokaisenrajoittamistoimenpiteenlainmukainensisäl-

tö.Jokaisentoimenpiteenkohdallaonhyväollanäkyvissärajoitteenpäätöksentekoon

liittyvätohjeet.Lisäksioheistuksentulisisisältäälakitekstiinnojaavayleinenohjeistus

lapsenkuulemisesta,lapsen mielipiteenselvittämisestäsekärajoitustoimenpiteiden

kirjaamisesta.

Kunkunnallisten,yksityistenpalveluntuottajienjavaltionlastensuojelulaitostenrajoitus-

toimenpiteidenkäyttöäkoskeviaohjeistuksiaarvioidaanetupäässäniidenselkeyden

sekäedelläesitettyjenkriteerientäyttymisennäkökulmasta,voi29palveluntuottajasta

viidenyksikönohjeistuksensanoaolevansekäselkeäettäyksityiskohtainen.Suurinta

osaaohjeistuksista(13ohjetta)voiluonnehtiaosittainpuutteellisiksi,janeljänpalvelun-

järjestäjänohjeistustenvoikatsoaolevantodellasuppeat.Kaikkiaanseitsemältäalu-

eenlastensuojeluyksiköltälastensuojelulainmukaisetohjeistuksetpuuttuvatkokonaan.

(Kuvio1.)Puuttuviksiohjeistuksiksionlaskettuohjeet,jotkaonlueteltu muutamalla

ranskalaisellaviivallatailauseellasekäohjeistukset,jotkaovatkokonaisuudessaan

InternetistälöytyvästäLastensuojelunkäsikirjastatulostetutsijaishuollonrajoitustoi-

menpiteitäkoskevatohjeet.Joidenkinyksiköidenohjeistuksissa,etenkinsilloinkun

yksikönrajoitustoimenpiteitäkoskevatohjeetovatmelkosuppeat,ontyöntekijöitäke-
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hotettupaneutumaanlastensuojelulakiintaimuihinrajoitustoimenpiteitäkoskeviinläh-

teisiintoimenpiteitäkoskevantiedonsyventämiseksi.Toisaaltayksiköidenaluehallinto-

virastoontoimitettamanasiakirjalähetyksenmukaanliitetyssäsaatteessaonsaatettu

mainitatapa,jollayksikötyksikkökohtaisenohjeistuksenohella,taisenpuuttuessa,

työntekijöitäänrajoitustoimenpiteidenkäytöstäneuvovat.

Kuvio1.Pohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueenkuntien,valtionjayksityisten
palveluntuottajienylläpitämienlastensuojelulaitostenohjeistustenlaatuvuonna2013
(%).

Yleisellätasollayksiköidensisäistenohjeistustenoleellisimpanapuutteenavoitaneen

pitäälapsentainuorenkuulemiseenjamielipiteenselvittämiseensekäniihinliittyvien

toimintakäytäntöjenneuvomista.Kuulemiseenliittyvääkokonaisuuttaeiolelainkaan,

taiseonosinpuutteellinen,suurimmassaosassaohjeistuksia.Myösjoistakinselkeisiin

jayksityiskohtaisiin”luokitelluista”ohjeistuksistalapsentainuorenkuuleminenonjoko

sivuutettulyhyellämaininnallataisitäeiolelainkaan.Lisäksivarsinmonenlastensuoje-

lupalveluitatarjoavanpalveluntuottajansisäisistäohjeistuksistapuuttuulastensuojelu-

lainmukainensisältörajoitustoimenpiteenkäytönkirjaamisesta.

Lastensuojeluyksiköidenrajoitustoimenpiteitäkoskevissaohjeistuksissanäyttäisimyös

jäävänvähäisellehuomiollemaininnattoimenpiteenkäytönmerkityksestänuorenhoito-

jakasvatussuunnitelmankannalta, mikäasiakirja-aineistonkirjaustenvalossavoisi

kuitenkinollaaiheellistaohjeisiinsisällyttää.Jottatoimenpiteidenkäytönvaikutusnuo-

renhoito-jakasvatussuunnitelmaantuleeasianmukaisesti/lainmukaisestiarvioituaja

asiakirjoihinkirjattua,jajottatoimenpiteidenkäytönläpinäkyvyyslisääntyy,onyksiköi-

denrajoitustoimenpiteidenkäyttöäkoskevissaohjeistuksissaanoleellistamainita,miten

toimenpiteidenkäytöntavoitteitayksikössäarvioidaan,jamikämerkitystoimenpiteillä

nuortenasiakassuunnitelmiensekähoito-jakasvatussuunnitelmienkannaltayleisellä

tasollaon.

Lisäksiuseidenalueenlastensuojeluyksiköidentulisikiinnittäähuomiotaohjeistustensa

selkeyteenja/taiulkoasuun,koskahenkilökunnantyövälinekäytönohellaohjeistuksen

17,2

44,8

13,8

24,1 selkeätjayksityiskohtaiset

osittainpuutteelliset

suppeat

eiohjeistuksia



19

tulisitoimiainformaatiomateriaalina,jonkavoitarvittaessaantaayksikössäasuvien

nuortenhuoltajille,nuorilleitselleentaimuilleyksikössäasuviennuortenkanssaasioi-

villeviranomaisille.Kokonaisuutenayksiköidensisäistenohjeistusteneituleollasuora

kopiolaistataiesimerkiksiverkkopohjaisestaLastensuojelunkäsikirjasta,vaansiinäon

perusteltuahuomioidayksikönomattoimintakäytännöt,jotkalainmukaistenrajoittamis-

toimenpiteidensoveltamistayksikkökohtaisestiohjaavat.

Rajoitustoimenpiteitäkoskevanohjeistuksenselkeysjariittävänyksityiskohtainenesit-

tämistapaonoleellista,koskaohjeistuksentulisitoimiapaitsiinformaatiomateriaalina

sekätyövälineenätyönteon”peruskäytössä”,työvälineenämyösuusientyöntekijöiden

perehdytyksessä.Lisäksiseonlähesvälttämätöntyökaluyksikönvakituistahenkilö-

kunnansijaisiajamuitatilapäisiätyöntekijöitäajatellen;selkeistäohjeistuksistasijaiset

saavatkohtalaisennopeastijavaivattomastikäsityksenrajoitustoimenpiteidensisällös-

täjaniidenkäytöstäyksikössä.Selkeästäohjeistuksestarajoitustoimenpiteidenkäytön

periaatteetovatmyöshelpostilöydettävissäniissälastensuojelulaitoksissa,joissatoi-

menpiteisiinjoudutaanturvautumaanharvoin.Kunrajoitustoimenpiteitäeitarvitseusein

käyttää,niidensisältöeivälttämättäolehenkilökunnanaktiivisessamuistissa,muttajos

rajoitustoimenpiteensuorittamiselleilmeneejoskuskuitenkinkiireellinenjaperusteltu

tarve,onohjeidentällöinhyväollahelpostisaatavilla.
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4Yhteenvetojajohtopäätökset

Tässäraportissaontarkasteltuasiakirja-aineistonpohjaltalastensuojelulainmukaisten

rajoitustoimenpiteidenkäyttöäliikkumisvapaudenjayhteydenpidonrajoittamisensekä

kiinnipitotilanteidenosaltaPohjois-Suomenaluehallintovirastontoimialueellatoimivissa

valtion,kuntienjayksityistenpalveluntuottajienylläpitämissälastensuojelulaitoksissa.

Keskeisimpänäaineistonatarkastelussaonkäytettyalueenlastensuojeluyksiköissä

puolenvuodenajanjaksollavuonna2013tehtyjäyhteydenpidonjaliikkumisvapauden

rajoituspäätöksiäjakiinnipitotilanteidenkirjallisiaselvityksiä.Lisäksiaineistonaonhyö-

dynnettylastensuojeluyksiköissälaadittujarajoitustoimenpiteidenkäyttöäkoskeviasi-

säisiäohjeistuksia,joidensisältöäjaulkoasuaonraportissaarvioituetenkinlastensuo-

jelulainsisällönsekäohjeistustenkäyttötarkoitukseenliittyviennäkökohtienpohjalta.

Aineistojenanalyyseissailmeni,ettäyhteydenpidonrajoituspäätöksiäontehtytarkaste-

lunkohteenaolleistarajoitustoimenpiteistäalueenlastensuojeluyksiköissäselvästivä-

hiten,jakyseisetpäätöksetovattyypillisestikohdistuneetyhteennuoreenpuolenvuo-

dentarkastelujaksollavainkerran.Liikkumisvapaudenrajoituspäätöksiäonyksiköissä

tehtyyhteydenpidonrajoituksiaenemmän,päätöksetovatuseamminkohdistuneetsa-

maannuoreenuseamminkuinkerran,jaläheskaikkiliikkumisvapaudenrajoituspää-

töksetontehtyvainneljänpalveluntuottajanyksiköissä.Kiinnipitotilanteisiinonalueen

lastensuojelulaitoksissapäädyttypuolenvuodenaikanatarkastelluistarajoitustoimenpi-

teistäuseimmin,jaliikkumisvapaudentavoinmyösnenäyttävätkasautuvanyksityisten

palveluntuottajienosaltamuutaman–jaosinliikkumisvapaudenrajoittamistenkanssa

saman–palveluntuottajanyksiköihin.Laitostenkokoja mahdollinenerikoistuminen

”vaikeahoitoisiin”nuoriinvaikuttaneerajoitustoimenpiteidenkokonaismääriinyksittäi-

sissälaitoksissa,jasamoihinnuoriinuseinkohdistuvatkiinnipidottaitahdonvastaiset

siirtämisetnäyttäisivätolevanyleisiävaativaataierityistätukeatarvitsevillelapsille

kohdistetuissayksiköissä.

Vuosien2010ja2013välisenäaikanarajoitustoimenpidepäätöksetjakiinnipitotilantei-

denkirjallisetselvityksetnäyttävätyksityisissälastensuojelulaitoksissalisääntyneen.

Rajoitustoimenpiteidenkäytönkasvuviimevuosinakertoneesiitä,ettätietoisuusrajoi-

tustoimenpiteidenkäytöstä,käytönkirjaamisestasekätoimenpiteisiinliittyvästäpäätök-

senteostaonalueenlastensuojeluyksiköissämuutamanviimevuodenaikanalisäänty-

nyt.Toisaaltamäärienkasvussavoimyösollakysesiitä,ettätarverajoitustoimenpitei-

denkäytölleonyksiköissäviimevuosinakasvanut.Rajoitustoimenpiteidenkäytönosin

varsinvoimakaskasautuminensamojenpalveluntuottajienyksiköihin,sekäkiinnipitojen

runsaskäyttö”vaativaahoitoatarvitseviin”lapsiinjanuoriinerikoistuneissasijaishuol-

lonyksiköissä,nostavatesiinkysymyksenyksiköidenhenkilökuntaresurssienriittävästä

mitoituksesta.Henkilökunnanjayksikönasukkaidenturvallisuudenkannaltaonoleellis-

taettäyksiköissä,joissamoni–taijokainen–asiakasonterveydellisiltä,kehityksellisil-

täja/taisosiaalisiltalähtökohdiltaanns.haastavaajajoidenhuolenpitosaattaavaatia

henkilökunnanvoimavarojajaaikaahuomattavanpaljon,onhenkilökuntaresurssitmi-

toitettuasukkaidentarpeisiinnähdenriittäviksi.

Asiakirja-aineistontarkasteluosoitti,ettäsekäkiinnipidoillaettäyhteydenpidonjaliik-

kumisvapaudenrajoituksillaontyypillisestipyrittyjokonuorenomantaimuiden,taise-
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känuorenomanettämuiden,turvallisuudentakaamiseen,jonkaonkatsottukiinnipito-

jenyhteydessävaarantuneenuseimminnuorenaggressiivisenkäytöksen–jamuiden

rajoitustoimenpiteidenkäytönkohdallaetenkinkarkureissun,päihteidenkäytöntainäi-

denmolempien–seurauksena.Karkureissujenehkäisyyn,jasitäkauttanuorenturval-

lisuudentakaamiseentähtäävissärajoitustoimenpiteissävoikatsoaolevankyseyhtääl-

täns.ennakollisestasuojelustajatoisaaltataaskeinosta,jokaantaamahdollisuuden

nuoreenkohdistuvaantiukempaanvalvontaan.Näyttääsiltä,ettäoikeutustarajoitus-

toimenpiteenkäytölleperustellaanuseinlaajastietenkinnuorenfyysiseenkoskemat-

tomuuteenpuuttuvissakiinnipitotilanteissa,joskinperustelutavatvaihtelevatjossain

määrinpaitsitoimenpiteittäin,myössekäyksikkö-ettätapauskohtaisesti.(Kts.myös

Tarkkinen2012.)

Edelläesitetynlisäksiasiakirja-aineistontarkastelussakäviilmi,ettänuortenkuulemi-

nenja/taikuulemisenkirjaaminenpäätösasiakirjoihintaikirjallisiinselvityksiineikaikis-

saalueenlastensuojeluyksiköissätoteuduasianmukaisesti. Myöskäytännötkoskien

sitä,milläperusteinrajoitustoimenpiteidenkäytönarvioidaanvaikuttavannuorenhoito-

jakasvatussuunnitelmaan,jamillätavoinvaikutusasiakirjoihinkirjataan,ovatuseiden

yksiköidenkohdallamelkopuutteelliset.Kaikenkaikkiaanalueenlastensuojeluyksiköil-

länäyttäisisiisolevantarvettakiinnittäähuomiotasekänuorenkuulemisentoteuttami-

senettätoimenpiteidenhoito-jakasvatussuunnitelmaanvaikuttamisendokumentoin-

tiin.Mahdollisimmanpitkältilastensuojelulainsisältöönjatarkoitukseennojaavadoku-

mentointiparantaarajoitustoimenpiteidenkäytönläpinäkyvyyttäsekäedesauttaasitä,

ettänuorenitsemääräämisoikeudentoteutuminentuleeasianmukaisestihuomioiduksi.

Dokumentoinninasianmukaisuuteenvaikuttaneeosaltaanpaitsilastensuojeluyksikön

sisäisetlinjaukset,myösyksikössäannettavasuullinenohjausrajoitustoimenpiteiden

käytöstä.Lisäksiraportissahyödynnetystäaineistostalöytyiviitteitäsiitä,ettäyksikön

sisäisetyksikkö-/palveluntuottajakohtaisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstä

ohjaavattoimenpiteidenkäytöndokumentointia.Tästäjohtuenonkintärkeää,ettäyksi-

köidensisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstäovatselkeät,informatiiviset

jaajantasaiset.Lisäksiohjeistustensisältöönjaulkoasuunonoleellistakiinnittäähuo-

miotasiksi,koskahenkilökunnantyövälinekäytönohella(ohjeistuskeskeinentyöväline

harvoineteentulevissarajoitustoimenpidetilanteissasekäuusientyöntekijöidentaisi-

jaistenperehdytyksessä)ohjeistuksenolisiperusteltuatoimiainformaatiomateriaalina,

jonkavoitarvittaessaantaayksikössäasuviennuortenhuoltajille,nuorilleitselleentai

muilleyksikössäasuviennuortenkanssaasioivilleviranomaisille.

Raportissaontarkasteltusijaishuoltoalaitoshoitonajärjestävienpalveluntarjoajienrajoi-

tustoimenpiteidenkäyttöäkoskeviasisäisiäohjeistuksianiidenselkeydensekälain

mukaisensisällönilmenemisennäkökulmasta.Asioita,joihinohjeistustenarvioinnissa

onlainmukaisensisällönesiintulonosaltakiinnitettyhuomiota,ovatolleetlainsovel-

tamisala,jokaisenrajoitustoimenpiteenesittäminenlainmukaisensisällönjapäätök-

sentekoonliittyviennäkökohtienpohjaltasekälakitekstiinnojaavayleinenohjeistus

lapsenmielipiteenselvittämisestäjarajoitustoimenpiteidenkirjaamisesta.

Ohjeistustentarkasteluedellä mainituinkriteereinosoitti,ettävarsinmonellaalueen

lastensuojelulaitoksellasisäisetohjeistuksetrajoitustoimenpiteidenkäytöstäovatjoko

osintaierittäinpuutteelliset,janiinohjeistustensisältöönkuinuseinmyösulkoasuun

tulisimonessaalueenlastensuojeluyksikössäkiinnittäähuomiota.Yksiköidenohjeistus-
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tenyhtenäkeskeisimpänä,lähesjokaistayksikköäkoskevanaheikkoutenavoipitää

lapsenkuulemiseenjamielipiteenselvittämiseenliittyvienkäytäntöjenpuutteellistaoh-

jeistamistasekäsitä,ettäohjeettoimenpiteidenkäytönvaikutuksestanuorenkasvun

tukemiseenjatkossa–toisinsanoenkriteerittoimenpiteennuorenhoito-jakasvatus-

suunnitelmaanvaikutustenarvioimisellesekäniidenkirjaamiselle–eiohjeistuksesta

käyilmi.Jottarajoitustoimenpiteinlapsenperusoikeuksiinjaitsemääräämisoikeuteen

puuttuminenolisimahdollisimmanhienovaraistajavallantaikontrollinkäyttörajoitus-

toimenpiteitäsuoritettaessa mahdollisimmanläpinäkyvää,onlastensuojeluyksiköissä

työskenteleviensekäniitäjohtavienhenkilöidenoleellistatiedostaaniinnuorenosalli-

suudenmerkitysrajoitteidenkäytöntilanteissa,kuintoimenpiteidenkäyttöäkoskevan

ohjeistuksen merkityssekärajoitustoimenpiteidenasianmukaisessatoimeenpanossa

ettäniidenkäytöndokumentoinnissa.
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