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Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n lausunto: 

 

Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry (Kasper) kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta 
lausua luonnoksesta liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja 
laiksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Kasper pyytää 
huomioimaan seuraavat kommentit lakiluonnoksen valmistelussa:  

Kasper kannattaa hallituksen esitystä lastensuojelunlain 77 §:n 3 momentin tarkistamiseksi siten, että 
sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä olisi velvollisuus maksaa itsenäistymisvarat nuorelle jälkihuollon 
päättyessä, eli viimeistään hänen täyttäessään 25 vuotta. 

Kasper pitää valitettavana sitä, että jälkihuolto ei lakiluonnoksen mukaan olisi mahdollista niille nuorille, 
jotka ovat 21-25-vuotiaita 1.1.2020. Tällöin osa nuorista rajautuu jälkihuollon ulkopuolelle. Kasper pitää 
tärkeänä, että kunnille korostetaan niiden mahdollisuutta (vaikka velvollisuutta ei olisi) käyttää 
harkinnanvaraisuutta erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten kohdalla ja varmistaa näiden 
nuorten mahdollisuus saada riittävät palvelut, jotta he eivät olisi epätasa-arvoisessa asemassa muiden 
jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten kanssa. 

Kasper pitää lähtökohtaisesti hyvänä tavoitetta lyhentää lastensuojelua koskevien oikeudenkäyntien 
kestoa, jotta asianomaisten elämällä on mahdollisuus asettua annettuun päätökseen jatkuvan 
keskeneräisyyden sijaan. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että perheiden oikeusturva ei kärsi muutosten 
myötä eikä valituskynnys nouse liian korkeaksi. 

Muutosehdotuksessa valitusluvan myöntämisen perusteet korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-
oikeuden päätöksistä jäävät avaamatta. Mitkä ovat valitusluvan myöntämisen perusteet korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen? Mitkä ovat mahdollisia valitusluvan ennakkopäätösperusteita? Miten varmistetaan, 
että valitusluvan perusteiden myöntämisen kynnys ei nouse asianomistajien tavoittamattomiin kaikissa 
tilanteissa automaationa?  

Kasper huomauttaa, että asianomaisen mahdollisuus tulla kuulluksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
asiassaan kaventuu. On pidettävä huoli, että osallisuuden toteutuminen omassa asiassa toteutuu 
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mahdollisimman hyvin hallinto-oikeuden käsittelyssä niin nuorille, kuin heidän vanhemmilleen. On 
turvattava, että asianomaiset saavat tarvitsemansa tuen oikeusprosessin ymmärtämiseen ja oman asiansa 
esittämiseen. Kasper korostaa, että jos huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen sekä tuomioistuimen 
lupa lapsen tutkimiseen jäävät yhden käsittelyn varaan, tulevat lapset ja perheet tarvitsemaan enemmän 
asiantuntevampaa oikeusapua ja myös edunvalvontaa. 

 

 


