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Yleistä Arviomme lapsen oikeusturvan toteutumisesta perustuvat pääasiassa liittomme 

lakineuvonnan ja muun toimintamme kautta kertyneeseen tietoon ja kokemukseen. 
Nostamme tässä vain joitakin mielestämme suurimpia lapsen oikeusturvaan liittyviä ongelmia 
ja teemme joitakin ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi.    

 
 

Lapsiasiamies  
 
On epäselvää, kuka vastaa yhteiskunnassamme kokonaisvaltaisesti lasten oikeuksista. Siksi 
Suomeen tulisi perustaa valtakunnallinen lapsiasiamiehen tehtävä, johon lapset voisivat 
matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä. Hän olisi nimenomaan lapsia itseään varten ja auttaisi 
lapsia ongelmatilanteissa. Sen lisäksi hän voisi laajemminkin edustaa lasten asioita 
nimenomaan lasten ehdoilla ja aloitteesta. Lapsiasiamies puolustaisi lasten oikeuksia yhdessä 
lasten kanssa, tehden toki myös tiivistä yhteistä muiden lasten etuja ja oikeuksia ajavien 
viranomais- ja järjestötahojen kanssa. 
 
Vielä parempi olisi, jos lapsiasiamiehiä voisi olla lisäksi esimerkiksi maakunnissa, jolloin 
paikallinen asiantuntemus toteutuisi ja kynnys ottaa yhteyttä madaltuisi.  
 

 
Ennakollinen ja jälkikäteinen oikeusturva 
 

Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet ovat herkkiä ja tilanteet etenevät nopeasti. Siksi jälkikäteinen 
oikeusturva vastaa erityisen huonosti lapsen tarpeisiin. Lapsen oikeuksien pitäisi olla niin 
vahvoja, että ne toteutuvat ilman pitkiä, vaikeita ja raskaita valitusprosesseja.  
 
Valitusprosessit menettävät merkityksensä, kun ne kestävät kauan. Siksi lapsia koskevat 
asiat pitäisi aina käsitellä kiireellisenä, myös ennen jälkikäteistä oikeusturvaa. Lapset 
tarvitsevat erityistä suorjelua niin lainsäädännössä kuin viranomaisten 
toimintakäytännöissäkin.  
 
Lapsille pitäisi aina nimetä avustaja oikeusprosseja varten. Oikeusturvan toteutumiseksi 
lapselle pitäisi turvata aina juridinen ja sen lisäksi myös henkinen tuki.  
 
Juridista apua on vaikea saada. Järjestöjen neuvontapalvelut ovat kuormittuneita ja muilla ei 
välttämättä ole osaamista ainakaan tukea tarvitsevien lasten palveluista ja oikeuksista. Näistä 
asioista ei ole riittävästi tietoa. Sitä puuttuu myös viranomaisilta. 
 
Lapsen oikeudet eivät toteudu erityisesti silloin, kun vanhemmilla on kehitysvamma tai 
vastaavia haasteita, koska he eivät saa riittävää tukea arjesta selviämiseen.   
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Lapsen kuuleminen ja näkemyksen huomioon ottaminen 
 

Lastensuojelussa ja tuomioistuimessa lasten näkemykset usein YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen vastaisesti ohitetaan. Sitä tapahtuu myös vammaispalveluissa. Syynä on se, että 
keinoja lapsen kuulemiseen ei tunneta tai osata käyttää. Lapsia ei kannusteta ja tueta omien 
näkemystensä esittämiseen LOS:n ja YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla. Tämä 
haaste on erityisen suuri vammaisten lasten osalta etenkin, jos he käyttävät puheen sijasta 
muita kommunikaatiokeinoja. Lapsen etua arvioidaan usein liian yksioikoisesti, eikä 
ymmärretä, ettei se voi toteutua, jos lapsi ei ole kykyjensä mukaan voinut olla osallisena 
asiassaan. 
 
Tuettu päätöksenteko pitää saada lainsäädäntöön ja sen käytäntöjä tulee kehittää.  
 
 

Koulu 
 

Kuten jo viime vuonna totesimme, kehitysvammaisten lasten koulunkäyntiin liittyy valtavasti 
ongelmia. Mitä pidemmälle koulupolulla edetään, sitä suurempia vaikeudet ovat.  
 
Lapset viettävät koulussa puolet valveillaoloajastaan ja koulu hallitsee näin lapsen elämää. 
Siellä tulisi luoda pohja myöhemmälle täysivaltaisena kansalaisena elämiselle. Siksi 
koulunkäynnin ongelmista seuraa helposti pitkäaikaista syrjäytymistä ja muita kauaskantoisia 
haitallisia vaikutuksia lapsen elämään.  
 
Lainsäädäntömme ei vastaa kansainvälisten sopimusten vaatimuksia. Inkluusio ei ole 
yksiselitteinen pääsääntö lainsäädännössämme, vaikka sopimukset edellyttävät sitä. 
 
Käytännöt vaihtelevat suuresti eri kuntien välillä. Kunnilla on liian laaja harkintavalta. 
Inkluusiota käytetään valitettavasti joskus  myös säästötoimena. Kaikki erityisoppilaat 
laitetaan lähikouluun säästösyistä, mutta he eivät saa oppimisen edellytykset ja päivittäisestä 
arjesta koulussa selviytymisen turvaavaa apua ja tukea. Myös opettajat jäävät yksin erityistä 
tukea tarvitsevien lasten kanssa. Toisaalla taas lähikouluperiaate ja inkluusio yleisopetuksen 
ryhmiin riittävällä tuella eivät lainkaan toteudu. Lapset siirretään erityiskouluihin tai -ryhmiin, 
vaikka he pärjäisivät hyvin lähikouluissa tai tavallisessa luokassa riittävän tuen turvin. 
Erityisopettajien resursseja on liiaksi erityiskouluissa, ei lähikouluissa. Kehitysvammaisille 
lapsille ei aina opeteta läheskään niin paljon kuin mitä heillä olisi kykyjä oppia, eikä 
esimerkiksi yläkouluun yleensä pääse, ja myös sopiviin toisen asteen opintoihin 
hakeutuminen on usein haastavaa. Esimerkiksi oppilaitos ei ota opiskelijaa, jos kunta ei 
myönnä hänelle avustajaa, eikä kunta suostu sitä myöntämään, vaan edellyttää avustamisen 
tulevan oppilaitoksesta. Tällaisessa pattitilanteessa raskaiden valitusteiden käyttö viiveineen 
johtaa usein siihen, ettei jatko-opintoihin lopulta päädytä lainkaan. Kanteluihinkaan ei saa 
ratkaisuja juuri sen nopeammin. 
 
Laitoksissa on edelleen kouluja. Koska monet koulut kokevat esimerkiksi osaamisen tai 
resurssien puutteen vuoksi vammaisen lapsen opettamiseen liittyvät tilanteet liian vaikeiksi, 
lapsi saattaa joutua koulunkäynnin vuoksi asumaan laitokseen, vaikka laitosasumisen tulisi 
Suomessa valtioneuvoston ns. Kehas-periaatepäätöksen 
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/71490) mukaisesti lakata vuoteen 2020 
mennessä, eikä uusia lasten laitossijoituksia olisi mainitun päätöksen vuoksi tullut tehdä enää 
vuosiin.  
 
Koulunkäyntiin liittyvien ongelmien korjaamiseksi tarvitaan tiedotuksen, koulutuksen ja 
paremman yhteistyön lisäksi tiukennuksia lainsäädäntöön. 
 
Jälkikäteiset oikeusturvakeinot ovat epäselviä kouluasioissa. Eri asioista valitetaan eri 
instansseihin. Koulusta/opetustoimesta ei aina saa valituskelpoisia päätöksiä, vaikka ne lain 
mukaan pitäisi saada. Esimerkiksi avustajasta, apuvälineistä tai jopa opetuksen 
järjestämispaikasta ei aina sitä pyytäessään saa päätöstä, vaan esimerkiksi vain ilmoitetaan, 
että meidän kunnassa ei ole henkilökohtaisia avustajia tai laitetaan tietyn diagnoosin saavat 
oppilaat aina pienryhmään.   

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/71490
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Aluehallintovirastot ymmärtävät näkemyksemme mukaan usein koulujen resursseihin liittyviä 
realiteetteja liiaksi. Avin päätöksessä on esimerkiksi saatettu todeta: ”Lapsen kuuleminen ei 
olisi muuttanut tilannetta.”  
 
Yhdenvertaisuuden ja käytännön selkeyttämisen vuoksi valitustien pitäisi olla hallinto-oikeus 
kaikissa kouluasioissa, ja asiat pitäisi käsitellä siellä kiireellisinä.  

 
 
Koulumatkat 

 
Koulukuljetukset kestävät liian kauan. Lain aikarajat ovat liian pitkiä, samoin käytäntö. 
Yhdenvertainen oikeus leikkiin, lepoon, vapaa-aikaan ja harrastuksiin ei toteudu silloin, kun 
koulupäivä kestää matkoineen kohtuuttoman kauan.   
 
Lain aikarajoja pitäisi lyhentää, tarvittaessa niin, että niistä voisi ääritapauksessa 
poiketa.  
 
Nykyisin päivittäiset koulumatkat odotusaikoineen saavat kestää enintään kolme tuntia, kun 
lapsi on yli 13-vuotias ja enintään 2,5 tuntia, kun lapsi on alle 13-vuotias.   
Aikarajan pitäisi mielestämme olla korkeintaan 2 tuntia.  
 

 
Lapsia laitoksissa 
 

Lapsia on edelleen pitkäaikaishoidossa laitoksissa keväällä 2016 julkaistun Kehas-
seurantaryhmän loppuraportin (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74818) mukaan 
114 alle 18-vuotiasta lasta. Laitoksiin tulee edelleen uusia lapsia, vaikka näin ei siis Kehas-
periaatepäätöksen mukaan pitäisi enää tapahtua. Katsotaan, että on niin haastavaa 
käyttäytymistä, että normaaliympäristössä ei pärjää.  
 
Lapsille tarkoitettuja pienryhmäkoteja tai muita yksilöllisiä avohuollon asumisvaihtoehtoja ei 
ole kuin murto-osa tarpeesta eikä perheiden jaksamista useinkaan tueta ollenkaan riittävästi 
vammaisen lapsen kotona asumisen mahdollistamiseksi.  
 
Lapsille on löydettävä välittömästi paikat muualta kuin laitoksesta. Pienryhmäratkaisuja ja 
myös esimerkiksi perhehoitoa pitää kehittää. Kehas-ohjelma edellyttää, että kaikkien vielä 
laitoksissa asuvien lasten tilanteet pitää selvittää ja ratkaista jokaisen yksilöllisten tarpeiden 
mukaan.  
 
Tältä osin myös lainsäädäntö kaipaa tiukennusta ollakseen YK:n vammaissopimuksen ja 
LOS:n mukainen.  

 
Lasten lyhytaikaista hoitoa tulee kehittää monipuolisesti. Esimerkiksi oikea-aikaisesti 
saatavissa olevat jalkautuvat palvelut turvaisivat lasten oikeuksia.  
 
 

Terveydenhuolto 
 
Vammaisen lapsen oikeudet eivät toteudu terveydenhuollossa samoin kuin muiden lasten. 
Edes tavallisia sairauksia ei aina haluta hoitaa.  
 
Kun lapsella on kehitysvamma tai autismin kirjoa, lasta pallotellaan luukulta toiselle. Tämä 
koskee erityisesti perusterveydenhuoltoa.  
 
 

Vammaispalvelun ja lastensuojelun rajapinta 
 
Vammaispalvelun ja lastensuojelun rajapinta on hankala. Lapsia ja perheitä pallotellaan usein 
lastensuojelun ja vammaispalvelun välillä, eivätkä eri viranomaiset ole yhteydessä toisiinsa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74818
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saati toimi yhteistyössä. Tähän puuttuminen on todella vaikeaa. Kunnan omat 
sosiaalityöntekijät eivät neuvo, sosiaaliasiamiehet ovat ylikuormitettuja, eivätkä 
aluehallintovirastot esimerkiksi rajallisten resurssiensa vuoksi välttämättä puutu kuin ehkä 
vakavimpiin tilanteisiin. Jälkikäteinen oikeusturva on viidakko.  
 
 

Perusoikeuksien rajoittaminen 
 

Oikeusturvasäännökset eivät ole riittävät kehitysvammalaissa. Erityisesti lasten rajoittaminen 
on erittäin kyseenalaista. Säännöksiä tulee tarkentaa lasten osalta erityisesti valmisteltaessa 
uutta laajapohjaista itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä.  
 
 

Vammaispalvelut 
 
Uudistettavan vammaislainsäädännön valmistelussa pitää huomioida erityisesti lapset 
ja heidän perheensä. Nykyiset vammaispalvelulain säännökset on kirjoitettu täysin aikuisten 
ja erityisesti liikunta- ja aistivammaisten aikuisten näkökulmasta.  
 
Lainsäädännössä pitää huomioida nuoruuden kehitystehtävä. Lapsen kasvua aikuisuuteen 
pitää tukea palveluin, koska vammaiset lapset ja nuoret tarvitsevat enemmän tukea 
itsenäistymisprosessissaan. Ei ole oikein, että vammaisen lapsen vanhemmat joutuvat 
avustamaan harrastuksissa ja osallistumaan syntymäpäiville, joissa muut lapset ja nuoret ovat 
yksin. Lainvalmistelussa ja palveluiden organisoinnissa pitää myös ottaa huomioon, että 
kehitysvammaisen lapsen ja nuoren kehitysvaiheet etenevät usein eri tahtia kuin muiden.  
  

 
 Tampereella 29. syyskuuta 2016 
 
 
 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
 
 
 Jutta Keski-Korhonen  
 Vaikuttamistoiminnan päällikkö 


