Lag
om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnskyddslagen (417/2007) 6, 77, 82, 84, 89, 90 och 92 §, av dem 89 § sådan den
lyder i lagarna 88/2010 och 1302/2014, 90 § sådan den lyder i lag 1302/2014 samt 92 § sådan
den lyder delvis ändrad i lag 88/2010, som följer:
6§
Barn och ung person
Som barn anses i denna lag den som inte fyllt 18 år och som ung person den som är 18—24
år.
77 §
Medel för eget hushåll
Om ett barn eller en ung person har placerats i vård utom hemmet i enlighet med bestämmelserna om placering som stödåtgärd inom öppenvården, vård utom hemmet enligt 40 § eller
eftervård, ska varje kalendermånad medel reserveras i syfte att hjälpa barnet eller den unga
personen att klara sig på egen hand till ett belopp som motsvarar minst 40 procent av barnets
eller den unga personens inkomster, ersättningar eller tillgodohavanden enligt 14 § i lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården. Barnbidrag beaktas dock inte då beloppet räknas
ut.
Om barnet eller den unga personen inte får sådana egna inkomster eller ersättningar eller har
sådana egna tillgodohavanden som avses i 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården eller om de är otillräckliga, ska det organ som ansvarar för socialvården när placeringen avslutas stödja den unga personen som håller på att bli självständig med de medel för
eget hushåll som behövs för boende, utbildning och utgifter i anslutning till självständighetsprocessen i övrigt.
Det organ som ansvarar för socialvården har rätt att besluta om tidpunkten för utbetalning av
medel för eget hushåll. Medel för eget hushåll ska i regel ges ett barn eller en ung person som
håller på att bli självständig när eftervården avslutas eller av särskilda skäl i anslutning till
stödjande och tryggande av barnets eller den unga personens självständighetsprocess senast
när han eller hon fyller 25 år.
Det organ som ansvarar för socialvården ska lämna en utredning om inflödet och utbetalningen av medel för eget hushåll sedan placeringen avslutats och på begäran av vårdnadshavaren, intressebevakaren eller ett 15-årigt barn även under den tid placeringen varar.
82 §
Allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden
I fråga om handläggning av sådana ärenden som avses i denna lag vid förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen gäller det som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

84 §
Förberedande muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen
När ett ärende som gäller omhändertagande inletts kan förvaltningsdomstolen utöver den
skriftliga beredningen av ärendet ordna muntlig förberedelse enligt 47 § i lagen om rättegång i
förvaltningsärenden för att klarlägga parternas yrkanden och grunderna för dem. Syftet med
förberedelsen är i synnerhet att klarlägga vad parterna och den myndighet som gjort ansökan
eller fattat beslutet är oeniga om och vilka bevis som kan läggas fram till stöd för yrkandena.
Vid förberedelsen kan det inte tas emot muntlig bevisning eller höras sakkunniga.
Handläggningen av ärendet fortsätter efter en muntlig förberedelse som skriftlig behandling
eller så kan en muntlig förhandling i ärendet ordnas enligt vad som föreskrivs i 57 § i lagen
om rättegång i förvaltningsärenden.

89 §
Rätt att söka ändring
Barnets förälder och vårdnadshavare samt den som svarar eller omedelbart före beredningen
av ärendet har svarat för barnets vård och fostran får var för sig söka ändring i ett ärende som
gäller
1) en sådan brådskande placering som avses i 38 § 1 mom.,
2) sådan förlängning av en brådskande placering som avses i 38 a §,
3) sådant omhändertagande samt därtill ansluten vård utom hemmet som avses i 43 § 1
mom.,
4) sådan ändring av platsen för vård utom hemmet som enligt 43 § 3 mom. görs under den
tid omhändertagandet eller den brådskande placeringen varar, och
5) sådant avslutande av omhändertagande som avses i 47 §.
I ett ärende som gäller sådan placering som stödåtgärd inom öppenvården som avses i 37 §
får ändring sökas av barnets vårdnadshavare samt av den förälder vars boende med barnet beslutet gäller.
I ett ärende som gäller sådan begränsning av kontakter som avses i 63 § får ändring sökas av
barnets vårdnadshavare samt av den vars kontakter till barnet har begränsats genom beslutet.
I ett ärende som gäller sådana begränsande åtgärder som avses i 65 §, 67 § 4 mom., 69, 70
och 72 § får ändring sökas av barnets vårdnadshavare.
Utöver vad som föreskrivs i 1—4 mom. i denna paragraf får ett barn som fyllt 12 år särskilt
söka ändring i barnskyddsärenden som gäller barnet självt.
I övrigt gäller i fråga om rätten att söka ändring och föra talan det som föreskrivs i lagen om
rättegång i förvaltningsärenden.
90 §
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen
I ett beslut av en tjänsteinnehavare som är underställd det organ som ansvarar för socialvården får ändring sökas genom besvär direkt hos förvaltningsdomstolen på det sätt, som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, när ärendet gäller
1) en sådan brådskande placering som avses i 38 § 1 mom.,
2) sådan förlängning av en brådskande placering som avses i 38 a §,
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3) sådant omhändertagande samt därtill ansluten vård utom hemmet som avses i 43 § 1
mom.,
4) sådan ändring av platsen för vård utom hemmet som enligt 43 § 3 mom. görs under den
tid omhändertagandet eller den brådskande placeringen varar,
5) sådant avslutande av omhändertagande som avses i 47 §,
6) sådan begränsning av kontakter som avses i 63 §,
7) sådant omhändertagande av ämnen och föremål som avses i 65 §,
8) sådant undanhållande av en försändelse som avses i 67 § 4 mom.,
9) sådan begränsning av rörelsefriheten som avses i 69 §,
10) sådan isolering som avses i 70 §, samt
11) sådan särskild omsorg som avses i 72 §.
I beslut som någon annan än en tjänsteinnehavare som är underställd det organ som ansvarar
för socialvården har fattat i ärenden som gäller begränsningar och begränsande åtgärder får
ändring sökas på det sätt som anges i 1 mom. Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på ändringssökande i övrigt vad som
föreskrivs i socialvårdslagen och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

92 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen
I förvaltningsdomstolens beslut får på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i ärenden som
gäller
1) fördelningen av ansvaret och kostnaderna för ordnandet av barnskydd mellan kommunerna enligt 16, 16 a och 16 b §,
2) tillstånd till undersökning av barn enligt 28 §,
3) tryggande av försörjning och boende enligt 35 §,
4) omhändertagande av barn och vård utom hemmet enligt 43 § 1 och 3 mom.,
5) avslutande av omhändertagande enligt 47 §,
6) begränsning av kontakter enligt 63 §,
7) eftervård enligt 75 och 76 §, samt
8) förbud enligt 81 § 5 mom.
I sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller omhändertagande av barn och vård
utom hemmet enligt 43 § 2 mom. får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd.
En myndighet som gjort en ansökan eller fattat ett beslut får söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. I 1 och 2 mom. samt i lagen
om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs det om besvärstillstånd.
I andra beslut som förvaltningsdomstolen fattat om barn- och familjeinriktat barnskydd än
de som avses i 1 och 2 mom. får ändring inte sökas genom besvär.
Över ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat under handläggningen av ett ärende och
genom vilket verkställigheten av det överklagade beslutet förbjuds eller avbryts, får besvär
dock inte anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.
I förvaltningsdomstolens interimistiska förordnande enligt 83 § får ändring inte sökas separat.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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På sökande av ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen som har meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
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