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Koronavirustartuntoihin varautuminen 
ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen 
kotiin annettavissa palveluissa

korona-verkkolähetys 1.4.2020



KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUJEN OHJE

• 70 vuotta täyttäneet henkilöt
• Riskiryhmät:

• Osa pitkäaikaissairaista ja vammaisista henkilöistä
• vakava perussairaus tai vamma, joka merkittävästi 

huonontaa keuhkojen tai sydämen toimintaa tai 
elimistön vastustus-kykyä. 

• soveltuvin osin myös riskiryhmiin kuuluvien lasten ja 
nuorten kotiin annettavat palvelut
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TARVITTAVAT PALVELUT TURVATTAVA

• asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut yksilöllisiä tarpeita 
vastaavasti on turvattava:
• hoidon ja huolenpidon jatkuvuus

• Esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden tukipalvelut
• hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen

• esimerkiksi asiakkaan kotona tapahtuva kuntoutus
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OMAISHOITO JA HENKILÖKOHTAINEN APU
• Kuntien tulee antaa kansallisten linjausten pohjalta ohjeet omaishoitajille, 

henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille 
• Ohjeessa on kiinnitettävä erityisestä huomioita niihin tilanteisiin, joissa 

avustaja tai omaishoitaja sairastuu.
• Kuntien on ennakolta suunniteltava, 

• missä ja miten tarvittavasta avusta ja tuesta huolehditaan, jos palvelun 
toteuttaminen kotona käy mahdottomaksi. 

• Miten avustajien sijaisjärjestelyihin varaudutaan 
• Henkilökohtaisen avun työnantaja vastaa henkilökohtaisten avustajien 

työturvallisuudesta ja koronavirusepidemian vaatimista varotoimista. 
• Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina 

toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia 
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Suojainten käyttö kotiin annettavissa palveluissa
• Kotihoidossa ja riskiryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisessa 

avussa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan 
suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. 

• Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista 
suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. 

• Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön 
jälkeen.

• Kankaisten suojamien käytöstä ja desinfioinnista on annettava henkilökunnalle 
ohjeet. 

• Hengitystieinfektioon sairastunutta potilasta hoidettaessa tai henkilökohtaista apua 
annettaessa on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia 
tai esiliinaa. 

• Henkilöstön on kaikissa tilanteissa kiinnitettävä tehostetusti huomiota mahdollisen 
koronavirustartunnan havaitsemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.



Menettely kotihoidossa

• Työnantaja ohjeistaa tartunnan torjunnassa noudatettavista 
toimenpiteistä. 

• Kotihoidon työntekijät antavat asiakkaille ohjausta hygienia-
asioissa ja tartunnalta suojautumisessa. 

• Omaisille ja läheisille on annettava selkeä ohjeistus ja tiedotettava 
hygieniasta sekä toimenpiteiden sisällöstä ja syistä.

• Pyritään minimoimaan asiakkaan luona käyvien työntekijöiden 
määrä. 

• Asiakkaalla pitää olla tieto, mihin hän voi tarvittaessa ottaa 
yhteyttä. 



70+ väestön asiointipalvelut

• Poikkeusoloissa kotihoidon ja kotipalvelujen asiakkaiksi 
hakeutuu säännöllisten asiakkaiden lisäksi iäkkäitä, jotka 
selviytyvät normaalioloissa omatoimisesti, mutta tarvitsevat 
poikkeusoloissa apua etenkin ruokakaupassa ja apteekissa 
asioinnissa. 

• Mikäli muita keinoja, kuten omais- ja vapaaehtoisapua ja 
ruoan kotiinkuljetus-palveluja ei ole käytettävissä, kunnan 
tehtävänä on turvata tarvittavat kotipalvelun tukipalvelut 
esimerkiksi ostopalveluina tai palvelusetelillä.
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Ohje toimenpiteistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
toimintakyvyn lisäämiseksi

STM Verkkolähetys 
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Valmiuslaki 1552/2011
Koronaviruspandemian aikana sovelletaan 

3§ poikkeusolojen määritelmä, kohta

5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta 
vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti
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Palvelut tulee turvata pandemian aikana

Valmiuslain nojalla valtioneuvosto on päättänyt ottaa käyttöön 
joukon toimenpiteitä, joilla voidaan turvata 

• Hoitokapasiteetti ja pandemiatilanteen hoito 

• Välttämättömät ja tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut
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Käyttöönottoasetus
Voimassa 18.3.2020 -13.4.2020 .

• Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen 
toimivaltuuksien käyttöönotosta. 

STM
• 86 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnasta 
• 88 §:ssä sosiaali- ja terveyspalvelusta sekä terveydensuojelusta
TEM
• 93 §:ssä palvelusuhteen ehdoista poikkeamisesta 
• 94 §:ssä irtisanomisoikeuden rajoittamisesta 
• 95 §:ssä työvelvollisista 
OKM
• 109 §:ssä opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä tai keskeyttämisestä. 



86 § Sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksiköiden toiminta

Sosiaali- ja terveysministeriö ja toimialueellaan aluehallintovirasto voivat 
päätöksellään velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön:
1) laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa;
2) siirtämään toimintansa kokonaan tai osaksi oman toimialueensa tai 
sijaintipaikkansa ulkopuolelle taikka järjestämään toimintaa myös toimialueensa 
ulkopuolella;
3) sijoittamaan hoidon tai huollon tarpeessa olevia henkilöitä toimintayksikköönsä 
siitä riippumatta, mitä asiasta on säädetty, määrätty tai sovittu;
4) luovuttamaan toimintayksikön tai osan siitä valtion viranomaisten käyttöön
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88 § Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä terveydensuojelu
..kunta voi luopua:
1) terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen 
noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä, jos se on 
välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja jos määräajan 
ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä;
2) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36§:ssä tarkoitetuista palvelutarpeen 
arvioinneista
3) lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) mukaisen päivähoidon 
järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat 
järjestää lapsen hoidon muutoin;
4) Terveydensuojelulain (763/1994)  mukaisen ilmoituksenvaraiseen 
toimintaan liittyvien ilmoitusten käsittelystä ja päätöksenteosta sekä 
asuntojen terveyshaittojen selvittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018 kumoaa em. lasten päivähoidosta annetun 
lain.
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Työvelvoite on viimekätinen vaihtoehto

• Erityistilanteissa, joissa potilaiden terveys tai henki vaarantuisi vakavasti 
virusepidemian ja sen johdosta aiheutuneen henkilöstövajauksen vuoksi, 
työvoimaviranomainen voisi määrätä terveydenhuollon alalla toimivan ja tällä 
alalla koulutusta saaneen työhön julkiseen tai yksityiseen terveydenhuollon 
toimintayksikköön.

• Määräyksen tulisi perustua tarpeeseen siinä kunnassa tai kuntayhtymässä, jossa 
virusepidemian takia tarvittaisiin lisähenkilöstöä



Toimenpiteet toiminnan vahvistamiseksi

1. Oman toiminnan uudelleenjärjestely
Palvelujen sisältöä ohjataan kiireellisiin palveluihin ja erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevien palveluihin
Sosiaalihuollon osalta on  mahdollisuus ainoastaan luopua palvelutarpeen 
arvioinnista (lukuun ottamatta kiireellistä avun tarpeen arviointia siten, että 
henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito varmistetaan. )
Henkilöstön palvelussuhteen joustot

2. Suorahankinta, silloin kun
”sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä 
määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä rippuumattomasta, ennalta 
arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.”
Kuntaliitto: https:// www.hankinnat.fi

http://www.hankinnat.fi/


Toimenpiteet toiminnan vahvistamiseksi

3. Yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen käyttö alueen tarpeen mukaisesti

Yhteydenotto palveluntuottajiin hyvissä ajoin, mahdolliset aiesopimukset

Kunta huolehtii siitä, että palveluntuottajalla on asianmukaiset välineet, ml. 
suojaimet . Sopimuksissa mukana: hoiva/hoitotapahtuman asianmukaisuus.

4.  Sosiaali- ja terveydenhuollon tiivis yhteistyö (suojaimet, konsultointi, hoidon 
porrastus jne.)



Perusterveydenhuollon palvelut
Suun terveydenhuollon palvelut
Erikoissairaanhoidon palvelut
• Kunnan pandemiasuunnitelman mukainen toiminta
• Perusterveydenhuollon riittävä toiminta varmistetaan, jotta erikoissairaanhoito voi 

keskittyä kriittisimmin sairaiden potilaiden hoitoon. Kiireetöntä hoitoa vähennetään 
harkitusti. Yksityistä sektoria voidaan käyttää tukemaan kiireellisen hoidon lisäksi 
kiireettömän hoidon tarjontaa. 

• Laboratorio – ja kuvantamispalvelut; näytteenotto
• Tiettyjen potilasryhmien hoito voidaan tuottaa yksityisellä sektorilla (kiirevastaanotot; 

infektiopotilaiden vo:t, pkl-vastaanotot; pientraumojen hoito jne.)
• Poikkeavat vastaanottoajat
• Etäpalvelut
• Suun terveydenhuollossa yksityisellä kapasiteettia: huom. hammashoidossa 

asianmukaiset suojaimet



Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

• Kansalaisten henkisen tuen tarve kasvaa: palveleva puhelin, sähköiset palvelut; 
nuorilla opiskeluterveydenhuolto.

• Perustason palvelut tärkeitä: mielenterveyshäiriötä sairastavan henkilön vointi tai 
toimintakyky usein heikkenee.

• Pandemian aikana lisääntyy sairastuvuus traumaperäisiin häiriöihin, muihin 
mielenterveyshäiriöihin ja alkoholiriippuvuuteen.

• Yksityiset palvelut suorina ostoina: yksityiset päihdehuollon erityispalvelut, 
riippuvuuksien erityispalvelut.

• Asumispalvelut, asiakkaiden ohjaus- ja neuvontapalvelut.
• Huom: sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia ja päätöksentekoa sisältäviä 

kokonaisuuksia ei voi ulkoistaa yksityiselle toimijalle.



Sosiaalihuollon palvelut

• Tunnistetaan ne tehtävät, joihin ehdottomasti tarvitaan sosiaali- tai terveysalan 
rekisteröity ammattihenkilö ja mitä tehtäviä voi tehdä muun koulutuksen saanut 
henkilö (lainsäädännön velvoitteet huomioiden - ml. omat palvelut, ostopalvelut, 
palvelusetelit, toimeksiantosopimukset, työnantajamallit jne.) 

• Laaditaan portaittainen suunnitelma, miten tehtäviä voivat järjestää muut kuin 
sote-ammattihenkilöt, soveltuvin osin (esim. tukitehtävät) . Kaikkia rekrytointi- ja 
ostopalvelumalleja käytetään täysimääräisesti riittävän liikkumavaran 
varmistamiseksi. 

• Varaudutaan vaiheittaiseen toiminnan muuttamiseen, varautumissuunnitelman
mukaisesti.  Toimintasuunnitelmien laadinnan on oltava pro-aktiivista. 



Sosiaalihuollon palvelut

• Kuntien muiden hallinnonalojen kanssa käydään läpi käytettävissä oleva 
henkilöstöreservi ja sovitaan sen mahdollisesta hyödyntämisestä 
sosiaalipalveluissa. (koulunkäyntiavustajat, työtoiminnan henkilökunta, 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat jne.) 

• Yksityiset palveluntuottajat: huolehditaan, että kaikilla on yhtenäinen käsitys 
siitä, mikä ovat yksityisten palveluntuottajien rooli ja mahdollisuudet olla julkisen 
palvelutuotannon tukena -> varmistetaan yhteistyö ja tiedonkulku molempiin 
suuntiin. 



Kiitos

katri.makkonen@stm.fi
henna.leppamaki@stm.fi

lisätiedot

mailto:katri.makkonen@stm.fi
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Ohje liikkumisvapaudesta 
sosiaalihuollon 
toimintayksiköissä

Jaana Huhta
hallitusneuvos
Susanna Hoikkala
neuvotteleva virkamies 1.4.2020
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Perusoikeudet ja kansainväliset velvoitteet

 Perus- ja ihmisoikeudet
 Oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon, 19 § 1
 Oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, 19 § 3
 Oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, 7 §
 Liikkumisvapaus, 9 §
 Velvoite turvata perus- ja ihmisoikeudet, 22 §
 Perusoikeudet poikkeusoloissa, 23 §

 YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus 
 YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus
 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4 lisäpöytäkirja   



Liikkumisen rajoittaminen valmiuslain 118 §:n 
nojalla
 Valtioneuvosto on todennut maassa poikkeusolot16.3.2020 ja päättänyt ottaa käyttöön 

valmiuslain nojalla toimenpiteitä, joilla voidaan turvata hoitokapasiteetti ja 
pandemiatilanteen hoito sekä välttämättömät ja tarpeelliset sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut

 Valmiuslain nojalla annetut asetukset ovat voimassa määräajan, tarvittaessa jatketaan
 Valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien 

käyttöönotosta 25.3.2020, asetuksella rajoitetaan liikkumista Uudenmaan maakuntaan ja 
sieltä pois 19.4.2020 saakka

 Poikkeuksia rajoitukseen ovat mm. työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittaminen, 
oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen tai jos rajan ylitykseen on painava 
henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen 
kuolema. Poikkeus voi olla myös esimerkiksi lähisukulaisen sairastuminen ja 
välttämättömän hoivan tai avun antaminen hänelle



Tartuntatautilaki 17 § - vierailukielto

 Tartuntatautilain tavoitteena on infektioiden torjunta, myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköissä.

 Toimintayksikön on huolehdittava muun muassa potilaiden, asiakkaiden ja 
henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta.

 Toimintayksikön johtaja voi antaa vierailukiellon tartunnan torjumiseksi. 
 Vierailukieltojen suhteen on noudatettava hallinto-oikeudellista 

suhteellisuusperiaatetta, eli oikeasuhtaisuutta kieltojen tarkoituksen saavuttamiseen 
nähden, kokonaisarvio tehtävä suhteessa tartuntatautilanteen vakavuuteen, jatkuva 
arviointi

 Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja kuten fysio- ja 
toimintaterapiapalveluja eikä vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisia avustajia

 Kaikkien työntekijöiden asianmukaisesta suojautumisesta on huolehdittava



Tartuntatautilaki 60 § - karanteeni

 Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti 
epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille

 Päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi
 Päätös voidaan tehdä myös henkilön tahdosta riippumatta
 Päätöksen tekee virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai 

virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava 
lääkäri 

 Oireeton henkilö voidaan määrätä karanteeniin omaan kotiinsa, myös 
sosiaalihuollon yksikössä olevaan kotiin



Tartuntatautilaki 63 §, 67 § - Eristäminen, ovien 
lukitseminen
 Yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastunut 

tai sairastuneeksi perustellusti epäilty henkilö voidaan eristää terveydenhuollon 
toimintayksikköön 

 Taudin leviämisen vaara arvioitava ilmeiseksi eikä taudin leviämistä voida estää muilla 
toimenpiteillä

 Päätös voidaan tehdä enintään kahden kuukauden ajaksi
 Päätöksen tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän virkasuhteinen 

tartuntataudeista vastaava lääkäri 
 Eristys voidaan toteuttaa myös henkilön omassa, sosiaalihuollon yksikössä sijaitsevassa 

asunnossa terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisena kotisairaalapalveluna.
 Sosiaali- ja/tai terveydenhuollon yksikön karanteeni- tai eristyshuoneen ovea voidaan 

pitää ulkopuolelta lukittuna silloin, kun se on välttämätöntä eristämisen tavoitteen 
kannalta



Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 

 Perussäännökset perustuslaissa sekä asiakas- ja potilaslaissa
 Tämänhetkinen sääntely itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa on osin puutteellinen, etenkin iäkkäiden kohdalla 
 Perusoikeuksia rajoittavien toimenpiteiden käyttämisen tarve voi realisoitua 

sosiaali- ja terveydenhuollossa tilanteissa, joissa pyritään turvaamaan potilaan tai 
asiakkaan oikeutta välttämättömään huolenpitoon eikä lievempiä keinoja ole 
käytettävissä tai ne voidaan todeta riittämättömiksi

 Yksittäistapauksissa laillisuusvalvojat ovat tiettyjen edellytysten täyttyessä 
katsoneet menettelyn hyväksyttäväksi

 Lainsäädäntöä tarvittaisiin korjaamaan nykyinen, usein henkilön perusoikeuksia 
kaventava, tilanne



Iäkkäät henkilöt

 Tartuntatautilain säännöksiä henkilön määräämisestä karanteeniin tai henkilön 
eristämisestä (60, 63, 67§) voidaan säännösten soveltamisen edellytysten 
täyttyessä toteuttaa myös sosiaalihuollon toimintayksikössä asuviin iäkkäisiin 
henkilöihin 

 Uudenmaan maakuntarajan ylittämistä koskevaa liikkumisrajoitusta sovelletaan 
tarvittaessa myös iäkkäisiin henkilöihin

 Muilta osin liikkumisoikeuden rajoittamisessa noudatetaan yleislainsäädäntöä
 Vanhuspalvelulaki ei sisällä säännöksiä itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen 

liittyvien toimenpiteiden osalta eikä siellä myöskään ole poikkeusoloja koskevaa 
erityistä sääntelyä



Vammaiset henkilöt

 Tartuntatautilain säännöksiä henkilön määräämisestä karanteeniin tai henkilön 
eristämisestä (60 63, 67 §) voidaan säännösten soveltamisen edellytysten täyttyessä 
toteuttaa myös sosiaalihuollon toimintayksikössä asuviin vammaisiin henkilöihin

 Valmiuslain 118 §:n käyttöönoton nojalla Uudellemaalle ja sieltä pois suuntautuvan 
liikkumisen rajoittamisen osalta yhtenä poikkeuksena rajoituksiin on painava 
henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen. Tällaisena 
poikkeusperusteena voidaan tarvittaessa soveltaa vammaisten henkilöiden käyntejä 
asumisyksiköstä vanhempien tai muiden lähiomaisten luokse

 Kehitysvammalain nojalla tehtävien rajoitustoimenpiteitä ei voida käyttää 
tartuntataudin leviämisen estämiseksi, vaan lakia tulee noudattaa sen säännösten 
mukaisesti 



Lapset

 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisten oikeuksien turvaaminen

 Lapsen etu otettava huomioon kaikessa viranomaistoiminnassa

 Valtioneuvoston antamalla asetuksella käyttöön otettua liikkumisvapauden 
rajoitusta ei sovelleta lapsen tapaamisoikeuden toteutumiseen. 

• Lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. 

 Koronaviruspandemian aikana vanhempia suositellaan tekemään 
yhteisymmärryksessä tavanomaisesta tapaamisesta poikkeavia tilapäisiä 
järjestelyjä lapsen edun mukaisesti.



Lastensuojelun sijaishuolto: liikkuminen ja 
yhteydenpito
 Lastensuojelun sijaishuollossa noudatetaan liikkumisen ja yhteydenpidon rajoittamisen 

osalta lastensuojelulakia ja tartuntatautilakia.
 Vierailut tulee minimoida yhteisymmärryksessä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Suosittava puheluita ja videoviestintää.
 Lastensuojeluyksikössä voidaan asettaa yleinen vierailukielto vain tartuntatautilain 17 

§:n nojalla.
 Lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät tai lastensuojelulaitosten johtajat 

ratkaisevat terveydenhuollon viranomaisen kanssa, miten toimitaan mahdollisessa 
tartuntatautiepäilyssä.

 Koronavirustartuntojen välttämiseksi lapsen sosiaalityöntekijä tai lastensuojelulaitosten 
johtaja voi tehdä tarvittaessa yksittäisessä tilanteessa kokonaisarvioinnissa saatujen 
terveystietojen perusteella yhteydenpidon rajoituspäätöksen (LsL 62 ja 63 §).



Yhteydenpidon rajoittaminen (LsL 62 ja 63 §)

 Rajoituspäätös voi perustua siihen, että yhteydenpito voi vaarantaa lapsen 
hengen tai terveyden tai rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen 
muiden lasten, perhekodin tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön 
turvallisuuden vuoksi (62 § 1 mom. 2 ja 3 kohta)

 Esimerkiksi, jos laitoksessa tai perhekodissa on riskiryhmään kuuluva toinen 
henkilö, voidaan lapsen kotilomat tai hänen läheistensä vierailut perua 
yhteydenpidon rajoituksella. Tällöin on varmistettava muu 
yhteydenpitomahdollisuus läheisiin 

 Rajoituspäätöksen tulee aina olla yksilökohtainen ja perusteltu 



Liikkumavapauden rajoittaminen (LsL 69 §)

 Lastensuojelulain 69 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla lapsen liikkumavapauden 
rajoitus voidaan tehdä myös, jos se lapsen hoidon tai huollon kannalta on 
muutoin tarpeen lapsen suojelemiseksi häntä itseään vakavasti vahingoittavalta 
käyttäytymiseltä. Liikkumavapauden rajoittamisen tulee olla lapsen edun 
mukaista ja huollon kannalta välttämätöntä. Sen tulee perustua yksilö- ja 
tilannekohtaiseen harkintaan ja päätöksentekoon

 Esimerkiksi, jos lapsi toistuvasti altistaa itseään koronavirustartunnalle 
joukkotapaamisissa tai karkaamalla sijaishuoltopaikasta, on hänen liikkumistaan 
mahdollista rajoittaa lapsen suojelemiseksi



Vastauksia 
kysymyksiin

stm.fi › 
@STM_Uutiset › 
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