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VALINTAKOEOHJEET 5.6.2020  

 

LUE TEHTÄVÄT JA OHJEET ERITTÄIN HUOLELLISESTI ENNEN VASTAAMISTA.  

ENNEN KUIN RYHDYT VASTAAMAAN, HARKITSE, MITÄ KYSYTÄÄN JA MITEN 

KYSYMYKSIIN TULEE VASTATA. 

 

Valintakokeessa on kahdeksan tehtävää. Osassa tehtävistä on alakohtia. Valintakoe pisteytetään siten, että 

maksimipistemäärä kokeesta on 60 pistettä. Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä. Lue ohjeet tarkasti 

ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastaisesti toimiminen koituu hakijan vahingoksi. 

 

Tehtäviin 1–4 vastataan niitä varten varatulle, erilliselle optiselle vastauslomakkeelle tehtävänannossa 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Merkitse 

vastauksesi selkeästi erillisen vastauslomakkeen kohtaan ”Tehtävä 1–4”. Jos et halua vastata kysymykseen, 

tee merkintä kohtaan ”ei vastausta”. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta 

väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste (-1 piste). Mikäli vastaaja tekee merkinnän kohtaan 

”ei vastausta”, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 pistettä).  Mikäli vastaaja ei tee merkintää 

mihinkään kohtaan (mukaan lukien ”ei vastausta” kohta), kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä (0 

pistettä). Mikäli vastaaja tekee merkinnän yhtä useampaan kohtaan, vastausta pidetään automaattisesti vääränä 

ja hän menettää yhden pisteen (-1 piste). Tehtävien 1–4 enimmäispistemäärä on 20 pistettä ja 

vähimmäispistemäärä -20 pistettä. 

 

Tehtäviin 5–8 vastataan annetun vastaustilan (viivoitettu alue) mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa 

kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ruudukon ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla selkeästi luettavissa. 

Tehtävien arvostelussa noudatetaan kokonaisarvostelua, jossa merkitystä voidaan antaa vastauksen sisältämien 

tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi vastauksen johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin 

asioihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa seikoissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää. Jos 

vastauksessa on esitetty keskenään ristiriitaisia seikkoja tai tietoja, voi myös tämä vaikuttaa vastauksen 

arvosteluun alentaen tehtävästä saatavaa pistemäärää. 

 

Vastausten tulee perustua vuoden 2020 valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin sekä tehtävien 

yhteydessä mahdollisesti annettuun materiaaliin. Valintakokeen tehtävät ovat yhdessä nipussa, jossa on 

annettu tehtävittäin ohjeet vastaamiseen. Vastauslomakkeet ovat omassa nipussaan, jossa on tehtävittäin 

(1 sivu per tehtävä) varatut tilat vastaamiselle. Optisesti luettava lomake on irrallinen. 

 

Hakijan on saatava valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi. 

 

Jokaisen vastauspaperin yläreunaan on kirjoitettava selkeästi henkilötiedot ja koepaikkakunta. 

 

 

 

KOKEESTA SAA POISTUA AIKAISINTAAN KLO 12:30. 

 

 

 

Kun palautat paperit: 

Tarkista, että jokaisessa vastauspaperissa on henkilötietosi ja koepaikkakunta. Vastaukset jätetään valvojalle.  

 

Palauta kaikki paperit. Mitään papereita ei saa ottaa valintakoetilaisuudesta mukaansa. Seuraa valvojien 

antamia ohjeita vastausten jättämisestä. Vastauksia jättäessäsi todista henkilöllisyytesi. 
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TEHTÄVÄ 1 

 

Seuraavissa kysymyksissä on kuusi vastausvaihtoehtoa (a-f). Näissä kysymyksissä osa vastauksista 

yhdistelee muita vastausvaihtoehtoja. Tällöin oikea vastausvaihtoehto on se, joka sisältää kaikki 

oikeat vaihtoehdot, eikä yhtään väärää vaihtoehtoa. Sellainen vaihtoehto, joka sinänsä pitää 

paikkansa muttei sisällä kaikkia oikeita vaihtoehtoja, katsotaan vääräksi vastaukseksi. Jokaisesta 

oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään 

yksi piste (-1 piste). Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä (0 pistettä). 

 

Vastaa kysymyksiin Pia Letto-Vanamon kirjan Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun 

perusteella. 

 

Jokaisessa kysymyksessä voi olla vain yksi oikea vastausvaihtoehto. 

 

1. Mikä tai mitkä seuraavista kriittistä oikeuspositivismia koskevista väitteistä pitävät paikkansa? 

a. Oikeuden kerrostuneisuus osoittaa, että positiivinen oikeus on ikään kuin vaeltanut 

moraalin sisälle.  

b. Kriittisen oikeuspositivismin mukaan myös muodollisen pätevyyden kriteerit täyttävä 

normi ei välttämättä ole pätevä oikeusnormi. 

c. Oikeuden syvätasolla sijaitseva rationaliteettimuoto määrittää sitä, mitä oikeuden 

pintatasolla voi pätevästi tapahtua. 

d. Oikeuden syvätaso on oikeuden pysyvä, muuttumaton osa. 

e. Vaihtoehdot b ja c. 

f. Vaihtoehdot a ja b. 

 

2. Mikä tai mitkä seuraavista hallinto-oikeuksia koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

a. Suomessa on viisi alueellista hallinto-oikeutta, sekä Ahvenanmaalla oma 

hallintotuomioistuin. 

b. Hallintotuomioistuinjärjestelmän perusrakenne on kolmiasteinen. 

c. Toisin kuin korkeimpaan oikeuteen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen ei ole 

koskaan luvanvaraista. 

d. Korkein hallinto-oikeus ei ole pelkästään ennakkopäätöstuomioistuin. 

e. Vaihtoehdot a ja d. 

f. Vaihtoehdot c ja d. 

 

3. Olet tuomari Helsingin käräjäoikeudessa. Ratkaistavaksesi tulee työoikeudellinen tapaus. 

Huomaat, että tapaukseen soveltuu eräs valtioneuvoston asetus, mutta asiaa punnittuasi toteat, 

että asetus on ristiriidassa perustuslain kanssa. Ristiriita ei ole kuitenkaan ilmeinen. Lisäksi 

tapauksella on myös EU-oikeudellinen ulottuvuus, mutta et ole varma, miten EU-oikeutta 

pitäisi tulkita, sillä asiaa ei ole aikaisemmin ratkaistu. Mikä tai mitkä seuraavista väitteistä 

pitävät paikkansa? 

a. Et voi jättää asetusta soveltamatta. 

b. Voit tässä tapauksessa jättää soveltamatta asetusta. 

c. Voit pyytää eduskunnan perustuslakivaliokunnalta lausuntoa asetuksen 

perustuslainmukaisuudesta. 

d. Olet velvollinen pyytämään Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua EU-

oikeuden tulkinnasta. 

e. Vaihtoehdot b ja d. 

f. Vaihtoehdot a ja d. 
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4. Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista eivät pidä paikkaansa? 

a. Varallisuusoikeus jakautuu esine-, velvoite- ja immateriaalioikeuteen. 

b. Jos julkisoikeus määritellään suppeasti, jää sen ulkopuolelle finanssihallinto-oikeus. 

c. Yleiset opit ovat yhtäältä tiedollinen mutta toisaalta normatiivinen järjestelmä. 

d. Yhteisöoikeus ja kuluttajaoikeus kuuluvat kauppaoikeuden alle. 

e. Vaihtoehdot c ja d. 

f. Vaihtoehdot a, c ja d. 

 

 

5. Mikä tai mitkä seuraavista roomalaista oikeutta koskevista väitteistä pitävät paikkansa? 

a. 400-luvulta eaa 200–300-luvuille jaa roomalainen oikeus oli voimassa olevaa oikeutta 

Rooman valtakunnassa. 

b. Antiikin roomalaiseen oikeusajatteluun liittyi yleisempien oikeusperiaatteiden 

kehittäminen. 

c. Rooman valtakunnan tuhoutumisen jälkeen roomalaista oikeutta ei käytetty, ennen kuin 

se löydettiin uudelleen 1100-luvulla. 

d. 1100-luvulla juridiikka ja juristin ammatti alkoivat kytkeytyä yliopistoissa opiskeluun. 

e. Vaihtoehdot a ja c. 

f. Vaihtoehdot a ja d. 
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TEHTÄVÄ 2 

 

Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastaus (a, b, c tai d). Jokaisesta oikeasta 

vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään yksi 

piste (-1 piste). Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä (0 pistettä). 

 

Vastaa kysymyksiin Janne Kaiston kirjan Johdatus yksityisoikeuteen perusteella. 

 

Jokaisessa kysymyksessä voi olla vain yksi oikea vastausvaihtoehto. 

 

1. Mikä seuraavista vakioehtoja koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a. Oppi yllättävistä ja ankarista ehdoista voi suojata kuluttajaa vakioehtojen yllättäviltä 

vaikutuksilta. 

b. Markkinaoikeus ja kuluttaja-asiamies voivat kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta 

kielletyn sopimusehdon käyttämistä elinkeinonharjoittajan tarjotessa kulutushyödykkeitä. 

c. Kuluttajansuojalain järjestelmässä kuluttaja-asiamies valvoo vakiosopimusehtojen käyttöä 

kuluttajansuojan kannalta. 

d. Vakioehtoja käyttävä taho ei voi poistaa ehdolta yllättävyyttä kertomalla erikseen 

suullisesti vakioehdot sisältävään asiakirjaan sisältyvästä ankarana pidettävästä 

vakioehdosta. 

 

 

2. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?  

a. Kiinteistön kauppaa koskevassa muotovaatimuksessa on kysymys varsinaisesta 

muotosäännöksestä. 

b. Maakaaren mukaan kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan 

allekirjoittajien läsnä ollessa. 

c. Kiinteistön lahjaan ei sovelleta maakaaressa säädettyjä kiinteistön kauppaa koskevia 

muotovaatimuksia. 

d. Kiinteistön kauppaa koskevan sähköisen kauppakirjaluonnoksen voi laatia kiinteistön 

omistaja, jolle on viimeksi myönnetty lainhuuto myytävään kiinteistöön. 

 

 

3. Mikä seuraavista perinnönjaon muotosäännöksiä koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

a. Perinnönjaosta on laadittava jakokirja vain sopimusjaon yhteydessä. 

b. Jos perinnönjakoa ei tehdä sopimusjakona, perinnönjakoa haluava ja siihen oikeutettu 

nimittävät erityisen pesänjakajan suorittamaan jaon. 

c. Sopimusjaolla toimitetusta perinnönjaosta tulee laatia perinnönjakokirja, jossa on 

perintökaaren nojalla oltava osakkaiden sekä esteettömän todistajan allekirjoitus. 

d. Mikään väittämistä ei pidä paikkaansa. 

 

 

4. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa? 

a. Oikeustoimilain 1 luvun mukaan tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen 

annettu vastaus sitovat vain tarjouksen tekijää. 

b. Oikeustoimilain 1 luvun sääntely on luonteeltaan tahdonvaltaista. 

c. Oikeustoimilain 1 luvun säännöksiä sovelletaan myös määrämuotoa vaativiin 

sopimuksiin.  

d. Sopimukset, joiden päättämiseen vaaditaan suorituksen toimittamista toiselle 

sopimuspuolelle, kuuluvat oikeustoimilain sääntelyn soveltumisen piiriin. 
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5. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a. Oikeustoimilain mukaan suullisesti tehtyyn tarjoukseen tulee antaa heti hyväksyvä 

vastaus, jos tarjouksen tekijä ei ole antanut aikaa vastauksen antamiseen. 

b. Tarjouksen saajan tulee yleensä ilmoittaa tarjouksen hylkäämisestä sillä uhalla, että 

muuten tarjouksen mukainen sopimus katsotaan syntyneeksi. 

c. Oikeustoimilaissa ei suoranaisesti sanota, että tarjous ja vastaus olisivat sitovia, jos 

peruuttaminen tapahtuu vasta selonoton jälkeen. 

d. Oikeustoimilain 7 §:n mukainen pääsääntö on, että selonotto katkaisee 

peruuttamismahdollisuuden. 
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TEHTÄVÄ 3 

 

Seuraavissa kysymyksissä on kuusi vastausvaihtoehtoa (a-f). Näissä kysymyksissä osa vastauksista 

yhdistelee muita vastausvaihtoehtoja. Tällöin oikea vastausvaihtoehto on se, joka sisältää kaikki 

oikeat vaihtoehdot. Sellainen vaihtoehto, joka sinänsä pitää paikkansa muttei sisällä kaikkia oikeita 

vaihtoehtoja, katsotaan vääräksi vastaukseksi. 

 

Vastaa kysymyksiin Olli Mäenpään kirjan Julkinen valta ja oikeusvaltio -kirjan perusteella. 

 

Jokaisessa kysymyksessä voi olla vain yksi oikea vastausvaihtoehto. 

 

 

1. Säännöksen voivat antaa viranomaiselle laajan harkintavallan, jonka puitteet voivat muodostua 

yleisistä rajoittavista tekijöistä. Mikä seuraavista ei kuulu viranomaisen harkintavaltaa 

rajoittaviin tekijöihin? 

a. Tuomioistuinvalvonta. 

b. EU-oikeus. 

c. Kansainväliset sopimukset. 

d. Hallinnon oikeusperiaatteet. 

e. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen. 

f. Hallitusohjelma. 

 

 

2. Mikä seuraavista voisi muodostaa viranomaisen harkintavallan väärinkäytön? 

a. Toimivallan ylittäminen. 

b. Viranomainen käyttää toimivaltaansa ja hylkää merkittävää asiaa koskevan 

lupahakemuksen hakijan pienen laiminlyönnin vuoksi antamatta mahdollisuutta korjata 

laiminlyöntiä. 

c. Viranomainen käyttää toimivaltaansa valitsemalla useista vaihtoehdoista asianosaisen 

kannalta epämieluisimman. 

d. Viranomainen käyttää toimivaltaansa ja päättää jättää hakemuksen tutkimatta. 

e. Viranomainen käyttää toimivaltaansa valitsemalla useista vaihtoehdoista asianosaisen 

kannalta epämieluisimman poiketen samalla siitä, miten on asian päättänyt muiden 

asianosaisten osalta. 

f. Viranomainen käyttää toimivaltaansa ja hylkää merkittävää asiaa koskevan 

lupahakemuksen hakijan pienen laiminlyönnin vuoksi antamatta mahdollisuutta korjata 

laiminlyöntiä ja viranomainen käyttää toimivaltaansa valitsemalla useista vaihtoehdoista 

asianosaisen kannalta epämieluisimman poiketen samalla siitä, miten on asian päättänyt 

muiden asianosaisten osalta. 

 

 

3. Mitä oikeusnormien hierarkia viranomaisen toiminnassa tarkoittaa? 

a. Sovellettavien säännösten perusoikeusmyönteistä tulkintaa. 

b. Velvollisuutta ilmeisesti perustuslainvastaisen lain soveltamatta jättämiseen. 

c. Kansallisen lainsäädännön ensisijaista huomioimista. 

d. Ilmeisesti perustuslainvastaisen lain soveltamatta jättämistä ja kansallisen lainsäädännön 

ensisijaista huomioimista. 

e. Itsehallinnollisen yhteisön hallintosäännön on huomioitava perustuslaki. 

f. Sovellettavien säännösten perusoikeusmyönteistä tulkintaa ja itsehallinnollisen yhteisön 

hallintosäännön on huomioitava perustuslaki. 
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4. Mikä seuraavista hallinto-oikeudellista perussuhdetta koskeva väittämä pitää paikkansa? 

a. Hallinto-oikeussuhde on yleensä dispositiivinen. 

b. Hallinto-oikeussuhde on yleensä voimassa tietyn ajan. 

c. Hallinto-oikeussuhde on yleensä dispositiivinen ja se on yleensä voimassa tietyn ajan. 

d. Julkisyhteisöjen ja viranomaisten väliset hallinto-oikeussuhteet ovat myös mahdollisia. 

e. Hallinto-oikeussuhteessa vain viranomaisella on velvollisuuksia ja yksityisellä oikeuksia. 

f. Hallinto-oikeussuhteen ei aina tarvitse perustua lakiin.  

 

 

5. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a. Julkisen vallan tehtävien hoitajan ei tarvitse aina kuulua julkishallintoon. 

b. Yksityinen voi päätöksellään ottaa julkisen vallan tehtäviä hoitaakseen, jos katsoo sen 

olevan tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. 

c. Yksityinen voi hoitaa julkisen vallan tehtäviä, jos se on tarpeen tehtävän 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. 

d. Yksityinen ei voi ottaa hoitaakseen merkittävää julkisen vallan käyttöä. 

e. Julkisen vallan tehtävien hoitajan ei tarvitse aina kuulua julkishallintoon ja yksityinen voi 

hoitaa julkisen vallan tehtäviä, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 

hoitamiseksi. 

f. Julkisyhteisö kuten valtio tai kunta muodostaa oikeushenkilön, mutta viranomainen ei. 
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TEHTÄVÄ 4 

 

Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastaus (a, b, c tai d). Jokaisesta oikeasta 

vastauksesta annetaan yksi piste (+1 piste) ja jokaisesta väärästä vastauksesta vähennetään yksi 

piste (-1 piste). Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä (0 pistettä). 

 

Vastaa kysymyksiin Olli Mäenpään kirjan Julkinen valta ja oikeusvaltio perusteella. 

 

Jokaisessa kysymyksessä on vain yksi oikea vastausvaihtoehto. 

 

 

1. Oikaisuvaatimusmenettely on usein välttämätön esivaihe ennen kuin päätökseen voidaan hakea 

muutosta valittamalla. Miksi? 

a. Menettelyllä pyritään karsimaan yksinkertaisia ja selkeästi virheellisiä päätöksiä ja 

jättämään vaikeammat ja tulkinnanvaraiset tapaukset hallintotuomioistuimille.  

b. Lainsäätäjän on halunnut jättää viranomaiselle mahdollisuuden kontrolloida 

virkamiehiensä toimia. 

c. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on laajemmalla joukolla kuin oikeus tehdä 

valitus, joten lainsäätäjä on halunnut mahdollistaa julkisen vallan käytön kontrolloinnin 

mahdollisimman laajalle yleisölle. 

d. Mikäli oikaisuvaatimusmenettelyä ei olisi, viranomaisten toiminnasta ei syntyisi 

valituskelpoisia hallintopäätöksiä. 

 

 

2. Mikä seuraavista rikosoikeudellista virkavastuuta koskeva väittämä ei pidä paikkaansa? 

a. Julkisuuslain vastaista menettelyä virkatoiminnassa voidaan arvioida virkavelvollisuuden 

rikkomisena. 

b. Virkarikoksia ovat lahjusrikokset, virkasalaisuuden rikkominen ja virka-aseman 

väärinkäyttäminen. 

c. Rikosoikeudellisen virkavastuun perusteet määräytyvät pääasiassa perustuslain, 

virkamieslain ja eräiden erityislakien sisältämien virkamiestä ja julkisen vallan käyttöä 

koskevien erityisten vastuusäännösten mukaan. 

d. Virkavelvollisuuden rikkomisella tarkoitetaan virkatoiminnassa noudatettavien 

säännösten ja määräysten rikkomista. 

 

 

3. Mikä seuraavista kanteluviranomaisen toimintaa koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

a. Kanteluviranomainen ei voi kantelun johdosta itse korjata, muuttaa tai kumota 

hallintopäätöstä. Tästä syystä kanteluviranomaisella ei voi myöskään olla oikeutta panna 

purkuasiaa vireille. 

b. Kanteluviranomainen voi antaa hallinnollista ohjausta, huomautuksen tai ryhtyä toimiin 

virkavastuun toteuttamiseksi. 

c. Kanteluviranomaisen päätös on annettava tiedoksi kantelun tekijälle ja kantelun kohteelle 

ainoastaan silloin, kun hallintokantelu johtaa toimenpiteisiin. 

d. Kanteluviranomainen voi tarvittaessa toimittaa esitutkinnan, määrätä vahingonkorvauksia 

tai ryhtyä virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin.  
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4. Missä seuraavista tilanteista henkilö on menettänyt mahdollisuutensa oikeusturvakeinon 

käyttämiseen? 

a. Henkilö tekee tarkoituksenmukaisuusperusteella oikaisuvaatimuksen kunnallishallinnon 

päätöksestä 21 päivän kuluttua tiedoksisaannista. 

b. Kunnan jäsen tekee kunnallisvalituksen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä 21 

päivää tiedoksisaannista. 

c. Henkilö, jonka etuun päätös välittömästi vaikuttaa, panee korjaamismenettelyn vireille 35 

päivän kuluttua tiedoksisaannista asiassa, josta on myös tehty valitus hallinto-oikeuteen. 

d. Henkilö panee lainvoimaisen hallintopäätöksen korjaamismenettelyn vireille yhden 

vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. 

 

 

5. Kenellä seuraavista ei ole oikeutta haluamansa oikeussuojakeinon käyttämiseen?  

a. Kunnan jäsenellä, joka haluaa tehdä kunnallisvalituksen kunnan viranomaisen 

päätöksestä, vaikka tämä päätös ei ole kohdistunut hänelle myönnettävään etuun.  

b. Henkilöllä, joka haluaa valittaa hallinto-oikeuteen päätöksestä, jolla häneltä on evätty 

hänen hakemansa sosiaalinen etu, koska perustetta edun myöntämiselle ei ollut. 

c. Kunnalla, jonka toimielimen päätös on kumottu hallinto-oikeudessa, ja joka haluaa 

valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

d. Edunvalvontayhdistyksellä, joka hakee muutosta hallintopäätökseen yleiseen intressiin 

vedoten.  
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TEHTÄVÄ 5 

 

 

Sovittelun käyttö Suomessa (10 p.) 

 

Vastaa tehtävänantoon Pia Letto-Vanamon kirjan Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun 

perusteella.  

 

Huom: ”Sovittelu” voi tarkoittaa myös sopimuksen tai muun oikeustoimen kohtuullistamista. Tätä 

ei tarvitse vastauksessa käsitellä. 
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TEHTÄVÄ 6 

 

Vastaa kysymykseen Janne Kaiston kirjan Johdatus yksityisoikeuteen perusteella. 

 

Aviopari A ja B ovat olleet naimisissa vuodesta 2004. A työskentelee kansainvälisen yrityksen 

toimitusjohtajana ja on työstä saamillaan ansioilla hankkinut huomattavan omaisuuden, johon kuuluu 

niin avioparin käytössä olevia kiinteistöjä, arvoautoja kuin taide-esineitä. Viime aikoina avioparilla 

on ollut paljon riitoja, ja A epäilee, että B:llä on avioliiton ulkopuolinen suhde. A haluaa nyt tehdä 

avioehtosopimuksen siltä varalta, että liitto päättyy avioeroon. A esittää, että he sopivat asiasta niin, 

että heillä kummallakaan ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. A ja B keskustelevat asiasta, ja 

A sanoo keskustelun päätteeksi, että he ovat nyt asianmukaisesti tehneet avioehtosopimuksen ja 

avioehtosopimus on tullut siten voimaan. B saa keskustelun jälkeen tietää, että A on laittanut avioeron 

vireille kahta viikkoa aiemmin. 

 

Työskentelet perheoikeuteen erikoistuneessa lakiasiantoimistossa harjoittelijana, ja sinua on pyydetty 

vastaanottamaan B, joka on huolestunut tekemästään sopimuksesta, ja haluaa saada nyt neuvoja 

avioehtosopimukseen liittyvissä kysymyksissään.  

 

 

a) Selitä, milloin avioehtosopimuksen voi tehdä ja mistä sillä voidaan sopia? (3 p.) 

 

 

 

b) Kerro B:lle, mitkä muotovaatimukset koskevat avioehtosopimusta. Kerro myös, mitä 

avioehtosopimuksen voimaantulo edellyttää? Onko mielestäsi A:n ja B:n tekemä 

avioehtosopimus pätevä? Perustele vastauksesi. (6 p.) 

 

 

 

c) Puolisoiden välinen avioehtosopimus ei ole ainoa oikeustoimijärjestely, jolla voidaan 

vaikuttaa avio-oikeuteen.  Anna kolme (3) esimerkkiä mihin oikeustoimijärjestelyihin avio-

oikeutta koskevia määräyksiä voi sisältyä. (1 p.) 
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TEHTÄVÄ 7 

 

Kerro Olli Mäenpään Julkinen valta ja oikeusvaltio -teoksen perusteella mitä tarkoitetaan julkisen 

vallan käsitteellä ja sen lähikäsitteillä. (10 p.) 
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TEHTÄVÄ 8 

 

Vastaa valintakokeen liitteenä (s. 15–19) jaetun lastensuojelulain ja valintakoekirjan Julkinen 

valta ja oikeusvaltio perusteella. Vastaa tapauksessa annettujen tietojen perusteella eli älä oleta 

tosiseikkoja.  

Vastatessasi lastensuojelulain perusteella kirjoita näkyviin myös se, mihin lain pykälään (§) 

vastauksesi kussakin kohdassa perustuu (esimerkiksi 2 §). Säännösten merkitseminen ja 

vastauksen perusteleminen ovat edellytyksiä täysien pisteiden saamiselle.   

 

Tuttavasi ottaa sinuun yhteyttä koskien käynnissä olevaa lastensuojeluasiaa. Hänen 13-vuotias 

lapsensa X on sijoitettu kiireellisesti. X:n elämä on ollut levotonta muun muassa päihdekokeilujen ja 

sekalaisten kaveriporukoiden vuoksi. Lisäksi hänelle on tullut poissaolomerkintöjä koulusta. Päätös 

kiireellisestä sijoittamisesta tehtiin 30.4.2020, kun X oli karannut kotoa eikä häntä ollut tavoitettu 

useaan päivään. Kirjallisen päätöksen mukaan kiireellinen sijoitus tehtiin lapsen päihteiden käytön 

takia ja koska lastensuojelulain 7 luvussa säädetyt avohuollon toimenpiteet osoittautuivat 

riittämättömiksi. Kiireellisen sijoittamisen katsottiin myös olevan lapsen edun mukaista. Päätökseen 

oli liitetty valitusosoitus, jossa todettiin ainakin, että tähän päätökseen saa hakea valittamalla 

muutosta suoraan hallinto-oikeudesta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 

säädetään. X löydettiin 8.5.2020 ja hänet sijoitettiin välittömästi.  

 

X palautettiin kotiin 29.5.2020, mutta nyt huostaanottoprosessi on käynnistetty. Tuttavasi kertoo, että 

hän ja hänen puolisonsa Y ovat molemmat X:n huoltajia, mutta he ovat eri mieltä tilanteesta. Y:n 

mielestä X:n kiireellinen sijoittaminen oli välttämätöntä ja X pitäisi ottaa huostaan, koska kumpikaan 

huoltajista ei pysty tässä tilanteessa huolehtimaan X:stä. Koska tuttavasi ja X itse vastustavat 

huostaanottoa, asiaa hoitava viranhaltija on tehnyt huostaanottoa koskevan hakemuksen hallinto-

oikeudelle tänään 5.6.2020. Tuttavasi ja X ovat sitä mieltä, että X:llä ei ole ongelmaa päihteiden 

kanssa, vaan kyse oli yksittäisistä kokeiluista.  

 

Tuttavasi kertoo, että Y:n mielestä X:n kiireellisen sijoituksen ei olisi pitänyt vain päättyä vaan sitä 

olisi tullut jatkaa hallinto-oikeuskäsittelyn ajan. Y on kertonut voivansa ja aikovansa valittaa asiassa 

hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että viranomainen ei tehnyt päätöstä kiireellisen sijoituksen 

jatkamisesta. Tuttavasi ja X ovat järkyttyneitä Y:n suunnitelmasta, sillä sen lisäksi, että he vastustavat 

huostaanottoa, he haluavat valittaa kiireellistä sijoitusta koskevasta päätöksestä. Tuttavasi on 

ymmällään siitä, että ensin päätös kiireellisestä sijoituksesta tehtiin ja sen jälkeen se lopetettiin täysin 

ilman, että häneen, Y:n tai X:n oltiin yhteydessä. Ainoa päätös, jonka he ovat asiassa saaneet ja minkä 

viranomainen on prosessin aikana tehnyt, on päätös kiireellisestä sijoituksesta, joka annettiin 

virallisesti tiedoksi 8.5.2020. Tuttavasi kertoo, että myöskään huostaanottohakemusta valmisteltaessa 

hänen mielipidettään ei ollut kysytty lainkaan. Lisäksi Y oli kertonut X:lle, ettei X voi hakea muutosta 

kiireellistä sijoitusta koskevaan päätökseen, koska hän on alaikäinen. Y:n mukaan tuttavasikaan ei 

voi valittaa asiassa, koska Y käyttää huoltajien yhteistä oikeutta hakea muutosta asiassa.  

 

a) Tuttavasi on huolissaan Y:n aikeista ja puheista. Kerro hänelle perusteltu kantasi siitä, onko 

kiireellinen sijoitus kokonaisuudessaan päättynyt lastensuojelulain mukaisesti. Arvioi lisäksi 

pitävätkö Y:n puheet muutoksenhakua koskevasta mahdollisuudesta ja 

muutoksenhakuoikeuksista paikkansa. (5 p.) 

 

b) Kerro tuttavallesi myös valituksen tekemisestä. Kerro ensin yleisesti, miten valitus on tehtävä 

ja mitä sen on vähintään sisällettävä. Arvioi myös, millä perusteilla ja miksi kiireellistä 

sijoitusta koskevasta päätöksestä voisi valittaa. (5 p.) 
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Lastensuojelulaki 

1 luku Yleiset säännökset 

1 § Lain tarkoitus 

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus 

turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja 

monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen 

suojeluun. 

2 § Vastuu lapsen hyvinvoinnista 

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on 

ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen 

vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata 

lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten 

kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

annetussa laissa (361/1983) säädetään. 

Lasten ja perheiden kanssa toimivien 

viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia 

heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä 

tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän 

varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa 

lastensuojelun piiriin. 

Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia 

ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 

vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja 

huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja 

tukitoimia. Jäljempänä tässä laissa säädetyin 

edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa kodin 

ulkopuolelle tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin 

lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksi. 

3 § Lastensuojelu 

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen 

lastensuojelu. 

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan 

tekemällä asiakassuunnitelma sekä järjestämällä 

avohuollon tukitoimia. (30.12.2014/1302) 

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös 

lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä 

niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. 

6 § Lapsi ja nuori 

Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja 

nuorena 18–24-vuotiasta. 

4 luku Lapsen osallisuus 

20 § Lapsen mielipiteen selvittäminen ja 

kuuleminen 

Lastensuojelua toteutettaessa on selvitettävä 

lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne 

huomioon lapsen iän ja kehitystason 

edellyttämällä tavalla. Lapsen mielipide on 

selvitettävä hienovaraisesti sekä siten, että tästä ei 

aiheudu tarpeettomasti haittaa lapsen ja hänen 

vanhempiensa tai muiden läheisten ihmisten 

välisille suhteille. Lapsen mielipiteen 

selvittämisen tapa ja pääasiallinen sisältö on 

kirjattava lasta koskeviin asiakasasiakirjoihin. 

Kaksitoista vuotta täyttäneelle lapselle on 

varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 

(434/2003) 34 §:n mukaisesti häntä itseään 

koskevassa lastensuojeluasiassa. 

Lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä 

vain, jos selvittäminen vaarantaisi lapsen terveyttä 

tai kehitystä tai jos se on muutoin ilmeisen 

tarpeetonta. 

Mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen 

yhteydessä lapselle ei saa antaa sellaisia tietoja, 

jotka vaarantavat hänen kehitystään tai ovat 

vastoin lapsen muuta erittäin tärkeää yksityistä 

etua. 

21 § Lapsen puhevallan käyttö 

Kaksitoista vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus 

käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan 

ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa 

lastensuojeluasiassa. 

6 luku Menettelysäännöksiä 

30 § Asiakassuunnitelma 

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on 

tehtävä asiakassuunnitelma. 

Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkistettava, 

ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä lapsen 

ja huoltajan sekä tarvittaessa lapsen muun laillisen 

edustajan, vanhemman, muun lapsen hoidosta ja 

kasvatuksesta vastaavan tai lapselle läheisen 

henkilön ja lapsen huoltoon keskeisesti 

osallistuvan tahon kanssa. Asiakassuunnitelmaan 

kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään 

vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen 

tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla tuen 

tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä arvioitu 

aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään 

toteuttamaan. Asiakassuunnitelmaan on kirjattava 

myös asianomaisten eriävät näkemykset tuen 

tarpeesta ja palvelujen sekä muiden tukitoimien 

järjestämisestä. Asiakassuunnitelma on 

tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään 

kerran vuodessa. 

Huostaan otettua lasta koskevaan 

asiakassuunnitelmaan kirjataan lisäksi 

sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet, erityisen tuen 

ja avun järjestäminen lapselle, hänen 

vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille lapsen 

hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille 

sekä se, miten lapsen terveydenhuolto, 

varhaiskasvatus, perusopetus ja muu lapsen opetus 

järjestetään. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan, 

miten toteutetaan lapsen yhteydenpito ja 

yhteistoiminta hänen vanhempiensa ja muiden 

hänelle läheisten henkilöiden kanssa ja miten 

samalla otetaan hänen etunsa mukaisella tavalla 

huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. 

Huostaan otetun lapsen vanhemmille on laadittava 

vanhemmuuden tukemiseksi erillinen 
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asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole 

pidettävä tarpeettomana. Suunnitelmassa on 

arvioitava muun palveluntarpeen arvioinnin 

lisäksi myös, millä tavoin vanhemmille 

järjestettävän erityisen tuen avulla voidaan edistää 

perheen jälleen yhdistämistä. Suunnitelma 

laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kanssa. 

Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan 

asiakassuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon 

tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun 

järjestäminen lapselle tai nuorelle ja hänen 

vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille hänen 

hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville. 

32 a § Tieto käytettävissä olevista 

oikeussuojakeinoista 

Lapselle ja hänen lailliselle edustajalleen ja 

huoltajalleen on viipymättä annettava tieto tämän 

lain mukaisten päätösten ja toimenpiteiden 

sisällöstä ja perusteista sekä käytettävissä olevista 

muutoksenhaku- ja oikeussuojakeinoista sekä 

mahdollisuuksista oikeusavun saamiseen. Lapsen 

vanhemmalle on annettava tieto 89 §:n 1 ja 2 

momentin mukaisista muutoksenhakukelpoisista 

päätöksistä, vanhempaan kohdistuvasta 

yhteydenpidon rajoituksesta ja muusta 

päätöksestä, joka on tarpeellista saattaa 

vanhemman tietoon. Tiedot on annettava 

ymmärrettävässä muodossa ja saavutettavalla 

tavalla ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitystaso 

sekä vastaanottajan kommunikaatiomenetelmä. 

Jos lapseen on kohdistettu tämän lain mukainen 

rajoitus, kiireellinen sijoitus tai huostaanotto 

hänen ollessaan tilassa, jossa hän ei ole kyennyt 

ymmärtämään toimenpiteen merkitystä, hänelle 

on annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot heti, 

kun hän kykenee ymmärtämään asian 

merkityksen. 

33 §Asioiden kirjaaminen 

Lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä lasta 

tai nuorta koskeviin asiakasasiakirjoihin 

lastensuojeluasian 26 §:n 1 momentissa 

tarkoitetusta vireille tulosta lähtien kaikki lapsen 

tai nuoren tarvitsemien 

lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen 

vaikuttavat tiedot sekä toimenpiteiden 

suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta 

tarpeelliset tiedot. 

Lastensuojelun asiakasasiakirjojen laatimisesta 

voidaan antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksella. 

8 luku Lapsen kiireellinen sijoitus 

38 § Lapsen kiireellinen sijoitus 

Jos lapsi on jäljempänä 40 §:ssä mainituista syistä 

välittömässä vaarassa, lapselle voidaan järjestää 

kiireellisesti sijaishuoltona hänen tarvitsemansa 

hoito ja huolto. 

Kiireellisestä sijoituksesta päättää 13 §:n 1 

momentin mukaan määräytyvä viranhaltija, jonka 

päätöksen perusteella kiireellinen sijoitus voi 

kestää korkeintaan 30 päivää. Määräaikaan 

luetaan se päivä, jona lapsi on tosiasiallisesti 

sijoitettu kiireellisesti. Jos päätös kiireellisestä 

sijoituksesta on tehty ennen sitä vuorokautta, 

jonka aikana lapsi on tosiasiallisesti sijoitettu, 

luetaan määräaikaan päätöksentekopäivä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 

kiireellinen sijoitus voi jatkua ilman eri päätöstä 

yli 30 päivää, jos: 

1) 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräytyvä 

viranhaltija tekee 30 päivän kuluessa kiireellisen 

sijoituksen alkamisesta 43 §:n 2 momentissa 

tarkoitetun huostaanottoa koskevan hakemuksen 

hallinto-oikeudelle; tai 

2) ennen päätöstä lapsen kiireellisestä 

sijoituksesta lapsen huostaanottoa koskeva asia on 

jo vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa. 

Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta 

vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää lapsen 

asioista kiireellisen sijoituksen tarkoituksen 

edellyttämässä laajuudessa siten kuin 45 §:ssä 

säädetään. 

38 a § Päätös kiireellisen sijoituksen 

jatkamisesta 

Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen 

huostaanoton tarpeen selvittämiseksi tai riittävien 

tukitoimien kartoittamiseksi 13 §:n 2 ja 3 

momentin mukaan määräytyvä viranhaltija voi 

tehdä päätöksen lapsen kiireellisen sijoituksen 

jatkamisesta enintään 30 päivällä edellyttäen, että: 

1) tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä ei ole 

mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä; 

2) välttämättömiä lisäselvityksiä ei ole 

mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen 

sijoituksen alkamisesta; ja 

3) jatkopäätös on lapsen edun mukainen. 

Määräajan laskemisessa noudatetaan, mitä 38 §:n 

2 momentissa on säädetty. 

39 § Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen 

Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on 

lakannut tai sijoitus on rauennut jäljempänä 2 

momentissa tarkoitetussa tilanteessa, 13 §:n 1 

momentin mukaan määräytyvän viranhaltijan on 

välittömästi tehtävä päätös kiireellisen sijoituksen 

lopettamisesta. 

Kiireellinen sijoitus raukeaa, jos 30 päivässä 

kiireellisen sijoituksen alkamisesta tai ennen 38 

§:n 3 momentin mukaisen kiireellisen sijoituksen 

jatkopäätöksen päättymistä ei ole tehty joko 43 
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§:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä 

huostaanotosta tai 43 §:n 2 momentissa 

tarkoitettua hakemusta huostaanotosta hallinto-

oikeudelle. 

Kun huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskeva asia 

on vireillä hallintotuomioistuimessa, kiireellinen 

sijoitus raukeaa, jos: 

1) hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa 

asiassa 83 §:n mukaisen väliaikaista määräystä 

koskevan päätöksen; tai 

2) hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa 

huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevassa 

hakemus- tai valitusasiassa päätöksen. 

39 a § Asiaan osallisten mielipiteen 

selvittäminen 

Ennen 38 ja 38 a §:ssä sekä 39 §:n 1 momentissa 

tarkoitettuja kiireellistä sijoitusta koskevia 

päätöksiä on selvitettävä lapsen, vanhemman, 

huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja 

kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön mielipide 

ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää 

tekemättä, jos selvittämisestä aiheutuva asian 

käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen 

terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun henkilön 

mielipidettä ei ole selvitetty ennen kiireellistä 

sijoitusta, on henkilölle tiedotettava kiireellisestä 

sijoituksesta mahdollisimman pian tapahtuman 

jälkeen. Tiedottamisen yhteydessä henkilölle on 

varattava mahdollisuus esittää käsityksensä asiasta 

ja saada tietoa oikeudesta saada apua siten kuin 

tässä ja muussa laissa säädetään. 

9 luku Huostaanotto 

40 § Velvollisuus huostaanottoon ja 

sijaishuollon järjestämiseen 

Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle 

sijaishuolto, jos: 

1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut 

kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa 

lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 

2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai 

kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun 

kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai 

muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. 

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen 

voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos: 

1) 7 luvussa tarkoitetut toimet eivät olisi lapsen 

edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi 

sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat 

osoittautuneet riittämättömiksi; ja 

2) sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n 

mukaisesti lapsen edun mukaista. 

41 § Huostaanoton ja sijaishuollon valmistelu 

Lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevat 

asiat valmistelee lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä yhteistyössä toisen 

sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojeluun 

perehtyneen työntekijän kanssa. Valmistelutyön 

tukena tulee olla käytettävissä oikeudellista 

asiantuntemusta ja muuta lastensuojelun 

toteuttamisessa tarvittavaa asiantuntemusta. 

Edellä 1 momentissa mainitulla 

sosiaalityöntekijällä on sen lisäksi, mitä 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

annetun lain 20 §:ssä säädetään sosiaalihuollon 

toimielimen tietojensaantioikeudesta, oikeus saada 

mainitussa säännöksessä tarkoitetuilta tahoilta 

lausunnot, jos niitä tarvitaan huostaanoton 

valmistelussa, huostaanotosta päätettäessä tai 

sijaishuoltoa järjestettäessä. 

42 § Asiaan osallisten kuuleminen 

Ennen 43 §:n 1–3 momentissa tarkoitettuja 

päätöksiä lapsen huostaanotosta ja sijaishuollosta 

sekä 47 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä 

huostassapidon lopettamisesta on selvitettävä 

lapsen oma mielipide ja varattava hänelle 

mahdollisuus tulla kuulluksi 20 §:n mukaisesti. 

Lapsen vanhemmalle, huoltajalle ja henkilölle, 

jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on 

välittömästi ennen asian valmistelua ollut, on 

varattava tilaisuus tulla kuulluksi 1 momentissa 

mainituissa asioissa siten kuin hallintolain 34 §:n 

1 momentissa säädetään. 

Kuuleminen voidaan jättää suorittamatta, jos: 

1) kuulematta jättämistä voidaan pitää 

perusteltuna lapsen ja kuultavan puuttuvan 

yhteydenpidon vuoksi eikä kuulemisen voida 

olettaa olevan ehdottoman välttämätöntä asian 

selvittämiseksi; 

2) kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida 

kohtuullisin toimenpitein selvittää; tai 

3) kuulemisesta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa 

lapsen kehitykselle tai turvallisuudelle ja 

kuulematta jättämistä on pidettävä lapsen edun 

toteutumisen kannalta välttämättömänä. 

Henkilölle, joka on jätetty 3 momentissa 

tarkoitetusta syystä kuulematta, on kuitenkin 

annettava tiedoksi lapsen huostaanottoa, 

sijaishuoltoa tai huostassapidon lopettamista 

koskeva päätös siten kuin hallintolaissa säädetään 

todisteellisesta tiedoksiannosta. Lasta koskeviin 

asiakirjoihin on kirjattava syyt kuulemisen 

suorittamatta jättämiselle. 

43 § Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva 

päätöksenteko 

Huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa 

koskevan päätöksen tekee 13 §:n 2 ja 3 momentin 

mukaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista 
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vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua asian, 

jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta 

huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon 

sijoittamista. 

Jos lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi 

vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää 

sijaishuoltoon sijoittamista, asian ratkaisee 

hallinto-oikeus 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan 

määräytyvän viranhaltijan hakemuksesta lapsen 

asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmisteltua 

asian. 

Huostaanoton ja kiireellisen sijoituksen aikana 

sijaishuoltopaikan muuttamista koskevan 

päätöksen tekee 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan 

määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan 

sosiaalityöntekijän valmisteltua asian. 

44 § Hakemus hallinto-oikeudelle 

Huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon 

sijoittamista koskevan 43 §:n 2 momentissa 

mainitun viranhaltijan hakemuksen hallinto-

oikeudelle tulee sisältää: 

1) vaatimus lapsen huostaanotosta ja 

sijaishuoltoon sijoittamisesta sekä vaatimuksen 

perustelut; 

2) lasta koskeva 30 §:n mukainen 

asiakassuunnitelma; 

3) selvitys perheelle ja lapselle annetuista tai 

tarjotuista avohuollon tukitoimista; 

4) selvitys 32 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 

lapsen läheisverkoston kartoittamisesta; 

5) selvitys sijaishuoltopaikasta; 

6) suunnitelma lapsen ja hänen läheistensä 

yhteydenpidon toteuttamisesta; 

7) suunnitelma tai selvitys lapsen 51 §:n 

mukaisesta terveydentilan tutkimisesta; 

8) selvitys 42 §:n mukaisesta mielipiteen 

selvittämisestä ja kuulemisesta; 

9) tarvittaessa asiantuntijoiden lausunnot; sekä 

10) mahdolliset muut päätöksentekoon vaikuttavat 

selvitykset ja asiakirjat. 

(12.2.2010/88) 

Asiakassuunnitelma ja muut 1 momentissa 

mainitut asiakirjat voidaan tarvittaessa toimittaa 

erikseen, jos niitä ei ole hakemuksen 

kiireellisyydestä johtuen vielä voitu laatia. 

45 § Huostaanotetun lapsen huolto 

Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta 

vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton 

tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen 

olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, 

valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden 

toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja 

terveydenhuollosta. 

Edellä 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan 

määräytyvä viranhaltija tai saman pykälän 1 

momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä taikka 

laitoksen johtaja päättää huostaanotetun lapsen ja 

tämän vanhempien sekä muiden lapselle läheisten 

henkilöiden välisestä yhteydenpidon 

rajoittamisesta siten kuin 62 ja 63 §:ssä säädetään. 

(12.2.2010/88) 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa 

on pyrittävä yhteistoimintaan lapsen, vanhemman 

ja huoltajan kanssa ja ensisijaisesti otettava 

huomioon lapsen etu. 

12 luku Jälkihuolto 

75 § Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon 

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on 

järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän luvun 

mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun 

sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on 

järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon 

tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen 

jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti 

vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen 

yksin. 

Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle kuin 1 

momentissa tarkoitetulle lastensuojelun 

asiakkaana olleelle nuorelle. 

Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen 

päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on 

ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen 

sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi 

lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus 

jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, 

kun nuori täyttää 25 vuotta. 

76 § Jälkihuollon sisältö 

Kunnan on järjestettävä jälkihuolto lapsen tai 

nuoren tuen tarpeisiin perustuva 30 §:n 4 

momentin mukainen asiakassuunnitelma 

huomioon ottaen tukemalla lasta tai nuorta sekä 

hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, 

jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on, 

siten kuin tämän lain avohuollon tukitoimia 

koskevassa 7 luvussa, perhehoitajien tukemista 

huollon siirron jälkeen koskevassa 46 §:n 2 

momentissa, ihmissuhteita ja yhteydenpitoa 

koskevassa 54 §:ssä sekä tässä luvussa säädetään. 

Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijän on 

tarvittaessa laadittava yhdessä nuoren kanssa 

suunnitelma, johon kirjataan jälkihuollon 

päättymisen jälkeen nuoren käytettävissä olevat 

palvelut ja tukitoimet. 

76 a § Asumisen ja toimeentulon turvaaminen 

jälkihuollossa 

Kun riittämätön toimeentulo, puutteelliset 

asumisolot tai asunnon puuttuminen ovat 

olennaisena esteenä jälkihuollon piirissä olevan 

lapsen tai nuoren kuntoutumiselle, kunnan on 

viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen 
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tuki sekä korjattava asumisoloihin liittyvät 

puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. 

77 § Itsenäistymisvarat 

Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle 

sijoitusta avohuollon tukitoimena, 40 §:ssä 

tarkoitettua sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa 

koskevien säännösten mukaisesti, hänen 

itsenäistymistään varten on kalenterikuukausittain 

varattava määrä, joka vastaa vähintään 40 

prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä 

tarkoitetuista tuloistaan, korvauksistaan tai 

saamisistaan. Määrää laskettaessa ei lapsilisää 

kuitenkaan oteta huomioon. 

Jollei lapsella tai nuorella ole sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 

14 §:ssä tarkoitettuja tuloja, korvauksia tai 

saamisia taikka jos ne ovat riittämättömät, 

sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on 

tuettava sijoituksen päättyessä itsenäistymässä 

olevaa nuorta asumiseen, koulutukseen ja muuhun 

itsenäistymiseen liittyvissä menoissa tarpeellisilla 

itsenäistymisvaroilla. 

Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on 

oikeus päättää itsenäistymisvarojen maksamisen 

ajankohdasta. Lähtökohtaisesti itsenäistymisvarat 

on annettava lapselle tai itsenäistymässä olevalle 

nuorelle jälkihuollon päättyessä taikka lapsen tai 

nuoren itsenäistymisen tukemiseen tai 

turvaamiseen liittyvästä erityisestä syystä 

viimeistään hänen täyttäessään 25 vuotta. 

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on 

annettava selvitys itsenäistymisvarojen 

kertymisestä ja maksamisesta sijoituksen 

päätyttyä ja huoltajan, edunvalvojan tai 15-

vuotiaan lapsen sitä pyytäessä myös sijoituksen 

aikana. 

15 luku Muutoksenhaku 

89 § Muutoksenhakuoikeus 

Lapsen vanhempi ja huoltaja sekä henkilö, jonka 

hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on 

välittömästi ennen asian valmistelua ollut, saavat 

hakea itsenäisesti muutosta asioissa, jotka 

koskevat: 

1) 38 §:n 1 momentissa tarkoitettua kiireellistä 

sijoitusta; 

2) 38 a §:ssä tarkoitettua kiireellisen sijoituksen 

jatkamista; 

3) 43 §:n 1 momentissa tarkoitettua huostaanottoa 

ja siihen liittyvää sijaishuoltoa; 

4) 43 §:n 3 momentissa tarkoitettua huostaanoton 

tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävää 

sijaishuoltopaikan muuttamista; ja 

5) 47 §:ssä tarkoitettua huostassapidon 

lopettamista. 

Muutosta 37 §:ssä tarkoitetussa sijoitusta 

avohuollon tukitoimena koskevassa asiassa saa 

hakea lapsen huoltaja sekä vanhempi, jonka 

kanssa yhdessä asumista päätös koskee. 

Muutosta 63 §:ssä tarkoitetussa yhteydenpidon 

rajoittamista koskevassa asiassa saa hakea lapsen 

huoltaja sekä henkilö, jonka yhteydenpitoa 

lapseen päätöksellä on rajoitettu. 

Muutosta 65 §:ssä, 67 §:n 4 momentissa, 69, 70 ja 

72 §:ssä tarkoitettuja rajoitustoimenpiteitä 

koskevassa asiassa saa hakea lapsen huoltaja. 

Sen lisäksi, mitä tämän pykälän 1–4 momentissa 

säädetään, 12 vuotta täyttänyt lapsi saa hakea 

erikseen muutosta häntä itseään koskevissa 

lastensuojeluasioissa. 

Muilta osin muutoksenhakuoikeudesta ja 

puhevallan käyttämisestä on voimassa, mitä 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 

laissa säädetään. 

90 § Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen alaisen 

viranhaltijan tekemään päätökseen saa hakea 

valittamalla muutosta suoraan hallinto-oikeudelta 

siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetussa laissa säädetään asioissa, jotka 

koskevat: 

1) 38 §:n 1 momentissa tarkoitettua kiireellistä 

sijoitusta; 

2) 38 a §:ssä tarkoitettua kiireellisen sijoituksen 

jatkamista; 

3) 43 §:n 1 momentissa tarkoitettua huostaanottoa 

ja siihen liittyvää sijaishuoltoa; 

4) 43 §:n 3 momentissa tarkoitettua huostaanoton 

tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävää 

sijaishuoltopaikan muuttamista; 

5) 47 §:ssä tarkoitettua huostassapidon 

lopettamista; 

6) 63 §:ssä tarkoitettua yhteydenpidon 

rajoittamista; 

7) 65 §:ssä tarkoitettua aineiden ja esineiden 

haltuunottoa; 

8) 67 §:n 4 momentissa tarkoitettua lähetyksen 

luovuttamatta jättämistä; 

9) 69 §:ssä tarkoitettua liikkumisvapauden 

rajoittamista; 

10) 70 §:ssä tarkoitettua eristämistä; sekä 

11) 72 §:ssä tarkoitettua erityistä huolenpitoa. 

Muun henkilön kuin sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen alaisen viranhaltijan rajoituksia ja 

rajoitustoimenpiteitä koskeviin päätöksiin saa 

hakea muutosta siten kuin 1 momentissa 

säädetään. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 

päätöksen tiedoksi saamisesta. 

Ellei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan 

muutoksenhakuun muutoin, mitä 
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sosiaalihuoltolaissa ja oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

91 § Lainvoimaa vailla olevan päätöksen 

täytäntöönpano 

Lapsen huostaanottoa ja huostassapidon 

lopettamista, sijaishuoltoa, kiireellistä sijoitusta, 

yhteydenpidon rajoittamista sekä 89 §:n 4 

momentissa tarkoitettuja rajoitustoimenpiteitä 

koskeva päätös voidaan muutoksenhausta 

huolimatta panna heti täytäntöön, jos 

täytäntöönpanoa ei voida lapsen terveyttä tai 

kehitystä vaarantamatta siirtää ja viranomainen tai 

tuomioistuin on määrännyt päätöksen heti 

täytäntöönpantavaksi. (12.2.2010/88) 

Lapselle suoritettavaa tutkimusta koskevan luvan 

täytäntöönpanosta säädetään 28 §:n 3 momentissa. 

Kun muutosta on haettu, 

muutoksenhakuviranomainen voi kieltää 

päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen 

keskeytettäväksi. 


