TÄRKEITÄ
OIKEUKSIA
SIJAISHUOLLOSSA

OIKEUS HUOLENPITOON JA
SUOJELUUN
Kaikki lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen aikaa, läsnä
oloa, turvaa ja tukea. Lisäksi lapset ja nuoret tarvitsevat
aikuisilta ikä- ja kehitystasonsa mukaista suojelua ja
valvontaa. Aikuisten tulee huomioida jokaisen nuoren
yksilölliset tarpeet ja selvittää, millaista huolenpitoa ja
suojelua juuri hän tarvitsee.

OIKEUS HUOLENPITOON tarkoittaa muun muassa sitä, että aikuiset kasvattavat nuorta ymmärtäväisesti, hellästi ja turvallisesti. Nuorta ei saa
koskaan alistaa, kurittaa ruumiillisesti tai kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Nuoren on tärkeää saada halutessaan jutella aikuisen kanssa
mieltä painavista asioista tai toisaalta iloita yhdessä hyvistä jutuista.

AIKUISTEN HUOLENPITOA ON MYÖS ESIMERKIKSI:
• terveellinen ruoka
• siisti ja viihtyisä kotiympäristö
• nuoren auttaminen erilaisissa arkisissa asioissa,
kuten koulutehtävien tekemisessä ja erilaisten
käytännön asioiden hoitamisessa

OIKEUS SUOJELUUN taas tarkoittaa, että aikuiset
turvaavat nuoren hyvinvoinnin ja turvallisuuden
kaikissa tilanteissa. Aikuisilla on velvollisuus suojella
nuorta erilaisilta terveyttä ja kehitystä vaarantavilta
asioilta ja teoilta. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikenlainen
fyysinen ja henkinen väkivalta ja muu kaltoinkohtelu.
Lisäksi aikuisten tehtävänä on suojella nuorta hänen
omalta haitalliselta käytökseltään, kuten päihteiden
käytöltä.

Huolenpito ja suojelu ovat erityisiä alaikäisille kuuluvia
oikeuksia. Nuoren huolenpidosta ja suojelusta vastaa
vat ensisijaisesti hänen vanhempansa. Aina oma perhe
ei kuitenkaan pysty turvaamaan nuorelle hänen etunsa
mukaista kasvuympäristöä. Tällöin sijoituksella kodin
ulkopuolelle turvataan nuoren etu.
Sijaishuollossa nuoren huolenpidosta ja suojelusta vas
taavat eri aikuiset yhdessä. Sijoituksen aikana aikuiset
voivat joskus arvioida, että nuoren huolenpito ja suojelu
edellyttävät lastensuojelulain mukaisten rajoitusten
käyttöä.

OIKEUS OSALLISUUTEEN JA
VAIKUTTAMISEEN
Kaikille on tärkeää tuntea osallisuutta omassa elämäs
sään. Osallisuus tarkoittaa erityisesti kokemusta siitä,
että on mukana omien asioidensa suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Asioita ei vain tapahdu, vaan niihin
tulee voida itse vaikuttaa.

NUOREN OIKEUS OSALLISUUTEEN JA VAIKUTTAMISEEN on turvattu
vahvasti kaikissa häntä koskevissa asioissa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että nuoren omat mielipiteet ja toiveet täytyy selvittää ja
huomioida aina, kun häntä koskevissa asioissa tehdään ratkaisuja.

Aikuiset voivat rajoittaa nuoren oikeutta osallistua
ja vaikuttaa ainoastaan silloin, kun he arvioivat sen
olevan välttämätöntä nuoren suojelemiseksi. Toisaalta nuoren osalta osallistumisessa on aina kyse
vapaaehtoisuudesta: kyseessä on nuoren oikeus,
ei velvollisuus.
Osallisuudelle ei ole ikärajaa, vaan osallistuminen ja
vaikuttaminen omiin asioihin on kaikenikäisten lasten
ja nuorten oikeus. Nuoren tulee saada osallistua ja
vaikuttaa asioidensa käsittelyyn sellaisilla tavoilla, jotka
sopivat hänen ikä- ja kehitystasolleen.

12 vuoden ikä on sijaishuollossa kuitenkin merkittävä, koska silloin nuorella alkaa itsenäinen
puhevalta. 12 vuotta täyttänyt nuori voi esimerkiksi
tehdä valituksen itseään koskevasta päätöksestä tai
vaatia itselleen jotain palvelua. Alaikäinen ei kuitenkaan
koskaan voi itse yksin päättää lastensuojeluasiansa
lopputulosta.

Sijaishuollossa on tarkkaan mietitty, millä eri
tavoin nuori voi osallistua ja vaikuttaa omien
asioidensa käsittelyyn ja oman etunsa toteutumiseen sijoituksen aikana.

OIKEUS OMAISUUDEN
SUOJAAN
Jokaisella on omia henkilökohtaisia esineitä. Nuorella
tällaisia esineitä ovat esimerkiksi puhelin ja tabletti,
vaatteet, oman huoneen tavarat sekä vaikkapa omat
urheiluvälineet tai oma soitin.
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OIKEUS OMAISUUDEN SUOJAAN tarkoittaa sitä, että saamme käyttää ja määrätä omista esineistämme. Omaisuuden suoja tarkoittaa
myös sitä, että jokaisen on kunnioitettava muiden omaisuutta. Jos
esimerkiksi vahingoittaa muiden tavaroita, voi joutua maksamaan
vahingonkorvausta.
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Myös nuoren hallussa olevat rahat kuuluvat hänen
omaisuuden suojaansa. Sijoituksen aikana nuorella
on oikeus saada kuukausittain käyttövaroja, jotka
maksetaan esimerkiksi viikko- tai kuukausirahana.
Oman rahan avulla nuori pystyy opettelemaan itse
näistä rahankäyttöä. Nuorella onkin oikeus itse päättää
käyttövarojensa käytöstä.
Lisäksi nuorelle kertyy sijoituksen aikana
itsenäistymisvaroja, jotka on tarkoitettu tukemaan
sijoituksen jälkeistä itsenäistymisvaihetta. Oman
sosiaalityöntekijän tehtävänä on kertoa nuorelle, mihin
itsenäistymisvarat on tarkoitettu ja milloin ne makse
taan nuorelle.

Aikuisen tehtäviin kuuluu ohjata nuorta omaisuuden käytössä. Aikuinen saattaa esimerkiksi ottaa
puhelimen pois, jos hän arvioi sen häiritsevän nuoren
unta.

Jotta aikuiset taas pystyvät turvaamaan nuoren oman
ja muiden henkilöiden turvallisuuden, he saattavat
tarvittaessa etsiä ja ottaa nuorelta pois vaarallisia
aineita ja esineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorella
olevat päihdyttävät aineet ja teräaseet. Lastenkodeissa aikuiset tekevät tällöin lastensuojelulain mukaisen
rajoituspäätöksen.

OIKEUS YKSITYISYYTEEN JA
PERHE-ELÄMÄÄN
Jokaiselle ihmiselle kuuluu oma yksityisyyden piirinsä.
Oman yksityisyyden piirissä on henkilökohtaisia asioita,
joihin muut ihmiset saavat puuttua vain rajoitetusti.
JOKAISEN YKSITYISIÄ ASIOITA OVAT ESIMERKIKSI:
•
•
•
•
•

oma tila, kuten oma huone, jossa voi olla rauhassa
ulkonäöstä päättäminen ja oma identiteetti
kavereiden, ystävien ja seurustelukumppanien
valinta
omat keskustelut, viestit ja puhelut
erilaiset henkilötiedot eli kaikki ihmisen ominai
suuksia tai elämäntilannetta kuvaavat tiedot 
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OIKEUS YKSITYISYYTEEN SUOJAA näitä tärkeitä yksityisyyden piiriin
kuuluvia asioita. Nuoren yksityisyyden piiri laajenee hänen kasvaessaan
ja omien henkilökohtaisten asioiden lisääntyessä.
Myös OIKEUS PERHE-ELÄMÄÄN kuuluu yksityisyyden suojan piiriin. Se
tarkoittaa perheen oikeutta päättää omista asioistaan ja mahdollisuutta
viettää aikaa yhdessä.

Sijoituksella puututaan merkittävästi nuoren ja
hänen perheensä perhe-elämän suojaan. Sijoitus
kodin ulkopuolelle on siksi mahdollinen vain silloin, kun
se on välttämätön nuoren terveyden ja kehityksen tur
vaamiseksi ja nuoren edun mukaista. Sijoituksen aikana
sijaishuollon aikuisilla on velvollisuus tukea ja edistää
nuoren yhteydenpitoa perheeseensä.
Nuoren yksityisyyttä tulee sijaishuollossa kunnioit
taa. Nuoren tulee myös itse kunnioittaa muiden ihmis
ten yksityisyyttä. Joskus aikuisten täytyy kuitenkin sijoi
tuksen aikana rajoittaa nuoren oikeutta yksityisyyteen ja
perhe-elämään turvatakseen nuoren edun.
Aikuiset voivat esimerkiksi väliaikaisesti rajoittaa
nuoren yhteydenpitoa perheeseensä tai ystäviinsä.
Yksityisyyteen puuttumisesta on kysymys myös silloin,
kun aikuiset tarkastavat nuoren tavarat tai huoneen.
Aikuiset voivat toimia näin vain, jos nuoren tilanne
sitä välttämättä vaatii. Aikuisten velvollisuutena on
tällöin myös selittää nuorelle, miksi hänen yksityisyy
teensä ja perhe-elämäänsä joudutaan puuttumaan.

OIKEUS KOSKEMATTOMUUTEEN
JA TURVALLISUUTEEN
JOKAISELLE ON TÄRKEÄÄ:
•
•
•
•

että on turvallinen olo eikä tarvitse pelätä mitään
ettei kukaan satuta fyysisesti (esim. lyömällä tai
tönimällä) tai henkisesti (esim. haukkumalla tai
nöyryyttämällä)
ettei kukaan kohtele huonosti tai välinpitämättö
mästi
että voi itse päättää, milloin ja miten joku saa
koskea
OIKEUS KOSKEMATTOMUUTEEN JA TURVALLISUUTEEN suojaa näitä
kaikille ihmisille erittäin tärkeitä asioita. Jokaisella on oikeus siihen,
ettei häntä vahingoiteta, loukata tai uhkailla millään tavoin. Yhtä lailla
kaikilla on velvollisuus kunnioittaa muiden koskemattomuutta.

Lastensuojelun tehtävänä on turvata nuoren oikeus
turvalliseen kasvuympäristöön. Sijoituksen aikana
nuoren koskemattomuutta tulee kunnioittaa kaikin
tavoin. Nuoren tulee aina voida kokea olevansa
sijaishuoltopaikassaan turvassa.
Nuorella on oikeus asettaa itse rajat sille, milloin
ja miten häneen saa koskea. Lainsäädännössä on
lisäksi ehdottomia ikärajoja, joiden tarkoituksena on
suojata lapsia ja nuoria. Tällainen on esimerkiksi rikos
lain suojaikäraja seksuaaliselle kanssakäymiselle.

Sijoituksen aikana voi tulla kuitenkin eteen tilanteita,
jolloin aikuisten täytyy puuttua nuoren koskematto
muuteen. Nämä puuttumiset voivat olla myös nuoren
oman tahdon vastaisia.

Lastenkodeissa puuttuminen voi olla esimerkiksi nuo
ren rauhoittamista kiinni pitämällä. Silloin tavoitteena
on, ettei nuoren käyttäytymisestä aiheutuisi kenelle
kään vakavaa vahinkoa. Koskemattomuuteen puut
tuminen voi olla välttämätöntä myös jonkin tilanteen
selvittämiseksi. Aikuinen voi esimerkiksi puhalluttaa
nuoren, jos hän epäilee, että nuori on päihtynyt. Näissä
tapauksissa aikuiset turvautuvat lastensuojelulain
mukaisiin rajoituksiin.

OIKEUS LEPOON JA
VAPAA-AIKAAN
Riittävä lepo on tärkeää kaikille. Ilman lepoa aivot yli
rasittuvat, eikä ihminen jaksa olla aktiivinen tai keskit
tyä asioihin.
Vapaa-aika taas on velvollisuuksista vapaata aikaa,
jonka viettämiseen tulee voida itse vaikuttaa. Nuorten
vapaa-ajan viettoon kuuluu tärkeänä osana kavereiden
näkeminen.

OIKEUS LEPOON JA VAPAA-AIKAAN ovat erityisiä alaikäisille kuuluvia
oikeuksia. Ne ovat molemmat tärkeitä lasten ja nuorten kehityksen ja
hyvinvoinnin kannalta. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että nämäkin
nuoren oikeudet toteutuvat.

Oikeus riittävään lepoon on nuorten kohdalla erityisen
tärkeää koulunkäynnin takia. Riittävän levon varmis
tamiseksi aikuiset saattavat rajata puhelimen käyttöä
tai pelaamista. Näin aikuiset turvaavat muun muassa
nuoren oikeuden oppimiseen.

Harrastukset ovat yksi tärkeä vapaa-ajan viettämisen muoto. Aikuisten tehtävänä on auttaa nuorta
löytämään mieluisia vapaa-ajan harrastuksia ja
muuta tekemistä. Nuori voi toisaalta
pitää tärkeänä myös sitä, että hän
voi olla vapaa-ajallaan omissa
oloissaan, esimerkiksi omassa
huoneessaan. Nuoren onkin hyvä
kertoa aikuisille omista toiveistaan
ja ajatuksistaan vapaa-ajan viet
tonsa suhteen.

OIKEUS YHDENVERTAISEEN
KOHTELUUN
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki
ihmiset ovat keskenään samanarvoisia. Ihmisarvo ei ole
koskaan riippuvainen
•
•
•
•
•
•

sukupuolesta tai iästä
alkuperästä, kansalaisuudesta tai kielestä
uskonnosta, vakaumuksesta tai mielipiteestä
vammasta tai terveydentilasta
seksuaalisesta suuntautumisesta tai
mistään muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Ihmisellä on OIKEUS TULLA YHDENVERTAISESTI KOHDELLUKSI kaikissa tilanteissa. Kaikki nuoret ovat keskenään yhdenvertaisia, riippumatta esimerkiksi
heidän asumispaikastaan. Alaikäisten kohdalla yhdenvertaisuus tarkoittaa
myös sitä, että heitä on kohdeltava tasa-arvoisina suhteessa aikuisiin.

Oikeus tulla yhdenvertaiseksi kohdelluksi tarkoittaa,
että kaikenlainen syrjintä on kiellettyä. Syrjintää on
se, että ihmistä kohdellaan toista huonommin jonkun
hänen ominaisuutensa perusteella. Lapsia ja nuoria ei
saa koskaan syrjiä myöskään minkään heidän vanhem
piinsa liittyvän syyn vuoksi.

Nuoria tulee aina kohdella sijaishuollossa keskenään yhdenvertaisesti. Aikuisten tehtävänä on
varmistaa, ettei sijaishuoltopaikassa syrjitä ketään.
Yhdenvertainen kohtelu varmistetaan lakien ja
valvonnan avulla. Laeissa on tarkkaan määritelty
muun muassa:
•
•
•
•

miten sijaishuolto tulee järjestää
mitkä ovat eri aikuisten tehtävät ja velvollisuudet
mitä oikeuksia nuorella on
mitä rajoituksia sijaishuollossa voi käyttää ja missä
tilanteissa

Joskus nuorten erilaiselle kohtelulle sijaishuollossa voi kuitenkin olla hyväksyttävä peruste.
Jokaisen nuoren tilanne ja tarpeet ovat yksilöllisiä,
minkä takia aikuisten nuoria koskevat ratkaisut voivat
olla erilaisia eri nuorten välillä. Aikuisten on tärkeä
selittää nuorille, mihin mahdollinen erilainen kohtelu
kulloinkin perustuu. Nuoret voivat myös itse pyytää
asialle perusteluita. Aikuiset eivät kuitenkaan milloin
kaan voi kertoa nuoren salassapidettävistä asioista
muille nuorille.

OIKEUS KEHITYKSEEN
Jokainen kasvaa ja kehittyy ainutkertaiseksi persoo
naksi. Ihminen kehittyy läpi elämän, mutta lapsuuden
ja nuoruuden kehitysvaihe on erityisen tärkeä. Nuoren
kehitystä arvioidaan esimerkiksi sen mukaan, miten
hän ilmaisee tunteitaan, osoittaa kiinnostustaan eri
asioihin sekä suhtautuu itseensä ja muihin.

OIKEUS KEHITYKSEEN on erityinen alaikäisille kuuluva oikeus, jolla suojellaan lapsuuden ja nuoruuden tärkeitä kehitysvaiheita. Nuoren oikeus kehitykseen turvataan pitämällä hänestä mahdollisimman hyvää huolta. Nuorella on oikeus elää kannustavassa ja
turvallisessa ympäristössä ja saada riittävästi aikuisen huolenpitoa ja suojelua.

Nuoren kehityksen kannalta tärkeää on, ettei hänen
tarvitse huolehtia ikä- ja kehitystasolleen kuulumat
tomista asioista. Nuorella on oikeus oppia ottamaan
vähitellen vastuuta lisää ja saada tähänkin aikuisen
apua. Lisäksi jokaisella nuorella on oikeus kehittyä
omaan tahtiinsa.
Kehityksen kannalta on lisäksi tärkeää, että nuori oppii
osallistumaan ja vaikuttamaan omiin asioihinsa ja saa
siihen mahdollisuuksia. Näin syntyy tärkeitä kokemuk
sia siitä, miten asioita hoidetaan ja miten kantaa
vastuuta omista asioista.

Sijaishuollon tehtävänä on turvata nuorelle mahdollisimman tasapainoinen ja monipuolinen kehitys. Aikuisen kasvatusvelvollisuuteen kuuluu asettaa
nuorelle tarkoituksenmukaisia ja kohtuullisia rajoja
sekä kasvattaa nuori ymmärtämään rajojen merkitys.
Nuoren elämässä voi lisäksi olla tilanteita ja asioita,
jotka vaarantavat hänen kehitystään vakavasti. Tällöin
aikuisen tehtävänä on päättää, onko nuoren kehitystä
suojeltava lastensuojelulain mukaisilla rajoituksilla.

OIKEUS TERVEYTEEN
Terveys on hyvinvointia elämän eri osa-alueilla. Kun
ihminen tuntee itsensä terveeksi, on hänellä voimia
elää arkea ja innostua erilaisista asioista. Terveys onkin
erityisen tärkeää ihmiselle siksi, että se mahdollistaa
monesta muusta oikeudesta ja asiasta nauttimisen.

NUOREN OIKEUS TERVEYTEEN turvataan monin
eri tavoin. Terveyden kannalta tärkeitä ovat useat
arkiset asiat, kuten:
•
•
•
•
•
•

hyvä ja terveellinen ruoka
riittävä uni ja lepo
toimivat ihmissuhteet
liikunta ja ulkoilu
harrastukset ja erilainen muu mukava
tekeminen
turvallinen, kannustava ja viihtyisä
asuinympäristö

Oikeutta terveyteen turvaavat lisäksi monenlaiset
terveydenhuollon palvelut. Nuoren tulee esimerkiksi
tarvittaessa päästä lääkäriin ja saada tavata psykologia
tai terapeuttia. Nuoren tulee itse voida vaikuttaa sen
arviointiin, mitä palveluja hän tarvitsee.
Sijaishuollon tehtävänä on turvata nuoren oikeus
terveyteen. Joskus nuoren terveyden turvaaminen
voi tarkoittaa sitä, että aikuisilla on velvollisuus puut
tua nuoren johonkin muuhun oikeuteen käyttämällä
lastensuojelulain mukaisia rajoituksia.

Aikuisten velvollisuutena on myös antaa nuorelle
riittävästi tietoa terveyteen liittyvistä asioista.
Nuoruudessa on tärkeä saada oikeaa tietoa muun
muassa seksuaaliterveyteen liittyvistä eri asioista.
Terveysasiat ovat aina luottamuksellisia, eli
kenenkään terveystietoja ei saa paljastaa ulkopuolisille. Terveyteen liittyviä tietoja pitää aina käsi
tellä hienovaraisesti ja nuorta kunnioittaen. Aikuisten
tehtävänä on selittää nuorelle, miten hänen tietojaan
käytetään ja kenelle niitä voidaan antaa, sekä kertoa,
millaisissa tapauksissa nuorella on oikeus kieltää tieto
jensa antaminen eteenpäin.

OIKEUS LIIKKUMISEN
VAPAUTEEN

Ihmiselle on tärkeää saada liikkua itsenäisesti.
Nuorelle tämä tarkoittaa vaikkapa kaverei
den näkemistä tai lähtemistä kaupungille ja
harrastuksiin. Oleellista on kokemus siitä, että
saa toimia omassa elinympäristössä vapaasti
muiden ihmisten ja erityisesti omanikäisten
nuorten kanssa.

OIKEUDELLA LIIKKUMISEN VAPAUTEEN suojataan ihmisen oikeutta itse päättää, miten
liikkua omassa elinpiirissään. Lasten ja nuorten oikeus päättää omasta liikkumisestaan
laajenee iän myötä. Itsenäiseen liikkumiseen liittyy aina vastuun ottaminen omasta
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Kotiintuloajat ovat rajoja, joilla aikuiset opastavat
nuorta käyttämään oikeuttaan liikkua vapaasti ja
varmistavat nuoren turvallisuuden. Kotiintuloaiko
jen, ja muiden mahdollisten sääntöjen, tulee aina olla
kohtuullisia ja perusteltuja nuoren ikään, kehityk
seen ja elämäntilanteeseen nähden.
Lastenkodeissa nuoren liikkumista voidaan lisäksi
lastensuojelulain nojalla erikseen rajoittaa, jos
aikuiset arvioivat nuoren terveyden tai kehityksen olevan vakavassa vaarassa. Aikuisten velvolli
suutena on tällöin kertoa nuorelle selvästi, milloin liik
kumisen rajoitus alkaa ja loppuu, ja mihin se perustuu.
Rajoitus täytyy lopettaa heti, kun nuoren etu voidaan
turvata jollain muulla tavalla. Sellainen tapa voi olla
esimerkiksi sopiminen kotiintuloajoista, joita nuori
sitoutuu noudattamaan.

OIKEUS OPPIMISEEN
Oppiminen on sitä, että saa uusia tietoja, taitoja
ja tapoja ajatella. Koulunkäynnin tavoitteena
on, että nuori pystyy kehittämään persoo
nallisuuttaan ja lahjojaan mahdollisimman
hyvin. Opiskelun kautta nuori pääsee elämässä
eteenpäin ja voi saada monia uusia mahdolli
suuksia.

OIKEUS OPPIMISEEN sisältää monia tärkeitä
asioita. Sellaisia ovat esimerkiksi:
•
•
•

laadukas opetus
turvallinen ja kannustava oppimis
ympäristö, jossa ei ole kiusaamista tai
syrjintää
yksilöllinen tuki opinnoissa ja ammatin
valinnassa

Nuorella on sijoitettuna ollessaan aina yhtäläinen
oikeus oppimiseen. Oikeus oppia on myös silloin,
kun nuorella ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta osallistua tavanomaiseen koulutyöhön.
Opetus tulee silloin järjestää väliaikaisesti muulla
tavoin, esimerkiksi lastenkodin tiloissa. Nuorella on
myös oikeus saada opiskeluunsa apua ja ohjausta
sijaishuoltopaikan aikuisilta.

Perustietojen ja -taitojen oppiminen on niin
tärkeä asia, että oikeuden lisäksi puhutaan oppivelvollisuudesta. Kun nuori oppii koulussa elämän
perustaitoja, hän pystyy osallistumaan vastuullisesti
yhteiskunnan toimintaan. Nuori voi toisin sanoen
vaikuttaa sekä omiin että yhteisiin asioihin. Oppiminen
jatkuu läpi elämän, ja oppimista tapahtuu paljon myös
muualla kuin koulussa.

MIKSI OMAT OIKEUDET ON
TÄRKEÄ TUNTEA?
Lisäksi nuoren on hyvä hahmottaa, mitkä ovat eri
aikuisten tehtävät hänen oikeuksiensa turvaajina.
Aikuisilla on aina vastuu alaikäisen oikeuksien turvaa
misesta. Sijaishuollossa nuoren oikeuksien toteutumi
sesta vastaavat eri aikuiset yhdessä.

MIKSI TIETO OIKEUKSISTA ON TÄRKEÄÄ?
Jokaisen on hyvä tuntea omat oikeutensa riittävästi.
Lisäksi on tärkeä ymmärtää oma asemansa suhteessa
muiden ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Kun nuori on sijaishuollossa, on hänen tärkeä tietää
oikeutensa erityisesti sijoituksen aikana. Tieto ja
ymmärrys omista oikeuksista ja asemasta sijaishuollos
sa auttavat nuorta:
•
•
•
•

vaikuttamaan omaa elämää koskeviin
ratkaisuihin
arvioimaan aikuisten toimintaa ja päätöksiä
ymmärtämään aikuisten ratkaisuja ja
luottamaan niihin
toimimaan ja etsimään apua, jos nuori epäilee tai
kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

MITKÄ ASIAT ON TÄRKEÄ YMMÄRTÄÄ?
Sijaishuollon tehtävänä on turvata nuoren perus- ja
ihmisoikeudet. Perus- ja ihmisoikeuksilla suojataan
ihmisen kaikkein tärkeimpiä asioita, kuten esimerkiksi
yksityisyyttä, koskemattomuutta ja terveyttä. Nuoren
on tärkeä tunnistaa eri perus- ja ihmisoikeuksien
sisällöt ja ymmärtää, mikä erityinen merkitys
näillä oikeuksilla on.
Jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Las
tensuojelussa on tarkkaan mietitty nuoren eri keinot
osallistua asioidensa käsittelyyn. Nuoren on keskeistä
tietää, miten eri tavoin hän voi itse vaikuttaa
omien oikeuksiensa toteutumiseen sijoituksen
aikana.

MISSÄ OIKEUKSISTA SÄÄDETÄÄN?
Kaikista vahvimpia oikeuksia ovat perusoikeudet ja
ihmisoikeudet. Perusoikeudet on kirjattu Suomen
perustuslakiin. Ihmisoikeudet puolestaan sisältyvät
kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut.
Lapsille ja nuorille erityisen tärkeä ihmisoikeussopimus
on Yhdistyneiden Kansakuntien eli YK:n lapsen
oikeuksien sopimus.
Sijaishuollon kannalta hyvin tärkeä laki on lasten
suojelulaki. Lastensuojelulakiin ja muihin sijaishuoltoa
koskeviin lakeihin on kirjattu yhteisiä sääntöjä esimer
kiksi:
•
•
•
•
•

nuoren oikeudesta tulla kuulluksi ja vaikuttaa
muilla tavoin omaan asiaansa
eri aikuisten tehtävistä ja velvollisuuksista lasten
suojelussa
siitä, miten nuorelle turvataan hänen tarvitse
mansa tuki
perusteista rajoittaa nuoren oikeuksia sijoituksen
aikana
sijaishuollon valvonnasta.

KENELTÄ SAA TIETOA?
Sijaishuollossa kaikilla aikuisilla on velvollisuus kertoa
nuorelle aktiivisesti hänen oikeuksistaan ja asemastaan
sijoituksen aikana. Velvollisuus on siten niin omalla
sosiaalityöntekijällä kuin arjen aikuisillakin. Nuori voi
lisäksi aina itse kysyä ja pyytää lisätietoa aikuisilta.
Jokaisessa kunnassa on sosiaaliasiamies, jonka
tehtävänä on neuvoa ja auttaa lastensuojelun asiakkai
ta. Apua sosiaaliasiamiehen tavoittamiseen saa omilta
aikuisilta.
Lisäksi aikuisten tehtävänä on ohjata nuori saamaan
oikeudellisia neuvoja juristilta, kun se on tarpeen.
Erityinen velvollisuus auttaa nuorta saamaan oikeudel
lista apua on omalla sosiaalityöntekijällä.

MITEN NUORI VOI VAIKUTTAA
SIJAISHUOLLOSSA?
OIKEUS SAADA PERUSTELUT
Jotta nuori voi ymmärtää aikuisten tekemiä ratkai
suja, hänen on tiedettävä, miten aikuinen perustelee
näkemyksensä. Perustelujen kertominen nuorelle
on aikuisten velvollisuus. Nuori voi myös itse aina
pyytää aikuiselta perusteluja.
Nuorella on oikeus saada tietoa kaikista niistä
seikoista, joita aikuiset pitävät tärkeinä, kun he
päättävät hänen asioistaan. Aikuisten tehtävänä
on myös kertoa nuorelle mikä merkitys hänen mieli
piteillään ja ajatuksillaan on ollut, kun he ovat tehneet
päätöksen.
On tärkeää, että aikuiset kertovat päätöksistä
ymmärrettävällä ja nuorelle sopivalla tavalla. Kirjalliset
päätökset ja muut asiakirjat on hyvä käydä rauhassa
yhdessä läpi, ja vaikka useaan kertaan. Asioiden perus
teleminen on erityisen tärkeää silloin, kun nuori on eri
mieltä aikuisten tekemistä ratkaisuista.

OIKEUS TULLA KUULLUKSI
Yksi tärkeimmistä nuoren vaikuttamisen keinoista on
se, että hänellä on oikeus kertoa omat mielipiteensä,
toivomuksensa ja näkemyksensä omista asioistaan.
Nuoren mielipide ja näkemykset voidaan jättää selvit
tämättä vain aivan poikkeuksellisesti, jos aikuinen arvioi
niiden selvittämisen olevan nuorelle vahingollista.
Omien mielipiteiden ja näkemysten kertominen ja
niiden huomioiminen on tärkeä jokapäiväinen oikeus,
joka kuuluu kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Tämän
lisäksi nuorta kuullaan lastensuojelun päätöksenteon
yhteydessä tarkasti laissa määrätyllä tavalla. Tämä
määrämuotoinen kuuleminen koskee 12 vuotta täyt
täneitä nuoria. Kuulemisesta on ilmoitettava nuorelle
etukäteen ja nuorella on aina oikeus saada aikuiselta
kuulemiseen tarvitsemansa tuen.
Mielipiteiden ja näkemysten kertomisella ja kuule
misella on sama tavoite: toteuttaa nuoren oikeutta
osallistua. Kyse on nimenomaan oikeudesta: nuori
voi vapaasti valita, käyttääkö hän tätä oikeuttaan, eikä
häntä saa esimerkiksi painostaa. Lisäksi nuorella on
oltava mahdollisuus vaikuttaa siihen, milloin ja miten
mielipiteen selvittäminen tai kuuleminen tapahtuu.

OIKEUS ASIAKASTIETOON
Jotta nuori voi tehokkaasti vaikuttaa asioihinsa, hänen
on oltava perillä siitä, mitä hänen elämässään tapahtuu.
Sijoituksen aikana nuoresta kerätään tietoja erilaisiin
asiakasdokumentteihin. Niihin tallennetaan tietoja
muassa nuoren sijoituksen tarpeesta ja toteuttamisesta
sekä nuoren arjen sujumisesta.
Asiakasdokumentteja ovat esimerkiksi aikuisten
tekemät:
• kirjaukset
• kuukausiraportit
• asiakassuunnitelmat
• erilaiset päätökset.
Nuorella on pääsääntöisesti oikeus saada nähdä häntä koskevat kirjaukset ja asiakirjat ja
kommentoida niitä. Joskus aikuiset voivat kuitenkin
olla antamatta nuorelle häntä koskevaa tietoa. Näin
voidaan tehdä, jos aikuinen arvelee tiedon vahingoit
tavan nuorta. Tällaiset tiedot nuori voi saada itselleen
myöhemmin, viimeistään kun hän tulee täysi-ikäiseksi.

OIKEUSTURVAKEINOT
Joskus nuori voi olla epävarma tai eri mieltä siitä, miten
hänen oikeutensa sijaishuollossa toteutuvat. Silloin
keskustelu omien lähiaikuisten tai oman sosiaalityön
tekijän kanssa on usein hyvä tie lähteä selvittämään
asiaa.
Jos tämä ei tunnu mahdolliselta tai nuori on keskus
telun jälkeen edelleen epävarma tai eri mieltä asiasta,
hän voi myös käyttää niin sanottuja oikeusturvakeinoja.
Eri tilanteita varten on olemassa erilaisia oikeusturvakeinoja:
Valitus:
• Osasta kirjallisia päätöksistä voi tehdä valituksen
hallinto-oikeuteen. Päätöksessä lukee aina, voiko
siitä valittaa vai ei.
• 12 vuotta täyttänyt nuori voi tehdä valituksen
itsenäisesti.
Kantelu ja muistutus:
• Nuori voi tehdä kantelun tai muistutuksen, jos hän:
• kokee saaneensa epäasiallista kohtelua
• arvelee, että hänen asioitaan ei ole hoidettu
hyvin tai ne on jätetty kokonaan hoitamatta
• epäilee muuta lainvastaisuutta.
Kantelu tehdään eduskunnan oikeusasiamiehelle tai
aluehallintovirastolle. Muistutuksen voi tehdä johtavalle
sosiaalityöntekijälle tai lastenkodin johtajalle. Kanteluita
ja muistutuksia voivat tehdä kaikenikäiset lapset ja
nuoret.
Aikuisten tehtävänä on aina auttaa ja tukea nuorta oikeusturvakeinojen käytössä. Lisäksi aikuisten
velvollisuutena on selittää nuorelle, millaisessa tapauk
sessa hänellä on mahdollisuus saada oikeusapua eli
päästä keskustelemaan asioistaan juristin kanssa.
Erityinen velvollisuus auttaa ja neuvoa on omalla
sosiaalityöntekijällä. Lisäksi joka kunnassa on sosiaaliasiamies. Nuori voi ottaa sosiaaliasiamieheen yhteyttä,
kun hänellä on kysyttävää oikeuksistaan lastensuoje
lun asiakkaana tai kun hän tarvitsee apua valituksen,
kantelun tai muistutuksen tekemisessä.

KUKA TURVAA NUOREN
OIKEUDET SIJAISHUOLLOSSA?

OMA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
Jokaisella sijaishuollossa olevalla nuorella on oma
sosiaalityöntekijä.
Sosiaalityöntekijällä on hyvin tärkeä rooli päätöksen
tekijänä ja lapsen edun valvojana.
Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu
muun muassa:
• suunnitella ja järjestää nuorelle eri palveluja
yhdessä nuoren ja perheen kanssa
• huolehtia siitä, että nuori saa tietoa asioistaan ja
oikeuksistaan
• kirjata ja tallentaa nuorta koskevaa tietoa
• valvoa nuoren kohtelua sijaishuoltopaikassa
• ohjata nuori tarvittaessa oikeusavun piiriin.
Sosiaalityöntekijällä on myös erityisen tärkeä rooli
nuoren ja hänen läheistensä välisessä yhteydenpidos
sa. Lisäksi sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida
säännöllisesti, onko sijoituksen jatkamiselle enää
edellytyksiä.
Nuorella on aina oikeus tavata sosiaalityön
tekijäänsä ja olla häneen yhteydessä esimerkiksi
puhelimitse. Sosiaalityöntekijän velvollisuutena
on tavata nuorta henkilökohtaisesti riittävän usein
henkilökohtaisesti. Näin on myös, vaikka nuoren huol
taja vastustaisi tapaamisia.

SIJAISHUOLLON ARJEN AIKUISET
Sijaishuoltoa voidaan toteuttaa eri tavoin.
• Nuori voi olla sijoitettuna lastensuojelulaitoksessa,
joita ovat esimerkiksi lastenkodit, nuorisokodit ja
koulukodit.
• Sijaishuollon muotona voi olla myös perhehoito.
Sen vaihtoehtoja ovat sijaisperhe ja ammatillinen
perhekoti.
Kaikissa sijaishuollon muodoissa nuoren arjessa
turvana on aikuisia, joiden velvollisuutena on
pitää hänestä huolta. Laitoksissa nämä aikuiset ovat
ohjaajia tai hoitajia ja perhehoidossa sijaisperheen tai
perhekodin aikuiset.
Nuoren arjen aikuisten tehtävänä on tukea nuoren
kehitystä ja tarpeenmukaista kuntoutumista. Tärkeää
on koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen. Arjen aikui
silla on velvollisuus huolehtia siitä, että nuoret tuntevat
omat oikeutensa sekä auttaa nuorta pitämään yhteyttä
omaan sosiaalityöntekijäänsä.
Lastensuojelulaitoksissa nuoren oikeuksien
keskeisenä turvaajana toimii myös laitoksen johtaja. Johtaja vastaa siitä, että laitoksen toiminta on lain
mukaista. Johtajan tehtävänä on valvoa, että työntekijät
kohtelevat nuoria oikeudenmukaisesti ja kunnioittavat
heidän oikeuksiaan. Johtaja myös vastaa ja voi itse
päättää sijaishuollon rajoitusten käyttämisestä.

VALVONTAVIRANOMAISET
Vastuu nuoren edun ja oikeuksien toteutumisesta sijoi
tuksen aikana on ensisijaisesti nuoren sosiaalityönteki
jällä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on aktiivisesti
valvoa, että nuorta kohdellaan sijaishuoltopaikassaan hyvin. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi
seuraavia asioita:
• Nuorella on sijaishuoltopaikassaan turvallinen olo.
• Nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen.
• Nuoresta välitetään ja häntä kunnioitetaan.
• Nuoren itsemääräämisoikeutta ei loukata.
Tätä varten sosiaalityöntekijän velvollisuutena on pitää
yhteyttä nuoreen ja kuulla häntä riittävästi.
Lisäksi on olemassa erillisiä sijaishuollon
valvontaviranomaisia, jotka valvovat sekä sijaishuol
topaikkojen että sosiaalityöntekijöiden toimintaa. Sijais
huollon keskeisinä valvontaviranomaisina toimivat:
• alueelliset aluehallintovirastot ja
• eduskunnan oikeusasiamies.
Valvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia sijaishuolto
paikkoihin ja käsittelevät lastensuojelua koskevia
kanteluita. Nuori voi aina myös itse tehdä kantelun
valvontaviranomaiselle, jos hän epäilee oikeuksiaan loukatun.
Hallinto-oikeudet taas ovat tuomioistuimia, jotka
valvovat nuoren oikeuksien toteutumista tarkastele
malla nuorta koskevia kirjallisia päätöksiä. Sellaisesta
sijaishuoltoa koskevasta päätöksestä, joka on
valituskelpoinen, voi tehdä valituksen hallinto-
oikeuteen. Valituskelpoisia päätöksiä ovat esimer
kiksi päätökset sijaishuoltopaikan muuttamisesta ja
yhteydenpidon rajoittamisesta.
Sosiaalityöntekijän ja arjen aikuisten tehtävänä
on neuvoa ja auttaa nuorta kantelun ja valituksen
tekemisessä. Lisäksi erityisesti sosiaalityöntekijällä
on velvollisuus on auttaa nuorta saamaan juristilta
oikeudellisia neuvoja ja apua kantelun ja valituksen
tekemiseen, kun se on tarpeen.

MUUT AMMATTILAISET
Joskus nuorelle määrätään erillinen lastensuojelun
edunvalvoja. Näin toimitaan silloin, kun nuoren oma
huoltaja ei voi toimia lapsen edunvalvojana lastensuo
jeluasiassa puolueettomasti.
Myös monilla muilla ammattilaisilla on tärkeä rooli
nuoren oikeuksien turvaajina, esimerkiksi:
• Opettajat ja muut koulun aikuiset turvaavat nuoren
oikeutta oppimiseen.
• Lääkärit, psykologit, terapeutit ja muut terveyden
huollon ammattilaiset varmistavat, että nuoren
oikeus terveyteen ja kehitykseen toteutuu.
• Harrastusten vetäjät tukevat osaltaan nuoren
oikeutta viettää vapaa-aikaa.

SIJAISHUOLLON RAJOITUKSET
NUOREN EDUN TURVAAJINA?

MITÄ SIJAISHUOLLON RAJOITUKSET OVAT?
Aikuisilla on sijaishuollossa velvollisuus käyttää niin
sanottuja rajoituksia, kun nuoren tilanne sitä vaatii.
Aikuiset voivat tarvittaessa esimerkiksi:
• rajoittaa nuoren liikkumisen vapautta
• säännellä nuoren oikeutta pitää yhteyttä hänelle
läheiseen ihmiseen
• puuttua nuoren koskemattomuuteen esimerkiksi
kiinnipidolla tai puhallutuksella
• etsiä ja ottaa nuorelta pois sellaisia esineitä, joita he
pitävät vaarallisina.
Rajoituksilla puututaan nuoren perus- ja ihmisoikeuksiin sekä itsemääräämisoikeuteen. Siksi niiden
käyttö on aina poikkeuksellista eikä nuoren tavan
omaista kasvatusta tai hoitoa.
MILLOIN RAJOITUKSIA VOI KÄYTTÄÄ?
Rajoituksia voidaan käyttää vain silloin, kun nuori on
otettu huostaan tai hän on kiireellisesti sijoitettuna.
Jos nuori on sijoitettu avohuollon tukitoimena,
mitään rajoituksia ei voi käyttää.
Kaikkia eri sijaishuollon rajoituksia saa käyttää
ainoastaan lastensuojelulaitoksissa. Kun nuori on
perhehoidossa, hänen yhteydenpitoaan läheisiin voi
daan rajoittaa. Perhehoidossa ei saa käyttää sen lisäksi
muita rajoituksia.
Rajoituksen käytön on oltava lapsen edun mukaista.
Aikuisten velvollisuutena on myös aina selvittää,
mitä mieltä nuori on itse rajoituksen käyttämisestä.

MILLAISIIN TILANTEISIIN RAJOITUKSET ON
TARKOITETTU?
Rajoitukset liittyvät aina nuoren hoitoon ja huolenpi
toon. Rajoitusten käyttäminen on tarkoitettu tilanteisiin,
joissa nuoren oma tai jonkun muun henkilön ruumiil
linen koskemattomuus, terveys ja kehitys tai arvokas
omaisuus on vaarassa, eikä niitä voi turvata pelkästään
keskustelemalla ja nuoren kanssa sopimalla.
Rajoitusten käyttäminen rangaistuksena on
kiellettyä. Rajoitus ei saa myöskään koskaan sisältää
nuoren alistamista, kurittamista tai nuorta muutoin
loukkaavaa kohtelua.
Aikuisen on lopetettava rajoitus heti, kun normaali
kasvatus ja säännöt riittävät. Rajoitukset ovat siis eri
asia kuin tavanomaiset kasvatuskeinot, rajat ja säännöt,
kuten esimerkiksi kotiintuloajat.
MISTÄ RAJOITUKSISTA SAA TIETOA?
Sijaishuollon aikuisten tehtävänä on kertoa nuorille eri
rajoituksista ja siitä, milloin niitä voidaan käyttää. Nuori
voi myös itse pyytää aikuisilta lisätietoa rajoituksista.
Kaikkia koskevat yhteiset säännöt sijaishuollon rajoi
tuksista löytyvät lastensuojelulaista. Lastensuojelu
laissa on tarkkaan säädetty muun muassa:
• Millä perusteella rajoituksia saa käyttää.
• Kuka aikuinen saa päättää rajoitustoimenpiteen
käytöstä.
• Miten kauan rajoitus voi kestää.
• Miten nuoren mielipide ja näkemykset rajoituksen
tarpeesta pitää selvittää.
• Mitä nuori voi tehdä, jos on eri mieltä rajoituksen
käytöstä.
Kun nuoreen on kohdistettu jokin rajoitus, on
aikuisen arvioitava rajoituksen käyttöä yhdessä
nuoren kanssa. Nuoren kanssa tulee käydä läpi muun
muassa sitä, miksi rajoitusta on päätetty käyttää, miten
aikuiset ovat toimineet tilanteessa sekä mitä nuori voi
tehdä, jos hän on eri mieltä rajoituksen tarpeesta.

MIKÄ LAPSEN ETU?
Sijoituksen aikana taas esimerkiksi nuoren
oikeus olla yhteydessä läheisiinsä tai liikkua
vapaasti voi olla uhka hänen terveydelleen tai
kehitykselleen. Tällaisissa ristiriitatilanteissa aikuiset
joutuvat arvioimaan, mitkä nuoren oikeudet heidän
on turvattava ensisijaisesti. He saattavat joutua tällöin
puuttumaan nuoren yksityisyyteen tai oikeuteen liikkua
vapaasti.

MITÄ LAPSEN EDULLA TARKOITETAAN?
Lastensuojelun tärkein tavoite on toteuttaa lapsen
etu. Lapsella tarkoitetaan lastensuojelussa kaikkia alle
18-vuotiaita lapsia ja nuoria.
Lapsen etu tarkoittaa arviota siitä, mitkä asiat
ja päätökset turvaavat lapsen ja nuoren eri oikeudet mahdollisimman täysimääräisesti. Aikuisten
täytyy pohtia tarkkaan, millaisia merkityksiä eri oikeuk
silla on lapsen edun arvioinnin kannalta.
Joskus lapsen etu on helposti pääteltävissä.
Esimerkiksi päihteistä on laissa selkeät ikärajat, joiden
tarkoitus on suojella lapsia ja nuoria. Päihteiden käyttö
ei siis ole heidän etunsa mukaista. Myöskään väkivallan
kokeminen tai oma väkivaltainen käytös ei ole koskaan
lapsen tai nuoren edun mukaista. Nuorelle kuuluvat
eri oikeudet voivat kuitenkin olla myös ristiriidassa
keskenään.
MIKÄ OIKEUKSIEN RISTIRIITA?
Aikuisten on välillä ratkaistava, aiheutuuko nuorelle
vaaraa tai vahinkoa siitä, että hän käyttää jotain hänelle
kuuluvaa oikeuttaan. Jos näin on, aikuisten velvolli
suutena on ratkaista tämä ristiriita ja turvata etusijalla
oleva oikeus riittävästi. Tämä voi tarkoittaa sitä, että
heidän täytyy samalla rajoittaa nuoren jonkin toisen
oikeuden käyttöä.
Merkittävä oikeuksien ristiriita on tilanteessa,
jossa nuori sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Sosi
aalityöntekijät ovat silloin arvioineet, että nuori täytyy
välttämättä sijoittaa, koska muuten hänen oikeuttaan
huolenpitoon ja suojeluun ei voida turvata. Samalla
kuitenkin rajoitetaan nuoren oikeutta erityisesti perhe-
elämän suojaan.

MITÄ LAKI SANOO LAPSEN EDUSTA?
Lastensuojelulaissa on tarkkaan määritelty, mitä
asioita tulee huomioida, kun lapsen etua arvioidaan
sijaishuollossa. Lapsen etu ei ole siten mielipidekysy
mys. Aikuisten ja nuorten on hyvä tutustua yhdessä
lapsen etua koskevaan sääntelyyn.
Nuoren tulee aina saada perustelut sille, miksi
aikuiset katsovat jonkun päätöksen olevan hänen
etunsa mukainen. Päätöksen perusteluista on käy
tävä ilmi, mitä ratkaisua pidetään lapsen etuna ja millä
perusteilla asiaa on punnittu. Nuoren on tärkeä myös
itse pyytää aikuisilta lisätietoa, jos päätöksen perustelut
mietityttävät häntä.
Lapsen edun toteuttaminen on kaikkien eri sijais
huollon aikuisten yhteinen asia. Lastensuojelulain
mukaan omalla sosiaalityöntekijällä on kuitenkin
erityinen vastuu lapsen edun turvaajana.
MITEN NUORI VOI ITSE VAIKUTTAA ETUNSA
TOTEUTUMISEEN?
Lapsen edun arvioiminen on aikuisten tärkeä velvolli
suus. Kuitenkin myös nuorella itsellään on vastuu
oman etunsa toteuttamisessa.
Aikuisten on kuultava nuoren omaa mieli
pidettä ja näkemyksiä harkitessaan hänen etunsa
mukaista ratkaisua tai päätöstä. Nuoren käsitys omasta
edustaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan lisääntyy
iän ja kehityksen myötä. Siksi nuoren näkemyksillä
tulee olla ajan kuluessa yhä enemmän painoarvoa.
Lapsen edun mukainen ratkaisu ei välttämättä ole
sama kuin lapsen tai nuoren oman mielipiteen mukai
nen ratkaisu. Lapsen etu ei siis lähtökohtaisesti tarkoita
samaa kuin oma tahto ja toiveet. Nuorella ei myöskään
ole velvollisuutta tehdä päätöksiä, eikä hänelle saa
jättää vastuuta päätöksenteosta vaikeissa tilanteissa.

