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SOSIAALITOIMEN VELVOLLISUUS TEHDÄ ILMOITUS HUOSTAANOTON
LAKKAAMISESTA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN
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KANTELU
Kantelija pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Espoon
sosiaalitoimen menettelyä huostassapidon päättymiseen liittyvässä asiassa.
Kantelija kertoi kirjeessään, että Espoon kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunta lopetti hänen lastensa huostassapidon 1.10.2002 tehdyillä
päätöksillä. Tästä huolimatta väestötietojärjestelmässä oli kantelijan kertoman
mukaan vielä vuoden 2006 elokuun alussa merkintä, että lapset ovat
huostaanote ttuja.
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RATKAISU
Katson, että - - - sosiaali- ja terveyskeskus (kuten tulosyksikön nimi kuului
ennen Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2004
organisaatiomuutosta) oli toiminut lainvastaisesti, kun se ei ollut huolehtinut
siitä, että väestörekisterikeskukseen olisi mennyt ilmoitus kantelijan lasten
huostaanoton lopettamisesta vä littömästi lopettamispäätöksen tekemisen
jälkeen. Perustelen ratkaisuani seuraavasti.
Väestötietolain (507/1993) 4 §:n 2 momentin mukaan väestötietojärjestelmään
talletetaan tiedot lasten huostaanottoa koskevista sosiaalihuollon asioita
käsittelevän monijäsenisen toimielimen ratkaisuista.
Väestötietolain 12 §:ssä säädetään sosiaalilautakunnan velvollisuudesta
tehdä ilmoituksia väestötietojärjestelmään. Pykälän 2 momentin mukaan
sosiaalilautakunnan on ilmoitettava lapsen huostaanotosta ja vahvistamastaan
lapsen huoltoa koskevasta sopimuksesta. Lain 7 §:n 1 momentin mukaan tieto
lapsen huostaanotosta on viipymättä poistettava väestötietojärjeste lmästä
huostaanoton päätyttyä. Väestötietoasetuksen (886/1993) 11 §:n mukaan
sosiaalilautakunnan on ilmoitettava viipymättä väestötietojärjestelmään lapsen
ottamisesta sosiaalilautakunnan huostaan sekä huostassapidon
lakkaamisesta.

Espoon kaupungin sosiaalitoimelta saadun selvityksen mukaan huostaanoton
päättymisestä tehdään aina ilmoitus väestörekisteriin ja tästä on huolehtinut
lastensuojelun toimistotyöntekijä. Selvityksessä myönnetään, että nyt
kyseessä olevassa tapauksessa huostaanottojen lakkauttamista ei
todennäköisesti ollut lokakuussa 2002 ilmoitettu väestörekisteriin inhimillisen
erehdyksen johdosta. Vuonna 2002 toimistotyöntekijänä työskennellyt henkilö
oli jäänyt eläkkeelle vuonna 2004, joten häntä ei ollut voitu kuulla asiassa.
- - - lastensuojelun toimistosihteeri oli saadun selvityksen mukaan ilmoittanut
huostaanottojen loppumisesta väestörekisteriin 16.8.2006. Ilmoitus oli tehty
välittömästi, kun oli selvinnyt, että ilmoitusta ei ollut tehty ajallaan.
4
TOIMENPITEET
Saatan edellä esittämäni käsityksen Espoon kaupungin sosiaalitoimen
menettelyn lainvastaisuudesta kaupungin perhe - ja sosiaalipalvelujen
tulosyksikön tietoon. Tässä tarkoituksessa lähetän perhe - ja sosiaalipalvelujen
johtajalle jäljennöksen tästä päätöksestäni.
Koska väestörekisterissä olleet virheelliset merkinnät on sittemmin korjattu,
asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiini.

