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Tarkastuksen tarkoitus
Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittamatta. Perusteet ennalta ilmoittamattomaan tarkastukseen
selvitettiin laitoksen henkilökunnalle.
Oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan oikeusasiamies toimittaa tarpeen mukaan tarkastuksia perehtyäkseen laillisuusvalvontaansa kuuluviin asioihin. Erityisesti hänen on toimitettava tarkastuksia vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa valvoakseen niihin sijoitettujen
henkilöiden kohtelua.
Tarkastuksen yhteydessä oikeusasiamiehellä ja hänen määräämällään eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehellä on oikeus päästä valvottavan kaikkiin tiloihin ja tietojärjestelmiin sekä oikeus keskustella luottamuksellisesti tarkastuskohteen henkilökunnan sekä
siellä palvelevien tai sinne sijoitettujen henkilöiden kanssa.
Tarkastuksen tarkoituksena oli tutustua lastenkodin tiloihin ja toimintatapoihin sekä lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tarkastuksella keskusteltiin erityisesti lastensuojelulain
tarkoittamien rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Tarkastuksella kiinnitettiin huomiota myös lapsen oikeuteen luottamukselliseen keskusteluun sosiaalityöntekijän kanssa ja terveydenhuollon
järjestämiseen.
Erityislastensuojeluyksikkö Honkalyhty
Ennen tarkastusta perehdyttiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimittamiin laitosta
ja sitä edeltänyttä perhekotia koskeviin lupa- ja valvonta-asiakirjoihin.
Erityislastensuojeluyksikkö Honkalyhty on 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö, joka toimintasuunnitelman mukaan tarjoaa kuntouttavia, ympärivuorokautisia lastensuojelun laitoshoidon
palveluja ja jälkihuoltoa kuntien sosiaalitoimien sijoittamille avohuollon tukitoimin sijoitetuille,
kiireellisesti sijoitetuille ja huostaan otetuille lastensuojelun asiakkaille.
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Toimintayksikön moniammatillinen hoito- ja kasvatushenkilökunta koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Lasten huoneet sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa
jakaantuen kahdelle käytävälle, joiden välissä on palo-ovi. Neljässä huoneessa on oma wc ja
kolmen huoneen osalta wc-tilat ovat käytävällä Lisäksi rakennuksen alakerrassa on suihku- ja
saunatilat sekä uima-allas.
Honkalyhdyssä toteutetaan tarvittaessa lyhytaikaisia lapsen palvelutarpeen arviointeja sekä
myös pidempiaikaista lastensuojelun kuntouttavaa laitoshoitoa. Sijoitetuilla lapsilla on mahdollista saada psykiatrista tukea ja arviointia tilanteeseensa sekä erityistä tukea koulunkäyntiin.
Laitoksessa toimii Kangasalan kunnan koulun erityisopetuksen toimipiste, jossa opiskelee
myös laitokseen sijoitettuja lapsia.
Palotarkastuspöytäkirja esitettiin tarkastuksella. Laitos ilmoitti, että uusi palotarkastus muuttuneiden tilajärjestelyjen johdosta on tulossa.
Laitoksessa ei ollut kameravalvontaa eikä käytössä ollut enää muutakaan kulunvalvontaa.
Lasten kuuleminen
Tarkastuksella kuultiin kahta paikalla ollutta lasta. Lasten kuulemisesta ei erikseen laadittu
pöytäkirjoja.
Vastatoimien kielto
Laitoksen johtajalle ilmoitettiin vastatoimien kiellosta. Paikalla olleille lapsille ja laitokselle annettiin oikeusasiamiehen esittelyvihkonen ”Voiko oikeusasiamies auttaa”.
Sijoitetut lapset
Sijoitettuja lapsia on tällä hetkellä kuusi, joista yksi oli karkumatkalla ja yksi EHO-jaksolla. Yksi
sijoitettu lapsi oli saapumassa yksikköön seuraavalla viikolla. Paikalla laitoksessa oli tarkastushetkellä vain kaksi lasta. Yksi lapsi oli yksikön ulkopuolisessa koulutuksessa. Sijoitetuista
lapsista puolet ovat tyttöjä ja puolet poikia. Laitoksen johtaja kertoi, että yksikössä on 1–2
paikkaa lyhytaikaisemmalle jaksolle ja muut paikat on tarkoitettu pidempiaikaiseen asumiseen
ja sijaishuoltoon.
Sijoitetuista lapsista kaksi on sijoitettu avohuollon tukitoimena. Muut ovat huostaanotettuja.
Koulunkäynti
Laitoksen yhteydessä toimii Kangasalan Pikkolan koulun erityisluokka. Luokassa on yhteensä
kuusi oppilasta, joista kaksi on sijoitettu lastensuojelulaitokseen. Tarkastuksella kuultiin opetuksesta vastaavia henkilöitä. Heidän mukaansa sijoitetut lapset hyötyvät selvästi opetuksesta
pienessä ryhmässä ja he ovat edistyneet opinnoissaan merkittävästi. Perusopetus järjestetään
vuosiluokkiin sitoutumattomana ja jokainen lapsi opiskelee omaan tahtiinsa. Perusopetusta
voidaan järjestää myös sellaisille sijoitetuille lapsille, joiden oppivelvollisuusikä on jo saavutettu.
Luokassa henkilöstömitoitus on kaksi opetuksesta vastaavaa henkilöä. Toinen on opettaja ja
toinen oli koulunkäynnin ohjaaja. Tarvittaessa lapselle voidaan erityisen tuen päätöksellä järjestää henkilökohtainen avustaja. Ongelmana koulun kannalta on kuitenkin se, että päteviä
henkilöitä ei ole saatavilla henkilökohtaisiksi avustajiksi.
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Kaikille koulun oppilaille on tehty erityisen tuen päätökset. Päätökset on valmisteltu moniammatillisesti ja ne odottavat sivistystoimen johtajan hyväksyntää. Hyväksynnän jälkeen päätökset annetaan jatkossa myös sosiaalitoimelle tiedoksi. Huoltajat saavat päätöksen nähtäväksi
Wilmassa hyväksymisen jälkeen.
Laitoksen henkilökunta pitää päivittäin lapsille läksytunteja. Molemmat kuullut lapset kokivat
laitoksen ja koulun antaman hoidon, huolenpidon ja opetuksen itselleen merkitykselliseksi ja
molemmat lapset kuvasivat omaa edistymistään ja onnistumistaan koulutyössään positiivisella
tavalla. Lapset arvostivat koulun henkilökunnan heille antamaa tukea ja pitivät myös laitoksen
apua heille sopivana.
Oppilashuolto järjestetään Kangasalan koulutoimen toimesta. Koulun näkemyksen mukaan
ongelmia oppilashuollon järjestämisessä ja yhteistyössä ei ole ollut. Koulun mukaan sijoitetut
lapset saavat tarvitsemansa psykologin yms. palvelut laitoksen kautta, joten lapsilla ei ole ollut
tarvetta koulupsykologin palveluihin. Lapsille pystytään järjestämään heidän tarvitsemansa
oppimiseen ja opetukseen liittyvät testit ja arvioinnit.
Opetuksesta vastaavat henkilöt kertoivat tilanteen koululuokan osalta parantuneen sen jälkeen, kun perhekoti on muutettu lastensuojelulaitokseksi. He kertoivat muun muassa saaneensa kouluun opetukseen tarpeellisia uusia teknisiä laitteita. Koulun mukaan henkilöstöresurssi on nykyisten lasten opetuksen järjestämisen kannalta riittävä.
Opetuksesta vastaavat henkilöt korostivat, että lapset hyötyvät pienryhmäopetuksesta merkittävästi, eivätkä koulussa opiskelevat lapset pärjäisi tavallisessa suuressa koululuokassa, vaan
olisivat erityisessä vaarassa syrjäytyä.
Opetuksesta vastaavat henkilöt kertoivat vielä, että yhteistyö koulun ja laitoksen välillä on sujuvaa ja laitoksen henkilökunta pitää koulun henkilökunnan ajan tasalla lapsen tilanteesta, siltä
osin kuin koulunkäynnin näkökulmasta on tarpeellista.
Terveydenhuolto
Laitoksen johtajan mukaan lasten terveydenhuolto ja erityissairaanhoidon palvelut pystytään
järjestämään lapsen tarpeiden mukaisesti. Lapsilla on hoitokontakteja muun muassa yleislääketieteen ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin, traumaterapeutin, neuropsykiatrisen valmentajan, päihdetyöryhmän, nuorisopsykiatrisen työryhmän, oikeuspsykiatrisen työryhmän ja psykologin kanssa. Yhteistyö terveydenhuollon ja laitoksen välillä on sujuvaa.
Potilaslain 7 §:ssä on säädetty alaikäisen potilaan asemasta. Säännöksen mukaan, jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Silloin kun lapsi ei ikänsä ja kehitystasonsa
johdosta ole kykenevä päättämään hoidostaan, alaikäistä on hoidettava yhteisymmärryksessä
hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Arvion lapsen kehitystasosta tekee
terveydenhuollon työntekijä.
Potilaslain 9 §:n mukaan, jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee
päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien
tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
Laitoksen johtaja ilmoitti, että lapsilla on oikeus hakeutua itse lääkärin vastaanotolle tai muihin
terveydenhuollon palveluihin. Laitoksessa kunnioitetaan lapsen oikeutta päättää omasta hoidostaan. Lasta tarvittaessa autetaan ajanvarauksen tekemisessä ja terveydenhuollon järjestämisessä. Ohjaajat tulevat mukaan lääkärin vastaanotolle vain lapsen pyynnöstä.
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Laatu
Lapsilla on omat tilavat huoneet, joita he saavat itse sisustaa. Laitoksen yhteiset lapsille tarkoitetut tilat ovat siistejä ja hyvin hoidettuja. Laitoksen tiloissa on tehty merkittävää remonttia sen
jälkeen, kun ammatillinen perhekoti on lopettanut ja laitos aloittanut toimintansa.
Laitoksessa on oma emäntä, joka valmistaa lapsille itse lounaan ja päivällisen sekä myös iltapalan. Kuullut lapset ja henkilökunta arvostivat ruuan laatua ja sen makua. Lapset osallistuvat
myös itse ruuan valmistukseen erityisesti viikonloppuisin ja arkiaamuisin aamupalan osalta.
Laitos tukee ja kannustaa lapsia erilaisissa harrastuksissa.
Lapsilla saa olla omassa huoneessa pelikonsoleita ja muita teknisiä laitteita. Lapsilla on käytössään myös omat puhelimet, jotka he luovuttavat koulupäivän ja yön ajaksi laitoksen haltuun
lapsen omaan arvotavaroille tarkoitettuun säilytystilaan.
Lasten läheiset saavat vierailla laitoksessa ja vierailuja varten on myös erityinen perhehuone.
Kuullut lapset pitivät laitoksen henkilökuntaa ”kivoina” ja heitä ymmärtävinä.
Esteettömyys
Alakerran tilat ovat esteettömät, mutta sisäänkäynnissä ei ole ramppia ja sisääntulo on ahdas.
Laitoksessa ei ole inva-vessaa. Yläkertaan pääsy esimerkiksi pyörätuolilla on mahdotonta.
Rajoituksia koskevat päätökset (pääsy oikeuksiin)
Tarkastuksella käytiin läpi laitoksessa tehdyt rajoituspäätökset. Päätöksentekomenettely oli
asianmukaista ja päätökset oli annettu tiedoksi siten kuin laissa säädetään.
Tarkastuksella kiinnitettiin laitoksen johtajan huomiota siihen, että päätöksessä olevaan kuulemista/mielipiteen selvittämistä koskevaan kohtaan tulisi merkitä selvyyden vuoksi, milloin
kuuleminen tai mielipiteen selvittäminen on tehty ja mikä niiden sisältö on. Laitoksen johtaja
ilmoitti kirjaavansa jatkossa päätöksiin kuulemisen päivämäärän ja sen sisällön. Aikaisemmin
lapsen mielipiteen sisältöä oli kirjattu myös Nappula-järjestelmään lasta koskeviin raporttimerkintöihin.
Laitoksen johtajan mukaan lasten kanssa käydään rajoitustoimenpidettä koskeva päätös aina
suullisesti ja henkilökohtaisesti läpi ja lapselle selvitetään päätöksen sisältö ja sen merkitys.
Lapsille kerrotaan myös heidän oikeuksistaan ja mahdollisuudesta valittaa päätöksestä. Lasta
ohjataan ja avustetaan mahdollisen valituksen tekemisessä ja lähettämisessä sekä ohjataan
saamaan tarvittaessa riittävää oikeusapua asiassa.
Päätökset annetaan lapselle tiedoksi siten, että hän saa alkuperäisen päätöksen itselleen.
Päätös annetaan lisäksi tiedoksi lapsen huoltajille sekä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Lapselle kerrotaan, että päätös annetaan em. henkilöille tiedoksi.
Lapsen oikeus omaan sosiaalityöntekijään
Laitoksen johtajan mukaan yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa sujuu yhtä kuntaa lukuun
ottamatta hyvin. Lapsille on laadittu asiakassuunnitelmat ja lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät tapaavat lapsia säännöllisesti keskustellen heidän kanssaan myös henkilökohtai-
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sesti kahden kesken. Lapset eivät yhtä lukuun ottamatta ole tuoneet esille tyytymättömyyttä
sosiaalityöntekijäänsä kohtaan.
Laitoksen johtajan mukaan laitos kirjaa lasten sosiaalityöntekijöiden käynnit Nappulajärjestelmään.
Laitoksen johtajaa ohjeistettiin kirjaamaan lasta koskeviin asiakirjoihin myös se, miten sosiaalityöntekijä on tavannut lasta ja onko sosiaalityöntekijä keskustellut lapsen kanssa henkilökohtaisesti muiden läsnä olematta. Laitoksen johtaja ilmoitti siirtyvänsä välittömästi edellä mainittuun kirjaamiskäytäntöön.
Eräs laitokseen sijoitettu huostaanotettu lapsi kertoi, ettei hänellä ollut aikaisemmin tietoa sosiaalityöntekijästään. Sosiaalityöntekijä oli vaihtunut monta kertaa ja lapsi oli ollut useita kuukausia ilman hänelle nimettyä vastuusosiaalityöntekijää. Lapsi ei tiennyt vastuusosiaalityöntekijänsä nimeä tai hänen yhteystietojaan. Lapsi ei ollut päässyt kotilomille heinäkuun 2017 jälkeen. Lapselle ei ollut laadittu ajantasaista asiakassuunnitelmaa. Lapsi oli aikaisemmin useaan otteeseen pyytänyt, että laitoksen johtaja ottaa yhteyttä kuntaan sosiaalityöntekijän nimeämiseksi ja kotilomien sopimiseksi. Lapsen mukaan tilanne oli ollut sama jo edellisen sijoituksensa aikana. Laitoksen johtaja oli tavoitellut johtavaa sosiaalityöntekijää puhelimitse ja
sähköpostilla tilanteen selvittämiseksi elo-, syys- ja lokakuussa.
Tarkastushetkellä laitoksessa oli käymässä lapselle määrätty uusi sosiaalityöntekijä ensimmäistä kertaa. Sosiaalityöntekijä oli tapaamisella keskustellut lapsen kanssa.
Laitoksen johtajalta saadun tiedon mukaan lasta koskeva asiakassuunnitelmaneuvottelu on
tarkoitus pitää joulukuussa 2017. Lapsen kotilomien suunnittelu ja niistä sopiminen on mahdollista aloittaa vasta asiakassuunnitelmaneuvottelussa.
Laitoksen johtajan mukaan lapsi on selvästi hyötynyt laitoksessa hänelle järjestetystä sijaishuollosta. Lapsi on ollut sijoitettuna laitokseen ja sitä ennen laitoksen tiloissa toimineeseen
perhekotiin noin puolitoista vuotta. Lapsen toimintakyky on sijoituksen myötä kasvanut. Lapsi
ei ollut aikaisemmin sitoutunut sijaishuollossa järjestettävään tukeen. Lapsi käy nyt neuropsykiatrisella valmentajalla, sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa, osallistuu ahdistuksen hallintaa tukeviin ryhmiin ja hänen itsenäinen suoriutumisensa on parantunut. Lapsen koulunkäyntiin on laitoksessa panostettu ja koulu on alkanut sujua hyvin. Lapsi ei enää käyttäydy
aggressiivisesti tai riko huonekaluja.
Sijaishuollossa lapselle on löytynyt harrastuksia, hän on osallistunut laitoksen järjestämään
leiriin ja lapsen on tarkoitus aloittaa mopokoulu.
Kustannusten jako hoitovuorokausimaksujen osalta sekä harrastuksista ja mopokoulusta sijaishuollosta vastuussa olevan kunnan kanssa on laitoksen johtajan mukaan kuitenkin epäselvää. Laitos on varautunut kustantamaan harrastuksen omista varoistaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa, mikäli sijoittajakunnan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen näistä sijaishuollon järjestämiseen kuuluvista kustannuksista.
Lastensuojelulain mukaan lapselle on määrättävä sijaishuollossa lapsen asioista vastaava
sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus valvoa lapsen edun toteutumista ja huolehtia lapsen mielipiteen sekä kuulemisen toteuttamisesta. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on
muun muassa arvioida lapselle järjestettävän sijaishuollon sisältöä ja lapsen tarpeenmukaisen
sijaishuollon järjestämistä. Sosiaalityöntekijän on valmisteltava ja tehtävä lasta koskevia päätöksiä. Sosiaalityöntekijän rooli on korostetussa asemassa sijaishuollon aikana.
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Sosiaalityöntekijälle kuuluu muun muassa lastensuojelulaissa säädetyn lapselle kuuluvan tapaamisoikeuden ja yhteydenpidon toteuttaminen ja sen edistäminen. Tapaamisista ja muusta
yhteydenpidosta lapsen ja hänelle läheisten henkilöiden kanssa sovitaan asiakassuunnitelmassa. Asiakassuunnitelmassa arvioidaan lapsen ja hänen vanhempiensa palveluiden ja tukitoimien tarvetta sekä suunnitellaan niiden järjestämistä.
Huostaanotettua lasta koskevassa asiakassuunnitelmassa on lisäksi määriteltävä ne tavoitteet, joihin sijaishuollossa pyritään, ja ne keinot, jotka ovat käytettävissä sijaishuollossa. Lasta
koskevassa asiakassuunnitelmassa määritellään sijaishuoltopaikan erityiset tehtävät, lapselle
sijaishuollossa järjestettävät palvelut ja muut tukitoimet sekä se, millä tavoin esimerkiksi lapsen ja hänen vanhempiensa ja muiden läheisten henkilöiden yhteistoiminta järjestetään ja toteutetaan. Asiakassuunnitelman avulla asianosaiset lapsen vanhemmat ja lapsi saavat heille
kuuluvia lastensuojelulaissa säädettyjä oikeuksia toteutetuksi.
Lastensuojelulain 53 §:n mukaan lapselle on aina järjestettävä riittävä mahdollisuus tavata
henkilökohtaisesti hänen asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää tai muuta lastensuojelun
työntekijää. Säännös oikeuttaa lapsen tapaamaan omaa työntekijäänsä muiden läsnä olematta ja keskustelemaan itseään ja sijaishuollon toteuttamista koskevista asioista työntekijänsä
kanssa.
Luottamuksellisen kahdenkeskisen keskustelun avulla sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus
selvittää lapsen mielipidettä ja käsityksiä sijaishuollon järjestämiseen liittyvistä asioista. Lapsen kuuleminen liittyy myös oleellisesti sijaishuollon valvontaan.
Kuullun sijoitetun lapsen osalta voitiin todeta, että sijoittajakunta on laiminlyönyt laissa sille
säädetyn velvollisuuden osoittaa lapselle lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tästä
johtuen lapsen oikeus tavata sosiaalityöntekijäänsä ja keskustella hänen kanssaan sillä tavoin,
kuin lastensuojelulain 53 §:ssä edellytetään, ei ole toteutunut. Lapsen kotilomat (yhteydenpito)
ovat myös tämän laiminlyönnin takia jääneet sopimatta ja toteutumatta useiden kuukausien
ajan.
Karkumatkat
Laitoksen johtaja kertoi, että lapsen ”hatkatessa” laitoksesta häntä etsitään ensisijaisesti laitoksen omien työntekijöiden toimesta, mutta laitos on myös käyttänyt Kultainen noutajapalvelua lasten etsimiseen ja kuljettamiseen. Laitoksen johtaja kertoi etsintätoimeksiantojen
tapahtuvan yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lapsen asioista
vastaava sosiaalityöntekijä tekee myös tarvittavan virka-apupyynnön poliisille.
Yleensä, kun Kultainen noutaja kuljettaa lasta, on laitoksen oma työntekijä myös läsnä kuljetuksessa. Toisinaan yritys on kuitenkin kuljettanut lasta myös ilman laitoksen henkilökuntaa.
Laitoksen johtajan mukaan Kultainen noutaja käyttää toiminnassaan Nappula-järjestelmää,
johon kirjataan etsinnän ja kuljetuksen tapahtumat. Tarvittaessa Kultainen noutaja voi toimittaa
kirjaukset laitokselle, mutta yleensä näitä kirjauksia ei ole liitetty lapsen asiakirjoihin, vaan raportointi on vaihdettu suullisesti ja kirjattu laitoksen Nappula-järjestelmään.
Laitoksen johtajan mukaan palvelu on tarpeellinen, ja yrityksellä on laaja verkosto sekä käsitys
siitä, missä hatkannut nuori viettää aikaansa.
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Käyttövarat ja muut lapselle annettavat varat
Käyttövaroja maksetaan 52 e kuukaudessa. Sen lisäksi lapselle maksetaan kaksi kertaa vuodessa 300 euroa vaaterahaa. Lapsen kotilomien matkat maksetaan ja lapselle annetaan kotilomien turvaamiseksi laitoksen määrittelemä käyttöraha (10 euroa / 20 euroa). Lisäksi vanhempien tilille maksetaan ylläpitokorvausta eli nk. ruokarahaa 20 euroa / kokonainen vuorokausi.
Lapsen käyttövaroja säilytetään laitoksen kansliassa, mistä lapsi saa hakea käyttövaroja tarpeen mukaan. Laitoksen johtaja kertoi tekevänsä merkinnät Nappulaan käyttövarojen maksamisesta ja niiden nostamisesta.
Laitosta ohjattiin pitämään kirjanpitoa lapsen käyttövaroista ja niiden hakemisesta. Kirjanpidossa työntekijän tulisi vahvistaa lapselle annettava summa ja lapsi kuittaa rahan vastaanotetuksi. Laitoksen johtaja ilmoitti, että käyttövarojen maksamisessa aletaan pitää Nappulajärjestelmästä erillistä kirjanpitoa, johon lapsi kuittaa saamansa rahat.
TOIMENPITEET
Tarkastushavaintojen perusteella apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin päätti ottaa omana
aloitteenaan selvitettäväksi, miksi Hyvinkään sosiaalitoimi ei ole huolehtinut siitä, että Hyvinkään sijoittamalla lapsella olisi ollut koko ajan hänelle nimetty lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.
Samalla apulaisoikeusasiamies päätti pyytää selvitystä Hyvinkäältä siitä, millä tavoin sosiaalitoimi on valvonut lapselle järjestettävän sijaishuollon laatua, ja millä tavoin se on suunnitellut
sijaishuollon järjestämistä ja sen toteuttamista lapsen edun huomioivalla tavalla.
Apulaisoikeusasiamies päätti pyytää selvitystä myös siitä, miten Hyvinkään sosiaalitoimi huolehtii lapsen nykyisessä sijaishuoltopaikassa hänen tarvitsemastaan tuesta harrastuksiin, ja
millä tavoin lapsen yhteydenpidosta hänen vanhempiinsa on sovittu.
Apulaisoikeusasiamies päätti myös selvittää yleisemmin, millä tavoin Hyvinkään sosiaalitoimi
huolehtii sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien turvaamisesta ja niiden edistämisestä.
Tarkastuspöytäkirja lähetetään tiedoksi erityislastensuojeluyksikkö Honkalyhdylle.
Pöytäkirja lähetetään tiedoksi Honkalyhtyyn lapsia sijoittaneille kunnille: Helsinki, Hyvinkää,
Jämsä, Kangasala, Lieto ja Vihti (Perusturvakuntayhtymä Karviainen).
Tarkastuspöytäkirja lähetetään tiedoksi myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Riikka Jackson
esittelijä

