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Lapsen hoidon ja tuen tarpeen arviointi: nivelvaiheet ja yhteistyö 

Eli mitä asioita on otettava huomioon, kun rikoksesta epäillyllä tai tuomitulla ihmisellä on lapsia. Alla on kaavio vankeus- ja vapautusprosessin 

etenemisestä ja seuraavilla sivuilla avataan kutakin kohtaa erikseen.  

 

  

 

 

 

 

1. Tutkintavankeus

2. Arviointi ja sijoittelu

vankeus

3. Rangaistuksen 
suorittaminen

Muutos vanhempien/lasten 
olosuhteissa rangaistuksen 

aikana

4. Koevapauden 
valmistelu

Valvottu koevapaus 
(Vkv)

5. Vapautuminen

valvonta

YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT MENETTELYT

6. Lapsen hoidon ja tuen 

tarpeen arviointi 

Lastensuojeluilmoitus  

Ennakollinen 

lastensuojeluilmoitus 

 

Lapsen hoidon ja tuen 

tarpeen arviointi 

 Lapsen mielipiteen 

selvittäminen (Vkv) 
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1. Tutkintavankeuden alussa vankilan sosiaalityöntekijä selvittää vangin sosiaalisen tilanteen, kuten asumisen, toimeentulon ja perhe-asiat 

sekä tekee yhteistyössä vangin kanssa tarvittavat toimenpiteet ja yhteydenotot kotikunnan aikuissosiaalityöhön.  Tutkintavankeuden 

aikana tiedot kirjataan vankitietojärjestelmään ”toiminta tutkintavankeusaikana”.  Jos perhetilanne /lasten tilanne herättää huolta, 

vankilan sosiaalityöntekijä ryhtyy tarvittaviin  toimenpiteisiin (prosessikuvaus alla kohdassa 6.) Alaikäisistä vangeista tehdään aina 

lastensuojeluilmoitus. 

 

2. Kun vanki saa käräjäoikeuden/hovioikeuden päätöksen, muuttuu hän vankeusvangiksi. Rikosseuraamusalueen  arviointikeskus tekee 

vangille riski-ja tarvearvion, rangaistusajan suunnitelman ja päättää vangin sijoitusvankilan. Vangin perhetilanne kartoitetaan arvioinnin 

yhteydessä ja ollaan tarvittaessa yhteydessä kunnan aikuissosiaalityöhön tai  lastensuojeluun. Tarve perheasioiden hoitamisesta, 

perhetyön tarve ja yhteydenpito perheeseen  kirjataan rangaistusajan suunnitelman yhdeksi tavoitteeksi.  

 

3. Vankeuden aikana vangin ja/tai  perheen elämäntilanteessa saattaa tapahtua monenlaisia muutoksia, jotka voivat herättää huolta tai 

perhe ja lapset tarvitsevat tukitoimia.  Vanki tai vankilan sosiaalityöntekijä ottavat yhteyttä kunnan aikuissosiaalityöhön tai 

lastensuojeluun. Kuvaus prosessista kohta 6.  

Huostaanottotilanteissa voi olla tapaamisjärjestelyjä, joissa yhteys otetaan joko lastensuojeluun tai lastenvalvojaan, tapauksesta tai 

asiakkudesta riippuen. Vangilla voi olla tapaamissopimus, rajoituksia tai muita ehtoja lapsen tapaamisessa tai yhteydenpidossa. Tällöin  

yhteys otetaan ensisijaisesti lapsen huoltajaan ja tarvittaessa lasten valvojaan, käräjäoikeuteen tai joissain tapauksissa lastensuojeluun  

4. Vanki voi suorittaa loppuosan rangaistuksestaan (enintään 6 kk) valvotussa koevapaudessa. Lain valvotusta koevapaudesta mukaan alai-

käisen lapsen mielipide on selvitettävä ja tarvittaessa lasta on kuultava yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Lapsen 

mielipiteen selvittämisasiassa vetovastuu on rikosseuraamuslaitoksen virkamiehellä. Valvotun koevapauden edellytysten selvittämisen 

yhteydessä on selvitettävä suunnitellussa asunnossa vakituisesti tai huoltajuussopimuksen perusteella yli 50 prosenttia ajastaan koeva-

pauden aikana asuvan alaikäisen lapsen mielipide. Lapsen mielipiteen selvittämisessä noudatetaan lastensuojelulain 20 §:n mukaisia 

menettelyjä. Yhteydenotto tai virka-apupyyntö on tehtävä riittävän ajoissa, noin kuukautta ennen aiottua ajankohtaa.  Mikäli lapsen 

mielipidettä ei selvitetä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa, lapsen mielipiteen selvittää Rikosseuraamuslaitoksen virka-

mies, jolla on tehtävään vaadittava koulutus. Alaikäisen lapsen mielipide voidaan jättää selvittämättä vain, jos selvittäminen vaarantaisi 
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lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi perheen, lastensuojelun ja vankilan jo meneillään 

olevan tiiviin yhteystyön vuoksi. Alaikäistä on kuultava yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa, jos on tiedossa, että lapsi on ol-

lut huostaan otettuna tai muuten lastensuojelutoimenpiteiden kohteena, jos vanki ja lapsi eivät ole asuneet samassa asunnossa tai ta-

vanneet toisiaan vankila-aikana tai heidän kanssakäymisestään on pitkä aika ja/tai jos vankilassa katsotaan, että tarvitaan ulkopuolista 

asiantuntemusta lapsen mielipiteen selvittämiseen. Tapaamisessa voi ilmetä tarvetta palvelutarpeen arviointiin (aikuissosiaalityö/ 

palvelutarpeen selvitysyksikkö tai lastensuojelu).  

5. Vapautumisen valmistelussa ja ehdonalaisen vapauden valvonnan aikana saattaa syntyä tarve lapsen tuen ja hoidon tarpeen arviointiin  

 

6. Lapsen hoidon ja tuen arviointi, lastensuojeluilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus 

 

Tarvetta ennakolliseen lastensuojeluilmoitukseen voi syntyä tarve missä tahansa vankeuden prosessin aikana, esimerkiksi raskaus tai 

synnytys vankeuden aikana.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä selvittää tutkintavangin/vangin  perhetilannetta. 

 

Lastensuojelun konsultointi tarvittaessa 

YHTEYDENOTTO/ILMOITUS 

SOSIAALIHUOLLON 

TARPEESTA (SHL 35 §; 

lastensuojelu, 

aikuissosiaalityö), jos 

perheellä tuen tarvetta tai 

työntekijä ei saa selvyyttä 

perhetilanteesta 

LASTENSUOJELUILMOITUS, jos huoli 

lapsen hyvinvoinnista 
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Jos erityistä tuen tarvetta ei ilmene, niin ei tarvita yhteydenottoa lastensuojeluun. 

 

Yhteenvedon koostivat 

 

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen (RISE) aluekeskus ja yksiköt, Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits ja Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 

osaamiskeskus. Työskentelyyn osallistui myös Etelä-Suomen kuntien sosiaalialan ammattilaisia, järjestöjä ja Laurea ammattikorkeakoulun opettajia ja 

opiskelijoita 


