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Koulutuksen sisällöstä

• Mitä lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki sanovat 
ilmoittamisvelvollisuudesta ?

• Minkälaista apua lapsiperhe voi saada sosiaalitoimen kautta? 

• Toimintamallit erityyppisiin tilanteisiin  

• Mistä saa lisätietoa sosiaalityön palveluista ?



Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

• Sosiaalihuoltolain 35 § Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen 
tarpeen arvioimiseksi velvoittaa laajasti ammattihenkilöitä ja 
viranomaisia.

• Ilmoitus tehdään, jos esimerkiksi varhaiskasvatuksessa 
työskentelevä on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka 
sosiaalihuollon tarve on ilmeinen. 

• Ammattilaisen on ohjattava henkilöä hakemaan sosiaalipalveluja 
tai henkilön antaessa suostumuksensa, on otettava yhteyttä 
kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta 
tuen tarve arvioitaisiin.

• Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta voi liittyä myös aikuisen 
palvelutarpeeseen.



Lastensuojeluilmoitus

• Lastensuojeluilmoitus tehdään aina lapsesta. Voit tarvittaessa kysyä neuvoa 
lastensuojelusta kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.

• Lastensuojelulain 25 §:n velvoittaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilökuntaa 
salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta 
vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon 
ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

• Jos sinulla on ilmoitusvelvollisuus, et voi tehdä lastensuojeluilmoitusta anonyymisti 
työssäsi ilmi tulleissa tapauksissa. Huoltajalla ja lapsella on oikeus tietää, kuka ilmoituksen 
on tehnyt. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilöllisyyden paljastaminen voisi vaarantaa 
lapsen edun tai ilmoittajan turvallisuuden tai väkivallan tai muiden vastatoimenpiteiden 
uhka on mahdollinen. Sosiaalityöntekijä arvioi nimettömän ilmoituksen tarpeellisuuden.

• Yleensä on hyvä kertoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä huoltajille ja lapselle. 
Ilmoitus täytyy tehdä välittömästi esimerkiksi silloin, kun yhteydenotto vaarantaa lapsen 
turvallisuuden tai kun lapsi on kiireellisen lastensuojelun tarpeessa.

• Tilanteissa, joissa epäilet lapsen on joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalisen 
hyväksikäytön kohteeksi otat välittömästi lastensuojeluun.

Lähde: THL, Lastensuojelun käsikirja.



Velvollisuus ilmoittaa poliisille

• Lastensuojelulaki velvoittaa tekemään salassapitosäännösten 
estämättä ilmoituksen poliisille, jos esimerkiksi 
varhaiskasvatuksen ammattilainen saa tehtävässään tietoon 
seikkoja, joiden perusteella syytä epäillä, että lapseen on 
kohdistettu:

1. rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena 
rangaistavaksi säädetty teko; tai

2. sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen 
kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, 
josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi 
vuotta vankeutta.



Lastensuojelun ilmoittamisprosessi

Huoli lapsesta tai 
lapsen 

kasvuolosuhteista  
Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalityöntekijä arvioi 
kiireellisen 

lastensuojelun tarpeen

Lastensuojelun tarpeen 
selvitys aloitetaan 7 

arkipäivän kuluessa ja 
valmistuu 3 kuukauden 

sisällä 

Ei asiakkuutta

Lastensuojelun 
asiakkuus

Sosiaalihuoltolain 
mukainen asiakkuus



Erilaiset asiakkuudet
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annettava tuki, 
esimerkiksi 
varhaiskasvatuksessa

Lapsi tarvitsee 
sosiaalipalveluita.

Tuki esimerkiksi 
vanhemman lievään 
uupumukseen tai lieviin 
mielenterveysongelmiin, 
verkostojen puutteeseen, 
kasvatukseen tai 
vuorovaikutukseen 

liittyviin ongelmiin 

Sosiaalihuoltolain 
mukaiset palvelut 
eivät riitä 
muuttamaan lapsen 
tilannetta, vaan 
tarvitaan 
lastensuojelun 
palveluita.

Lastensuojelun 
tavoitteena on, että 
lapsi  voisi  
ensisijaisesti asua 
kotona.

Joskus sijoitus  on 
ainoa vaihtoehto 
turvata lapsen arki.



Lastensuojeluasiakkuus vs 
erityisen tuen asiakkuus

Kasvuolosuhteet 
vaarantavat tai eivät 

turvaa lapsen 
kehitystä tai lapsi 

itse vaarantaa omaa 
kehitystään 

Erityistä tukea 
tarvitseva lapsi

Tarvitaan 
lastensuojelulain 

palveluita

Lastensuojelun 
asiakkuus

Sosiaalihuoltolain 
palvelut riittävät ja 
niitä halutaan ottaa 

vastaan

Sosiaalihuoltolain 
mukainen asiakkuus



Huoli lapsesta

• Huoli ilmaisee, että asioiden ennakoidaan menevät lapsen tai nuoren kannalta 
huonoon suuntaan, ellei saada aikaan muutosta.

• Huoli lapsesta on subjektiivinen tuntemus tilanteesta. Työntekijän työkokemus, 
elämänkokemus ja persoonallisuus vaikuttaa tilanteen arviointiin

• Huoli kannattaa ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
asiakasta kunnioittavalla tavalla  

Lähde :  Erikson & Arnkil “Huoli puheeksi- opas varhaisista dialogeista “



Huolen asteet

Ei huolta

Kaikki hyvin

Ei tarvetta
lisävoimavaroille

Pieni huoli

Huoli tai ihmettely 
käynyt mielessä.                             

Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin 
hyvä.     

Ajatuksia 
lisävoimavarojen 
tarpeesta

Tuntuva huoli

Huoli on tuntuvaa.

Omat voimavarat 
ovat ehtymässä.

Lisävoimavarojen 
ja kontrollin 
lisäämisen tarve.

Suuri huoli

Huoli on erittäin 
suuri.

Omat keinot ovat 
lopussa.                       

Tilanteeseen on 
saatava muutos 
heti.

Lähde :  Eriksson & Arnkil “Huoli puheeksi- opas varhaisista dialogeista “



Vanhemmat ovat mukavia ja yhteistyöhaluisia ja lapsi vaikuttaa 
hyvinhoidetulta. Eräänä päivänä vanhempi tulee hakemaan lasta, 
tuoksuu alkoholille, kävelee epävakaasti ja puhuu samalla kovaäänisesti 
kännykkään. Kuulet kuinka vanhempi uhkailee puhelun toista osapuolta 
itsensä tappamisella. Lapsi hätääntyy tilanteessa ja itkee. 

Case 1

Olisitko yhteydessä sosiaalitoimeen perheen 
asioissa? 
Jos olisit, minkälainen yhteydenotto olisi 
tarpeen? 



Perhe on jäänyt maksamattomien vuokrien takia asunnottomaksi. He asuvat nyt 
sukulaisen luona tämän kaksiossa, joka sijaitsee naapurikunnassa. Lasten käytös 
on muuttunut levottomaksi ja itkuiseksi asunnottomaksi jäämisen jälkeen. Yksi 
lapsista ei saa nukuttua ja valvottaa koko perhettä öisin. Vanhemmat kertovat 
etteivät saa uutta asuntoa koska he ovat menettäneet luottotietonsa. 
Vanhemmat kertovat soittaneensa Kelaan mutta sieltä ei ole soitettu takaisin. 
Lapsilla ei ole kunnollisia talvivaatteita

Case 2

Olisitko yhteydessä sosiaalitoimeen perheen 
asioissa? 
Jos olisit, minkälainen yhteydenotto 
olisi tarpeen? 



5-vuotiaalla pojalla on toistuvasti vaikeuksia jäädä päiväkotiin. Päivän aikana lapsi 
on usein vetäytyvä ja haluton lähtemään mukaan yhteiseen toimintaan. 
Lähtötilanteessa päiväkodin hoitaja on useita kertoja nähnyt lapsen lyövän äitiä 
nyrkillä. Äiti ei puutu lyömiseen. Äiti kertoo että on itse hakeutunut 
perheneuvolaan saadakseen apua viisivuotiaan kasvatukseen. Ensimmäinen aika 
on kahden kuukauden päästä, sillä jonot ovat pitkät. Äiti on avoin ja 
yhteistyöhaluinen. 

Case 3

Olisitko yhteydessä sosiaalitoimeen perheen 
asioissa? 
Jos olisit, minkälainen yhteydenotto 
olisi tarpeen? 



Kuusivuotiaalla on lämpimät ja läheiset välit molempien vanhempiensa kanssa ja on 
hyvinhoidettu. Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on usean vuoden ajan kuormittanut jatkuvat 
erimielisyydet lapsen isän kanssa. Erimielisyydet liittyvät päiväkodissa tarjolla olevaan 
ruokavalioon. Isällä on ravintoasioista erittäin vahvat mielipiteet, ja keskustellessa näistä 
asioista hän kiihtyy helposti  ja sanoo asioita, joista vastapuoli kokee itsensä loukatuksi. Hän 
saattaa rynnätä suutuspäissään ulos kesken neuvottelun.  Vuorovaikutuksessa kuusivuotiaan 
kanssa isä näyttäytyy hyvänä isänä, joka kykenee säilyttämään rauhallisuutensa myös 
stressaavissa tilanteissa. 

Case 4

Olisitko yhteydessä sosiaalitoimeen perheen 
asioissa? 
Jos olisit, minkälainen yhteydenotto 
olisi tarpeen? 



Miten tukea haastavassa tilanteessa olevaa perhettä
kun ilmoittamiskynnys ei täyty?

• Tavoittele hyvää vuorovaikutussuhdetta vanhemman kanssa. 
Vuorovaikutussuhteet ammattilaisten kanssa voivat olla merkittävä tuki 
kuormittavassa tilanteessa olevalle perheelle.

• Pyri keskustelemaan ongelmatilanteista suoraan. Lapset puheeksi-menetelmä 
on yksi vaihtoehto.

• Tiedota esimerkiksi päiväkodin ilmoitustaululla lapsiperheiden hyvinvointia 
tukevista palveluista ja toiminnasta. 

• Monille vanhemmille riittää haastavissa tilanteissa läheisten tuki tai vertaistuki. 
Ammattiapua tarvitaan kun nämä eivät riitä.

• Kunnioitus erilaisia mielipiteitä ja elämäntapoja kohtaan on tärkeää, kun 
työskennellään vaikeassa tilanteessa elävien perheiden kanssa.

• Muista että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on 
salassapitovelvollisuus asiakkaana olevan perheen asioista.



Lisätietoa

THL:n Huoli puheeksi-materiaali  

THL:n Lastensuojelun käsikirja 

Lastensuojelulaki

Sosiaalihuoltolaki

Suomen Mielenterveysseuran Lapset-puheeksi-menetelmä

Eriksson & Arnkil: Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista.

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret%20ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen
https://thl.fi/en/web/lastensuojelun-kasikirja
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L5P25
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/toimiva-lapsi-perhe-ty%C3%B6/lapset-puheeksi-lp-menetelm%C3%A4
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90845/URN_ISBN_978-951-33-1792-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kiitos!


