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LAPSEN SUOJELU: OSA VIRANOMAISEN JULKISTA HALLINTOTEHTÄVÄÄ

• Lapsen suojelu kuuluu julkiselle vallalle – osa viranomaisten hallintotehtävää

• Lastensuojelu on julkisen vallan käyttöä (osaltaan merkittävän julkisen vallan käyttöä)

Käsitteet lapsen suojelu ja lastensuojelu on pidettävä 
samankaltaisuudestaan huolimatta tiukasti toisistaan erillään.

Lastensuojelu on yksi osatekijä lapsen suojelussa, joka puolestaan 
on yli hallintoalojen ja -rajojen menevä velvoite. 

Lastensuojelusta vastaavat lastensuojelun sosiaalihuollon 
ammattilaiset – lapsen suojelusta vastaavat kaikki ne viranomaiset 

ja muut toimijat, jotka kohtaavat lasta tai lapsen perhettä arjen 
työtehtävissään.



LAPSI OMIEN OIKEUKSIENSA HALTIJA JA LAPSEN OIKEUS ERITYISEEN SUOJELUUN

Lapsen asemasta yhdyskunnassa on kaksi 
keskeistä periaatetta (HE 13/1983):

1. Lapsella on yksilölliset oikeudet syntymästään lähtien
2. Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun

Vuoden 1984 lastensuojelulain hallituksen esityksen (HE 
683/1983) yleinen tulkintaohje: 

Lapsen oikeus erityiseen suojeluun syrjäyttää aina sen 
kanssa ristiriidassa olevat aikuisten edut

(suojelu- ja auttamisjärjestys)



LAPSEN SUOJELUN OIKEUDELLINEN PERUSTA

LAINSÄÄDÄNNÖN RAAMIT

LAINSÄÄDÄNNÖN RAAMIT

LAPSEN SUOJELU

Lapsen etu

Lapsen etu Lapsen etu Lapsen etu

”Arkijärki / 
Maalaisjärki”

”Ainahan on tehty näin”

”Kukaan ei ole tästä koskaan valittanut” ”Ei tästä kukaan tule valittamaan”

”Tietojärjestelmät ei mahdollista toimimaan niin”

”Kiire”

”Muutkin tekee näin”

”Meidän käytäntönä on tehdä näin”



LAPSEN ETU

• Lapsella on oikeuksia kaikessa elämänpiirissään: kotona, päivähoidossa, koulussa sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa yms.

Lapsen etu toteutuu, kun kaikista hänelle turvatuista oikeuksista 
huolehditaan ja ne turvataan. 

Lasta koskeva ratkaisu ei voi olla lapsen edun mukainen, jos 
hänen omaa mielipidettään ei ole selvitetty ja otettu huomioon.



LAPSEN ASIOISTA PÄÄTÄMINEN

• Lapsen asema itseään koskevien asioiden käsittelyssä ei merkitse sitä, että lapselle pitäisi tai 
voisi siirtää täysimääräisesti päätösvaltaa

• Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 4 §: Lapsen asioista päättäminen 
(Huom. lastensuojelulain 45 §)

• Hallintolain 14 §: Lapsen puhevalta (Huom. Lastensuojelulain 21 §)

VANHEMMUUS HUOLTAJUUS

EROT:



LAPSEN HYVINVOINNISTA VASTAAVAT ENSISIJAISESTI LAPSEN HUOLTAJAT 

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen 
vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädetään.

Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän 
kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä 
ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.

Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia 
henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. 
Jäljempänä tässä laissa säädetyin edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle tai ryhtyä 
muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksi.

Lastensuojelulaki 2 §:



EHKÄISEVÄ LASTENSUOJELU

• Lastensuojelulaki 3 a §: Ehkäisevä lastensuojelu

• Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää 
lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana

• Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 
sekä tuetaan vanhemmuutta

• Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi 
opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa 
sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, ehkäisevää tukea järjestetään osana avo-, sijais- tai 
jälkihuoltoa



LAPSI- JA PERHEKOHTAINEN LASTENSUOJELU

• Lastensuojelulaki 3 §:

• Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä 
järjestämällä avohuollon tukitoimia

• Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto 
sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto

• Viimesijainen vastuu lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta on lastensuojelun sosiaalityöllä

• Lastensuojelun viranhaltijoilla on sellaisia toimivaltuuksia, mitä muilla lasten ja lapsen perheiden 
parissa työskentelevillä ei ole

• Lastensuojelulaki 4 § / Lastensuojelun keskeiset periaatteet:

• Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava 
huomioon lapsen etu (lastensuojelulain 4 § 2 momentti)



LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMIEN ENSISIJAISUUDESTA

• Lastensuojelun avohuollon tukitoimien ensisijaisuudesta säädetään lastensuojelulain 4 §:n 3 
momentissa

• ”Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä 
ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi”. 

• Lapsella ja lapsen perheellä on oikeus saada tuen tarvettaan vastaavat tarkoituksenmukaiset 
palvelut



LASTENSUOJELUN ASIAKKUUS

LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Lastensuojelun asiakas



LAPSEN SOSIAALIHUOLTOASIAN VIREILLETULO
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LAPSEN SOSIAALIHUOLTOASIAN VIREILLETULO 

• Sosiaalihuoltolaki 34 §:n 1 momentti:

• Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun kunnan sosiaalihuollon 
työntekijä on muutoin tehtävissään saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen 
tarpeessa olevasta henkilöstä

• Lastensuojelulaki 26 §:n 1 momentti:

• Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu 
lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun 
tarpeessa olevasta lapsesta



LAPSEN SOSIAALIHUOLTOASIAN VIREILLETULO

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET 
VIREILLETULOTAVAT:

1) Yleisiä sosiaalipalveluja koskeva 
hakemus

2) Yhteydenotto sosiaalihuoltoon 
tuen tarpeen arvioimiseksi         
(SHL 35.1 §)

3) Ilmoitus sosiaalihuollon tuen 
tarpeessa olevasta henkilöstä     
(SHL 35.2 §)

4) Sosiaalihuollon viranhaltija saa 
muutoin tietään mahdollisesti 
sosiaalihuollon tarpeessa olevasta 
lapsesta

LASTENSUOJELULAIN MUKAISET 
VIREILLETULOTAVAT:

1) Lastensuojelulain mukaisia 
palveluja koskeva hakemus

2) Yhteydenotto sosiaalihuoltoon 
tuen tarpeen arvioimiseksi          
(LSL 25a §)

3) Lastensuojeluilmoitus (LSL 25.1 §)
4) Lastensuojelun työntekijä saa 

muutoin tietään mahdollisesta 
lastensuojelun tarpeessa olevasta 
lapsesta



LAPSEN SOSIAALIHUOLTOASIAN VIREILLETULO

• Lapsen sosiaalihuoltoasia voi tulla vireille ennen kaikkea sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain 
nojalla

• Se, kumman lain nojalla asia tulee vireille, ratkaisee vireilletuloasiakirja ja se sisältö 

Lasta koskeva asia vireille 
sosiaalihuoltolain nojalla

Lasta koskeva asia vireille 
lastensuojelulain nojalla

Sosiaalihuoltolain 36 §:n 
mukainen menettely

Lastensuojelulain 26 §:n 
mukainen menettely



LASTENSUOJELUILMOITUS
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LASTENSUOJELUILMOITUS

• Lastensuojeluilmoituksesta säädetään lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa

• Säännöksessä on lueteltu kaikki ilmoitusvelvolliset tahot

• Näillä tahoilla on VELVOLLISUUS lastensuojeluilmoituksen tekemiseen

• Lastensuojelulain 25 §:n 2 momentin myös muut kuin ilmoitusvelvolliset voivat tehdä 
lastensuojeluilmoituksen: Heillä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus

• Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä aina salassapitosäännösten estämättä

• Koskee sekä ilmoitusvelvollisuutta että oikeutta tehdä lastensuojeluilmoitus

• Poikkeuksena rippiin ja muuhun sielunhoitoon liittyvä salassapitovelvollisuus 
(lastensuojelulain 25 §:n 4 momentti)

• Huom! Myös lastensuojelulaki 2 §:n 2 momentti



LASTENSUOJELUILMOITUS

Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot: 

• 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon

• 2) Opetustoimen

• 3) Nuorisotoimen

• 4) Poliisitoimen

• 5) Rikosseuraamuslaitoksen

• 6) Palo- ja pelastustoimen

• 7) Sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan

• 8) Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän

• 9) Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan

• 10) Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen

• 11) Hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön 

• 12) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön

• 13) Tullin

• 14) Rajavartiolaitoksen

• 15) Ulosottoviranomaisen

palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia 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



LASTENSUOJELUILMOITUKSEN KYNNYS

• Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot ovat velvollisia viipymättä 
ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle lapsesta jonka

• Hoidon tai huollon tarve

• Kehitystä vaarantavat olosuhteet tai

• Oma käyttäytyminen

Edellyttää mahdollista lastensuojeluntarpeen selvittämistä



YLEISTÄ LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA

• Lastensuojeluilmoituksen esteenä ei ole se, että lapsi tai huoltaja vastustaa ilmoituksen tekemistä

• Hyvän hallinnon mukaista on, että asiakassuhteessa olevalle asiakkaalle ilmoitetaan 
lastensuojeluilmoituksen tekemisestä

• Informointi voidaan kuitenkin jättää tekemättä jos

• Asia on niin kiireinen, ettei ilmoitusta asiakkaalle voida tehdä

• Muut syyt puoltavat informoinnin tekemättä jättämistä

• Kirjallinen tai suullinen lastensuojeluilmoitus

• Suullisen ilmoituksen dokumentointi

• Ilmoitusvelvolliset tekevät lastensuojeluilmoituksen nimellään

• He eivät voi tehdä lastensuojeluilmoitusta anonyymisti, ilmoituksen tekijä pitää voida 
identifioida

• Henkilöt, joilla on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus, he voivat tehdä sen myös anonyymisti

• Ilmoittajan henkilöllisyystiedot eivät ole automaattisesti salassa pidettäviä → Ilmoittajaa tulee 
tästä informoida



YLEISTÄ LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA

• Neljä tärkeää seikkaa liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen:

1. Lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei voi delegoida!

2. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä vaikka on tieto, että samasta tilanteesta on tehty jo 
jonkun toisen ammattikunnan toimesta ilmoitus

3. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ei vaikuta se, onko lapsi jo lastensuojelun asiakkaana 
vai ei!

4. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen pitää uusia jos lapsen tilanteeseen ei tule muutosta tai 
se pahenee



ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS
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ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS

• Ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta säädetään lastensuojelulain 25 c §:ssä

• Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään syntymättömästä lapsesta

• Varhaisin lapsen suojelun muoto

• Keskeisiä toimijoita ennen kaikkea neuvola ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot ovat samat kuin 
lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot (lastensuojelulaki 25 §:n 1 momentti)



ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS

• Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kynnys:

• ”Perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia 
välittömästi syntymänsä jälkeen”.

• Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kynnys on korkeampi kuin varsinaisen 
lastensuojeluilmoituksen kynnys

• Ilmoittajalla tulee olla varmaa tietoa esim. lapsen äidin päihdeongelmasta, vakavasta 
mielenterveyden häiriöstä tai vapausrangaistuksesta 

• Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen syyt voivat olla myös lapsen tulevasta isästä

• Vrt. Sosiaalihuoltolaki 35 §:n 4 momentti



TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE: LSL 25.3§
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TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE: LSL 25 § 3 MOMENTTI

• Lastensuojelulain 25 §:n 3 momentissa säädetään poliisille tehtävästä ilmoituksesta

• Lastensuojelulain 25 §:n 1 momentin mukaisen ilmoitusvelvollisten on velvollisuus tehdä 
salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden 
seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu:

1. Rikoslain 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko 

2. Rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi 
säädetty teko

Teosta säädetty enimmäisrangaistuksen tulee olla vähintään kaksi vuotta vankeutta



ILMOITUS POLIISILLE: LSL 25 §:n 3 momentti

EPÄILYN HERÄÄMINEN

POLIISI

LASTENSUOJELU
Tutkintapyyntö

Lastensuojeluilmoitus!



VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ LAPSEN SUOJELUSSA
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VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ LAPSEN SUOJELUSSA

• Keskeiset lapsen suojeluun liittyvät viranomaisten välisen yhteistyön muodot:

• Konsultaatio

• Sosiaalihuoltoasian vireillepano

• Palvelutarpeen arviointi / palvelujen ja tukitoimien tarjoaminen

• Asiakassuunnitelma



PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

• Palvelutarpeen arvioinnista säädetään sosiaalihuoltolain 36 §:ssä ja lastensuojelulain 26 §:ssä

• Lapsen kiireellisen sosiaalihuollon avun / kiireellisten lastensuojelun palvelujen arvioinnin jälkeen 
tulee ratkaista se, tehdäänkö asiassa palvelutarpeen arviointia

• Lapsella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta

• ”Ilmeisen tarpeetonta”- käsitettä tulee tulkita suppeasti

• Mikäli lapsen asia on tullut vireille lastensuojelulain nojalla, tulee ratkaista myös se, selvitetäänkö 
palvelutarpeen arvioinnissa myös lapsen lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien 
tarve

• Myös sosiaalihuoltolain nojalla vireille tulleessa lasta koskevassa asiassa palvelutarpeen 
arviointi voidaan laajentaa tarvittaessa koskemaan myös lastensuojelulain mukaisia palveluja 
ja tukitoimia

• Perhettä on informoitava viivytyksettä, jos palvelutarpeen arviointi kattaa myös 
lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimenpiteiden arvioimisen



PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 41 §:

• Palvelutarpeen arvioinnista vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, 
että käytettävissä on lapsen yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja 
osaamista

• Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden 
viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on palvelutarpeen arvioinnista vastaavan työntekijän 
pyydettävä heitä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen

• Pyydettyjen tahojen on velvollisuus osallistua palvelutarpeen arvioinnin laatimiseen

• Säännöstä täydentää terveydenhuoltolain 69 §:n 2 momentti



PALVELUTARPEEN ARVIOINTI



SOSIAALIHUOLTOLAIN (710/1982) 41 §: OLINPAIKKAAN PÄÄSY

• Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 41 § (vuoden 1982 sosiaalihuoltolaki):

• Milloin sosiaalihuollon ilmeisessä tarpeessa olevan henkilön etu terveyden, kehityksen tai 
turvallisuuden vakavan vaarantumisen vuoksi sitä välttämättä vaatii eikä sosiaalihuollon 
tarve muutoin ole selvitettävissä, sosiaalityöntekijällä on oikeus 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun toimielimen määräämän johtavan sosiaalihuollon viranhaltijan 
määräyksestä huollon tarpeen selvittämiseksi päästä tällaisen henkilön asuntoon tai 
muuhun olinpaikkaan.

• Milloin asuntoon tai olinpaikkaan pääseminen estetään, on sosiaaliviranomaisen 
pyydettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 22 §:ssä 
tarkoitettua virka-apua poliisiviranomaiselta



LAPSEN OIKEUDET OVAT MEIDÄN KAIKKIEN AIKUISTEN VELVOLLISUUKSIA.
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