
 
 

 
    
Tärkeitä puhelinnumeroita 
 
Virka-aikana lastensuojeluasioissa voit ottaa yh-
teyttä  
Rauman sosiaalitoimistoon 
Kalliokatu 1, 26100 Rauma 
keskus p.  02 834 11  
 
Lastensuojeluilmoitukset virka-aikana: 
p. 044 431 4713 tai p. 044 793 5533 
 
Sosiaalityöntekijöiden  
puhelinaika on arkisin klo 9-10 
 
Rauman perhetukikeskus, 
Vastaanotto-osasto ja Perhekuntoutusosasto p. 
044 793 5197 
 
Lastensuojelun yhteystiedot:  
https://www.rauma.fi/lastensuojelun-yhteystiedot/ 
  
  
Virka-ajan ulkopuolella lastensuojeluasioissa ta-
voitat Satakunnan sosiaalipäivystyksestä päivys-
tävän työntekijän p. 02 623 4380. 
 
Kiireellistä apua vaativissa tilanteissa tulee aina 
soittaa hätänumeroon 112   
 
4/2020 
 
 
   
 
 
 

  
  
  
 

  
   
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelutarpeen arvio 
  

Lastensuojelu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lastensuojelu 
lapsen ja perheen tukena 
 
Kaikilla lapsilla ja perheillä on joskus vaikeuksia. 
Useimmiten erilaiset ongelmat ratkeavat omassa 
elinpiirissä. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että 
niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun 
tukea. 
 
Vanhemmuuden tukeminen tavoitteena  
 
Lapsella on oikeus hyvään huolenpitoon ja tur-
vaan. Lapsen arjessa ensisijainen vastuu näiden 
oikeuksien toteutumisesta on hänen vanhemmil-
laan. Peruspalvelujen ja lapsiperhesosiaalityön 
/lapsiperhepalvelujen tehtävänä on auttaa ja tukea 
riittävän varhain vanhempia kasvatustyössään. 
 
Mikäli lapsi on sosiaalityöntekijän arvioinnin perus-
teella suojelun tarpeessa, aloitetaan lastensuoje-
lun asiakkuus. 
 
Lastensuojeluilmoitus  
tutkitaan aina 
 
Vanhemmat, sukulaiset, naapurit ja ystävät voivat 
ottaa yhteyttä lapsen asuinkunnan sosiaalitoimis-
toon, jos huomaavat lapsen olevan avun tarpees-
sa. Lapsi tai vanhempi voi myös itse hakea apua. 
Lisäksi lastensuojelulaki määrittelee viranomaiset, 
joilla on ilmoitusvelvollisuus. 
 
 
 
 

https://www.rauma.fi/lastensuojelun-yhteystiedot/


 
Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelun tar-
peen selvittäminen Lsl 26 § 
 
Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät pal-
velutarpeen arvioinnin yhdessä tarvittavien yhteis-
työtahojen kanssa. Palvelutarpeen arviointi toteu-
tuu käytännössä tapaamalla vanhempia ja lapsia 
yhdessä ja erikseen. Tapaamisilla käsitellään lap-
sen ja perheen arkeen ja kasvatukseen liittyviä 
asioita. Esille tulleet asiat kirjataan yhteenvetoon, 
jonka perhe saa. Arviointi ja selvitystyö tehdään 
siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii kolmen kuu-
kauden määräajassa.   
 
Sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida myös 
kiireellisten toimenpiteiden tarve. Lapsi voidaan 
sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä 
vaarassa esimerkiksi vanhempien päihtymyksen 
takia tai lapsen omasta käytöksestä johtuen.  
 
 
Lastensuojelun asiakkuus 
 
Lastensuojeluilmoitus (hakemus tai tiedonsaanti) 
ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta au-
tomaattisesti. Jos palvelutarpeen arvio ja lasten-
suojelun tarpeen selvitys osoittavat lastensuojelun 
tukitoimien tarpeen, alkaa lastensuojeluasiakkuus.  
 
Asiakassuunnitelma ja avohuollon tukitoimet 
 
Lapselle määritellään hänen asioistaan vastaava 
sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin yh-
teenvetopalaverissa saattaen vaihdetaan tiedot 
perheen läsnä ollessa.  Jokaiselle asiakkaalle 
tehdään avohuollon asiakassuunnitelma, jonka 
mukaisesti lasta ja perhettä autetaan ensisijaisesti 
avohuollon tukitoimin esim. 

 lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittä-
miseen tukea  

 lapsen taloudellista ja muuta tukemista 

 lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja tera-
piapalveluja 

 tehostettua perhetyötä 

 perhekuntoutusta 

 muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tu-
kitoimia 

 
 
 
Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle  

 Sijoitus avohuollon tukitoimena  
 

Avohuollon sijoitus voidaan toteuttaa avohuollon 
tukitoimena tuen tarvetta arvioimaan, kuntouttava-
na perhehoitona tai laitoshoitona joko yhdessä 
vanhemman kanssa tai myös yksin. Sijoitus edel-
lyttää lapsen huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen 
lapsen suostumusta.  

 
Avohuollon sijoitus toteutuu Raumalla useimmin 
perhetukikeskuksen osastolle. 
 

 Sijoitus huostaanottona 

 
Joskus vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on 
lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito pi-
dempiaikaisesti kodin ulkopuolella, joko sijaisper-
heessä, ammatillisessa perhekodissa tai laitok-
sessa. Sijoitus voi tapahtua myös läheisperhee-
seen.  
 
Lapsen huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen 
ovat viimesijainen toimenpide. Huostaanoton ja 
sijaishuollon perusteet on määritelty lastensuojelu-
laissa ja niiden täyttyessä huostaanoton toteutta-
minen on ehdoton velvollisuus.  
 
Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yh-
dessä lapsen ja perheen kanssa. Huostaanottoon 
ja sijaishuoltoon liittyy sijaishuollon asiakassuunni-
telma, jossa todetaan mm. sijoituksen tarkoitus ja 
tavoitteet sekä yhteydenpito lapsen ja läheisten 
ihmisten välillä. 
 

 Jälkihuolto  

 
Lapsen kotiutumista tai nuoren itsenäistymistä 
tuetaan vielä erikseen sijoituksen päättymisen 
jälkeen. Tuen muodot ja tavat määritellään jälki-
huollon asiakassuunnitelmassa.  
Lasta ei voi jättää sijaishuollon jälkeen selviyty-
mään yksin, vaan on turvattava riittävät valmiudet 
ja tuki itsenäiseen elämään. Jälkihuoltoon kuuluu 
lapsen tai nuoren asumisen järjestäminen, tuki 
opiskeluun tai työhön, terveydenhuollon palvelujen 
ja sosiaalipalvelujen järjestäminen, tarvittaessa 
myös vanhempien tukeminen.  
 
Itsenäistymistä tukevaan toimintaan ja hankintoi-
hin voidaan käyttää itsenäistymisvaroja, joita lap-
selle on mahdollisesti kertynyt sijaishuollon aikana 
korvauksista ja etuuksista.  

 
Oikeus jälkihuoltoon päättyy viimeistään nuoren 
täyttäessä 25 vuotta. 


