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LASTENSUOJELUILMOITUS 

Lastensuojelulaki 25 §   Sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, Rikosseuraamuslaitoksen, 
palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, 
seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja 
auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen tai järjestelykeskuksen, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön, 
koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön, Tullin, rajavartiolaitoksen, ulosottoviranomaisen tai Kansaneläkelaitoksen 
palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki 
terveydenhuollon ammattihenkilöt 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 lastensuojelutarpeen selvittämistä. 

Edellä tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus myös poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon 
tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä että lapseen on kohdistettu: 

1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai
2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen tai terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty

enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

Sosiaalihuoltolaki 44 §    Asiakkaan hoidossa olevan lapsen tai muun henkilön hoidon ja tuen tarve on selvitettävä, kun asiakas: 
1) saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana tai ennen tarvittavien

palvelujen
saamista hänen kykynsä täysipainoisesti huolehtia hoidosta tai kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen;

2) aloittaa tutkintavankeuden tai vankeusrangaistuksen suorittamisen.

Ilmoituksen syy: 

lapsen väkivaltainen käyttäytyminen 
lapsen päihteiden käyttö 
lapsen itsetuhoisuus / psyykkiset vaikeudet 
lapsen pahoinpitelyepäily 
lapsen hoidon laiminlyönnin epäily 

lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily 
vanhemman mielenterveysongelmat 
vanhemman päihdeongelmat 
perheväkivaltaepäily 

Muu syy: 
(esim. lapsen iänmukaisesti tarvitseman valvonnan laiminlyönti, kodin puutteelliset olosuhteet, ym.) 

Lapsen nimi Henkilötunnus 

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Lapsi asuu äidin isän  Muun huoltajan kanssa 

Vanhemman nimi Henkilötunnus Vanhemman nimi Henkilötunnus 

Osoite Puhelin Osoite Puhelin 

Postitoimipaikka Postinumero Postitoimipaikka Postinumero 
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Lastensuojeluilmoituksesta ilmoitettu vanhemmalle / vanhemmille 
kyllä ei   ei tietoa  syy    

Lapselle on kerrottu lastensuojeluilmoituksesta: 
kyllä ei ei tietoa  syy  

Tilannekuvaus / tapahtuma-aika- ja paikka / havainnot / kertomukset 

Päiväys ja ilmoituksen tekijä(t), allekirjoitus, puhelin (työ) 

Organisaatio ja ammattinimike 
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