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Lastensuojelu mediassa
Mielenterveyspalvelut
yhä vaikeammin
saatavissa
lastensuojelussa –
voimavaroja tuskin
tulossa lisää

Sosiaalityöntekijät:
Lastensuojelun kuormitus
yhä kasvanut –
ilmoitukset ja
kiireelliset sijoitukset
lisääntyneet

”Minusta tuli muutakin kuin mitä sinä

näet. Minusta tuli nainen joka maalasi
itselleen kodin, synnytti huutamatta lapsen,
nai miehensä vakaumuksella ja hankki
työnsä silkalla itsevarmuudella. Olen
epävarma, mutten koskaan enää
rikkinäinen. Olen niiden ihmisten
kasvattama jotka päivä päivän jälkeen
saapuivat töihin. Ottivat syliinsä. Tarttuivat
kädestä. Pakottivat harkitsemaan. Antoivat
aikaa ymmärtää. Ymmärsivät antaa.
Asettivat rajat joissa opetella rakastamaan
itseäni ja muita. Koettelivat, rankaisivat
johdonmukaisesti ja paimensivat”.
Kun lastensuojelu astui elämääni

https://kuntalehti.fi/uutiset/sote/annika-saarikkolastensuojelulakiin-lasten-kuulemiseen-velvoittava-säännos/
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Sosiaalihuoltolain uudistamisessa perhepalvelujen
painopiste muuttui
Lastensuojelun
avohuolto +
sijaishuolto
Perhepalvelut ilman
lastensuojelun
asiakkuutta

Lastensuojelun
avohuolto +
sijaishuolto

Yleiset perhepalvelut
(lapsiperheiden
sosiaalityö, kotipalvelu,
perhetyö ym.)

Kuva STM
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Tavat ilmaista huolta sosiaalihuoltoon/
lastensuojeluun sekä määräajat
Hakemus (lapsi
itse/vanhemmat)
Yhteydenotto
(viranomainen +
vanhempi/lapsi)
Lastensuojeluilmoitus/ennakollinen ls-ilmoitus

Lastensuojelutarpeen selvitys
(26§)

7vrk.

Sosiaalihuoltolain mukainen
palvelutarpeen arviointi (Shl 36§)

Muu tapa

3kk
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Lastensuojelulaki 25 § (12.2.2010/88)
Ilmoitusvelvollisuus
 Jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva,
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä
ammatinharjoittajana toimiva 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:
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Lsl 25§ Ilmoitusvelvollisuus jatkuu..

















1) sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito;
2) opetustoimi;
3) nuorisotoimi;
4) poliisitoimi;
5) Rikosseuraamuslaitos;
6) palo- ja pelastustoimi;
7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen
tuottaja;
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjä;
9) seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta;
10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin
tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu
vastaanottokeskus tai järjestelykeskus;
11) hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö;
12) koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö;
13) Tulli;
14) rajavartiolaitos;
15) ulosottoviranomainen;
16) Kansaneläkelaitos
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25 c § (12.2.2010/88)
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
 Ennen lapsen syntymää 25 §:n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on
salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus
jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan
lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.
 Kiireellisissä tapauksissa päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava
viipymättä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien
henkilöiden sosiaalipalvelujen tarve. Yhteistyössä lastensuojelun
sosiaalityöntekijän kanssa voidaan arvioida myös välittömästi lapsen
syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut.
 Lastensuojeluasia tulee vireille ja lastensuojeluasiakkuus alkaa lapsen
syntymän jälkeen siten kuin 26 ja 27 §:ssä säädetään. (30.12.2014/1302
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25 a § (30.12.2014/1302)
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

 Edellä 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa
salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen
vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisena
yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että:
 1) yhteydenotto tehdään viipymättä; ja
 2) yhteydenoton yhteydessä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu
ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt.
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Sosiaalihuollon/lastensuojelun työskentelyprosessi
Klo 8.00- 16.00: Kunnan
lastensuojelu
Klo16.00- 08.00 + vkl:
Sosiaalipäivystys!

*Asiakkuus (shl jatkuu tai ls-alkaa)
*ei asiakkuutta -> peruspalvelut

24/7

Palvelutarpeen
arviointi, max.3kk:
lastensuojelutarpeen
selvittäminen!
7arkipv

As.suunn

As.suunn
Avohuollon
tukitoimet, mm.
tehostettu
perhetyö,
perhekuntoutus,
taloudellinen tuki,
ongelmatilanteiden
selvittely

Sijaishuolto
- avohuollon
kiireellinen sijoitus
-kiireellinen sijoitus
-kiireellisen
sijoituksen jatko
HUOSTAANOTTO
Rajoitustoimenpiteet

Jälkihuolto 1821v/nuorempi
- itsenäistyminen
- Asuminen
- itsenäistymisvarat

X
Ls.ilm/SHLyht.otto

Omatyöntekijä

Lsl 13§ Vastuusosiaalityöntekijä

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
mm. kotipalvelu, sosiaalityö & sosiaaliohjaus, päihde- ja
mielenterveystyö,
kasvatus- ja perheneuvonta,
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vertaisryhmätoiminta, tukihenkilöt tai -perhe

Kiitos ajastanne!

PM/7.3.2019

