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LASTENSUOJELUN
TARKOITUKSENA ON TURVATA
LAPSEN OIKEUS TURVALLISEEN
KASVUYMPÄRISTÖÖN,
TASAPAINOISEEN JA
MONIPUOLISEEN KEHITYKSEEN
SEKÄ ERITYISEEN SUOJELUUN

LASTENSUOJELULAKI 1§ 417/2007



VARHAINEN TUKI
JA PUUTTUMINEN
• Matalan kynnyksen palvelut ja

vanhemmuuden tuki

• Ennakollinen
lastensuojeluilmoitus (LsL 25c§)

• Lastensuojelun
ilmoitusvelvollisuus (LsL 25)

• Lapsen tilanteen huomioiminen,
kun vanhemmalla vakavia
ongelmia (ShL, 44§, ThL 70§)

• Lupa lapsen tilanteen
selvittämiseen vastoin huoltajan
suostumusta (LsL 28§)
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LASTENSUOJELUN RAJAN MUUTOS -
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET
PALVELUT PERUSTASOLLA

”Erityisen tuen tarpeessa oleva
lapsi” (HE164/2014)

• Paljon erilaista tuen tarvetta

• Kehitysvamma tms.

• ”Lapsen terveys tai kehitys
vaarantuu oman käyttäytymisen
tai kasvuolosuhteiden takia”

->

• Omatyöntekijä
(sosiaalityöntekijä)

Etunim i Sukunim i – ESIT YKSEN NIMI 4

Lasten ja perheiden
sosiaalipalvelut (ShL 1301/2014)
• Neuvonta ja ohjaus
• Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
• Sosiaalinen kuntoutus
• Perhetyö
• Kotipalvelu
• Kasvatus- ja perheneuvonta
• Valvotut tapaamiset
• Vertaisryhmätoiminta
Ohjausvelvoite! (35§)



LASTENSUOJELULAIN MUKAISET
PALVELUT

Avohuollon tukitoimet

• Shl tukitoimet

• Selvittely

• Taloudellinen tuki

• Hoito- ja terapiapalvelut

• Tehostettu perhetyö

• Perhekuntoutus

• Muut lasten ja perhettä tukevat
palvelut

Etunim i Sukunim i – ESIT YKSEN NIMI 5

• Lastensuojelun kriteerit

• Kasvuolosuhteet
vaarantavat tai eivät turvaa
lapsen terveyttä / kehitystä

• Lapsen oma
käyttäytyminen vaarantaa
terveyttä ja kehitystä

• Lapsi tarvitsee
lastensuojelun tukitoimia



SIJOITUS KODIN
ULKOPUOLELLE
Avohuollon sijoitus

• Perustuu suostumukseen

• Tilapäinen, arvioitava 3 kk välein

• Ei saa käyttää toistuvasta

Kiireellinen sijoitus

• Välitön vaara + huostaanoton
kriteerit

• Voimassa 30 + 30 päivää tai
huostaanottoprosessin ajan

• Kriteerien tiukennus 2015
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HUOSTAANOTTO JA
SIJAISHUOLTOON
SIJOITTAMINEN

Kriteerit
• Kehityksen tai terveyden vakava

vaarantuminen
• kasvuolosuhteet ja huolenpito

TAI
• oma käyttäytyminen

JA
• Avohuollon tukitoimet eivät ole

sopivia, mahdollisia tai riittäviä
JA

• Sijaishuolto on lapsen edun
mukaista
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LASTENSUOJELUN
MAHDOLLISUUDET
OVAT OLEMASSA, JOS

• Toimenpiteet ovat oikea-aikaisia,
toimitaan, kun ”muutosikkuna”
on auki.

• Hyödynnetään kohdennettuja
interventioita (Kasvun tuki-
portaali!)

• Monialainen työskentely on
koordinoitua, suunnitelmallista ja
riittävän pitkäjänteistä

• Ei yritetä yksin eikä jätetä
kesken

8


