
 

 
 
 

LASTENSUOJELUILMOITUS 1(2) 

 

306-272   3.8.2015 

Lastensuojelulain 25 § 1 momentti 

Ilmoitusvelvollisuus 

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon; 2) opetustoimen; 3) nuorisotoimen; 4) poliisitoimen; 5) Rikosseuraamus-
laitoksen; 6) palo- ja pelastustoimen; 7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan;  
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän; 9) seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan; 10) kansainvälistä suojelua 
hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen; 11) hätäkeskustoimintaa 
harjoittavan yksikön; 12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön; 13) Tullin; 14) rajavartiolaitoksen; taikka 
15) ulosottoviranomaisen 

palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatin-
harjoittajina 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 lastensuoje-
lun tarpeen selvittämistä. 

Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä kirjallisena tai suullisesti (puhelimitse tai henkilökohtainen käynti). Ilmoituksen 
tekijä täyttää lomakkeen siltä osin, kuin hänellä on tiedot olemassa. 

LAPSEN TIEDOT Nimi 

      

Ikä 

      

Henkilötunnus 

      

Osoite ja puhelinnumero 

      

LAPSI ASUU 
 äidin   isän  muun huoltajan        kanssa. 

Huoltajan nimi 

      

Osoite ja puhelinnumero 

      

Huoltajan nimi 

      

Osoite ja puhelinnumero 

      

Lastensuojeluilmoituksen sisältö (kuvaa omin sanoin) 
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Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksesta? 

 kyllä    ei      ei tietoa 

Lisätietoja 

      

Onko lastensuojeluilmoituksesta ilmoitettu huoltajalle/huoltajille? 

 kyllä    ei      ei tietoa 

Lisätietoja 

      

ILMOITUKSEN 
TEKIJÄ  Ammattihenkilö/työntekijä  Yksityishenkilö 

Nimi 

      

Ammattinimike ja toimipaikka 

      

Osoite ja puhelinnumero 

      

 Ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta tietoja ilmoittajasta asiaan osalliselle. 

Syy 

      

ILMOITTAJATAHO Ilmoituksen vastaanottaja 

      

Päivämäärä 

      

 

Lomakkeelle kirjattuja tietoja ei saa tietosuojasyistä lähettää sähköpostilla. 

 

Ilmoitus tehdään lastensuojelutarpeen arvioinnin alueelliseen yksikköön. Yhteystiedot löytyvät sosiaali- ja 
terveysviraston internetsivuilta - Sosiaali- ja terveysvirasto > Lastensuojelu. 

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu/sosiaalityo/arviointi/
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