
Muu syy, mikä 

Lastensuojeluilmoituksen peruste 
Ilmoitus, joka koskee alle 18-vuotiasta henkilöä 
 
Lastensuojelulaki 417/2007, 25 § 1 momentti, ilmoitusvelvollisuus: 
"Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, Rikosseuraa-
muslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen 
tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, kansain-
välistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja 
järjestelykeskuksen, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 
harjoittavan yksikön, Tullin, rajavartiolaitoksen taikka ulosottoviranomaisen palveluksessa tai luottamustoimessa 
olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina 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 lastensuojelun tarpeen selvittämistä." 
  
Myös muu kuin em. henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten 
estämättä. 
  
Ilmoituslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun lapsen tilanne huolestuttaa. Tavoitteena on riittävän varhainen 
puuttuminen ja erilaisten tukiverkostojen mukaan saaminen.

Perhepalvelut

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä

Lastensuojeluilmoitus

Lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään

Lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

1. Tiedot lapsesta, jota ilmoitus koskee:

Nimi

Osoite

Henkilötunnus Puhelin

1 (2)

Saapunut pvm ___ / ___ 20 ___

2. Vanhemmat:

Nimi

Osoite

Henkilötunnus Puhelin

Nimi

Osoite

Henkilötunnus Puhelin

Lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä

Ilmoituksen peruste:

Onko asiasta ilmoitettu vanhemmille? Kyllä

Ei, syy Muulle, kenelle



Perhepalvelut

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä

Lastensuojeluilmoitus 2 (2)

4. Ilmoituksen tekijä: (Viranomaisella tieto pakollinen)

Nimi

Osoite Puhelin

  
Yhteystiedot: 
 
Toimipiste Käyntiosoite  Postiosoite  Puhelin Faksi  Avoinna 
Hyrynsalmi Laskutie 1  89400 Hyrynsalmi 044 710 4460 08 6155 4840 9.00–11.00 
Kajaani  Koivukoskenkatu 14 87100 Kajaani  044 797 4290 08 6155 2578 9.00–15.00 
        tai 044 710 1796 
Kuhmo  Kainuuntie 89  88900 Kuhmo  044 797 0362 08 6156 5738 9.00–15.00 
Paltamo Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo  044 288 5302 08 871 626 9.00–11.00 
Ristijärvi Aholantie 25  88400 Ristijärvi  044 715 9321 08 681 313 9.00–15.00 
Sotkamo Keskuskatu 9  88600 Sotkamo  044 797 0544 08 6156 5029 9.00–12.00 
Suomussalmi Välskärinkuja 1  89600 Suomussalmi 044 777 3007 08 6156 6334 9.00–15.00

Viranomainen on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen, mutta yksityishenkilöillä (esim. sukulainen, 
naapuri) on oikeus tehdä ilmoitus. Yksityishenkilön henkilöllisyyttä ei lapselle/perheelle kerrota, mikäli 
yksityishenkilö haluaa salata sen. Myös lapsi tai nuori itse voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. 
  
Tee lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijälle aina, jos 
- väkivalta on kohdistunut lapseen ja/tai 
- sinulla on huoli lapsen turvallisuudesta 
- olet havainnut sellaisia seikkoja, joiden perusteella lapsen suojelun tarve on syytä selvittää. 
  
Lastensuojelutapauksissa vastuu siirtyy sosiaalityöntekijälle, joka selvittää ja arvioi tilanteen. 
  
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se mieluiten sen kunnan sosiaalitoimistoon, jonka alueella lapsi asuu. 
Lomake on mahdollista toimittaa myös mihin tahansa alapuolella mainittuun sosiaalipalveluiden toimipisteeseen.

11/16 MET

Virka-asema/ammattinimike

Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus

3. Lastensuojeluilmoituksen sisältö  (kuvaa omin sanoin)

Toimipaikka

Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksesta? Kyllä Ei Ei tietoa

Päivitetty 28.11.2016


Lastensuojeluilmoituksen peruste
Ilmoitus, joka koskee alle 18-vuotiasta henkilöä
Lastensuojelulaki 417/2007, 25 § 1 momentti, ilmoitusvelvollisuus:
"Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, Rikosseuraa-muslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, kansain-välistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön, Tullin, rajavartiolaitoksen taikka ulosottoviranomaisen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina 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 lastensuojelun tarpeen selvittämistä."
 
Myös muu kuin em. henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
 
Ilmoituslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun lapsen tilanne huolestuttaa. Tavoitteena on riittävän varhainen puuttuminen ja erilaisten tukiverkostojen mukaan saaminen.
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4. Ilmoituksen tekijä: (Viranomaisella tieto pakollinen)
 
Yhteystiedot:
Toimipiste         Käyntiosoite                  Postiosoite                  Puhelin         Faksi                  Avoinna
Hyrynsalmi         Laskutie 1                  89400 Hyrynsalmi         044 710 4460         08 6155 4840         9.00–11.00
Kajaani                  Koivukoskenkatu 14         87100 Kajaani                  044 797 4290         08 6155 2578         9.00–15.00                                                                        tai 044 710 1796
Kuhmo                  Kainuuntie 89                  88900 Kuhmo                  044 797 0362         08 6156 5738         9.00–15.00
Paltamo         Vaarankyläntie 7         88300 Paltamo                  044 288 5302         08 871 626         9.00–11.00
Ristijärvi         Aholantie 25                  88400 Ristijärvi                  044 715 9321         08 681 313         9.00–15.00
Sotkamo         Keskuskatu 9                  88600 Sotkamo                  044 797 0544         08 6156 5029         9.00–12.00
Suomussalmi         Välskärinkuja 1                  89600 Suomussalmi         044 777 3007         08 6156 6334         9.00–15.00
Viranomainen on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen, mutta yksityishenkilöillä (esim. sukulainen, naapuri) on oikeus tehdä ilmoitus. Yksityishenkilön henkilöllisyyttä ei lapselle/perheelle kerrota, mikäli yksityishenkilö haluaa salata sen. Myös lapsi tai nuori itse voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.
 
Tee lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijälle aina, jos
- väkivalta on kohdistunut lapseen ja/tai
- sinulla on huoli lapsen turvallisuudesta
- olet havainnut sellaisia seikkoja, joiden perusteella lapsen suojelun tarve on syytä selvittää.
 
Lastensuojelutapauksissa vastuu siirtyy sosiaalityöntekijälle, joka selvittää ja arvioi tilanteen.
 
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se mieluiten sen kunnan sosiaalitoimistoon, jonka alueella lapsi asuu. Lomake on mahdollista toimittaa myös mihin tahansa alapuolella mainittuun sosiaalipalveluiden toimipisteeseen.
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