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lastensuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 8 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 36 §,
sellaisina kuin niistä ovat 25 §:n 1 momentti laissa 752/2011 ja 36 § laissa 1380/2010,

seuraavasti:

8 §

Palvelujen kehittäminen kasvatuksen
tukemiseksi

Kunnan on sosiaali- ja terveydenhuoltoa,
lasten päivähoitoa, opetustointa sekä muita
lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettuja
palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään
huolehdittava siitä, että näiden palvelujen
avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia
henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan
selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden eri-
tyisen tuen tarve. Kunnan on järjestettävä
tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia
lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Ilmoitusvelvollisuus

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten
päivähoidon;

2) opetustoimen;
3) nuorisotoimen;
4) poliisitoimen;

5) Rikosseuraamuslaitoksen;
6) palo- ja pelastustoimen;
7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon

tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan;
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän;
9) seurakunnan tai muun uskonnollisen yh-

dyskunnan;
10) kansainvälistä suojelua hakevan vas-

taanotosta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä
tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjeste-
lykeskuksen;

11) hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksi-
kön; taikka

12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taa harjoittavan yksikön

palveluksessa tai luottamustoimessa olevat
henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksi-
antosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoit-
tajina toimivat henkilöt sekä kaikki tervey-
denhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia
salassapitosäännösten estämättä viipymättä
ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vas-
taavalle toimielimelle, jos he ovat tehtäväs-
sään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja
huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olo-
suhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää las-
tensuojelun tarpeen selvittämistä.
— — — — — — — — — — — — —
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36 §

Muut lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on
sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 ja 2 momentissa
mainittujen sosiaalipalveluiden, kuten koti-
palvelun sekä toimeentulotuesta annetun lain
(1412/1997) mukaisen toimeentulotuen ja eh-
käisevän toimeentulotuen sekä lasten päivä-
hoidosta annetun lain (36/1973) mukaisen
lasten päivähoidon lisäksi järjestettävä tarvit-
taessa lapsen ja perheen tuen tarpeisiin perus-
tuva asiakassuunnitelma huomioon ottaen
lastensuojelun avohuollon tukitoimina:

1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilan-
teen selvittämiseen;

2) lapsen taloudellinen ja muu tukeminen
koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon han-
kinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuk-
sissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämi-
sessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpei-
den tyydyttämisessä;

3) tukihenkilö tai -perhe;
4) lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja

terapiapalveluja;
5) perhetyötä;
6) koko perheen 37 §:ssä tarkoitettu sijoi-

tus perhe- tai laitoshoitoon;
7) vertaisryhmätoimintaa;
8) loma- ja virkistystoimintaa; sekä
9) muita lasta ja perhettä tukevia palveluja

ja tukitoimia.
Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta

välttämättömät sosiaalihuollon palvelut ja
lasten päivähoito on järjestettävä sen mukai-
sesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaali-
työntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen
tai vanhemman asiakassuunnitelmassa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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