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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnskyddslagen (417/2007) 8 § 1 mom., 25 § 1 mom. och 36 §,
av dem 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag 752/2011och 36 § sådan den lyder i lag

1380/2010, som följer:

8 §

Utvecklande av service och stöd vid fostran

Kommunen ska, när den ordnar och ut-
vecklar social- och hälsovården, barndagvår-
den och undervisningsväsendet samt annan
för barn, unga personer och barnfamiljer av-
sedd service, se till att föräldrarna, vårdnads-
havarna och andra personer som svarar för
barns vård och fostran därigenom får stöd i
fostran av barn och att barns, unga personers
och barnfamiljers behov av särskilt stöd däri-
genom klarläggs. Kommunen ska vid behov
ordna verksamhet som stöder barn och unga
personer i behov av särskilt stöd.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Anmälningsskyldighet

De som är anställda eller innehar ett förtro-
endeuppdrag hos

1) social- och hälsovården och barndagvår-
den,

2) undervisningsväsendet,
3) ungdomsväsendet,
4) polisväsendet,
5) Brottspåföljdsmyndigheten,
6) brand- och räddningsväsendet,
7) en producent av socialservice, barndag-

vård eller hälso- och sjukvårdstjänster,
8) en undervisnings- eller utbildningsan-

ordnare,
9) en församling eller något annat religiöst

samfund,
10) en förläggning eller flyktingsluss som

avses i 3 § i lagen om mottagande av perso-
ner som söker internationellt skydd
(746/2011),

11) en enhet som bedriver nödcentral-
sverksamhet, eller hos

12) en enhet som ordnar morgon- och ef-
termiddagsverksamhet för skolelever

eller de som utför motsvarande uppgifter i
uppdragsförhållanden eller som självständiga
yrkesutövare samt alla yrkesutbildade perso-
ner inom hälso- och sjukvården är skyldiga
att utan dröjsmål och trots sekretessbestäm-
melserna göra en anmälan till det organ som
ansvarar för socialvården i kommunen, om
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de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för
vars del behovet av vård och omsorg, om-
ständigheter som äventyrar barnets utveck-
ling eller barnets eget beteende kräver att
behovet av barnskydd utreds.
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Andra stödåtgärder inom barnskyddets öp-
penvård

Det organ som ansvarar för socialvården
ska utöver den socialservice som nämns i 17
§ 1 och 2 mom. i socialvårdslagen, såsom
hemservice samt utkomststöd och förebyg-
gande utkomststöd enligt lagen om utkomst-
stöd (1412/1997) och barndagvård enligt la-
gen om barndagvård (36/1973), med beak-
tande av den på barnets och familjens behov
av stöd baserade klientplanen såsom stödåt-
gärder inom barnskyddets öppenvård vid be-
hov ordna

1) stöd för utredning av barnets och famil-
jens problemsituation,

2) ekonomiskt eller annat stöd för barnet i
skolgången, vid anskaffning av yrke och bo-
stad, placering i arbete, fritidsintressen, upp-
rätthållandet av nära mänskliga relationer och
tillgodoseendet av andra personliga behov,

3) en stödperson eller stödfamilj,
4) vård- och terapiservice som stöder bar-

nets rehabilitering,
5) familjearbete,
6) placering av hela familjen i familje-

eller anstaltsvård enligt 37 §,
7) referensgruppsverksamhet,
8) semester- och rekreationsverksamhet,

samt
9) andra tjänster och stödåtgärder som stö-

der barnet och familjen.
Sådana socialvårdstjänster och sådan barn-

dagvård som är nödvändiga med tanke på
barnets hälsa eller utveckling ska tillhanda-
hållas i enlighet med den bedömning av be-
hovet av dem som den socialarbetare som
ansvarar för barnets angelägenheter har gjort
i barnets eller förälderns klientplan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
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