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lastensuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan lastensuojelulain (417/2007) 2 luku, 31 §:n 2 momentti sekä 35 §:n 2 momentti,
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 3 a §:n 1 momentti, 25 §:n 1 ja 3 momentti, 25 a ja 25 b §,

25 c §:n 3 momentti, 25 d, 26 ja 27 §, 30 §:n 1 ja 2 momentti, 34 §:n 1 momentti, 36 §, 37 §:n
2 momentti, 37 a §:n 1 momentti, 38 ja 39 a §, 89 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 90 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 3 a §:n 1 momentti, 25 a ja 25 b §, 25 c §:n
3 momentti, 26 §, 37 §:n 2 momentti, 37 a §:n 1 momentti, 39 a § sekä 89 §:n 1 momentin
2 kohta laissa 88/2010, 25 §:n 1 momentti ja 36 § laissa 911/2012, 25 §:n 3 momentti laissa
542/2011, 25 d § laeissa 88/2010 ja 542/2011 sekä 38 ja 90 § osaksi laissa 88/2010, sekä

lisätään lakiin uusi 37 b, 38 a ja 76 a § seuraavasti:

3 §

Lastensuojelu

— — — — — — — — — — — — —
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua to-

teutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä
järjestämällä avohuollon tukitoimia.
— — — — — — — — — — — — —

3 a §

Ehkäisevä lastensuojelu

Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi eh-

käisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai
perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana.
— — — — — — — — — — — — —

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;
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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;

12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taa harjoittavan yksikön;

13) Tullin;
14) rajavartiolaitoksen; taikka
15) ulosottoviranomaisen
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
mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittä-
mistä.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henki-
löillä on velvollisuus tehdä salassapitosään-
nösten estämättä ilmoitus poliisille, kun
heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seik-
kojen perusteella syytä epäillä, että lapseen
on kohdistettu:

1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaa-
lirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai

2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen
ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangais-
tavaksi säädetty teko, josta säädetty enim-
mäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta
vankeutta.
— — — — — — — — — — — — —

25 a §

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen
arvioimiseksi

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvolli-
suus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten
estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen van-
hempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain

35 §:n mukaisena yhteydenottona tuen tar-
peen arvioimiseksi edellyttäen, että:

1) yhteydenotto tehdään viipymättä; ja
2) yhteydenoton yhteydessä 25 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen hen-
kilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt.

25 b §

Rekisterin pitäminen

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on
pidettävä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista
sekä niiden sisällöstä.

25 c §

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

— — — — — — — — — — — — —
Lastensuojeluasia tulee vireille ja lasten-

suojeluasiakkuus alkaa lapsen syntymän jäl-
keen siten kuin 26 ja 27 §:ssä säädetään.

25 d §

Lastensuojeluviranomaisen ilmoitus-
velvollisuus

Jos lapsi muuttaa pois kunnasta 26 §:ssä
tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvittämisen
aikana tai ollessaan lastensuojelun asiak-
kaana, sosiaalihuollosta vastaavan toimieli-
men on salassapitosäännösten estämättä vii-
pymättä ilmoitettava muutosta lapsen uudelle
kotikunnalle tai 16 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulle asuinkunnalle. Uudelle koti- tai asuin-
kunnalle on tarvittaessa toimitettava viipy-
mättä myös ne asiaan liittyvät asiakirjat, jotka
ovat välttämättömiä lastensuojelutarpeen ar-
vioimiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden
järjestämiseksi. Lapsen uuden koti- tai asuin-
kunnan on jatkettava selvityksen tekemistä
tai muita lastensuojelutoimenpiteitä ottaen
huomioon, mitä 16 §:ssä säädetään.

Kun kiireellistä sijoitusta tai sijaishuolto-
paikan muuttamista koskeva päätös tehdään
lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koske-
van asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa
tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on
päätöksentekijän ilmoitettava tekemästään
päätöksestä välittömästi hallinto-oikeudelle
tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
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26 §

Lastensuojeluasian vireille tulo ja lasten-
suojelun tarpeen selvittäminen

Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuk-
sesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu las-
tensuojelun työntekijä on saanut muutoin tie-
tää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa
olevasta lapsesta.

Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen
sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun
työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen
mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve.

Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain
36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi,
jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tar-
peetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhtey-
dessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei
asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei
lastensuojelun tukitoimia tarvita.

Arvion lastensuojelulain mukaisten palve-
lujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaali-
työntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen
kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien
henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lap-
sen hoidosta ja kasvatuksesta. Arviointi teh-
dään kyseessä olevan tapauksen olosuhtei-
den edellyttämässä laajuudessa. Arvioinnin
tekemiseksi sosiaalityöntekijä voi tarvitta-
essa olla yhteydessä lapselle läheisiin henki-
löihin sekä eri yhteistyötahoihin ja asiantun-
tijoihin siten kuin sosiaalihuoltolain 41 §:ssä
säädetään.

Palvelutarpeen arvioinnin tekemisessä on
noudatettava, mitä sosiaalihuoltolain 36 §:ssä
säädetään. Arvio on aloitettava viipymättä ja
saatettava loppuun ilman aiheetonta viivy-
tystä. Arvio on aloitettava viimeistään seitse-
mäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja
sen on valmistuttava viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa vireille tulosta.

27 §

Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaa-
lityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin
perusteella, että:

1) lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai
eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä;
taikka

2) lapsi käyttäytymisellään vaarantaa ter-
veyttään ja kehitystään; ja

3) lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukai-
sia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa myös sil-
loin, kun lastensuojeluasian vireille tulon joh-
dosta ryhdytään kiireellisiin toimiin lapsen
terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai kun
lapselle tai hänen perheelleen muutoin anne-
taan tässä laissa tarkoitettuja palveluja tai
muuta tukea ennen palvelutarpeen arvioinnin
valmistumista.

Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuoje-
lun asiakkuuden alkamisesta merkintä lasta
koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin sekä il-
moitettava siitä välittömästi huoltajalle ja lap-
selle ottaen kuitenkin huomioon, mitä sosiaa-
lihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 11 §:ssä säädetään.

30 §

Asiakassuunnitelma

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lap-
selle on tehtävä asiakassuunnitelma.

Asiakassuunnitelma on laadittava ja tarkis-
tettava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yh-
teistyössä lapsen ja huoltajan sekä tarvitta-
essa lapsen muun laillisen edustajan, van-
hemman, muun lapsen hoidosta ja kasvatuk-
sesta vastaavan taikka lapselle läheisen hen-
kilön sekä lapsen huoltoon keskeisesti osal-
listuvan tahon kanssa. Asiakassuunnitelmaan
kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyri-
tään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä
tuen tarve, palvelut ja muut tukitoimet, joilla
tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan, sekä ar-
vioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään
toteuttamaan. Asiakassuunnitelmaan on kir-
jattava myös asianomaisten eriävät näkemyk-
set tuen tarpeesta ja palvelujen sekä muiden
tukitoimien järjestämisestä. Asiakassuunni-
telma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa.
— — — — — — — — — — — — —
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7 luku

Avohuolto

34 §

Velvollisuus järjestää avohuollon tukitoimia

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on
ryhdyttävä tämän luvun mukaisiin avohuol-
lon tukitoimiin viipymättä, kun lastensuoje-
lun tarve on todettu.
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Sosiaalihuoltolain 3 luvussa mainittujen
sosiaalipalvelujen, kuten kotipalvelun, ver-
taisryhmätoiminnan, tukihenkilön tai -per-
heen sekä toimeentulotuesta annetun lain
(1412/1997) mukaisen toimeentulotuen ja eh-
käisevän toimeentulotuen sekä opetustoimen
alaisen lasten päivähoidosta annetun lain
(36/1973) mukaisen lasten päivähoidon li-
säksi lastensuojelun asiakkuudessa olevalle
perheelle on järjestettävä tarvittaessa lapsen
ja perheen tuen tarpeisiin perustuva asiakas-
suunnitelma huomioon ottaen lastensuojelun
avohuollon tukitoimina:

1) tukea lapsen ja perheen ongelmatilan-
teen selvittämiseen;

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

3) lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja
terapiapalveluja;

4) tehostettua perhetyötä;
5) perhekuntoutusta; sekä
6) 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.

37 §

Sijoitus avohuollon tukitoimena

— — — — — — — — — — — — —
Jos lasta ei voida sijoittaa lapsen edun

mukaisesti yhdessä hänen vanhempansa,
huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja
kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa,
voidaan lapsi sijoittaa avohuollon tukitoi-
mena lyhytaikaisesti myös yksin. Sijoituk-
seen vaaditaan lapsen huoltajan ja 12 vuotta
täyttäneen lapsen suostumus. Sijoituksen
edellytyksenä on, että sijoitus on tarpeen:

1) lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi;
2) lapsen kuntouttamiseksi; tai
3) lapsen huolenpidon järjestämiseksi väli-

aikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta
ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön
sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.
— — — — — — — — — — — — —

37 a §

Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset
edellytykset

Lasta ei saa sijoittaa toistuvasti avohuollon
tukitoimena, ellei lapsen etu välttämättä
vaadi uutta lyhytaikaista sijoitusta.
— — — — — — — — — — — — —

37 b §

Kiireellinen avohuollon tukitoimi

Jos lapsi jäljempänä 40 §:ssä mainitusta
syystä tarvitsee kiireellisesti apua, voidaan 7
luvun mukaisia avohuollon tukitoimia järjes-
tää kiireellisesti edellyttäen, että tukitoimet
ovat lapsen edun mukaisen huolenpidon to-
teuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä.

38 §

Lapsen kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on jäljempänä 40 §:ssä maini-
tuista syistä välittömässä vaarassa, lapselle
voidaan järjestää kiireellisesti sijaishuoltona
hänen tarvitsemansa hoito ja huolto.

Kiireellisestä sijoituksesta päättää 13 §:n 1
momentin mukaan määräytyvä viranhaltija,
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jonka päätöksen perusteella kiireellinen sijoi-
tus voi kestää korkeintaan 30 päivää. Määrä-
aikaan luetaan se päivä, jona lapsi on tosi-
asiallisesti sijoitettu kiireellisesti. Jos päätös
kiireellisestä sijoituksesta on tehty ennen sitä
vuorokautta, jonka aikana lapsi on tosiasialli-
sesti sijoitettu, luetaan määräaikaan päätök-
sentekopäivä.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, kiireellinen sijoitus voi jatkua ilman eri
päätöstä yli 30 päivää, jos:

1) 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan määräy-
tyvä viranhaltija tekee 30 päivän kuluessa
kiireellisen sijoituksen alkamisesta 43 §:n 2
momentissa tarkoitetun huostaanottoa koske-
van hakemuksen hallinto-oikeudelle; tai

2) ennen päätöstä lapsen kiireellisestä si-
joituksesta lapsen huostaanottoa koskeva asia
on jo vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeim-
massa hallinto-oikeudessa.

Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaali-
huollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus
päättää lapsen asioista kiireellisen sijoituksen
tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa siten
kuin 45 §:ssä säädetään.

38 a §

Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta

Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen
huostaanoton tarpeen selvittämiseksi tai riit-
tävien tukitoimien kartoittamiseksi 13 §:n 2
ja 3 momentin mukaan määräytyvä viranhal-
tija voi tehdä päätöksen lapsen kiireellisen
sijoituksen jatkamisesta enintään 30 päivällä
edellyttäen, että:

1) tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä ei
ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä;

2) välttämättömiä lisäselvityksiä ei ole
mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen si-
joituksen alkamisesta; ja

3) jatkopäätös on lapsen edun mukainen.
Määräajan laskemisessa noudatetaan, mitä

38 §:n 2 momentissa on säädetty.

39 a §

Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen

Ennen 38 ja 38 a §:ssä sekä 39 §:n 1
momentissa tarkoitettuja kiireellistä sijoitusta

koskevia päätöksiä on selvitettävä lapsen,
vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoi-
dosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan hen-
kilön mielipide ja käsitys asiasta. Selvittämi-
nen voidaan jättää tekemättä, jos selvittämi-
sestä aiheutuva asian käsittelyn viivästymi-
nen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehi-
tykselle tai turvallisuudelle.

Jos 1 momentissa tarkoitetun henkilön
mielipidettä ei ole selvitetty ennen kiireellistä
sijoitusta, on henkilölle tiedotettava kiireelli-
sestä sijoituksesta mahdollisimman pian ta-
pahtuman jälkeen. Tiedottamisen yhteydessä
henkilölle on varattava mahdollisuus esittää
käsityksensä asiasta ja saada tietoa oikeu-
desta saada apua siten kuin tässä ja muussa
laissa säädetään.

76 a §

Asumisen ja toimeentulon turvaaminen jälki-
huollossa

Kun riittämätön toimeentulo, puutteelliset
asumisolot tai asunnon puuttuminen ovat
olennaisena esteenä jälkihuollon piirissä ole-
van lapsen tai nuoren kuntoutumiselle, kun-
nan on viivytyksettä järjestettävä riittävä ta-
loudellinen tuki sekä korjattava asumisoloi-
hin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen
mukainen asunto.

89 §

Muutoksenhakuoikeus

Lapsen vanhempi ja huoltaja sekä henkilö,
jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai
on välittömästi ennen asian valmistelua ollut,
saavat hakea itsenäisesti muutosta asioissa,
jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —

2) 38 a §:ssä tarkoitettua kiireellisen sijoi-
tuksen jatkamista;
— — — — — — — — — — — — —

90 §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen
alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen
saa hakea valittamalla muutosta suoraan hal-
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linto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään asioissa, jotka koskevat:

1) 38 §:n 1 momentissa tarkoitettua kiireel-
listä sijoitusta;

2) 38 a §:ssä tarkoitettua kiireellisen sijoi-
tuksen jatkamista;

3) 43 §:n 1 momentissa tarkoitettua huos-
taanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa;

4) 43 §:n 3 momentissa tarkoitettua huos-
taanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana
tehtävää sijaishuoltopaikan muuttamista;

5) 47 §:ssä tarkoitettua huostassapidon lo-
pettamista;

6) 63 §:ssä tarkoitettua yhteydenpidon ra-
joittamista;

7) 65 §:ssä tarkoitettua aineiden ja esinei-
den haltuunottoa;

8) 67 §:n 4 momentissa tarkoitettua lähe-
tyksen luovuttamatta jättämistä;

9) 69 §:ssä tarkoitettua liikkumisvapauden
rajoittamista;

10) 70 §:ssä tarkoitettua eristämistä; sekä
11) 72 §:ssä tarkoitettua erityistä huolenpi-

toa.

Muun henkilön kuin sosiaalihuollosta vas-
taavan toimielimen alaisen viranhaltijan ra-
joituksia ja rajoitustoimenpiteitä koskeviin
päätöksiin saa hakea muutosta siten kuin 1
momentissa säädetään. Valitus on tehtävä 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saami-
sesta.

Ellei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan
muutoksenhakuun muutoin, mitä sosiaali-
huoltolaissa ja hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2015 kuitenkin niin, että 38 ja
38 a §:ää, 39 a §:n 2 momenttia, 89 §:n 1 mo-
mentin 2 kohtaa ja 90 §:n 1 momentin 2 koh-
taa sovelletaan vasta 1.1.2016.

Valitukseen, joka tehdään ennen tämän
lain voimaantuloa annetusta päätöksestä, sekä
tällaista asiaa koskevan valituksen käsitte-
lyyn ylemmässä valitusviranomaisessa sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty
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