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Keskusteluituja on korttisarja, joka on suunnattu 
varhaiskasvatukseen. Sen tarkoitus on olla tukemassa päiväkodin 
kasvattajatiimien yhteisiä keskusteluja ja pohdintoja. Kortit 
käsittelevät monikulttuurisuutta, varhaiskasvatusta ja 
lapsiperheitä. Kortit sisältävät tietoa ja kysymyksiä aiheista. 
Yhdessä korteista on ohje lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 

Korttisarja on tehty osana Laurea-ammattikorkeakoulun 
Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa täydennyskoulutusta. 
Korttien teemat ovat nousseet esiin omassa työssämme 
varhaiskasvatuksen erilaisissa työtehtävissä. Olemme saaneet 
apua teemojen pohdintaan koulutukseen kanssamme 
osallistuneilta varhaiskasvatuksen työntekijöiltä sekä omasta 
työyhteisöstämme.  

Korttisarjan nimi on Keskusteluituja, koska kortit eivät anna 
aiheesta kokonaisvaltaista tietoa tai valmiita vastauksia. Niiden 
tarkoitus on vain olla ikään kuin herättelemässä keskustelua, olla 
ituja, joista voi versoa hedelmällinen ja laaja keskustelu. 

Antoisia keskusteluhetkiä, 
Minna ja Taru 

Keskusteluituja sisältö 

- Vaihtelevat perhekäsitykset 
- Käsitykset viranomaisista voivat vaihdella 
- Lasten oman kulttuuri-identiteetin tukeminen 
- Millaista kieltä käytämme perheiden kanssa? 
- Erilaiset käsitykset lasten kasvatuksesta 
- Lapsiperheille suunnatut palvelut 
- Vanhemmuuden muuttuvat roolit 
- Lastensuojeluilmoitus varhaiskasvatuksessa 

Minna Näveri ja Taru Hokkanen 2021


Kannen kuvan lähde: Pixabay 



Vaihtelevat perhekäsitykset 

Kuvan lähde: Pixabay
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LISÄTIETOJA AIHEESTA 
- Maahanmuuton myötä tiedämme tukevaisuudessa yhtä enemmän toistemme 

perhekäsityksistä. Samalla jotkin erot perhekäsitysten välillä voivat kasvaa. 
Erojen kasvuun voi vaikuttaa esimerkiksi sodat, uskonnon merkityksen 
muuttuminen tai ympäristökatastrofien seuraukset. (Rotkirch 2013, 9.)

- Perhekäsityksissä eroja voi olla siinä, keiden lasketaan kuuluvan perheeseen, 
esimerkiksi somalialaisessa kulttuurissa perheeseen kuuluu isovanhemmat, 
vanhemmat, sedät, enot ja tädit sekä näiden lapset. Yksilön keskeinen tehtävä 
on perheestä ja osittain myös koko suvusta ja klaanista huolehtiminen. 
(Abdulkarim 2013, 38 - 39.)

- Ylirajaisissa perheissä on kyse siitä, että ydin perheeseen lasketaan myös 
perheenjäsenet, jotka eivät asu samassa taloudessa tai eivät edes samassa 
maassa. Näissä perheissä perheenjäsenet asuvan osan tai suurimman osan 
aikaa erossa toisistaan, mutta silti he kokevat yhteenkuuluvuutta ja jaettua 
hyvinvointia maan rajoista huolimatta. (Bryceson & Vuorela 2002, 3.)

Lukuvinkkejä ja linkkejä

-   Marttinen, T. & Salminen, A. 2014. Ikioma perheeni. Pieni karhu. (kirja lapsille)
- Pöllänen, P. Hoivan rajat- venäläiset maahanmuuttajanaiset ja ylirajainen 

perhehoiva. Väestöliiton julkaisusarja D 57/2013
- Monimuotoiset perheet varhaiskasvatuksessa. Opas kasvatus- ja opetusalan 

ammattilaisille. Monimuotoiset perheet -verkosto. www.monimuotoisetperheet.fi



Kysymyksiä keskustelun aloitukseen 

- Millainen on minun perheeni, keitä minun perheeseeni kuuluu? 

- Keitä kuuluu ryhmäni lasten perheisiin? Miten puhumme lapsille heidän 

perheistään?

- Miten voisimme huomioida erilaisia perhemalleja varhaiskasvatuksessa?


LÄHTEET


Abdulkarim, M. Somalialainen perhekäsitys on laaja. Teoksessa Haapasaari, O. & Korhonen, E. (toim.) 2013. 
Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa. Väestötietosarja 26. Helsinki: Väestöliitto, 36 - 43.


Bryceson, D. F. & Vuorela, U. Transnational Families in the Twentyfirst Century. Teoksessa Bryceson, D. & 
Vuorela, U. (toim.) 2002. The Transnational family. New European frontiers and global networks. Oxford & 
New York: Berg, 3 – 30.


Rotkirch, A. Perheet maailmassa. Teoksessa Haapasaari, O. & Korhonen, E. (toim.) 2013 Mikä perhe? Perhe 
eri kulttuureissa. Väestötietosarja 26. Väestöliitto, 6 – 11.


http://www.monimuotoisetperheet.fi


Käsitykset viranomaisista voivat 
vaihdella 

Kuvan lähde: Pixabay




LISÄTIETOJA AIHEESTA 
- Suomeen tulleiden perheiden, kuten pakolaisten, aiemmat kokemukset 

viranomaisista voivat vaikuttaa siihen, miten perheet suhtautuvat Suomessa 
viranomaisiin. Näin ollen sillä, miten varhaiskasvatuksessa kohdataan perheet 
voi olla merkitystä perheiden luottamuksen rakentumisessa suomalaista 
yhteiskuntaa kohtaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden antama tuki ja apu, 
voivat auttaa perheitä sopeutumaan uuteen asuinympäristöönsä. Lisäksi 
perheiden oman yhteisön antamat neuvo saattavat vaikuttaa perheiden tekemiin 
ratkaisuihin. Joskus yhteisö voi jopa rajoittaa päätöksen tekoa. (Kokkonen 2018, 
100 – 104; Turtiainen 2009, 329.)

- Ruotsalaisesta sosiaalityöntekijöiden keskuudessa tehdystä tutkimuksesta käy 
ilmi, että asiakkaat jaetaan toivottuihin ja ei-toivottuihin asiakkaisiin. Osan 
asiakkaista koetaan olevan liian kaukana valtaväestön edustamaa kulttuuria ja 
esimerkiksi taidoiltaan puutteellisia. (Barzoo 2017.)

Lukuvinkkejä ja linkkejä 

- Morrison, T., Toiseuden synty. 2020. Suomentanut Hubara, K. & Swan, A. Tammi.
- Suomen Pakolaisapu, www.suomenpakolaisapu.fi

Kysymyksiä keskustelun aloitukseen

- Miten me näemme erilaiset perheet ja asiakkaat? Onko kohtaamisissa haasteita, 
millaisia? Milloin koemme onnistuneemme perheiden kohtaamisissa?

- Miten otamme eri kulttuuritaustoista tulevat perheet vastaan? Miten 
huomioimme moninaisuutta arjessa?

- Miten voisimme rakentaa ymmärrystä varhaiskasvatuksen ja perheiden sekä eri 
yhteisöjen välillä? Miten liian kaukana meistä olevat perheet saadaan 
lähemmäksi meitä?

LÄHTEET


Barzoo, E. 2017. Conception of Immigrant Integration and Racism Among Social Workers in Sweden. 
Journal of Progressive Human Services, 28 (1), 6 – 35. Published online: 03 Jan 2017. https://doi.org/
10.1080/10428232.2017.1249242


Kokkonen, L. Pakolaisten sosiaalinen tuki viranomaiskohtaamisissa. Teoksessa Hiitola, J., Anis, M. & 
Turtiainen, K. (toim.) 2018. Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. 
Tampere: Vastapaino, 98 - 123.


Turtiainen, K. 2009. Kertomuksia uuden kynnyksellä – Luottamuksen rakentuminen kiintiöpa- kolaisten ja 
viranomaisten välillä. Janus Sosiaalipolitiikan ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aika- kauslehti, 17 (4), 329 – 345. 
https://journal.fi/janus/article/view/50534


http://www.suomenpakolaisapu.fi
https://doi.org/10.1080/10428232.2017.1249242
https://doi.org/10.1080/10428232.2017.1249242
https://journal.fi/janus/article/view/50534


Lasten oman kulttuuri-identiteetin 
tukeminen 

Kuvan lähde: Pixabay




LISÄTIETOJA AIHEESTA 
- - Lasten omaa identiteettiä tuetaan, jotta jokainen lapsi voi kokea oman 

perheensä arvokkaaksi. (Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2018, 17).

-
- - Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen oman kieli- ja kulttuuri-identiteetin 

kehittymistä. Lasten kanssa pohditaan yhdessä erilaisiin kieliin, katsomuksiin ja 
kulttuureihin liittyviä kysymyksiä. Näin tuetaan lapsen oman maailman kuvan 
rakentumista. (Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksenkäsikirja 2018, 10.)

-
- - Lapsen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä voi tukea varhaiskasvatuksessa 

muun muassa huomioimalla lapselle tärkeät juhlat tai huomioimalla lapsen omaa 
kieltä esimerkiksi erilaisten tervehdysten muodossa.  https://dived.fi/osku/

- kts. Juhlakalenteri https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/
Lukiokoulutus/Kulttuurien_juhlakalenteri_on_julkaistu_(186864)

Lukuvinkkejä ja linkkejä 

- Hubara, K. 2017. Ruskeat tytöt. Like

- Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus, https://dived.fi/osku/

- Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus, https://www.utu.fi/fi/yliopisto/

kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuslaitos/kieli-ja-kulttuuritietoinen-
opetus


- Satakielikuukausi, https://satakielikuukausi.org

- Yhteisymmärrysviikko, https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/etusivu/


Kysymyksiä keskustelun aloitukseen

- - Mikä on minun oman kulttuurini tärkein juhla?
- - Miten voisimme huomioida lasten omat juhlat ja tapahtumat? Voisimmeko 

kutsua vanhemmat mukaan suunnittelemaan ja viettämään eri juhlia?Voisiko 
tämä lisätä kasvatusyhteistyötä ja avata keskusteluyhteyksiä perheiden ja 
päiväkodin välillä?

- - Mikä on suomen kielen tai oman äidinkieleni kaunein sana?

LÄHTEET

Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen käsikirja 3.5.2018. Vantaa.
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Opetushallitus.

https://dived.fi/osku/
https://dived.fi/osku/
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuslaitos/kieli-ja-kulttuuritietoinen-opetus
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuslaitos/kieli-ja-kulttuuritietoinen-opetus
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuslaitos/kieli-ja-kulttuuritietoinen-opetus
https://satakielikuukausi.org
https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/etusivu/


Millaista kieltä käytämme perheiden 
kanssa? 

Kuvan lähde: Pixabay
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LISÄTIETOA AIHEESTA 
- Suomalainen keskustelukulttuuri saattaa poiketa perheiden oman kulttuurin 

tavoista keskustella. Yhteisen kielen vähyys tai sen puuttuminen kokonaan voi 
aiheuttaa väärinkäsityksiä. Näin ollen asioiden selvittäminen, vaikka ne tuntuisivat 
itsestään selviltä, ei ole epäkohteliasta. (Suomalainen vuorovaikutus ja kulttuurien 
väliset kohtaamistilanteet, peda.net.)

- Lasten huoltajien kanssa tehtävä kasvatusyhteistyö on vuorovaikutteista ja sen 
edellytys on kasvatushenkilökunnan aloitteellisuus ja aktiivisuus. Tarvittaessa 
keskusteluissa käytetään tulkkia. (Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2018, 34.)

- Kasvattajien omalla kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvällä osaamisella on 
merkitystä. Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen on prosessi, koska 
kohtaamistilanteet ovat erilaisia (Räsänen, Jokikokko & Lampinen 2018, 24.)

Lukuvinkkejä ja linkkejä 
- Kulttuurien välisten kohtaamisten muistilista, peda.net
- ”Mistä sä oot kotoisin?” Viisi rasistista mokaa, joilla sinäkin ehkä syrjit, vaikka 

tarkoitat hyvää, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/10/22/mista-sa-oot-kotoisin-viisi-
rasistista-mokaa-joilla-sinakin-ehka-syrjit-vaikka

- Suomen Pakolaisapu, materiaalit, päiväkotisanasto, www.pakolaisapu.fi/
materiaalit

Kysymyksiä keskustelun aloitukseen

- - Mieti, mitä sellaisia sanoja käytät, joita muut työyhteisössäsi eivät käytä?        
Käytätkö näitä sanoja perheiden kanssa ja millaisissa tilanteissa?

- - Puhummeko niin sanottua ammattislangia, jota perheet eivät välttämättä 
ymmärrä, kuten nukkari, näkkäri, kurikset jne..?

- - Millainen kehonkielemme on kohtaamistilanteissa vanhempien kanssa?
- - Miten puhumme eri kulttuuritaustaisista perheistä? Teemmekö puheessa 

selvän eron meidän ja heidän välille? 

LÄHTEET 

Räsänen, R., Jokikokko, K. & Lampinen, J. Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen 
perusopetuksessa. Kartoitus tutkimuksesta sekä opetushenkilöstön koulutuksesta ja osaamisen tuesta. 
Raportit ja selvitykset 2018:6. Opetushallitus.

Suomalainen vuorovaikutus ja kulttuurien väliset kohtaamistilanteet, https://peda.net/kol/foorumi/m/mkk/t2kk/
mtkvk, luettu 25.9.2021

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Opetushallitus.

http://peda.net
http://peda.net
http://www.pakolaisapu.fi


Erilaiset käsitykset lasten 
kasvatuksesta 

Kuvan lähde: Pixabay
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LISÄTIETOJA AIHEESTA 
- Lasten kasvatusta määrittelevät muun muassa poliittiset, kulttuuriset ja 

yhteiskunnalliset rakenteet, vanhempien persoonallisuus, perheen tilanteet sekä 
maahanmuuttajataustaisten perheiden kohdalla maahanmuuttokokemukset. 
(Kuittinen & Isosävi 2013, 78).

- Hyvän, toimivan kasvatusyhteistyön lähtökohtina ovat molemmin puolinen 
luottamus ja hyvä vuorovaikutus. Nämä rakentuvat avoimuudesta, kuulemisesta 
sekä arvostuksesta. Lapsen asioista viestitään ensisijaisesti suoraan 
vanhemmalle itselleen henkilökohtaisesti keskustelemalla tai jollain muulla 
vanhemman kanssa yhdessä sovitulla tavalla. (Vantaan 
varhaiskasvatussuunnitelma 6/2019, 49.)

Lukuvinkkejä ja linkkejä  

- Skogberg, N. & Laajasalo, T. 2020. Vanhempana Suomessa. 
Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja. 
Barnahus-hanke. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140818/
URN_ISBN_978-952-343-586-5.pdf

- Hyvää pitää kasvattaa, https://ensijaturvakotienliitto.fi/blogi/hyvaa-pitaa-
kasvattaa/

- Lapsen kasvatus ja vanhemman kasvatustietoisuus, https://www.mll.fi/
vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemmuus-ja-kasvatus/lapsen-
kasvatus-ja-vanhemman-kasvatustietoisuus/

- Monet kulttuurit, www.väestöliitto.fi/monet-kulttuurit/


Kysymyksiä keskustelun aloitukseen 

- Millaiset lasten kasvatukseen liittyvät kysymykset ovat puhuttaneet meitä viime 
aikoina? Millaisia ilmiöitä meidän päiväkodissamme on? Entä millaista 
yhteiskunnallista keskustelua on viime aikoina käyty liittyen esimerkiksi lasten 
kasvatukseen tai vanhemmuuteen?


- Kuinka hyvin tunnemme perheet, joita päiväkodissamme on? Perustuuko tiedot 
todellisuuteen vai niin sanottuihin kuulopuheisiin tai joihinkin olettamuksiin ja 
ennakkoluuloihin?


LÄHTEET 


Kuittinen, S. & Isosävi, S. Vanhemmuus ja pienten lasten hoiva eri kulttuureissa. Teoksessa Alitolppa-
Niitamo, A., Fågel, S. & Säävälä, M. (toim.) 2013. Olemme muuttaneet-ja kotoudumme. Maahan muuttaneen 
kohtaaminen ammatillisessa työssä. Väestöliitto, 78 – 95.


Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma. 6/2019. Vantaan kaupunki. Sivistystoimi, varhaiskasvatus.


http://www.xn--vestliitto-q5a3t.fi/monet-kulttuurit/


Lapsiperheille suunnatut palvelut 

Kuvan lähde: Pixabay




LISÄTIETOJA AIHEESTA 
- Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tunnettava eri yhteistyötahot sekä kyettävä 

ohjaamaan lapsiperheet eri palveluiden piiriin. (Vantaan 
varhaiskasvatussuunnitelma 6/2019, 50).

- Eri toimijoiden, kuten neuvola ja lastensuojelu, yhteistyön merkitys kasvaa, kun 
jollain taholla herää huoli lapsen hyvinvoinnista tai lapsen tukea ryhdytään 
suunnittelemaan. (Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 6/2019, 50).

Lukuvinkkejä ja linkkejä

-   Hyvä kysymys, hyvakysymys.fi
- infoFinland.fi, suomi.fi
- lastensuojelu.info ->  Tositarinoita, https://www.lastensuojelu.info/tositarinoita/
- Mielenterveyden keskusliitto, https://www.mtkl.fi
- Palvelut perheille, https://stm.fi/palvelut-perheille

Kysymyksiä keskustelun aloitukseen 

- Miten hyvin tunnet oman kotikuntasi lapsiperheille suunnatut palvelut?

- Tiedättekö, mistä saatte tietoa lapsiperheille suunnatuista palveluista?

- Mikä on varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli perheen tukemisessa sekä 

erilaisiin palveluihin ohjaamisessa?

- Oletteko sopineet yhteisesti, miten toimitte tilanteissa, joissa perheet tarvitsevat 

erilaisia palveluja? Kuka ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan vai onko se perheen 
oma tehtävä?


- Kuinka paljon päiväkodin henkilöstö kykenee auttamaan perhettä eri palveluissa 
ja niiden hakemisessa?


LÄHTEET


Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma. 6/2019. Vantaan kaupunki. Sivistystoimi, varhaiskasvatus.

Hanhi Peli Noppaa Lauta Kilpailua Peli Lautapeli

http://suomi.fi
http://lastensuojelu.info
https://stm.fi/palvelut-perheille
https://pixabay.com/fi/images/search/hanhi%20peli/
https://pixabay.com/fi/images/search/noppaa/
https://pixabay.com/fi/images/search/lauta/
https://pixabay.com/fi/images/search/kilpailua/
https://pixabay.com/fi/images/search/peli/
https://pixabay.com/fi/images/search/lautapeli/


Vanhemmuuden muuttuvat roolit 

Kuvan lähde: Pixabay
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LISÄTIETOJA AIHEESTA 

- Jos lapsi oppii suomen kieltä nopeammin kuin vanhempansa, voi 
vanhemmuuden rooli ja siitä saatu arvostus heiketä. Varsinkin jos vanhemman 
sosiaalinen arvostus on rakentunut aiemmin vahvan vanhemmuuden varaan. 
(Turtiainen 2012, 99.)

- Kasvatukseen, vanhemmuuden kysymyksiin sekä sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvistä kysymyksistä saatetaan puhua maahanmuuttajaperheiden kohdalla 
ongelmakeskeisesti, joka aiheuttaa vastakkainasettelua, me tasa-arvoiset ja ne 
muut. (Hiitola&Peltola 2018, 126).

-  Vanhemmuuden roolikartta on työväline, jonka avulla voidaan jäsentää ja tehdä 
näkyväksi vanhempien erilaisia rooleja.
kts. Vanhemmuuden roolikartta: https://www.vslk.fi/index.php?id=19

Lukuvinkkejä ja linkkejä
- Alitolppa-Niitamo, A., Fågel, S. & Säävälä, M. 2013. Olemme muuttaneet - ja 

kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. 
Väestöliitto. https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/e38fea1b-olemme-
muuttaneet-ja-kotoudumme_ilmankantta.pdf

- Novitsky, A. & Alitolppa-Niitamo, A. 2012. Kotoutujan Roolipaletti - toimintamalli 
maahanmuuttotyöhön. Väestöliitto. https://www.vaestoliitto.fi/uploads/
2020/11/7d50127c-kotoutujan_roolipaletti.pdf

-  Vanhemmuus uudessa kotimaassa, https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/.  
vanhemmille/perhe_ja_vanhemmuus/perhetta_kuormittavat_tapahtumat/Pages/
vanhemmuus_uudessa_kotimaassa.aspx

Kysymyksiä keskustelun aloitukseen

- Miten olemme huomioineet vanhempien osallisuuden lasta koskevassa 
päätöksen teossa?

- Miten kohtaan vanhemman? Käytänkö tulkkia? Puhunko lapsen kautta, vai 
suoraan vanhemmalle? Miten suhtaudun erilaisiin sukupuolittuneisiin rooleihin?

LÄHTEET

Hiitola, J. & Peltola, M. Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten maahanmuuttajataustaisten vanhempien 
kohtaamisissa. Teoksessa Hiitola, J., Anis, M. & Turtiainen, K. (toim.) 2018. Maahanmuutto, palvelut ja 
hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino, 124 - 145.
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Lastensuojeluilmoitus 
varhaiskasvatuksessa 

Kuvan lähde: Pixabay




KUN HUOLI HERÄÄ LAPSEN TAI PERHEEN 
HYVINVOINNISTA, 
keskustele lapsen huoltajien kanssa. 

- Tarvittaessa tee ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (Shl. 2014/1301 §35) tai 

lastensuojeluilmoitus (Lsl 2007/417 § 25).

- Ilmoituksen voi tehdä soittamalla tai lomakkeella. Käytännöt vaihtelevat 

kunnittain. Konsultaatiota voi kysyä kunnan sosiaalihuollosta.


Soita numeroon: __________________________________________


Ilmoitus on hyvä tehdä perheen kanssa yhdessä. Ilmoitukset eivät kuitenkaan 
edellytä huoltajien suostumusta. Ne kuuluvat ilmoitusvelvollisuuteen.


AKUUTISSA TILANTEESSA (kiireellinen tai virka-ajan ulkopuolella) ota 
yhteys kunnan sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen (112).

Soita numeroon: ___________________________________________________


RIKOSEPÄILYTILANTEESSA (lapseen kohdistunut seksuaalirikos tai 
lapsen henkeen tai terveyteen kohdistunut rikos) ota yhteys poliisiin 
(LsL 2007/417 § 25).

- Poliisille ilmoittamisen lisäksi tehdään lastensuojeluilmoitus.

- Jos kyse on rikosepäilystä, tarkista poliisilta, voitko ilmoittaa perheelle 

rikostutkinnasta huolimatta, lastensuojelu- ja rikosilmoituksesta.


Ilmoitusvelvollisuus on kaikilla työntekijöillä. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joissa perhe on jo lastensuojelun 
asiakas. 

Sosiaalihuollon ja lastensuojelun palvelutarpeen selvitystyö aloitetaan 7 arkipäivän 
sisällä ja arvio on tehtävä 3 kuukauden aikana.

Varhaiskasvatus voi osallistua neuvotteluihin sosiaalihuollon työntekijän arvion 
perusteella. Varhaiskasvatuksen on luovutettava tietoja lapsesta arvion 
tekemiseksi, jos sosiaalihuollon työntekijä niitä pyytää. Varhaiskasvatus ei 
kuitenkaan saa salassapidettävää tietoa sosiaalihuollosta.


Lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuus alkaa, jos arviossa havaitaan tuen tai 
palvelun tarve.


LÄHDE

Laurea-ammattikorkeakoulu 2021


Hyvää tietoa lastensuojelusta 
https://www.lastensuojelu.info   

https://www.lastensuojelu.info
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