
   

     

 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN SUOSITUS LASTENSUOJELUN TOTEUTUMISESTA 

JÄRJESTÖN VAPAAEHTOISTOIMINNASSA   

Kaikessa toiminnassa henkeä uhkaavat tilanteet menevät kaiken toiminnan edelle. 

Hätätilanteessa soitetaan hätäkeskukseen 112 ja annetaan tarvittava ensiapu.  

 

Lastensuojelu 

Punainen Risti suosittelee tekemään lastensuojeluilmoituksen tarvittaessa. Tämä ohje kuvaa 

lastensuojelun taustat sekä ehkäisevän lastensuojelun merkityksen lapsen ja nuoren 

turvallisen kasvun ja kehityksen tukena. 

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen 

kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata ensisijaisesti 

lapsen etu (Lastensuojelulaki 1§ ). Lapsen kehityksen perustana ovat riittävät ja jatkuvat 

aikuiskontaktit, lapsen huomioon ottavat toimintatavat sekä turvallinen, terveellinen ja 

virikkeitä antava kasvuympäristö.  

 

Lapsen kasvuolosuhteiden kehittäminen 

 

 

 

 

   

    

 

        

        

                      (Taskinen 2010, 23) 

 

 

Lastensuojelun ehkäisevän työn tavoitteena on huolehtia lasten hyvinvoinnista ja ehkäistä 

ongelmien ilmaantumista ja vakavoitumista. Toiminnan on oltava vastuullista ja asiakasta 

kunnioittavaa siten, että puututaan mahdollisimman vähän lapsen ja perheen yksityiseen 

elämään, mutta taataan kuitenkin lapsen turvallinen kasvuympäristö. Vanhemmilla ja 

huoltajilla on ensisijainen velvollisuus pitää huolta lapsesta ja nuoresta. (Sosiaaliportti) 

 

 

Peruspalvelut 

 
neuvola, päivähoito, 
koulu, nuorisotyö, 

kotipalvelu, mielen- 

terveys- ja päihdepalvelut, 

terveydenhuolto, 

liikuntatoimi 

Ehkäisevä 

lastensuojelu 

lasten tukeminen 

peruspalveluissa  ja 

järjestötoiminnassa 

 Lapsi- ja perhekohtainen 

lastensuojelu 

 
lastensuojelutarpeen selvitys, 
avohuolto, kiireellinen sijoitus, 

huostaanotto, sijaishuolto, 
jälkihuolto 



   

Mikäli vapaaehtoistyössä kohtaat lapsen (alle 18-vuotias), jolla on hoidon ja huolenpidon tarve, 

kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen 

selvittämistä ilmoita asiasta mahdollisimman pian: 

- päivystyksestä/toimintaryhmästä vastaavalle tai 

- toimintaryhmäsi vastaavalle työntekijälle 

 

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, kun: 

- todetaan nuoren huumausaineiden käyttö 

- nuoren toistuva vahva päihtyminen (alle 14-vuotiaan kohdalla suositellaan aina) 

- nuoren itsetuhoisuus tai toistuva väkivaltainen käyttäytyminen 

 

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä myös tilanteessa, missä todetaan huoltajan: 

- vahva päihtymys 

- väkivaltaisuus 

- välinpitämättömyys / kykenemättömyys huolehtia lapsista 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Lähteet 
 
Lastensuojelun käsikirja (luettu 11.2.2014) 
http:// www.sosiaaliportti.fi  
 

Taskinen Sirpa. 2010. Lastensuojelulain soveltaminen. WsoyPro. 
 

 

 

 

Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin Ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmässä 6.3.2014 

HUOLI LAPSESTA HERÄÄ 

ILMOITA HUOLESTA PÄIVYSTYKSEN TAI 
TOIMINTARYHMÄN VASTAAVALLE, JOKA ARVIOI 

TILANTEEN 

RYHMÄN VASTAAVA TEKEE 
LASTENSUOJELUILMOITUKSEN 

RYHMÄN VASTAAVA KERTOO 
HUOLESTA TOIMINNASTA 

VASTAAVALLE TYÖNTEKIJÄLLE, 
JOKA TEKEE TARVITTAESSA 

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN 

HENKEÄ UHKAAVA / AKUUTTI TILANNE 

SOITA 112 / SOSIAALIPÄIVYSTYS 

http://www.sosiaaliportti.fi/

