
Lastensuojeluilmoitusten määrä on 
kaksinkertaistunut 10 vuodessa.
• Vuonna 2020 tehtiin yhteensä 163 130 lastensuojeluilmoitusta (+ 4 % 

edellisvuoteen verrattuna). 

• Lastensuojeluilmoitukset koskivat kaiken kaikkiaan 84 715 lasta ja 2 518 nuorta 
vuonna 2020. 

• Yhtä lasta kohti tehtiin keskimäärin 1,9 lastensuojeluilmoitusta.

• Ennakollinen lastensuojeluilmoitus koski 4,8 prosenttia elävänä syntyneistä 
lapsista 22 (46 463) vuonna 2020. Vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli 4,9 
prosenttia elävänä syntyneistä lapsista (45 613). 

• Vuoden 2020 tilastoon saatujen tietojen mukaan sosiaalihuoltoon tuli yhteensä 15 
791 yhteydenottoa lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, ja ne koskivat kaikkiaan 14 
210 lasta ja nuorta

• Lähde: THL Lastensuojelutilastot 2019 ja 2020
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Lastensuojelun tilastotietoja vuodesta 
2008 vuoteen 2020 (THL)
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Ilmoitusvelvollisuus  25 §
• Jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa 

tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä 
kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten 
estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja 
huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen 
edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä:

1) sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito;

2) opetustoimi;

3) nuorisotoimi;
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Ilmoitusvelvollisuus  25 §
4) poliisitoimi;

5) Rikosseuraamuslaitos;

6) palo- ja pelastustoimi;

7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja;

8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjä;

9) seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta;

10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin 
tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu 
vastaanottokeskus tai järjestelykeskus;

11) hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö;
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110746#P3


Ilmoitusvelvollisuus  25 §
12) koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö;

13) Tulli;

14) rajavartiolaitos;

15) ulosottoviranomainen;

16) Kansaneläkelaitos.

(9.12.2016/1111)

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen 
häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a9.12.2016-1111


Samassa säännöksessä on 
ilmoitusvelvollisuus poliisille
• Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä 

ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, 
että lapseen on kohdistettu:

• 1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai

• 2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi 
säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

• (30.12.2014/1302)

• Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun 
sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai 
määrätään. (20.5.2011/542)
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L21
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a30.12.2014-1302
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a20.5.2011-542


Lisäksi 2 muuta ilmoitusvelvollisuutta 
25 c § (12.2.2010/88) Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

• Ennen lapsen syntymää.

25 d § (30.12.2014/1302) Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus

• Lapsen muuttaessa kunnasta kesken lastensuojelutarpeen selvittämisen tai lastensuojelun 
asiakkuuden.

• Kun kiireellistä sijoitusta tai sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös tehdään lapsen 
huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevan 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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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a12.2.2010-88
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a30.12.2014-1302


25 a § (30.12.2014/1302)
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen 
tarpeen arvioimiseksi
Edellä 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä 
myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisena 
yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että:

1) yhteydenotto tehdään viipymättä; ja

2) yhteydenoton yhteydessä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa 
yhteydenottoon johtaneet syyt
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a30.12.2014-1302


Lastensuojeluilmoituksesta ja yhteydenotosta  
lastensuojelun asiakkuuteen vuonna 2020 (THL)

84 715 lasta, joista tehtiin lastensuojeluilmoitus 
ja 14 210 lasta ja nuorta, joita koski yhteydenotto 

palvelutarpeen arvioimiseksi (yht. 98 925)

40 545 palvelutarpeen arviota, joissa selvitettiin  
lastensuojelun tarve (41 % lapsista ja nuorista, 

joita ilmoitus tai yhteydenotto koski)

14 169 uutta lastensuojelun asiakkuutta (35 % selvityksistä johti 
asiakkuuteen)             
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17 467 perhettä
SHL:n mukaisessa 

perhetyössä

12 966 perhettä 
SHL:n mukaisessa 

kotipalvelussa

1 688 uutta 
huostaanottoa


