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Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, mitä haasteita kunnallisessa suun terveydenhuollossa on 
lastensuojeluilmoituksen tekemisen suhteen. Selvityksen jälkeen toteutettiin työelämää pal-
veleva opas lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. 
 
Opinnäytetyöllä oli kaksi tutkimuskysymystä: 1. Miten suun terveydenhuollon ammattilaiset 
kokevat lastensuojeluilmoituksen tekemisen, ja mitä haasteita he kokevat siinä olevan.  
2. Millaista tietoa ja ohjausta suun terveydenhuollon ammattilaiset kaipaavat lastensuojeluil-
moituksen tekemiseen.  
 
Suun terveydentila voi kertoa paljon lapsen elämästä: riittämätön hampaiden hoito tai pahoin 
reikiintyneet hampaat voivat kertoa vanhempien arjenhallintaongelmista tai yleisestä jaksa-
mattomuudesta hoitaa lasta riittävän hyvin, ja lapsen suun alueen vammat voivat kertoa lap-
seen kohdistuvasta pahoinpitelystä. Lastensuojelun palveluita tarvitsevat lapset ja perheet 
hyötyvät siitä, että heidän tarpeensa tunnistetaan myös suun terveydenhuollossa. Suun ter-
veydenhuollossa kohdataan paljon lapsiasiakkaita, joiden joukossa on myös lastensuojelun 
palvelun arviointia tai lastensuojelun keinoja tarvitsevia.  
 
Aineisto tutkimuskysymysten selvittämiseen kerättiin kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus 
osoitettiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Hyvinkään suun terveydenhuollon yksikköön. 
Kyselytutkimuksen vastaukset käsiteltiin Excelillä. Tavoitteena oli tuottaa kyselytutkimuksen 
vastausten perusteella työelämää palveleva tuotos. 
  
Kyselytutkimuksen perusteella kävi ilmi, että suun terveydenhuollon työntekijöillä esiintyy 
vääriä olettamuksia liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen sekä lastensuojelulakiin. 
Työntekijät kaipasivat ohjausta ja tukea lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Suurin osa vas-
taajista toivoi tiivistä opasta lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Toiseksi eniten toivottiin 
koulutustilaisuutta aiheesta. 
 
Vastausten perusteella päädyttiin tekemään tiivis opas, joka on suunnattu suun terveyden-
huollon työntekijöille. Oppaassa kerrotaan lastensuojelulaista sekä lastensuojeluilmoitukseen 
johtavista syistä suun terveydenhuollossa. Lisäksi oppaasta löytyy konkreettiset ohjeet siitä, 
miten lastensuojeluilmoitus tehdään Hyvinkään suun terveydenhuollossa. Opas toimii apuväli-
neenä silloin, kun suun terveydenhuollon yksikössä pohditaan lastensuojeluilmoituksen tar-
peellisuutta ja sitä, miten lastensuojeluilmoitus käytännössä tehdään. Oppaan tarkoitus on 
madaltaa lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnystä.  
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This thesis investigated the challenges of child welfare in communal oral health care. After 
investigating implemented a child welfare guide for oral health care professionals. 
 
The thesis includes two research questions. 1) How oral health care employees experience 
child welfare, and what kind of challenges they find in child welfare reporting? 2) What kind 
of professional guidance oral health care employees are hoping for in order to add knowledge 
in child welfare? 
 
Oral health can tell a lot about child patients daily life. Deficient oral health care or caries 
can reveal several issues in parenting, and oral injuries can be considered as a sign of an 
abuse.  Awareness and know-how in oral health care benefits children and their families who 
would need child welfare services. There are plenty of child patients in communal oral health 
care. Amongst them are some, who are in need of child welfare services. 
 
This thesis was quantitative thesis. Sources were collected by inquiry, and analysed with Ex-
cel. An inquiry was implemented amongst Hyvinkää area oral health employees.  
 
The aim of this thesis was to produce information kit for professional use in oral health care 
based on inquiry results. The inquiry revealed oral health care employees unawareness of 
child welfare services and misinformation about child welfare and their responsibilities of 
child welfare law based on law. Employees needed guidance and support in how to file a 
child welfare report. Most of the respondents hoped for a compact guide of child welfare ser-
vices and how to file a child welfare report. Secondly, they hoped for education in this sub-
ject. 
 
A child welfare guide for oral health care professionals was made based on the inquiry an-
swers. The guide includes; information about child welfare services, a summary of child wel-
fare laws and examples of child welfare reporting in oral health care. The guide gives specific 
directions for filling in a child welfare report in the Hyvinkää area. The guide is a helpful tool 
in child welfare situations for oral health care employees. The purpose of the guide is to 
lower the threshold of reporting child abuse.  
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään, mitä haasteita kunnallisen suun terveydenhuollon työnte-

kijöillä on lastensuojeluilmoituksen tekemisen suhteen. Olen omassa työssäni hammashoita-

jana huomannut, että suun terveydenhuollon työntekijöillä saattaa olla puutteita siinä, miten 

ja miksi lastensuojeluilmoitus tulisi tehdä. Lisäksi esiintyy epätietoisuutta lastensuojelun kei-

noista ja mahdollisuuksista. Kunnallisessa suun terveydenhuollossa käy paljon lapsiasiakkaita, 

ja joukossa on myös niitä, jotka tarvitsisivat lastensuojelullista apua.  

Suun terveydentila voi kertoa paljon lapsen elämästä: riittämätön hampaiden hoito tai pahoin 

reikiintyneet hampaat voivat kertoa vanhempien arjenhallintaongelmista tai yleisestä jaksa-

mattomuudesta hoitaa lasta riittävän hyvin, ja lapsen suun alueen vammat voivat kertoa lap-

seen kohdistuvasta pahoinpitelystä. Nämä seikat kertovat lapsen kaltoinkohtelusta ja siitä, 

että vanhempi tarvitsee tukea tarjotakseen lapselle turvalliset ja kehitystä tukevat kasvuolo-

suhteet. Kaltoinkohtelun seuraukset eivät rajoitu vain suussa todettaviin muutoksiin. Suun ti-

lasta voi päätellä kuitenkin paljon; mitä enemmän kaltoinkohtelua tai kiusaamista lapsi on ko-

kenut, sitä huonommassa kunnossa hänen suunsa on. (Sarvela & Tuikka 2018, 40.) 

Sarvela & Tuikka (2018) toteavatkin, että harva suunterveyden ammattilainen on tietoinen il-

moitusvelvollisuudestaan sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Saastamoinen (2016, 

63) muistuttaa, että lastensuojeluilmoitusvelvollisuuden täyttämiseen tarvitaan koulutusta ja 

ammatillisuutta. Lisäksi tärkeää on rohkeus ottaa puheeksi hankalatkin asiat lapsen huoltajan 

kanssa. Peruspalveluissa lastensuojeluilmoitusvelvollisuus saatetaan sivuuttaa, mikä ei johda 

lapsen edun mukaiseen toimintaan. Sekä viranomaisten väliset että työntekijän ja asiakkaan 

väliset suhteet tarvitsevat avoimuutta. Suun terveydenhuollon ammattilaiset tulisi ottaa mu-

kaan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvioimiseen. Saattaa olla, että lapsi ja perhe ei-

vät ohjaudu tuen tai avun piiriin mitään muuta kautta, jolloin suun terveydenhuollon ammat-

tilainen voi olla ratkaisevassa asemassa tehdessään lastensuojeluilmoitusta. Toki suuri osa 

lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä, jolloin erityisen avun tai tuen tarve huomataan myös 

siellä, mutta osa lapsista on kotihoidossa aina esiopetusikään asti. Näissä tapauksissa perus-

terveydenhuollon tarkastusten merkitys neuvolassa ja suun terveydenhuollossa korostuu. Ku-

ten Koskinen, Alapulli & Pietilä (2012, 181) kirjoittavat, hammaslääkäreillä on hyvät mahdolli-

suudet havaita mahdolliset kaltoinkohtelut varhaisessa vaiheessa. Hoitosuhteet lapsiin ovat 

parhaimmillaan pitkiä, jolloin lapsen käyttäytymisen, ulkoisen hyvinvoinnin sekä vanhemman 

ja lapsen välisen vuorovaikutuksen seuraaminen pitkällä aikavälillä mahdollistuu. Hammaslää-

käreillä on myös osaamista tunnistaa pahoinpitelystä aiheutuvat vammat kasvojen alueella. 

Lisäksi isot ongelmat suun terveydenhoidossa saattavat kertoa lapsen hoidon laiminlyönnistä. 

Näistä seikoista huolimatta suun terveydenhuollon henkilöstö tekee melko vähän lastensuoje-

luilmoituksia.  
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Monialaisen asiantuntemuksen merkitys lapsen suojelussa on tärkeää. Lastensuojelun asiak-

kaat tarvitsevat usein monenlaista tukea, ja he saattavat jäädä eri palveluiden väliin, jolloin 

avun saanti hankaloituu. Lastensuojelun asiakkaiksi tulee jatkuvasti lapsia, joilla on ollut avun 

tarvetta jo pitkään, mutta niitä ei joko olla havaittu tai niihin ei ole puututtu. Lastensuoje-

luilmoituksen tekeminen ja avoin keskustelu heränneestä huolesta perheen kanssa voivat olla 

lapsen elämässä ratkaisevia tekijöitä. Osa lapsista, joilla on riski joutua kaltoinkohdelluksi, 

elää sosiaalisesti eristäytyneissä perheissä. Kukaan lähiympäristössä joko ei näe tai ei reagoi 

lapsen hätään. (Karjalainen, Forsberg & Linnas 2012, 287; Saastamoinen 2016, 61.) Mouden 

(2003, 542) toteaa artikkelissaan, että kun suun terveydenhoidon työntekijöiden tietoisuus 

lasten pahoinpitelystä lisääntyy, ja asiaan puuttumisen tärkeys ymmärretään, voi lisääntyä 

myös luottamus siitä, että asian hoitamiseksi on olemassa keinoja. 

Opinnäytetyössä toteutetaan Hyvinkään kaupungin suun terveydenhuollon henkilökunnalle ky-

sely, jossa kartoitetaan haasteita, joita esiintyy lastensuojeluilmoituksen tekemisen suhteen. 

Vastausten perusteella tehtiin suun terveydenhuollon henkilökunnalle opas, jossa kerrotaan 

mahdollisimman yksinkertaisesti se, miten ja miksi lastensuojeluilmoitus tehdään. Oppaan 

keinoin pyritään myös lisäämään tietoisuutta lastensuojelun keinoista. Tavoitteena on saada 

aikaan työelämää palveleva opas, joka antaa tietoa ja tukea suun terveydenhuollon ammatti-

laisille kohdata lastensuojelun apua tarvitseva lapsiasiakas ja tehdä lastensuojeluilmoitus sil-

loin, kun se on lain mukaan tarpeen. Lastensuojelun palveluita tarvitsevat lapset ja perheet 

hyötyvät siitä, että heidän tarpeensa tunnistetaan myös suun terveydenhuollossa.  

Tarkoituksena on myös herättää keskustelua suun terveydenhuollon työntekijöissä lastensuo-

jelulla keinoista ja sosiaalitoimen ja suun terveydenhuollon välisestä yhteistyöstä. Sote-uudis-

tus on ajankohtainen, yhteiskunnallinen asia, jonka tarkoituksena on sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelurakenteiden uudistaminen. Sote-uudistuksella tavoitellaan asiakkaan näkökul-

masta sitä, että tämän tarpeet arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja että tieto siirtyy eri toimijoi-

den välillä sujuvasti. Sosiaali- ja terveyspalveluja pyritään jatkossa sovittamaan paremmin yh-

teen, ja palveluista toiseen siirtymisestä halutaan tehdä sujuvampaa. (Valtioneuvosto 2019.) 

Opinnäytetyöni voi toimia keskustelunavaajana, kun pohditaan sitä, miten sote-uudistuksessa 

otetaan huomioon yhteistyö suun terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä. 

2 Suun terveyden merkitys lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 

Suun ja hampaiden terveys vaikuttaa koko kehoon. Suun terveydentila on suoraan yhteydessä 

elämänlaatuun ja yleisterveyteen. Sen lisäksi, että huono suunterveys on riskitekijä monelle 

sairaudelle, sillä on myös merkitystä itsetuntoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Huonoilla 

hampailla ei ole helppo hymyillä. (Suomen Hammaslääkäriliitto 2019.) Lasten oikeiden suun-

hoito- ja ravitsemustottumusten oppiminen on vanhempien vastuulla. Lapsi ottaa vanhemmal-

taan mallia suunterveyden huolehtimisessa, ja vähitellen lapsi alkaa ottaa itse siitä vastuuta 

kouluikään ja aikuisuuteen siirryttäessä. Vanhempien oma suunterveys ja siitä huolehtiminen 
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ovat avainasemassa lapsen suunterveyden kannalta. Jos vanhemman hampaat ja suu ovat ter-

veet, pienenee riski tartuttaa reikiintymistä aiheuttava bakteeri lapsen suuhun. (Suomen 

Hammaslääkäriliitto 2013a; Suomen Hammaslääkäriliitto 2013b.) 

Vanhemmat toimivat esimerkkeinä lapsilleen niin hyvien kuin huonojenkin suunhoitotottumus-

ten osalta. Vanhemmat voivat siirtää lapselle positiivisen suhtautumisen hammashoitoon, 

mutta yhtä lailla lapsi voi omaksua hammashoitopelon tai välinpitämättömän suhtautumisen 

hammashoitoon. Jos suussa on hoitamattomia reikiä, ientulehdusta tai haavaumia, ovat muu-

tokset ruokahalussa todennäköisiä. Lapsi ei välttämättä osaa kertoa tai paikantaa kipua 

suussa oikein. Lapsi saattaa vältellä pureskelua kipeällä puolella hampaistoa. Pienet lapset 

eivät välttämättä osaa olla huolissaan hampaiston sosiaalisesta tai ulkonäöllisestä merkityk-

sestä. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä todennäköisemmin hän alkaa kiinnostua myös ham-

paiden ulkonäöstä. Jos hampaistossa on paljon isoja paikkoja näkyvillä paikoilla tai pysyviä 

hampaita on jouduttu poistamaan, voi vaikutus ulkonäköön ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 

olla merkittä. Pysyvien hampaiden poistaminen voi johtaa myös oikomishoidollisiin tarpeisiin.  

Myös taloudellinen puoli hampaiden hoidossa on hyvä ottaa huomioon. Vaikka suun terveyden-

hoito onkin alle 18-vuotialle ilmaista kunnallisessa hammashoidossa, tulee lapsena laajasti 

paikatuista hampaista paljon kustannuksia aikuisena. Paikkoja täytyy uusia, ja joskus joudu-

taan tekemään juurihoitoja. Juurihoidettu hammas ei yleensä kestä ikuisesti, vaan se saate-

taan joutua poistamaan, jolloin tilalle täytyy miettiä korvaavaa hammasta. Puuttuvien ham-

paiden tilalle tehtävät proteettiset ratkaisut ovat kalliita. Lapsuudessa hyvään hammashoi-

toon panostaminen voi ehkäistä suurilta suunhoidon kuluilta aikuisuudessa.  

Elintapoihin voimakkaasti liittyvät tulehdusperäiset sairaudet ovat karies ja parodontiitti. Ka-

ries tarkoittaa bakteerien aiheuttamaa hampaiden reikiintymistä. Hampaiden reikiintymiselle 

altistaa riittämätön hampaiden puhdistus, runsas sokerin sekä hiilihydraattipitoisten ruokien 

ja juomien käyttö, jatkuva napostelu sekä fluorihammastahnan käyttämättömyys. Parodon-

tiitti puolestaan tarkoittaa hampaan kiinnityskudoksen menetystä. Hampaan kiinnityskudos 

voi tuhoutua, mikäli ientulehdus saa jatkua hoitamattomana. Lopulta parodontiitti voi johtaa 

hampaan irtoamiseen vuosien saatossa. Karies ja parodontiitti ovat myös kansanterveydelli-

sesti merkittävimmät suun sairaudet. Karies ja parodontiitti eivät ole hengenvaarallisia sai-

rauksia, mutta niillä on merkittäviä vaikutuksia kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja elämän-

laadulle. Hoitamattomat hammasinfektiot yhdessä limakalvohaavaumien kanssa aiheuttavat 

suuren tulehdusväylän koko elimistöön. Jos vastustuskyky heikkenee, voivat suun pitkäaikaiset 

tulehdukset olla merkittävä uhka yleisterveydelle. (Duodecim Terveyskirjasto 2016; Suomen 

Hammaslääkäriliitto 2013c; Lääkäriliitto 2019.)  

Suun yleisimpien sairauksien, reikiintymisen ja hampaan kiinnityskudossairauksien, ehkäisyyn 

ja hoitoon on tarjolla yksinkertaisia menetelmiä. Elintavat ovat silti vahvasti kytköksissä 
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näiden sairauksien syntyyn ja etenemiseen. Yksilöt pystyvät omilla valinnoillaan vaikuttamaan 

suun yleisimpien sairauksien esiintyvyyteen omassa suussaan. Kuitenkin alttius näille sairauk-

sille vaihtelee, ja myös monet ulkoiset tekijät vaikuttavat valintojen tekemiseen. Väestön ja-

kaantuminen hyvä- ja huono-osaisiin näkyy lasten ja nuorten suunterveydessä. Huostaanotot 

ja kaltoinkohtelutapaukset lisäävät riskiä huonoon suunterveyteen. Suunterveyteen liittyvät 

ongelmat vaikuttavat lapsen ohella koko perheeseen. Hammaskivun vuoksi valvova lapsi vai-

kuttaa muunkin perheen elämänlaatuun, ja lasten hammashoidon vuoksi vanhemmilta voi ku-

lua vuosittain runsaasti työtunteja. (Anttonen 2016; Lääkäriliitto 2019.)  

Lasten kokonaisvaltaisen tilanteen arviointi vaatii monialaista asiantuntemusta. Kun hammas-

hoitolan vastaanotolle huomataan pahoin reikiintyneet hampaat, ei suurin ongelma välttä-

mättä ole hampaat, vaan taustalla saattaa olla esimerkiksi köyhyyttä tai syrjäytymistä (Sar-

vela & Tuikka 2018, 40). Jotta lapset saavat tarvittavat palvelut ja tukitoimet, on eri hallinto-

alojen viranomaisten tehtävä yhteistyötä keskenään. Lasten olosuhteet ovat yksi kokonaisuus, 

mutta silti tarjottavat tukitoimet saattavat olla monessa eri palvelurakenteessa. Palvelujär-

jestelmässä asiakkuuksilla on tiukat rajat, joka saattaa hidastaa avun saamista oikeaan ai-

kaan. Hidastunut avun saanti voi aiheuttaa perheiden vaikeuksien kasaantumista. Lapsen etu 

ja sen toteutuminen tulisi ottaa huomioon kaikessa viranomaistoiminnassa. Lapsen elämän ris-

kitekijät pystytään tunnistamaan mahdollisimman aikaisin, jos viranomaisten välinen yhteis-

työ on toimivaa. Lapselle pystytään tarjoamaan oikea-aikainen tuki ja palvelut, jos viranomai-

set toiminta saadaan sovitettua yhteen. (Saastamoinen 2016, 61.) Lapsen hoidon laiminlyönti 

tai muu kaltoinkohtelu tulee ottaa huomioon suun terveydenhuollossa, ja tarvittaessa tulee 

toimia yhteistyössä neuvolan tai kouluterveydenhuollon kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2009, 39). 

3 Lastensuojelun lainsäädäntö 

Sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaa monet eri lait ja säädökset. Lasten kanssa työskennellessä 

tulee ottaa huomioon lastensuojelulaki. Lastensuojelulaki sisältää säädökset lastensuojeluil-

moituksesta ja ilmoitusvelvollisuudesta, joka koskee myös suun terveydenhuollon työnteki-

jöitä. 

3.1 Lastensuojelulaki ja lastensuojeluilmoitus 

”Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen, tasapainoiseen ja monipuoliseen 

kehitykseen sekä erityiseen suojeluun” (Lastensuojelulaki 2007/417 § 1). Saman lain 2 §:ssa 

sanotaan, että lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia 

heidän kasvatustehtävässään, ja tarjottava apua riittävän varhain sekä tarvittaessa ohjattava 

lapsi ja perhe lastensuojelun piiriin. Lastensuojelun keskeisenä tavoitteena on lapsen suotuisa 

hyvinvoinnin edistäminen ja kasvun tukeminen. Lastensuojelun tulee tukea vanhempia, huol-

tajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja 
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huolenpidossa. Lastensuojelulla pyritään ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia, sekä puut-

tumaan riittävän ajoissa havaittuihin ongelmiin. Lapsen etu on otettava huomioon ensisijai-

sesti aina lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja sitä toteuttaessa. (Lastensuojelulaki 

2007/417 § 4.) 

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä silloin, kun havaitsee sellaisia seikkoja, joiden takia lap-

sen mahdollinen lastensuojelun tarve tulisi selvittää. Ilmoituksen ja lastensuojelutarpeen sel-

vittämisen taustalla voi olla hyvinkin erilaisia syitä. Lastensuojeluilmoitukseen johtavat seikat 

liittyvät lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen, kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai lap-

sen omaan käyttäytymiseen. Syyt voivat olla esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen 

pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. Ilmoituksen syynä voi 

olla myös lapsesta huolehtivan aikuisen päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus 

tai tukiverkostojen puuttuminen siten, että se vaarantaa lapsen hyvinvointia. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2018.) Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen voidaan päätyä, jos havaitaan 

esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyöntiä tai lapsen heitteillejättöä. Myös havaitut puutteet 

tai osaamattomuus lapsen hoidossa tai huolenpidossa voivat johtaa lastensuojeluilmoituksen 

tekemiseen, jos niistä aiheutuu lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille vaaraa. Ilmoituksen pe-

rusteena voi olla myös lapsen fyysinen tai henkinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö 

tai niiden uhka tai epäily. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä myös silloin, kun perustellusti 

epäillään lapsen hoidosta vastuussa olevan tahon kykyä lapsen hoidosta ja huolenpidosta. Täl-

laisia perusteita ovat esimerkiksi lapsesta huolehtivan aikuisen päihde- tai mielenterveyson-

gelmat, jaksamattomuus tai vanhemman oman hoidon laiminlyöminen, josta aiheutuu ongel-

mia perheessä asuvan lapsen huolenpitoon. Myös lapsen oma käyttäytyminen, kuten päihtei-

den käyttö tai mielenterveysongelmat voivat olla ilmoituksen perusteena. (Räty 2015, 225.) 

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä viipymättä. Lapsen tilanne voi vaatia välittömiä toimenpi-

teitä, joten lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei ole syytä lykätä. Se, tarvitseeko lapsi las-

tensuojelullisia toimenpiteitä, on yksinomaan lastensuojeluviranomaisten tutkittavissa ja pää-

tettävissä. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että tieto lapsen olosuhteista välittyy 

nopeasti asiaa hoitaville viranomaisille. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä sellaisestakin 

lapsesta, joka jo on lastensuojelun asiakkaana. Tällöin lastensuojelun työntekijä arvioi, mihin 

toimenpiteisiin ryhdytään tai mitä tukea tai palveluita lapsen perhe tarvitsee. (Räty 2015, 

226-227.)  

Lastensuojeluilmoituksen kynnystä on madallettu vuoden 2015 lastensuojelulain uudistuk-

sessa. Aikaisemmin, ennen vuoden 2008 lakiuudistusta, lastensuojeluilmoitus oli tehtävä il-

meisessä lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Tämä saattoi aiheuttaa sen, että ilmoi-

tus jätettiin tekemättä, koska ilmoittaja ei ollut varma, oliko lapsi lastensuojelun tarpeessa. 

Pelkän lastensuojelutarpeen epäily ei välttämättä ollut syy tehdä lastensuojeluilmoitus. Tä-

män vuoksi lastensuojeluilmoitusta koskevan lain sanamuotoja täsmennettiin ja kynnystä 
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tehdä lastensuojeluilmoitus madallettiin. Nykyään ilmoitus tulee tehdä lapsesta, jonka olo-

suhteet edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (Saastamoinen 2016, 

140-141.) Saastamoinen kuvaakin lastensuojeluilmoituksen kynnyksen ylittymisen vaihe vai-

heelta seuraavasti:  

1) Kun ilmoitusvelvollinen on työtehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka 

2) hoidon tai huollon tarve TAI kehitystä vaarantavat olosuhteet TAI oma käyttäytyminen 

3) edellyttävät mahdollisia lastensuojelun tarpeiden selvittämistä 

4) kynnys lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on ylittynyt.  

Saastamoinen muistuttaakin, että jos mikä tahansa näistä kohdista täyttyy, on edellytys las-

tensuojeluilmoituksen tekemiseen olemassa. Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla varmaa tie-

toa siitä, että lastensuojelun tarvetta on lähdettävä selvittämään, vaan pelkkä perusteltu 

epäilys siitä riittää. On lastensuojeluviranomaisen tehtävä selvittää, onko lastensuojelun 

tarve olemassa vai ei. Viranomaiset voivat lastensuojeluilmoituksen tutkittuaan päätyä myös 

siihen, että lastensuojelun toimenpiteitä ei tarvita. Oleellista lastensuojeluilmoitusta teh-

dessä on tuoda esille ne seikat, joiden perusteella ilmoitusvelvollinen kokee lastensuojeluil-

moituksen kynnyksen ylittyneen. Ilmoituksen tarpeellisuutta voi olla vaikea arvioida, ja tällöin 

ilmoitusvelvollinen voi tarvittaessa konsultoida oman alueen lastensuojelun viranomaisia. Las-

tensuojeluilmoitukseen liittyvä konsultaatio on tehtävä yleisellä tasolla niin, ettei kyseessä 

olevan lapsen henkilöllisyys paljastu. Yleensä tosin jo se, että tulee tarve konsultoida lasten-

suojelun viranomaisia, kertoo siitä, että kynnys lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on ylit-

tynyt. (Saastamoinen 2016, 142-143.) Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen tulee liittyä har-

kintaa. Ilmoituksen tekijällä ei kuitenkaan tarvitse olla täyttä varmuutta siitä, onko lapsi las-

tensuojelun tarpeessa. Riittää, että ilmoittaja on arvioinut, että lapsen kodin olosuhteista tai 

lapsen oman käyttäytymisestä on pääteltävissä, että lapsella saattaa olla lastensuojelun 

tarve. (Räty 2015, 225.) 

Lastensuojeluilmoituksen tultua sosiaalityöntekijälle, eli lastensuojeluviranomaiselle, alkaa 

perheen ja sosiaalityöntekijän välinen lastensuojelutyön prosessi. Ensimmäiseksi sosiaalityön-

tekijä arvioi lastensuojeluilmoituksen kiireellisyyden. Lastensuojeluilmoitus tulee käsitellä 

seitsemän vuorokauden sisällä lastensuojelulain mukaan. Tässä ajassa myös lapselle tai nuo-

relle ja hänen perheelleen on annettava tiedoksi lastensuojeluilmoituksen saapuminen lasten-

suojeluviranomaiselle, ja se, mitä toimenpiteitä tästä seuraa.  Tällöin tehdään päätös siitä, 

aletaanko tehdä lastensuojelutarpeen selvitystä. Yleensä vanhemmat ja lapsi kutsutaan las-

tensuojeluviranomaisen toimistoon selvittämään ilmoituksen sisältöä. (Karjalainen ym. 2012, 

285.) Jos lapsen tilanne on kiireellinen, ilmoitus tulee tehdä välittömästi esimerkiksi alueelli-

seen sosiaalipäivystykseen. Lapsen ollessa selvästi hengen tai terveyden vaarassa, eikä 
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ilmoitusta voida tehdä lastensuojeluviranomaisille, on ilmoitus tehtävä poliisille, joka tarpeen 

vaatiessa ryhtyy omien toimivaltuuksiensa perusteella riittäviin turvaamistoimenpiteisiin. 

(Räty 2015, 227.) 

3.2 Ilmoitusvelvollisuus 

Kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus viipymättä ilmoittaa salassapito-

säännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat saaneet 

tehtävässään tietää lapsesta, jonka hoidon tai huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olo-

suhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

On tärkeää, että lapsen kaltoinkohtelu tunnistetaan varhain, jotta avun anto voidaan aloittaa 

mahdollisimman nopeasti. Lastensuojelulakiin on kirjattu ilmoitusvelvollisuus, joka koskee 

muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palve-

lujen tuottajan palveluksessa olevia henkilöitä, tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuh-

teessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia henkilöitä, sekä kaikkia terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä. Jos kyseiset ammattiensa edustajat saavat tietää virkaa tai tointa hoitaes-

saan lapsesta, joka on ilmeisessä lastensuojelun tarpeessa, on heidän tehtävä ilmoitus sosiaa-

lihuollosta vastaavalle toimielimelle. Myös vakavaakin vähäisempi huoli lapsen terveydestä tai 

kehityksen vaarantumisesta edellyttää yhteydenottoa lastensuojeluviranomaiseen. Ilmoitus-

velvollisuuden alaisen henkilön ei tarvitse osata ennakoida, johtaako lastensuojeluilmoituksen 

tekeminen toimenpiteisiin, vaan lapsen todellisten olosuhteiden tutkiminen ja tuen tarpeen 

selvittäminen on sosiaalityöntekijän tehtävä.  (Karjalainen ym. 2012, 280-287; Lastensuojelu-

laki 2007/417 § 25.) 

Lastensuojeluilmoitusta ei voi jättää tekemättä, vaikka lapsi tai hänen huoltajansa sitä vas-

tustaisivatkin. Salassapitosäännöksetkään eivät vaikuta lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 

Tarkoitus on turvata lapsen etu sekä selvittää lapsen asema ja tilanne. Selvitystyön tekee so-

siaalihuollosta vastaava toimielin ja sen alaiset viranhaltijat. Jos ilmoitusvelvollisuus laimin-

lyödään, voi kyseessä olla virkavelvollisuuden laiminlyönti. Ilmoitusvelvollisilla ei ole lain mu-

kaan harkintavaltaa, jonka mukaan he voisivat siirtää lastensuojeluilmoituksen tekemistä sen 

perusteella, etteivät arvioi ilmoituksen johtavan välittömiin lastensuojelullisiin toimenpitei-

siin, kuten huostaanottoon. Ilmoitusvelvollinen ei myöskään voi jättää tekemättä ilmoitusta 

sen perusteella, että arvioi jo jonkun muun tahon tehneen ilmoituksen. Pikemminkin usean 

eri tahon tekemät ilmoitukset auttavat sosiaalitoimea muodostamaan paremman kokonaisku-

van lapsen tilanteesta. Ilmoitusvelvollisuutta ei poista sekään, että ilmoittaja tietäisi lapsen 

olevan jo lastensuojelun asiakas. Ilmoitus ei tällöin johda uuteen lastensuojelutarpeen arvi-

oon, mutta se voi johtaa asiakkaan tilanteen uudelleen arvioimiseen ja mahdollisiin kiireelli-

siin toimenpiteisiin. (Räty 2015, 220; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä olisi hyvä informoida lapsen huoltajaa. Tätä kutsutaan 

hyväksi hallinnoksi. Puheeksi ottaminen lapsessa huolta aiheuttavasta asiasta huoltajan 
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kanssa on suositeltavaa yhteistyön tekemisen kannalta. Lastensuojeluilmoituksesta ei kuiten-

kaan tarvitse ilmoittaa lapselle tai huoltajalle, jos asia on niin kiireellinen, ettei ilmoitusta 

ehditä tekemään. Lapsi on voinut myös kieltää potilaslain mukaisesti hoitoa koskevien tieto-

jen antamista huoltajilleen. Tällöin ilmoitusta lastensuojeluilmoituksesta ei tehdä huoltajille. 

Toisaalta ilmoitus lastensuojeluilmoituksen tekemisestä huoltajille voidaan jättää tekemättä 

lähinnä silloin, jos siitä arvioidaan olevan vaaraa lapsen hyvinvoinnille. Esimerkiksi pahoinpi-

tely- ja seksuaalirikosepäilyssä on syytä ottaa lastensuojeluun yhteyttä ilman keskustelua lap-

sen huoltajien kanssa. (Räty 2015, 220; 225; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Tavoit-

teena on parantaa lapsen asemaa, ja tämä yleensä vaatii hyvää yhteistyötä lapsen huoltajien 

kanssa. Siksi onkin tärkeää, että suun terveydenhuollon työntekijät voivat olla rehellisiä lap-

selle ja hänen huoltajalleen kaikissa hoitoon liittyvissä asioissa, koskevat ne sitten suun ter-

veydentilaa tai koko perheen hyvinvointia tai niistä aiheutuvaa huolta. Jos lastensuojeluilmoi-

tus tehdään salaa lapsen huoltajilta, se voi jatkossa haitata lapsen tuomista hammashoitoon, 

koska vanhemmat voivat kokea tulleensa loukatuiksi tai kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti 

hammashoitolan työntekijöiden osalta. Koskinen ym. (2012, 185) toteavatkin, että hyvän yh-

teistyön jatkumisen kannalta on tärkeää, että vanhempia informoidaan lastensuojeluilmoituk-

sen tekemisestä. Perheelle on myös hyvä kertoa, että lastensuojeluilmoituksen tekeminen on 

lastensuojelulain terveydenhuollon ammattihenkilöille määräämä velvollisuus. Lastensuojelun 

mahdollisuuksista auttaa lasta ja perheitä on myös hyvä kertoa. 

4 Suun terveydenhuollossa esiintyvät syyt, jotka saattavat johtaa lastensuojeluilmoituk-
seen 

Pölkki (2016) pohtii, miten kulttuuriset normit vaikuttavat siihen, että perheen sisäisiin asioi-

hin puuttuminen koetaan hankalaksi. Kun traagisia perhetragedioita paljastuu, mietitään, 

eikö kukaan huomannut ongelmien varhaisia merkkejä tai eikö tapahtumien kulkua olisi voitu 

mitenkään muuttaa. Ilmoitusvelvollisuudella korostetaankin varhaisen puuttumisen merkitystä 

ja avun antamista lapselle ja perheelle (Räty 2015, 226). 

Suun tilasta voi päätellä monia asioita. Esimerkiksi ruokailutottumukset, harjaustottumukset, 

tupakointi ja nuuskan käyttö paljastuu suuhun katsomalla. Joskus vanhemmilla on haasteita 

selviytyä normaalista arjesta. Syitä tähän voi olla monia: työttömyys, päihteiden käyttö, ma-

sennus tai huoltajuuskiistat. Oli vanhemman arjenhallinnan kyvyttömyyden syy mikä tahansa, 

saattaa lapsen suun terveydestä huolehtiminen jäädä vähälle huomiolle. Joskus vanhemmat 

yrittävät korvata läsnäoloa tai paikata huonoa omaatuntoansa tarjoamalla lapselle herkkuja. 

Huonon suuhygienian tai haitallisten ruokailutottumusten taustalla voi olla myös puhdas tietä-

mättömyys hyvästä suun terveyden hoitamisesta. Monet elintavat ovat suoraan yhteydessä sii-

hen, miltä suussa näyttää. Siksi hammaslääkärit, -hoitajat sekä suuhygienistit ovat näköala-

paikalla lasten ja nuorten hyvin- tai pahoinvointiin. 
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Suurin osa Suomessa asuvista alle 18-vuotiaista lapsista elää turvallisessa kasvuympäristössä. 

On kuitenkin muistettava, että näiden hyvinvoivien lasten joukossa on merkittävä joukko lap-

sia, jotka joutuvat kaltoinkohdelluiksi. Osa näistä lapsista ei päädy lastensuojelutilastoihin 

eikä heidän tilannettaan osata nähdä terveydenhuollossa. Lapsen kaltoinkohtelu on merkit-

tävä kansanterveydellinen ongelma, ja se loukkaa lapsen ihmisoikeuksia. Kaltoinkohtelun eri 

muodot ovat uhka lapsen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle sekä vaikuttavat kognitiivisiin 

ja sosiaalisiin taitoihin. Pahimmillaan kaltoinkohtelu voi johtaa kuolemaan. Kaltoinkohtelun 

tunnistaminen on tärkeää, ja varhaiseen tunnistamiseen ja tilanteeseen puuttumiseen tulee 

keskittyä niin sosiaali- kuin terveysaloillakin. Kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttu-

minen edellyttää organisaation johdolta vahvaa tukea. Johdon on pidettävä huoli työntekijöi-

den kouluttamisesta aiheeseen ja tarjottava työnohjausta. Lapsen kaltoinkohteluun puuttumi-

sen tulee olla selkeästi määritelty ja hyväksytty velvoite kaikilla työyhteisön tasoilla. (Söder-

holm & Kivitie-Kallio 2012, 14;19.) Lapsen todellinen tilanne ei välttämättä ole se, millaiseksi 

huoltaja sen kertoo. Siksi on tärkeää, että eri alojen toimijat saattavat yhteen tietonsa lap-

sen mahdollisista puutteista elinolosuhteissa. Kokonaisvaltainen käsitys lapsen tilanteesta 

saattaa muuten jäädä muodostumatta, jolloin lapsi jää ilman tarvittavia tukitoimia. (Saasta-

moinen 2016, 63.) Varhainen puuttuminen on tärkeää lasten suojelussa. Valtioneuvoston ase-

tus lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011, 5§) velvoittaa kuntia 

tarjoamaan erikseen määritetyille väestöryhmille mahdollisuuden osallistua määräaikaisiin 

tarkastuksiin. Tarkastukset kattavat kaikki väestöryhmään kuuluvat. Näin pyritään saamaan 

kaikki lapset ja perheet samanarvoiseen asemaan terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa. Ne 

perheet ja lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea, löytyvät helpommin, kun koko ennalta 

määritelty väestö tutkitaan ja seurataan riittävän tiheästi. (Saastamoinen 2016, 85.) 

4.1 Hoidon laiminlyönti ja hammashoidon aikojen käyttämättä jättäminen 

Hammashoito on yksi perustarve, josta vanhempien tulisi huolehtia. Amerikan lastenhammas-

lääkärijärjestö AAPD:n mukaan hammashoidon laiminlyönti lapsen kohdalla tarkoittaa van-

hemman tai huoltajan kyvyttömyyttä noudattaa annettuja ohjeita, tai viedä lasta hammashoi-

toon, vaikka se olisi välttämätöntä, jotta suun sairaudet eivät aiheuttaisi lapselle toiminnan 

rajoituksia tai kipua. Hammashoidon laiminlyönnillä saattaa olla vakavia seurauksia lapselle. 

Hoitamattomat reikiintyneet hampaat, iensairaudet ja muut suun alueen ongelmat aiheutta-

vat lapselle kipua, infektioita ja heikkenemistä suun alueen toiminnoissa. Pitkälle edenneissä 

hammassairauksien hoidoissa, kuten pahoin reikiintyneissä hampaissa, ei yleensä voida välttyä 

hampaiden poistoilta. Varhaiset hampaiden poistot voivat johtaa oikomishoitoon. Lapsen elä-

mänlaatu voi heiketä ja siten vaikuttaa lapsen normaaliin kasvuun sekä psyykkiseen ja sosiaa-

liseen kehitykseen. (Koskinen ym. 2012, 183.) 

Hammaslääkärin toteama lapsen puutteellinen suun terveys voi paljastaa myös muuten niin 

hankalasti todettavan laiminlyönnin. Perustarpeiden, kuten hampaiden hoidon, laiminlyöntiä 
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on vaikea peittää. Pahasti reikiintyneet hampaat, suun tulehdukset ja hammaslääkärikäyntien 

toistuva peruminen voivat kertoa sekä hoidon laiminlyönnistä että lapsen muustakin kaltoin-

kohtelusta. Ongelmilla on tapana kasaantua, ja jos yksi asia on hoitamatta, on vaarana, että 

joku muukin asia lapsen elämässä ei ole kunnossa. (Nissinen 2016.) Vanhempien tehtävä on 

huolehtia lapsen säännöllisistä käynneistä hammashoitolassa, jotta mahdollisiin ongelmiin voi-

daan puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Jos epäillään lapsen hammashoidon laiminlyöntiä, on 

tärkeä olla hyvässä yhteistyössä vanhempien kanssa. Suun terveydenhuollon ammattilaisten 

on autettava vanhempaa huolehtimaan lapsen suun terveydestä. Hammashoidon laiminlyönnin 

selvittäminen vaatii usean tekijän huolellista arviointia. On tärkeää arvioida lasta laajemmin 

kuin vain hammashoidon tarpeen kannalta. Lapsen tila tulee arvioida myös laajemmin kliini-

sesti ja sosiaalisesti. Kun arvioidaan, onko hammashoidon laiminlyöntiä tapahtunut, on pidet-

tävä mielessä myös laajemman lapsen hoidon laiminlyönti tai pahoinpitelyn mahdollisuus. Jos 

huoltaja on ymmärtänyt hammashoidon häneltä edellyttämät toimet eikä lapsen hammashoito 

silti toteudu, on silloin kyseessä hammashoidon laiminlyönti. Tässä tapauksessa täytyy myös 

arvioida, onko lapsen muusta terveydenhuollosta huolehdittu riittävästi. Lastensuojeluilmoi-

tuksen tekeminen voi auttaa perhettä niin, että lapsesta ja hänen terveydestään pidetään asi-

anmukaisesti huolta. (Koskinen ym. 2012, 183.) 

Lapsen laiminlyönnissä on kyse siitä, että lapsen perustarpeista ei ole syystä tai toisesta huo-

lehdittu. Perustarpeita ovat hoiva ja hoito, terveydenhoito hammashoitoineen, koulutus, rak-

kaus, kunnioitus ja hyväksyntä, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, iänmukaisten virikkeiden saa-

minen sekä turva ja suojelu. Laiminlyönnin esiintyvyydestä ei ole tarkkoja tietoja, mutta ylei-

sin käsityksen mukaan laiminlyötyjen lasten lukumäärä on suurempi kuin muilla tavoin kal-

toinkohdeltujen lasten. Laiminlyönti etenee yleensä pikkuhiljaa. Siksi sen huomaaminen voi-

kin olla hankalaa. Lisäksi useat ammattilaiset ajattelevat, että verrattuna esimerkiksi fyysi-

seen tai seksuaaliseen väkivaltaan, laiminlyönti ei ole lapselle niin vaarallista. Tosiasiassa lai-

minlyöty lapsi on usein myös jonkun muunkin kaltoinkohtelun uhri. Laiminlyöntiä pidetään 

terveydenhuoltoalan ammattilaisten mielestä sosiaalisena ongelmana, ja tiedot sen vakavista 

seurauksista lapsen terveydelle ja kehitykselle ovat puutteellisia. Laiminlyöntiä ei haluta tai 

osata tunnistaa, ennen kuin sen seuraukset ovat ilmeiset. Ammattilaisten on vaikea arvioida, 

onko tilanne riittävän hyvä vai huono siihen, että siihen pitäisi puuttua. Laiminlyönnissä on 

kyse puutteista, jotka liittyvät lapsen elinolosuhteisiin tai huoltajien käyttäytymiseen. Suun 

terveydenhoidon laiminlyönti voi ilmetä siten, että lasta ei tuoda hoitoon reikiintyneistä ham-

paista, hammastraumasta, kivusta, infektiosta tai verenvuodosta huolimatta, tai hoitoon tuo-

minen tapahtuu viiveellä. Myös pyydetyt kontrolliajat voidaan jättää käyttämättä. Terveyden-

hoidon laiminlyönti saattaa olla jatkuvaa ja aiheuttaa lapselle terveyshaittoja. Lasten parissa 

toimivat hammaslääkärit- ja hoitajat sekä suuhygienistit saattavat olla ensimmäisiä, joka 

epäilevät laiminlyöntiä tai toteavat sen. (Söderholm & Politi 2012, 76-81.) Lapsen hammas-

hoidon laiminlyönti voi johtaa siihen, että syöminen vaikeutuu ja kasvu hidastuu. Lapsella voi 
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olla jatkuvia kipuja suussa. Hoitamattomat hammasvaivat ovat yhtä vakavia kuin hoitamatto-

mat ihon tulehdukset missä tahansa kehon osassa, koska hammashoidon laiminlyönti johtaa 

koko elimistöä vaikuttaviin lisävaivoihin. (Mouden 2003, 546.) 

Alle 18-vuotiaat lapset kutsutaan automaattisesti hammastarkastukseen kunnalliseen ham-

mashoitolaan. Saastamoisen (2016, 87) mukaan on pyrittävä selvittämään syy käyntien pois-

jättämiselle, jos vanhempi ei käytä lastaan säännöllisesti terveystarkastuksissa. Voidaan aja-

tella, että lapsensa hyvinvoinnista kiinnostunut ja vastuuntuntoinen vanhempi hyödyntää tar-

jolla olevat terveystarkastukset. Säännölliset tarkastukset tarjoavat tärkeää tietoa lapsen ke-

hityksestä ja terveydentilasta, mutta ne antavat tietoa myös koko perheen hyvinvointia arvi-

oitaessa. On havaittu, että määräaikaisista terveystarkastuksista poisjääneillä on suurempi 

riski syrjäytyä kuin niihin säännöllisesti osallistuvilla. Valtionneuvoksen asetuksessa on kiinni-

tetty huomiota lasten, nuorten ja heidän perheidensä tilanteeseen ja tuen tarpeeseen silloin, 

kun määräaikaisista terveystarkastuksista jäädään pois. Tarkastuksista poisjääminen saattaa 

liittyä esimerkiksi lapsen huoltajan arjen- tai elämänhallinnan hankaluuksiin. Tiettyyn aikaan 

sidotut tapaamiset saattavat olla huoltajalle hankalia, ja koko arki voi olla lapsilähtöisyyden 

sijaan vanhemman omien tarpeiden mukaista. Palveluiden käyttämättä jättäminen voi johtua 

myös siitä, että vanhemmilla on jotain salattavaa. Lasten terveydentila on arvioitava lasten 

oman edun vuoksi. Jos pätevää perustelua terveystarkastusten käyttämättä jättämiselle ei 

ole, on lapsen tilanne selvitettävä. Koskinen ym. (2012, 191) kirjoittavatkin, että hammashoi-

tolan työntekijöiden on puututtava peruuttamattomiin hammashoidon ajanvarauksiin.  

4.2 Lapsen kaltoinkohtelu 

Kaltoinkohtelu tarkoittaa perheen sisällä tapahtuvaa alle 18-vuotiaan lapsen fyysistä ja psyyk-

kistä pahoinpitelyä, seksuaalista hyväksikäyttöä, perheväkivallan näkemistä sekä lapsen hoi-

don ja hoivan laiminlyöntiä. Lapsen kaltoinkohtelu on suuri riski lapsen terveydelle ja hyvin-

voinnille, ja se voi pahimmillaan vaarantaa jopa lapsen hengen. Kaltoinkohtelu aiheuttaa lap-

selle runsaasti haittoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaltoinkohtelu on monimuo-

toista ja sen eri muotoja voi olla vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi kaltoinkohtelun eri muotoja 

esiintyy yleensä yhtä aikaa. Kaltoinkohtelun voimakkuus on vaihtelevaista, ja se voi olla mitä 

tahansa lapsen hoivan laiminlyönnistä aina lapsen surmaamiseen asti. Kaikilla kaltoinkohtelun 

eri muodoilla on todettu olevan vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia. Kaltoinkohtelu vaikuttaa 

esimerkiksi lapsen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä käyttäytymiseen ja 

oppimiseen. (Finck & Paavilainen 2015, 3; Inkilä, Helminen, Kuosmanen & Paavilainen 2016, 

63.) Kaltoinkohtelun yleisin muoto, laiminlyönti, ei välttämättä aiheuta fyysisiä vammoja. 

Laiminlyönti voi ilmetä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen hankaluutena, lapsen 

pelkoina, vaiteliasuutena tai poikkeavana käytöksenä. Suun terveydenhuollossa työntekijät 

ovat aitiopaikalla seuraamassa lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta: pystyykö lapsi 
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ottamaan vanhemmalta tukea ja turvallisuutta vastaan. Ammattilaisilta vaaditaan herkkyyttä 

huomata pienet merkit ja rohkeutta ottaa asia puheeksi. (Nissinen 2016.) 

Suunnitelmallinen ja laaja moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa lapsen kaltoinkohtelun 

ennaltaehkäisyn ja hoidon. Onkin tärkeää, että kaikkien lasten parissa työskentelevien tie-

toutta lisätään kaltoinkohteluun liittyvistä merkeistä. Myös suun terveydenhuollon henkilöstön 

koulutuksessa on syytä paneutua kaltoinkohtelun merkkien tunnistamiseen. Näin pystytään 

tunnistamaan mahdollisimman varhain ne lapset ja perheet, jotka ovat avun ja tuen tar-

peessa. (Koskinen ym. 2012, 181.) Mouden (2003, 542) toteaa kuitenkin artikkelissaan, että 

suun terveydenhoidossa työskentelevät ovat jättäneet vastuunsa kantamatta, vaikka he olisi-

vat hyvässä asemassa tunnistaakseen lasten pahoinpitelyyn kohdistuneet vammat. Suuri osuus 

fyysisen pahoinpitelyn merkeistä näkyy kaulan ja pään vammoina. Nykyaikaiseen hammashoi-

toon kuuluisi perheväkivallan kliininen arvio ja asiaan puuttuminen. Kaltoinkohtelua on han-

kala tunnistaa ja siihen on vaikea puuttua, koska aihe on herkkä ja vaikea ottaa puheeksi per-

heen kanssa. Asian herättämiä tunteita on vaikea kohdata, eikä kukaan haluaisi, että lapsia 

pahoinpidellään tai muutoin kaltoinkohdellaan. Perheväkivaltatapausten parissa tietoisesti 

työskenteleminen on haastavaa, koska silloin työntekijät ymmärtävät, että lapsen vammat 

ovat tarkoituksellisesti aiheutettuja ja niiden synty voitaisiin estää. Hankalaksi työskentelyn 

tekee myös se, ettei ole olemassa nopeasti korjaavaa hoitoa, joka korjaisi tällaisen inhimilli-

sesti heikentyneen sosiaalisen käytöksen. (Mouden 2003, 542.) Perheiden yksityisyyden koros-

taminen, moniammatillisen yhteistyön tehottomuus sekä koulutuksen puute aiheesta hanka-

loittavat varhaista puuttumista. Lapsen kaltoinkohtelun mahdollisimman varhainen huomaa-

minen on ensisijaisesti lapsen edun mukaista, mutta sillä on myös yhteiskunnallisia taloudelli-

sia vaikutuksia. (Finck & Paavilainen 2015, 3.) Väänänen pohtiikin Pro gradu- tutkielmassaan 

(2010, 11-12) kuinka haasteellista moniammatillinen työskentely saattaa olla lasten kaltoin-

kohtelun tunnistamisessa ja hoidossa. Puuttuminen lasten kaltoinkohteluun voi olla hankalaa, 

koska asia on niin arkaluontoinen, ja työntekijöiden voi puuttua rohkeus tarttua tilanteeseen. 

Myös epäselvyyttä siinä, kenellä on vastuu tilanteeseen puuttumisessa, voi esiintyä. Ongel-

malliseksi asian tekee myös se, että jokaisella työntekijällä kuten myös perheen jäsenellä, on 

erilaiset näkemykset perheen tilanteesta ja terveydestä. Perheiden kokonaisvaltaisessa autta-

misessa tärkeinä seikkoina nähdään asioiden puheeksi ottaminen rohkeasti, perheiden voima-

varojen tunnistaminen, dialogisuus sekä luottamuksellisen suhteen luominen.  

Lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisessa on tärkeä tiedostaa, että mikään yksittäinen merkki 

tai riskitekijä ei välttämättä kerro kaltoinkohtelusta. Täysin luotettavia tarkistuslistoja tai 

seulontamenetelmiä kaltoinkohdelluksi joutumisen riskitekijöistä ei ole olemassa. Avainase-

massa on vastuullinen ja ilmiön ymmärtävä työntekijä. Lasten parissa työskentelevien on hel-

pompi tunnistaa kaltoinkohtelu, jos he ymmärtävät lapsen normaalin kehityksen sekä kaltoin-

kohteluun altistavat riskitekijät ja tunnusmerkit. Avunpyynnöt kaltoinkohteluun harvoin 
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tulevat lapselta tai vanhemmalta itseltään, jolloin lapsia ja vanhempia säännöllisesti työssään 

tapaavien työntekijöiden rooli korostuu. (Inkilä ym. 2016, 64.) 

4.3 Fyysinen pahoinpitely 

Hammastapaturman taustalta saattaa joskus paljastua lapsen pahoinpitelyä tai laiminlyöntiä. 

Nissinen (2016) kirjoittaakin, että fyysisen pahoinpitelyn määrät ovat häkellyttävän suuria. 

Alle 14-vuotiaista 72 prosenttia on kokenut lievää väkivaltaa, ja seitsemän prosenttia heistä 

on kokenut sitä usein. Vakavaa väkivaltaa kokee kahdeksan prosenttia alle 14-vuotiaista, ja 

yksi prosentti heistä joutuu kärsimään siitä usein. Nissinen kertoo artikkelissaan lastenpsykiat-

rian erikoislääkäri Lindholmin muistuttavan, että lasten kokema fyysinen väkivalta jatkuu, jos 

ilmiöön ei puututa. Kaltoinkohtelun ja väkivallan aiheuttaman fyysiset vammat saadaan kyllä 

yleensä korjattua, mutta psyykkiset ja sosiaaliset seuraukset jatkuvat pitkälle aikuisuuteen. 

Suurin osa lapsen fyysisestä pahoinpitelystä tapahtuu kotona, ja yleensä pahoinpitelijä on lap-

selle tuttu. Pään alue on vähiten suojattu ruumiinosa, ja pää ja kasvot ovat helposti tavoitet-

tavissa. Siksi 50-70 prosentilla fyysistä väkivaltaa kokevista lapsista esiintyy kasvojen alueen 

vammoja. Suun alue saattaa olla väkivallan ensimmäinen kohde, koska se on ravitsemuksen, 

viestinnän ja tunteiden kannalta keskeinen ruumiinosa. Hammaslääkäri voi hyvin huomata fyy-

sisen pahoinpitelyn vammat työskennellessään erityisesti kasvojen alueella. Suun terveyden-

huollossa olisikin hyvä pitää mielessä muistilistaa merkeistä, jolloin epäilys lapsen fyysisestä 

pahoinpitelystä pitää herätä (Taulukko 1. Muistilista merkeistä). (Koskinen ym. 2012, 185-

186.) 

Taulukko 1. Muistilista merkeistä (Koskinen ym. 2012, 186). 

 

On hyvä kuitenkin muistaa, että pahoinpitelyn jälkiä on harvoin vain pään alueella. Siksi lap-

sen kokonaisvaltainen lääketieteellinen tutkimus on tärkeää. Mustelmat pään alueella, ham-

masvauriot, hankaumat ja palovammat voivat johtaa kaltoinkohtelun jäljille. Lapsen pahoin-

pitely voi tapahtua esimerkiksi lyömällä, ravistelemalla, myrkyttämällä, polttamalla tai 
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kuristamalla. Enimmäkseen pahoinpitelyssä vammat aiheutuvat jollain esineellä lyömällä, ra-

vistelemalla tai usean eri tavan lopputulemana. Suun alueen vammat suuntautuvat useimmin 

huuliin. Sen jälkeen yleisimmät kohdat ovat suun limakalvot, hampaat, ikenet ja kieli. Myös 

puremajäljet tai murtumat kasvojen luiden alueella voivat olla seurausta fyysisestä pahoinpi-

telystä. (Koskinen ym. 2012, 185-188; Nissinen 2016.) 

Diagnoosin tekeminen lapsen pahoinpitelystä ei kuulu yksin hammaslääkärin tehtäväksi. Jos 

suun terveydenhuollon yksikössä epäillään lapsen pahoinpitelyä, on lapsi lähetettävä jatkotut-

kimuksiin lastensairaalaan. Selvitystyö lapsen pahoinpitelyepäilyn kohdalla on keskitetty eri-

koissairaanhoitoon, josta löytyy tarpeellinen asiantuntemus. Yhteistyön tekeminen lastensuo-

jelun, poliisin ja erikoissairaanhoidon kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Suunnitelmallinen ja 

moniammatillinen yhteistyö parantaa lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyä, tunnistamista 

sekä tuen antamista. Lastensuojeluviranomaiset muodostavat kokonaiskuvan lapsen tilan-

teesta ja tämän ympäristöstä eri toimipaikoista saaduista tiedoista. Siksi on tärkeää, että 

myös suun terveydenhuollon yksiköt huolehtivat omasta osuudestaan ja kirjaavat tekemänsä 

havainnot. Suun terveydenhuollon työntekijöiden velvollisuus on kirjata asianmukaisesti ja 

riittävästi potilasasiakirjoihin tiedot lapsen tapaturmasta.  Kirjaamisen tulee sisältää kliiniset 

valokuvat vammasta sekä radiologiset tutkimukset vamma-alueelta. Jos suun terveydenhuol-

lon työntekijät eivät puutu lapsen pahoinpitelyn epäilyn herätessä asiaan, he mahdollistavat 

omalta osaltaan pahoinpitelyn jatkumisen, ja samalla rikkovat lakisääteisen velvollisuutensa 

ilmoittaa mahdollisesta lastensuojelun tarpeen selvittämisestä. Kaltoinkohtelun ja pahoinpi-

telyn merkkeihin puuttumatta jättäminen on samalla asian hiljaista hyväksymistä. (Koskinen 

ym. 2012, 189-190; Nissinen 2016.) Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on aiheellista myös 

silloin, kun fyysinen väkivalta kohdistuu lapsen sijaan toiseen perheenjäseneen, esimerkiksi 

äitiin, tai kun väkivalta on lasten välistä (Nissinen 2016). 

4.4 Seksuaalinen hyväksikäyttö 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa sitä, kun lapsi pakotetaan tai houkutellaan mu-

kaan seksuaaliseen toimintaan, tai houkutellaan käyttäytymään seksuaalisessa mielessä epä-

sovinnaisella tavalla. Vaikka lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi olla myös oraalista, ovat 

näkyvät suun alueen vammat ja infektiot harvinaisia. Oraalinen hyväksikäyttö voi vahingoittaa 

huulia, huulijännettä, suulakea sekä kitakielekettä. Väkivaltainen oraalinen seksi voi aiheut-

taa vammoja suulakeen, jotka ovat yleensä punoittavia muutoksia ja haavaumia. Peniksen 

imemisestä aiheutuva alipaine voi aiheuttaa pieniä verenpurkaumia suulaen takaosaan, ja 

myös kielen turpoamista voi esiintyä. Säännöllinen suuseksi voi aiheuttaa suulakeen syviä haa-

vaumia, jolloin alla oleva luu paljastuu. Myös sukupuolitaudit voivat aiheuttaa suulaen syviä 

haavaumia. Jos lasta on yritetty hiljentää painamalla kättä lapsen suun päällä tai tukkimalla 

suu esimerkiksi huivilla, voi huulien sisäpinnoilla ja ikenissä esiintyä verenvuotoa tai hierty-

miä, ja kasvoilla saattaa näkyä tarkkarajaiset sormien tai huivin aiheuttamat mustelmat. 
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Laajat hiuksettomat alueet tai hiuspohjan verenpurkaumat voivat aiheutua siitä, kun lasta pi-

detään väkivaltaisesti paikallaan hyväksikäytön ajan. Sukupuolitautien mahdollisuutta suun 

alueen muutoksissa ei tule ajatelleeksi helposti, kun kyseessä on lapsi. Ihotautilääkärin kon-

sultaatio on tarpeen, kun epäillään sukupuolitaudin mahdollisuutta. Ilmoitusvelvollisuus kos-

kee myös seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä. Terveydenhuollon työntekijällä on velvollisuus 

ilmoittaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä suoraan poliisille ja tehdä tämän lisäksi 

lastensuojeluilmoitus. Tämän lisäksi voi konsultoida puhelimitse poliisia tai lastensuojelun 

työntekijää. Jos tilanne on akuutti, lapsi lähetetään päivystyksellisesti lastensairaalan lasten-

tautien poliklinikalle. Lapsen tutkimiseen täytyy olla erityistason osaaminen ja kokemus sek-

suaalisesti hyväksikäytetyn lapsen tutkimuksesta ja jatkohoitoon ohjaamisesta. (Koskinen ym. 

2012, 188-189.) 

Oraalisesti seksuaalisesti hyväksikäytetyt lapset käyttäytyvät hammaslääkärin vastaanotolla 

todennäköisesti pelokkaasti. Liioiteltua oksennusrefleksiä on havaittu seksuaalisen hyväksi-

käytön tapauksissa. Makuuasentoon kallistaminen, tilanteen hallinnan vaikeus ja suuhun vietä-

vät instrumentit selittävät pelon, jonka hammashoito hyväksikäytön uhrissa saa aikaan. Mou-

den 2003, 546.) 

5 Lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy suun terveydenhuollon näkökulmasta 

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen on haastavaa, koska on inhimil-

listä ahdistua, jos huomaa vanhempien tai huoltajien satuttavan puolustuskyvytöntä lasta. 

Kuitenkin myös suun terveydenhuollon työntekijöiden on oltava valmiita toimimaan lapsen 

edun mukaisesti, ja ilmoittamaan tekemänsä havainnot eteenpäin. Ensisijainen tavoite on tur-

vata lapsen turvallisuus. (Mouden 2003, 547; Koskinen 2012, 191.) 

Suun terveydenhuollon työntekijöiden tulisi tiedostaa paremmin moraaliset, lailliset ja eetti-

set velvollisuutensa liittyen lasten kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja siitä ilmoittamiseen. On 

ymmärrettävä, että lasten kaltoinkohtelu on vakava ongelma, jonka seurauksena voi olla jopa 

lapsen kuolema. Suun terveydenhuoltoalan on osaltaan vaikutettava siihen, että kaltoinkoh-

telu saadaan loppumaan. Jotta suun terveydenhuoltoalalla työskentelevien voidaan odottaa 

täyttävän velvollisuutensa lasten suojelussa, on heillä oltava tarvittava koulutus tunnistaa 

epäillyt kaltoinkohtelutapaukset ja ilmoittaa niistä. On hyvä muistaa, että suun terveyden-

huollon työntekijöiden ei tarvitse itse selvittää lasten tilannetta, vaan ainoastaan ilmoittaa 

tekemänsä havainnot eteenpäin. Suun terveydenhuollon henkilöstön asenteet lasten kaltoin-

kohteluun muuttuvat hitaasti. Tavoitteena on, että työntekijöiden eettinen vastuu sekä tie-

dot ja taidot kaltoinkohtelun tunnistamisessa lisääntyvät. (Mouden 2003, 546-547.) 

Suun terveydenhuollon työntekijöille ei ole olemassa selkeää toimintamallia siitä, miten toi-

mia, jos epäilee lapsipotilaan tarvitsevan lastensuojelullisia toimia. Lasten kaltoinkohtelun 

tunnistaminen hammashoitolassa on melko uusi asia. Työntekijöillä ei ole riittävästi 
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koulutusta, tietoa tai valmiita toimintamalleja kohdata kaltoinkohdeltu lapsi. Fyysisesti kal-

toinkohdellun lapsen vammojen tunnistaminen on haasteellista, ja kaltoinkohtelun mahdolli-

suutta ei välttämättä haluta edes ajatella. Kaltoinkohtelun hyväksyminen on vaikeaa, ja vam-

moihin yritetään hakea luonnollisia selityksiä. (Koskinen ym. 2012, 191.) 

Silmien ummistaminen lapsen epäsuotuisilta elinoloilta ei kuitenkaan ole ratkaisu. Koskinen 

ym. (2012, 191-192) muistuttavatkin, että suun terveydenhuollon työntekijöiden tietoisuutta 

aiheesta tulisi lisätä. Koulutus lasten kaltoinkohtelusta ja sen tunnistamisesta tulisi kuulua 

koko hammashoitohenkilöstöön perus-, täydennys- ja jatkokoulutukseen. Moniammatillisen 

yhteistyön merkitys korostuu, koska myös muiden lasten kanssa työskentelevien tietoisuuden 

täytyy lisääntyä, kun kyseessä on suun ja kasvojen alueen merkit kaltoinkohtelussa. Suun ter-

veydenhuollon työntekijät saattavat olla ensimmäiset, jotka huomaavat kaltoinkohtelun 

merkkejä lapsessa. Lasten edun mukaan toimiminen on yhtä lailla myös hammashoitolan hen-

kilökunnan asia; kaltoinkohteluun on puututtava, jos sellaista havaitaan. Varhainen puuttumi-

nen helpottuu, jos tietoisuus aiheesta lisääntyy ja jos saadaan käyttöön vakiintuneita toimin-

tatapoja. Yksi toimintatavan malli on lisätä yliopistollisissa sairaaloissa hammaslääkäri mo-

niammatilliseen työryhmään, jossa arvioidaan lasten kaltoinkohteluita. Perusterveydenhuol-

losta olisi helpompi ottaa yhteyttä tähän työryhmään, jos he tarvitsevan neuvoja tai jos hei-

dän tarvitsee lähettää kaltoinkohteluepäilty lapsi jatkohoitoon. Valmiit, olemassa olevat toi-

mintamallit ja yhteystiedot madaltaisivat kynnystä toimia epäilyttävissä tapauksissa ja lisäisi-

vät varhaista puuttumista.  

Avainasia lasten kaltoinkohtelun tunnistamisessa on osata epäillä sitä. Hammashoidon laimin-

lyönnin ennaltaehkäisyn kannalta suun terveydenhuollon työntekijöiden tulee ohjata ja tukea 

perhettä sisäistämään suun terveyden kannalta hyvät tavat riittävän varhain. Peruuttamatto-

miin hammashoidon poisjäänteihin on myös osattava reagoida. Työntekijöiden on osattava 

tehdä lastensuojeluilmoitus ja osallistuttava moniammatilliseen yhteistyöhön, kun epäillään 

lapsen kaltoinkohtelua. Suun terveydenhuollon työntekijöiden on osattava myös tutkia kasvo-

jen alueen traumapotilaille ja pitää samalla mielessä pahoinpitelyn mahdollisuus traumojen 

taustalla. Dokumentointi, myös valokuvia hyödyntäen, on tärkeää. Lisäksi jatkohoitoon lähet-

täminen ja konsultointi tarvittaessa täytyy hallita. (Koskinen ym. 2012, 192.) 

Suun terveydenhuollon työntekijöille on syytä muistuttaa, että lastensuojeluilmoituksen tar-

koitus on suojella lasta, ei saattaa perhettä entistä huonompaan asemaan. Lastensuojelun 

mukaan ottaminen ei ole rangaistus, vaan keino tarjota lapselle ja perheelle apua (Nissinen 

2016). Lastensuojeluilmoituksen tarkoitus ei ole alleviivata huoltajien epäonnistumista kasva-

tus- ja hoitotehtävässään, vaan selvittää, tarvitseeko lapsi tai perhe jotakin tukea tai apua. 

Hoitohenkilöstölle ei aina ole selvää, että lastensuojelun tavoitteena on vahvistaa perhettä, 

ja suurin osa perheistä, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, pysyy koossa, eikä ilmoitus 

johda lapsen huostaan ottoon (Mouden 2003, 547). Koskinen ym. (2012, 191) muistuttavatkin, 
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että on tärkeä huolehtia siitä, että lastensuojelun yhteystiedot ovat näkyvillä. Tämä helpot-

taa käytännössä lastensuojeluilmoituksen tekemistä tai konsultointia lastensuojeluviranomai-

silta, jos yhteystiedot ovat helposti saatavilla ja ajantasaiset. Jos vasta siinä vaiheessa, kun 

huoli lapsen hyvinvoinnista herää, alkaa selvittelemään lastensuojelulakia ja keinoja puuttua 

tilanteeseen, jää ilmoitus todennäköisesti tekemättä valtavan tietomäärän ja sekavien yhtey-

denottomahdollisuuksien vuoksi. 

6 Aikaisempi alan tutkimus 

Lastensuojeluilmoituksen tekemistä on tutkittu paljon eri ammattiryhmien kohdalla. Esimer-

kiksi varhaiskasvatuksessa, kouluterveydenhoidossa ja ensihoidossa työskentelevien kohdalla 

lastensuojeluilmoituksen tekemistä ja moniammatillista yhteistyötä on selvitetty monissa 

opinnäytetöissä. Sen sijaan suun terveydenhoidon työntekijöiden merkitystä lasten kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin kartoittamisessa ei ole tutkittu lainkaan. Suun terveydentilan merkitys 

ymmärretään kyllä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, mutta se, miten suun 

terveydenhoidon ammattilaiset voisivat tunnistaa lapsipotilaiden kaltoinkohtelu tai lastensuo-

jelun tarpeet, ei ole juurikaan tutkittu. Esimerkiksi koulutuspäiviä lastensuojeluilmoituksen 

tekemisestä on järjestetty koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon henkilökunnalle, mutta suun 

terveydenhuollon ammattilaiset on jätetty tästä ryhmästä pois. 

Suomessa on tehty vuonna 2008 terveyskeskuksissa työskenteleville suun terveydenhuollon 

työntekijöille kyselytutkimus, jossa kartoitettiin työntekijöiden asennetta ja tietoisuutta lap-

sen fyysisestä pahoinpitelystä. Vastaajista vain 10 prosenttia tiesi, miten lapsen fyysistä pa-

hoinpitelyä kohdatessa tulee toimia. Joka viides oli työssään kohdannut fyysisesti pahoinpidel-

lyn lapsen. (Koskinen ym. 2012, 182.) Kivistö on tutkinut väitöskirjassaan Health of preana-

tally buprenorphine-exposed children to three years of age (2015, 63) buprenorfiinia laitto-

masti käyttävien huumausaineriippuvaisten äitien alle kolmevuotiaiden lasten terveysongel-

mia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että huumaisaineriippuvaisten äitien lapsilla oli enemmän huo-

nokuntoisia hampaita, reikiintymistä ja näkyvää plakkia kuin verrokkiryhmän lapsilla, joiden 

äideillä ei ollut huumausaineriippuvuutta. Tutkimuksessa huomattiin myös, että sillä ei ollut 

juurikaan merkitystä, asuiko huumausaineriippuvaisen äidin lapsi biologisella vanhemmallaan 

vai sijaishuollossa. 

Pohjoismaista Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on tutkittu Suomea enemmän sosiaalisten syi-

den ja suun terveyden yhteyttä toisiinsa. Kvist Therese tutkimusryhmineen (2018) on tutkinut 

Ruotsissa suun terveyden tilaa silloin, kun kyseessä on hyväksikäytetty ja laiminlyöty lapsi. 

Tanskassa Uldum tutkimusryhmineen (2017) puolestaan on selvittänyt, miten hammaslääkärit 

ja suuhygienistit osaavat toimia, kun kohtaavat hyväksikäytetyn ja laiminlyödyn lapsen. 
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7 Tutkielman toteutus 

7.1 Tutkimuskysymys ja menetelmät 

Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymyksiä oli kaksi: 

1. Miten suun terveydenhuollon ammattilaiset kokevat lastensuojeluilmoituksen tekemi-

sen, ja mitä haasteita he kokevat siinä olevan.  

2. Millaista tietoa ja ohjausta suun terveydenhuollon ammattilaiset kaipaavat lastensuo-

jeluilmoituksen tekemiseen.  

Aineisto tutkimuskysymysten selvittämiseen hankittiin kyselytutkimuksen keinoin. Kyselytutki-

mus oli kvantitatiivinen tutkielma, ja siitä saatu aineisto käsiteltiin Excelillä. Tein taustakar-

toitusta opinnäytetyöni aiheeseen käymällä keskustelua suun terveydenhuollon työntekijöiden 

kanssa. Vaihdoin ajatuksia hammaslääkäreiden ja suuhygienistien kanssa, jotka työskentele-

vät julkisella sektorilla suun terveydenhuollon parissa. Sain keskusteluista vahvistusta sille, 

että lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei ole arkipäivää suun terveydenhuollossa, ja että 

tietämystä lastensuojelusta tulisi lisätä suun terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa. 

Keskustelut olivat vapaamuotoisia, enkä käyttänyt niissä tutkimusmenetelmiä. Ajatusten vaih-

don myötä sain kuitenkin vahvistusta sille, että opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen ja tar-

peellinen, ja että sen myötä voin lisätä suun terveydenhuollon tietämystä lastensuojelun kei-

noista ja mahdollisuuksista. 

Tutkielmassa toteutin kyselytutkimuksen Hyvinkään suun terveydenhuollon työntekijöille. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen yleisin tiedonkeruumenetelmä on kyselylomake. Kyselytutkimuk-

sen aineiston perusteella pohdin, mikä oli juuri kyseistä suun terveydenhuollon yksikköä pal-

veleva lopputuotos. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleistämään, ja pienen joukon, eli otok-

sen vastaajien oletetaan edustavan perusjoukkoa. Saatujen tutkimustulosten voidaan ajatella 

edustavan koko joukkoa, jota kyseinen ilmiö koskettaa. (Kananen 2011, 12-17.) Opinnäyte-

työn lopputuotos jätettiin avoimeksi vielä kyselytutkimusta toteuttaessa, koska halusin antaa 

kyselyyn vastaajille aidon mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkä he kokevat olevan hyödylli-

sintä työnsä kannalta.  

Kvantitatiivinen tutkimus antaa ryhtiä tutkimukselle, koska se etenee ennakoitavammin kuin 

kvalitatiivinen tutkimus, jossa taas voidaan toimia enemmän joustavasti tilanteen mukaan. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on saada yleistyksiä, ja sen lähestymistavat alkavat hy-

poteeseista. Logiikkana päättelyssä käytetään teorian pohjalta luotua käytäntöä. Kvantitatii-

visessa tutkimuksessa tutkijan roolin täytyy olla puolueeton ja objektiivinen. (Kananen 2008, 

27.) Esittelin kyselytutkimuksen taustan ja tavoitteen mahdollisimman neutraalisti suun ter-

veydenhuollon työntekijöille, jotta vastaajille ei olisi syntynyt mielikuvia siitä, miten haluan 

heidän vastaavan. 
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7.2 Tutkielman aiheen rajaaminen ja kohdeorganisaation esittely 

Keskitin kyselytutkimuksen aineistonkeruun yhteen kunnalliseen suun terveydenhuollon yksik-

köön. Rajasin pois yksityiset hammashoitolat. Yksityiseen hammashoitoon hakeutuvat pääasi-

assa ne asiakkaat, jotka ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita suun terveydenhoidosta ja ovat 

halukkaita ottamaan itse vastuu hoitoon hakeutumisesta sekä sen kustannuksista.  

Pyysin yhteistyöhön Hyvinkään kunnan suun terveydenhuollon yksikön. Hyvinkää on kuulunut 

1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään. Olin yhteydessä Hyvinkään suun ter-

veydenhuollon ylihammaslääkäriin sekä osastonhoitajaan. He olivat kiinnostuneita yhteis-

työstä, ja ohjasivat hakemaan ensin tutkimuslupa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kir-

jaamosta. Tutkimuslupa hyväksyttiin tammikuussa 2019. Tämän jälkeen olin käytännön järjes-

telyjen suhteen yhteydessä osastonhoitajan kanssa. Sovimme, että kyselytutkimus toteute-

taan alkuvuoden 2019 aikana.  

Rajasin tutkielman tekemisen yhteen kunnalliseen suun terveydenhuollon yksikköön siksi, 

koska halusin olla opinnäytetyön tekemisen aikana kontaktissa suun terveydenhuollon henkilö-

kunnan kanssa. Halusin myös päästä esittelemään opinnäytetyöni aiheen työntekijöille ennen 

kyselytutkimuksen tekemistä, koska ajattelin, että se lisää motivaatiota vastata kyselyyn. Li-

säksi halusin käydä uudestaan yksikössä paikan päällä sitten, kun opinnäytetyöni lopputuotos 

oli valmis. Vaikka pyrinkin siihen, että lopputuotos on mahdollisimman selkeä ja yksinkertai-

nen, ajattelen, että alustus sen tarkoitukselle oli kuitenkin tarpeen. Jos olisin ainoastaan lä-

hettänyt postitse oppaan lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, olisi vaarana ollut se, että 

sitä ei olisi huomioitu työntekijöiden parissa millään lailla. Oppaita ja suosituksia uusista työ-

tavoista, välineistä ja aineista on hammashoitolan työntekijöillä niin paljon, että tekemäni 

oppaan huomioiminen olisi voinut jäädä vähälle, jos sitä ei olisi päässyt henkilökohtaisesti 

esittelemään. Siksi uskon, että opinnäytetyön vaikuttavuus työelämän kannalta on parempi, 

kun rajasin alueen koskemaan vain yhtä kunnallista hammashoitolaa.  

Kohdistin kyselytutkimuksen koskemaan kaikkia potilastyötä tekeviä suun terveydenhuollon 

työntekijöitä, eli hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia. Halusin opinnäyte-

työni lopputuotoksessa selventää suun terveydenhuollossa tehtävän lastensuojeluilmoituksen 

prosessia. Lopputuotoksessa selvitetään, miksi ja miten lastensuojeluilmoitus tehdään, ja ke-

nen vastuulla se tekeminen on. Hammaslääkärit- ja hoitajat tekevät potilastyötä yleensä työ-

parina, jolloin se, kummalla ilmoitusvelvollisuus lapsesta on, voi olla epäselvä. 

Hyvinkään suun terveydenhuolto on keskitetty yhteen keskushammashoitolaan. Tosin tammi-

kuussa 2019 avattiin toimipiste myös vastikään remontoidun ja laajennetun Hyvinkään sairaa-

lan yhteyteen. Sairaalan yhteydessä oleva toimipiste on pienehkö, ja sen henkilökunta on las-

kettu mukaan kyselytutkimukseen osallistuvien määrään. Sairaalassa työskentelevät olivat 

paikalla myös osastokokouksessa, jossa kyselytutkimus suoritettiin. 
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7.3 Kyselytutkimus 

Toteutin Hyvinkään suun terveydenhuollon henkilökunnalle kyselytutkimuksen (liite 1), jossa 

kartoitin, miten suun terveydenhuollon ammattilaiset kokevat lastensuojeluilmoituksen teke-

misen, ja mitä haasteita he kokevat siinä olevan. Kyselytutkimus toteutettiin paperisella ky-

selylomakkeella. Lähetin ennen kyselytutkimuksen toteuttamista Hyvinkään suun terveyden-

huollon henkilökunnalle tiedotteen (liite 2), jossa alustin kyselyn taustan ja tavoitteen. 

Kyselylomake rakentui pääosin suljetuista kysymyksistä. Tiesin ennakkoon, millaisia vastauk-

sia asettelemiini kysymyksiin on mahdollista antaa. Moni kysymys olikin aseteltu niin, että sii-

hen voitiin vastata vaihtoehdoilla kyllä, ei tai en tiedä. Kyselyn yksi tarkoitus oli selvittää, 

millainen tietämys suun terveydenhuollon henkilökunnalla on lastensuojeluilmoituksen teke-

misestä. Taustatietojen selvittämiseen valmiit vastausvaihtoehdot ovatkin soveltuvimpia ja 

käytetyimpiä. On kuitenkin tärkeää, että vastaajalle löytyy aina sopiva vaihtoehto valmiiksi 

annetuista vastausvaihtoehdoista. (Valli 2015, 105-106.) Lisäsinkin vastausvaihtoehtoihin vaih-

toehdon ”en tiedä”, kun esittelin kyselylomaketta opinnäytetyön ryhmätapaamisella. Opin-

näytetyön suunnitelmaa opponoinut henkilö huomautti, että kyselyn tuloksista voi tulla vää-

ristyneitä, jos vastaavat eivät tiedä oikeaa vastausta, mutta rastittavat silti joko vastauksen 

”kyllä” tai ”ei”, vaikka oikea vastaus heidän kohdallaan olisikin ”en tiedä”. 

Kysymysten tekemisessä tulee olla huolellinen ja panostaa selkeisiin sanamuotoihin. Miellyttä-

vää kieltä on mukava lukea, ja kohderyhmän kanssa tulee löytää yhteinen kieli; vierasperäis-

ten sanojen käyttöä tai ammattisanastoa ei yleensä kannata käyttää. Kysymyksien tulee olla 

yksinkertaisia, eivätkä ne saa olla vastaajaa johdattelevia. Kysymykset johdetaan tutkimuson-

gelmasta ja tutkimuksen tavoitteista. Tietoperusten tulee olla kunnossa ennen kyselyn teke-

mistä, jotta vältytään turhilta kysymyksiltä ja toisaalta saadaan vastaus kaikkeen oleelliseen. 

(Valli 2015, 85, 87.) 

Kyselylomake voidaan ajatella jakaantuvan kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

luodaan luottamuksellinen suhde tutkittavan ja tutkijan välille. Tämä onnistuu esimerkiksi hy-

villä vastausohjeilla ja sillä, että pystytään osoittamaan kyselyn tärkeys ja mielekkyys. Kyse-

lylomake kannattaa aloittaa kysymyksillä, joihin tutkimukseen osallistuvien on todennäköi-

sesti helppo vastata. Nämä toimivat johdatteluna vaikeammille kysymyksille. Kyselyn toisessa 

vaiheessa voidaan esittää arkaluontoisempiakin kysymyksiä. Kolmannessa vaiheessa esitetään 

taustakysymykset tai jälleen helpot, jäähdyttelyvaiheen kysymykset. Kysymysten looginen 

järjestys auttaa kyselyyn vastaamisessa. Kysymysten selkeys ja sisällöllinen kattavuus ovat 

tärkeitä sisällön jäsentyneisyyden kannalta. Kohtuullisen tarkasti kysyminen mahdollistaa jat-

kossa informaation tiivistämisen, kun taas liian suurpiirteinen kysely ei anna mahdollisuuksia 

tarkempaan informaatioon. Kyselylomakkeen pituus ei kuitenkaan kannata olla liian pitkä. Jos 

lomake on liian pitkä, vastaaja ei välttämättä jaksa panostaa viimeisiin kysymyksiin, jolloin 

tutkimuksen luotettavuus voi kärsiä. (Valli 2015, 86-87; Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 
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2010.) Jaottelin kysymykset eri osioihin: yleinen tietämys lastensuojeluilmoituksesta, oma-

kohtainen kokemus lastensuojeluilmoituksen tekemisestä ja lopuksi toiveet siitä, mitä tukea 

tai käytännön apua toivotaan lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Kysymyksiä oli yhteensä 

15, ja ne jakautuivat kyselyn alustuksineen ja vastausohjeineen neljälle A4-sivulle. Arvioin, 

että vastaamiseen kuluu noin viisi minuuttia. 

Kaikki kysymykset koskivat jollakin tapaa lastensuojeluilmoitusta. Koen, että vaikka kysymyk-

set olivat yksinkertaisia ja selkeitä, ne olivat kuitenkin vastaajalle henkilökohtaisia ja saattoi-

vat varmasti tuntua arkaluontoisiltakin. En kuitenkaan halunnut ottaa kyselylomakkeeseen 

turhia kysymyksiä, vaan ainoastaan sellaisia, joilla on merkitystä kyselyn perusteella toteutet-

tavan lopputuotoksen kannalta. Siksi en laittanut kyselyn alkuun niin sanottuja lämmittelyky-

symyksiä, vaan kyselyssä mentiin suoraan lastensuojeluilmoituksen aiheeseen. Toivoin, että 

etukäteen vastaajille lähetetty tiedote alusti aihetta riittävästi, eikä kukaan kokenut aihetta 

liian arkaluontoiseksi vähentäen vastausinnokkuutta. Lastensuojelu aiheena herättää yleensä 

vahvoja tunteita ja reaktioita, ja ne voivat kääntyä kyselyä vastaan, jos vastaaja kokee, että 

hänen ammattitaitoaan tai tietämystään arvioidaan. Kyselylomakkeen alkuun liitinkin tekstin, 

jossa toivoin rehellisiä vastauksia ja painotin, että tarkoitus on kartoittaa työntekijöiden tie-

tämystä lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, ja saatujen vastauksien pohjalta tuottaa työn-

tekijöiden työtä helpottava opas. 

Kyselylomakkeessa voi olla joko avoimia tai strukturoituja kysymyksiä, joihin on valmiit vas-

tausvaihtoehdot. Täysin avoimia kysymyksiä kannattaa käyttää vain, jos ne ovat täysin perus-

teltuja. Avoimiin kysymyksiin ei välttämättä tule vastauksia, tai niiden laatu ei täytä tutkijan 

odotuksia. Avoimet kysymykset ovat myös työläitä analysoida, koska vastausten luokittelu ja 

tulosten laskeminen vie enemmän aikaa kuin valmiiden vaihtoehtojen tulkinta. Avoimetkin 

vastaukset voidaan analysoida tilastollisin menetelmin, kun vastaukset luokitellaan ryhmiin.   

(Valli 2015, 106; Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010.) Käytin kyselylomakkeessa lähinnä 

strukturoituja kysymyksiä. Kahden strukturoidun kysymyksen yhtenä vastausvaihtoehtona oli 

avoimen vastauksen jättäminen, mikäli mikään valmiista vastausvaihtoehdosta ei ollut mie-

luisa.  

Määrällisen tutkimuksen pätevyys tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoituskin mitata. On tärkeää pohtia, millä tavalla tutkittavat 

ymmärtävät kyselylomakkeen ja kysymykset. Tutkimustulokset vääristyvät, jos vastaaja ei 

ajattelekaan samoin kuin tutkija. Käsitteiden määrittely, aineiston keruu sekä koko tutkimus-

ongelman kattavat kysymykset täytyy suunnitella huolellisesti jo ennen tutkimuksen toteutta-

mista. (Vilkka 2015, 193.) Perehdyin huolellisesti kirjallisuuteen, joka käsittelee lastensuoje-

lulakia, lastensuojeluilmoitusta sekä syitä, jotka saattavat johtaa lastensuojeluilmoituksen 

tekemiseen erityisesti suun terveydenhuollossa. Kirjallisuuden, ja ennakkoon käytyjen 



 27 
 

 

keskustelujen suun terveydenhuollon työntekijöiden kanssa perusteella, osasin laatia täsmälli-

siä ja tarkoituksenmukaisia kysymyksiä.  

Pääsin toteuttamaan kyselytutkimuksen Hyvinkään suun terveydenhuollon henkilökunnalle 

30.1.2019. Suun terveydenhuollon yksiköllä oli osastokokous, johon osastonhoitaja kutsui mi-

nut. Pääsin esittelemään lyhyesti opinnäytetyöni taustan ja tarkoituksen. Työntekijät vastasi-

vat kyselyyn heti paikan päällä osastokokouksessa, joten sain mahdollisimman korkean vas-

tausprosentin. Kyselytutkimukseen vastasi 41 työntekijää. Kaikkiaan Hyvinkään suun tervey-

denhuollossa työskentelee noin 50 potilastyötä tekevää työntekijää. Aikaisemmin toimitettu 

tiedote opinnäytetyöstäni ja kyselytutkimuksesta ei ollut valitettavasti tavoittanut työnteki-

jöitä. Yhdistyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään sekoitti sähköpostijärjestelmää, 

joten lähettämäni tiedote ei koskaan päätynyt työntekijöille asti. Toivoin, että tiedotteen 

avulla työntekijät olisivat päässeet pohtimaan suhtautumistaan lastensuojeluilmoitukseen jo 

etukäteen, ja että aiheesta olisi noussut keskustelua työyhteisön sisällä. Nyt työntekijät jou-

tuivat vastaamaan kyselyyn täysin valmistautumatta ja vain pintapuolisen aiheen esittelyn jäl-

keen. Toisaalta tämä saattoi olla hyväkin asia, koska ilman valmistautumista työntekijät to-

dennäköisesti vastasivat totuudenmukaisesti ja ensimmäisen reaktionsa mukaan. 

8 Tutkielman tulokset 

Analysoin saadun aineiston Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Tein kustakin kysymyksestä ku-

vion, joka havainnollistaa vastauksia. Jaottelin kysymysten analysoinnin samoihin osioihin, 

joihin kysymykset olivat kyselylomakkeessa jaoteltu.  

8.1  Yleinen tietämys lastensuojeluilmoituksesta   
      
       

 
 
Kuvio 1. Lastensuojeluilmoituksen syyt.      
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Kuvio 2. Lainsäädäntö ja ilmoitusvelvollisuus. 

Suurin osa vastaajista (93%) ilmoitti tietävänsä, mistä syistä lastensuojeluilmoitus tehdään 

(Kuvio 1. Lastensuojeluilmoituksen syyt). Seuraavaksi kysyttiin tietämystä lainsäädännöstä, 

joka säätelee terveydenhuollon työntekijöiden ilmoitusvelvollisuutta. Lainsäädännön vastasi 

tuntevansa hieman yli puolet vastaajista, 51 prosenttia. Lainsäädäntöä ei tuntenut 44 pro-

senttia vastaajista, ja viisi prosenttia ei ollut varma tiedoistaan. Mielestäni on ristiriitaista, 

että työntekijöistä suurin osa kertoo tietävänsä syyt, joista lastensuojeluilmoitus tehdään, 

mutta silti noin puolet vastaajista ei tunne lakia, joka säätelee esimerkiksi terveydenhuollon 

ammattilaisten ilmoitusvelvollisuutta (Kuvio 2. Lainsäädäntö ja ilmoitusvelvollisuus). Samassa 

lastensuojelulaissa käsitellään myös lastensuojeluilmoitukseen johtavia syitä. Pohdinkin, pe-

rustuvatko ajatukset lastensuojeluilmoituksen syistä olettamuksille, eikä varmoihin, lakiin pe-

rustuviin tietoihin. Lastensuojeluilmoituksen syyt voivat olla hyvin monenlaisia, ja esimerkiksi 

lapsen hoidon laiminlyönti tai lasta hoitavan aikuisen jaksamattomuus ovat syitä pohtia las-

tensuojeluilmoituksen tarpeellisuutta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Lastensuojelu-

lain 25§:ssa on määritelty ne tahot, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä kunnan so-

siaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he saavat tehtävässään tietää lapsesta, jonka 

hoidon tai huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edel-

lyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Terveydenhuollon työntekijät kuulu-

vat tähän ilmoitusvelvollisten ryhmään. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 25§).  

Vastaajista hieman yli puolet, 51 prosenttia, ei tiennyt, voiko ilmoituksen tehdä nimettömänä 

(Kuvio 3. Lastensuojeluilmoitus nimettömänä). Nimettömyyden puolella oli 32 prosenttia vas-

taajista, ja 17 prosenttia oli sitä mieltä, että lastensuojeluilmoitusta ei voi tehdä nimettö-

mänä, jos tekijänä on terveydenhuollon ammattilainen. Näistäkin vastauksista selviää, että 

suun terveydenhuollon työntekijöillä on puutteita tiedoissa, jotka koskevat lastensuojelula-

kia. 
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Kuvio 3. Lastensuojeluilmoitus nimettömänä.   

 

Kuvio 4. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen. 

Lastensuojeluilmoituksen tekemisen tai yhteydenoton kynnystä lastensuojeluviranomaisiin 

voisi helpottaa, jos suun terveydenhuollon työntekijöillä olisi paremmat ja ajantasaiset tiedot 

siitä, mitä lastensuojeluilmoituksen jälkeen tapahtuu. Kyselystä tuli ilmi, että noin puolet 

vastaajista (51%) ei tiedä, mitä tapahtuu lapselle ja perheelle lastensuojeluilmoituksen jäl-

keen (Kuvio 4. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen). Toisaalta tietämys siitä, että lastensuoje-

luilmoitus ei johda suoraan lapsen huostaanottoon, oli hyvä (Kuvio 5. Huostaan otto). Kukaan 

vastaajista ei ollut sitä mieltä, että lastensuojeluilmoitus johtaa lapsen huostaanottoon. 

Kolme vastaajista (seitsemän prosenttia) ei tiennyt, johtaako ilmoitus huostaanottoon, ja 38 

vastaajista (93%) oli sitä mieltä, että ilmoitus ei suoraan johda huostaanottoon. 
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Kuvio 5. Huostaan otto. 

 

Kuvio 6. Huoltajille tieto tekijästä. 

Kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että suun terveydenhuollon työntekijöillä oli väärä käsitys 

siitä, saavatko lapsen huoltajat tietää ilmoituksen tekijä, jos kyseessä on terveydenhuollon 

ammattilainen (Kuvio 6. Huoltajille tieto tekijästä). Vastaajista 34 prosenttia oli sitä mieltä, 

että huoltajat eivät saa tietää ilmoituksen tekijää. Kymmenen prosenttia vastaajista tiesi, 

että huoltajat saavat tietää ilmoituksen tekijän, kun kyseessä on terveydenhuollon ammatti-

lainen eli ilmoitusvelvollinen. Suurin osa, 56%, vastasi, ettei tiedä kysymykseen oikeaa vas-

tausta. Ilmoitusvelvollinen henkilö ei voi tehdä lastensuojeluilmoitusta anonyymisti, vaan lap-

sella ja huoltajalla on oikeus saada ilmoittajan henkilöllisyys tietoonsa (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2018).  
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Eniten hajontaa vastauksissa tuli kysymyksessä, jossa kysyttiin sitä, kenen vastuulla lastensuo-

jeluilmoituksen tekeminen on hammashoidon yhteydessä, jos työskennellään työparina (Kuvio 

7. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen työparityöskentelyssä). Kysymyksen vastausvaihtoeh-

dot olivat: hammaslääkäri, hammashoitaja, suuhygienisti sekä päätös tehdään yhdessä. En 

saanut kysymykseen selkeää vastausta, vaan monessa lomakkeessa oli valittu useampi kuin 

yksi vastausvaihtoehdoista. Vaihtoehdoista useimmin (51%) valittiin kuitenkin hammaslääkäri. 

Seuraavaksi useimmin (32%) valittiin vaihtoehto ”päätös tehdään yhdessä”. Viidessätoista pro-

sentissa vastauksissa oli valittu useampi vaihtoehto. Kuitenkin myös vastauksissa, joissa oli va-

littu yhdessä tekemisen päätös, oli ympyröity myös hammaslääkäri, tai se oli mainittu muu-

toin vastauksen yhteydessä. Kaiken kaikkiaan hammaslääkäri oli jollain tapaa valittu vastauk-

sista kahdeksassakymmenessä prosentissa. Selkeästi päätöksessä lastensuojeluilmoituksesta 

halutaan tukeutua hammaslääkäriin, vaikka myös yhteistyön merkitys on selvästi esillä. Suun 

terveydenhuollossa työtä tehdäänkin useimmiten työparityöskentelynä, jolloin dialogi hoidon 

aikana ja sen jälkeen on luontevaa. Suun terveydenhuollossa ollaankin mielestäni hyvässä ase-

massa potilaan havainnoinnin kannalta, koska lähes aina yhden potilaan tilanteen näkee kaksi 

työntekijää. Siksi huolen herääminen on mahdollista kahden työntekijän puolesta, eikä perus-

telua tehdä lastensuojeluilmoitusta tarvitse pohtia yksin. Haasteeksi tosin voi nosta se, jos 

työpari on keskenään eri mieltä ilmoituksen tekemisen tarpeellisuudesta. Ilmoituksen teke-

mistä ei kuitenkaan saa delegoida esimerkiksi esimiehelle, vaan se on tehtävä viipymättä, ja 

ilmoituksen on tehtävä se henkilö, joka on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tar-

peesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). Kyselyn perusteella suun terveydenhuollossa 

tarvitaan toimintamalli siihen, kuka lastensuojeluilmoituksen käytännössä tekee. 

 

Kuvio 7. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen työparityöskentelyssä. 

Peräti 85% vastaajista ei tiennyt, miten lastensuojeluilmoitus käytännössä tehdään (Kuvio 8. 

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen). Tämä on ehkäpä tärkein kyselytutkimuksen tulos. On 

merkittävä tieto, että suurin osa suun terveydenhuollon työntekijöistä ei tiedä, miten lasten-

suojeluilmoitus käytännössä tehdään. Sitä, miten paljon tämä vaikuttaa ilmoituksien 
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tekemisen määrään, ei kyselyssä kartoitettu, mutta luulen, että sillä on osuutta ilmoitusten 

vähyyteen suun terveydenhuollossa. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja saanut lastensuoje-

luilmoituksen tekemiseen opastusta tai koulutusta (Kuvio 9. Opastus ilmoituksen tekemiseen). 

Vain yksi vastaajista (kolme prosenttia) kertoi saaneensa tietoa aiheesta koulutuksessa, jossa 

perhepalveluiden esimies on ollut puhumassa. Tyhjiä vastauksia oli 46% ja 51% kertoi, ettei 

ole saanut aiheesta koulutusta tai opastusta. Tyhjien vastauksien määrää selittää se, että ky-

symys oli lisäkysymys kysymykselle, jossa selvitettiin tietoa siitä, miten lastensuojeluilmoitus 

käytännössä tehdään. Jos tähän vastasi myöntävästi, pyydettiin vastausta myös koulutusta 

koskevaan kysymykseen. 

 

 

 

Kuvio 8. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen.    
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8.2 Omat kokemukset lastensuojeluilmoituksesta työtehtävissä ollessa 

Kyselytutkimuksen seuraavassa osiossa kartoitettiin vastaajien omia kokemuksia lastensuoje-

luilmoituksen tekemisestä ja siitä, kokevatko he sen tekemisen vaikeaksi. Suurin osa vastaa-

jista (93%) ei ollut tehnyt lastensuojeluilmoitusta ollessaan työtehtävissä (Kuvio 10. Lasten-

suojeluilmoituksen tekeminen työtehtävässä). Tämä vastasi ennakko-odotuksiani sekä lähde-

kirjallisuudesta saamaani tietoa siitä, että suun terveydenhuollossa tehdään suhteellisen vä-

hän lastensuojeluilmoituksia.  

 

 

Kuvio 10. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen työtehtävässä. 

 

Kuvio 11. Lastensuojeluilmoituksen tekemisen vaikeus. 

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin sitä, koetaanko lastensuojeluilmoituksen tekeminen vaike-

aksi (Kuvio 11. Lastensuojeluilmoituksen tekemisen vaikeus). Vastaajista 64 prosenttia koki 

lastensuojeluilmoituksen tekemisen vaikeaksi. 
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Kuvio 12. Lastensuojeluilmoituksen vaikeuden syyt. 

Suurimman osan mielestä vaikeus johtuu siitä, että he eivät tiedä, miten lastensuojeluilmoi-

tus tehdään (Kuvio 12. Lastensuojeluilmoituksen vaikeuden syyt). Toiseksi yleisin vastaus oli 

se, ettei tiedetä, milloin lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen. Avoimessa vastauk-

sessa (joku muu syy, mikä?) esille nousi muun muassa se, että hammashoitolan henkilökun-

nalla ei ole riittävästi tietoa lapsen muusta tilanteesta, jolloin kriteerit lastensuojeluilmoituk-

sen tekemiseen eivät täyty. Ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin sitä tietoa, jonka työntekijä 

on saanut omassa työssään. Jos kynnys tehdä lastensuojeluilmoitus tuntuu liian suurelta, voi 

työntekijä konsultoida oman alueen sosiaaliviranomaisia. Tällöin voidaan keskustella lapsen 

tilanteesta yleisellä tasolla ilman, että lapsen henkilöllisyys paljastuu. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2019.) Kuusi vastasi, että he pelkäävät, tuleeko heille jotain seuraamuksia las-

tensuojeluilmoituksen tekemisestä, esimerkiksi lapsen huoltajan toimesta. Koskinen ym. 

(2012, 192) kirjoittavatkin, että hammaslääkärin lastensuojeluilmoituksen esteenä voi olla 

pelko siitä, mitä seuraamuksia lastensuojeluilmoitus voi aiheuttaa vastaanottotoiminnalle tai 

omalle itselle, kuten fyysiset tai sanalliset kostotoimenpiteet tai pelko joutua oikeudenkäyn-

tiin. Epävarmuuteen ja pelkoihin auttaa yhteistyö omien kollegojen ja eri viranomaisten 

kanssa. Olettamukseni oman työelämän kokemuksen mukaan oli, että vastauksia kiireeseen 

vedoten olisi tullut. Kukaan ei valinnut vaihtoehtoa ”Minulla ei ole aikaa sen tekemiseen”. On 

tärkeää tietää, että periaatteessa aikaresurssien puitteissa olisi mahdollista tehdä lastensuo-

jeluilmoitus, eikä sen tekeminen jää kiinni kiireestä ja siitä, että seuraava potilas odottaa jo 

vuoroaan.  

Muita syitä, jotka ilmoitettiin vaikeutena lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, olivat asian 

vaativuus ja herkkyys sekä korkea kynnys toimia. Lastensuojeluilmoituksen tekemisen ohjeis-

tuksia pidettiin myös tulkinnanvaraisina. Suurimmaksi vaikeudeksi nousi kuitenkin 
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tietämättömyys siitä, miten se tehdään. Kysymys oli jatkoa kysymykselle, jossa kartoitettiin 

sitä, koetaanko lastensuojeluilmoituksen tekeminen vaikeaksi. Jos kysymykseen vastasi myön-

tävästi, toivottiin vastausta myös kysymykseen, jossa kartoitettiin ilmoituksen tekemisen vai-

keutta. Tyhjiä vastauksia oli monta, koska kaikki eivät kokeneet lastensuojeluilmoituksen te-

kemistä vaikeaksi. Kuitenkin peräti 64 prosenttia koki lastensuojeluilmoituksen tekemisen vai-

keaksi. 

 

Kuvio 13. Tehdäkö ilmoitus vai ei? 

Halusin selvittää, onko suun terveydenhuollossa työntekijöillä ollut tilanteita, joissa he olisi-

vat pohtineet lastensuojeluilmoituksen tekemistä, mutta jättäneet sen kuitenkin tekemättä 

(Kuvio 13. Tehdäkö ilmoitus vai ei?). Vastaajista 44 prosenttia kertoi, että he ovat joskus poh-

tineet ilmoituksen tekemistä, mutta jättivät sen kuitenkin tekemättä. Pieni enemmistö, 54 

prosenttia, ilmoitti, ettei heillä ollut ollut tällaista tilannetta. Kaksi prosenttia oli tyhjiä vas-

tauksia. Tämä osoittaa, että suun terveydenhuollossa ymmärretään lapsen kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeys, mutta keinot sen toteuttamiseen eivät ole vakiintu-

neita. 

8.3 Toiveet tuen tarpeesta lastensuojeluilmoituksen tekemiseen 

Vastaajista 95 prosenttia oli sitä mieltä, että he hyötyisivät jostakin tuesta tai avusta liittyen 

lastensuojeluilmoituksen tekoon (Kuvio 14. Tuki lastensuojeluilmoituksen tekemiseen). Vain 

kaksi vastaajasta (viisi prosenttia) ei ollut tuen tarpeessa. Seuraavaksi kysyttiinkin, minkä-

laista tukea lastensuojeluilmoituksen tekemiseen toivotaan (Kuvio 15. Toiveet tuesta). Vaih-

toehdoista sai valita niin monta kuin halusi. Kukaan ei antanut omia ehdotuksia tuen väli-

neeksi, vaan valinnat tulivat valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. 
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Kuvio 14. Tuki lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 

 

Kuvio 15. Toiveet tuesta. 

8.4 Johtopäätökset 

Kyselytutkimuksen tulokset vastasivat suurelta osin ennakko-odotuksiani. Sain kyselytutkimuk-

sella selville vastaukset tutkimuskysymyksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miten suun 

terveydenhuollon ammattilaiset kokevat lastensuojeluilmoituksen tekemisen, ja mitä haas-

teita he kokevat siinä olevan. Toinen tutkimuskysymys oli, millaista tietoa ja ohjausta suun 

terveydenhuollon ammattilaiset kaipaavat lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Suun tervey-

denhuollon työntekijöillä on paljon puutteita tiedoissa ja taidoissa, jotka koskevat lastensuo-

jeluilmoituksen tekemistä. Myös vääriä olettamuksia esiintyy, eikä lain säätelemä 
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ilmoitusvelvollisuus ollut kaikilla tiedossa. Kyselystä kävi ilmi, että lastensuojeluilmoituksen 

tekemiseen ei olla saatu opastusta. Suurin osa vastaajista toivoi opastusta lastensuojeluilmoi-

tuksen tekemiseen esimerkiksi oppaan tai koulutustilaisuuden kautta. Myös yhteistyötä lasten-

suojeluviranomaisten kanssa toivottiin. 

Lastensuojeluilmoituksen kynnys on tehty lain mukaan matalaksi, mutta se ei vielä näy käy-

tännön työelämässä suun terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa. Väistämättä mieleeni 

tulee työskennellessäni anestesiahammashoidossa, että moni lapsi on päätynyt sinne asti il-

man, että kukaan suun terveydenhuollon ammattilainen on puuttunut lapsen ja perheen tilan-

teeseen tekemällä lastensuojeluilmoituksen. Anestesiahammashoitoon päätyminen edellyttää 

käyntejä tavallisessa suun terveydenhuollon yksikössä. Usein taustalla on monta käyntiä, jol-

loin hoito ei ole onnistunut tai käynnit on kokonaan peruutettu huoltajien toimesta. Pikkulap-

sen pahoin reikiintyneet hampaat ovat syy lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, koska tällöin 

lapsen hoidon tarpeesta ei ole riittävästi huolehdittu huoltajan toimesta. Kuitenkaan huoli ei 

ole riittävästi herännyt suun terveydentyöntekijöiden keskuudessa. Lastensuojeluilmoituksen 

tekemisen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista, jotta sen tekeminen ei jäisi 

kiinni siitä, että ei ole ajantasaisia ohjeita sen tekemiseen. Suun terveydenhuollossa aikatau-

lut ovat usein kiireisiä, eikä ylimääräistä aikaa potilaiden välillä juuri ole. Siksi on tärkeää, 

että lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on selkeät ohjeet, joihin voi tukeutua tarpeen vaa-

tiessa. Kyselytutkimuksen perusteella kukaan vastaajista ei kuitenkaan koe lastensuojeluil-

moituksen tekemiseen vaikuttavan se, että siihen ei ole aikaa. Koskinen ym. (2012, 192) ko-

rostavat sitä, että lastensuojeluilmoituksen tekemistä tulee harjoitella, ja että lastensuojelun 

yhteystietojen tulee olla helposti kaikkien työntekijöiden saatavilla. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, johon Hyvinkää on kuulunut 1.1.2019 alkaen, per-

hesosiaalityön esimies toivoo, että suun terveydenhuollon työntekijät ottavat ensisijaisesti 

yhteyttä Hyvinkään perhesosiaalityöhön, jos heillä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Tämä 

voi madaltaa suun terveydenhuollon työntekijöiden kynnystä tehdä ilmoitus, jos he voivat en-

sin keskustella huolenaiheestaan lastensuojelun ammattilaisen kanssa ja saada yksilöllistä oh-

jausta ilmoituksen tekemiseen. Toisaalta kyselytutkimuksen tulokset selvensivät, että suun 

terveydenhuollon työntekijöillä on halu toimia oikein, koska suurin osa vastaajista toivoi lisää 

tietoa ja koulutusta lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. He ymmärtävät vastuunsa ja ha-

luavat toimia lasten parhaaksi, mutta keinot sen toteuttamiseen ovat tällä hetkellä heikot. 

Organisaation johdon tulisikin huolehtia siitä, että työntekijät saavat asianmukaista koulu-

tusta, jatkokoulutusta ja työhön ohjausta tunnistaakseen ja kohdatakseen kaltoinkohdellun 

lapsen. Jos kaltoinkohteluun ei puututa palvelujärjestelmän keinoin, se lisää kustannuksia ja 

eriarvoisuutta niin yksilöllisesti kuin yhteiskunnallisestikin. (Söderholm & Kivitie-Kallio 2012, 

19.) 
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Pohdin, että vielä nykyäänkin lastensuojelu koetaan helposti leimaavaksi ja häpeälliseksi 

asiaksi, ja lastensuojeluilmoituksen tekemistä vältetään viimeiseen asti. Kyselytutkimuksen 

perusteella kuusi vastaajaa neljästäkymmenestäyhdestä vastaajasta pelkää, että hänelle tu-

lee jotakin seuraamuksia lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, esimerkiksi lapsen huoltajan 

toimesta. Pelkoihin tärkein lievitys lienee tiedon lisääminen. Jos suun terveydenhuollon työn-

tekijät osaavat jo lastensuojeluilmoitusta tehdessä perustella lapsen huoltajalle, miksi ilmoi-

tus on tärkeä tehdä, ja miten lastensuojelu voi perhettä auttaa, lieventyisi mahdollisesti pe-

lotkin huoltajien vihaisista reaktioista. Lastensuojelun keinoista auttaa lasta ja perhettä on 

myös hyvä kertoa huoltajalle lastensuojeluilmoituksen tekemisen yhteydessä (Koskinen ym. 

2012, 185). 

Tulosten perusteella olisikin tärkeää, että suun terveydenhuollon työntekijät otettaisiin mu-

kaan, kun mietitään uusia toimintatapoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, esimerkiksi 

juuri sote-kuntayhtymän muutoksissa. Ajantasainen ja oikea tieto saatuna lastensuojelun asi-

antuntijoilta olisi omiaan vähentämään pelkoja ja lisäämään luottamusta omaan asiantunti-

juuteen koskien lapsen suun terveyttä. Sen myötä myös huolen ilmoittaminen voisi helpottua 

ilman, että suun terveydenhuollon työntekijöille tulee epämiellyttävää oloa siitä, että he 

puuttuvat asioihin, joista heillä ei ole riittävästi tietoa. 

Välitin kyselytutkimuksen tuloksia Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perhesosiaalityön esi-

miehelle. Kyselytutkimuksen perusteella 20 prosenttia vastaajista toivoo yhteistyön tekemistä 

lastensuojeluviranomaisten kanssa, ja 36 prosenttia vastaajista koulutustilaisuuden järjestä-

mistä lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Nämä ovat lastensuojelun toteutettavissa olevia 

toimenpiteitä, ja toivon, että tulokset otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Tarvetta 

tiedon lisäämiseen selvästi on, joten toivon, että kyselytutkimuksen tulokset otetaan vaka-

vasti huomioon sekä suun terveydenhuollon esimiesten että lastensuojelun viranomaisten ta-

holla. Myös se, että lastensuojelu saisi kasvot ja lastensuojelun ammattilaiset voisivat kertoa 

lastensuojelun keinoista ja mahdollisuuksista, voisi hälventää pelkoja tehdä lastensuojeluil-

moitus. Perhesosiaalityön esittäytyminen loisi pohjan tehdä yhteistyötä suun terveydenhuol-

lon ja sosiaalityön välillä. Suun terveydenhuollon yksiköissä olisi hyvä nimetä vastuuhenkilö, 

joka pitäisi huolta yhteistyön tekemisestä lastensuojelun kanssa. Vastuutyöntekijä huolehtisi 

ajantasaisesta lastensuojelun yhteystietojen päivittämisestä. 

8.5 Opas lastensuojeluilmoituksen tekemisestä suun terveydenhuollon henkilökunnalle 

Kyselytutkimuksen perusteella tulin siihen tulokseen, että lyhyen oppaan tekeminen on paras 

keino herättää keskustelua ja antaa eväitä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tuloksista 

kävi ilmi, että suun terveydenhuollon henkilökunta toivoo opastusta lastensuojeluilmoituksen 

tekemiseen. Suurin osa, 95 prosenttia, vastaajista kokee, että hyötyisi avusta tai tuesta las-

tensuojeluilmoituksen tekemiseen. Eniten, 40 prosenttia, toivottiin tiivistä opasta lastensuo-

jeluilmoituksen tekemisestä. Seuraavaksi yleisin vastaus, 36 prosenttia, oli 
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koulutustilaisuuden järjestäminen aiheesta. Yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa 

toivoi 20 prosenttia vastaajista.  

Oppaassa (liite 4) keskityin niihin ongelmakohtiin, jotka selkeimmin nousivat esille kyselytut-

kimuksesta. Opas on vastaus toiveeseen tuesta lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, ja siinä 

on keskitytty erityisesti ohjeeseen siitä, miten lastensuojeluilmoitus käytännössä tehdään. Se 

on kohdennettu Hyvinkään suun terveydenhuollon henkilökunnalle, ja se sisältää ajantasaiset 

yhteystiedot lastensuojeluviranomaisille. Tiedot on tarkastanut Keski-Uudenmaan sote-kun-

tayhtymän perhesosiaalityön esimies. Yhteystiedot löytyvät oppaan takasivulta, joten ne ovat 

helposti muutettavissa, jos opasta käytetään jonkun muun kunnan tai kuntayhtymän alueella. 

Oppaasta löytyy tietoja lastensuojelulaista, terveydenhuoltohenkilökunnan ilmoitusvelvolli-

suudesta sekä syistä, jotka saattavat johtaa lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Oppaan yh-

deltä aukeamalta löytyy vielä eriteltyinä ne syyt, jotka erityisesti suun terveydenhuollossa 

voivat johtaa ilmoituksen tekemiseen. Halusin pitää oppaan lyhyenä, jotta sen pituus ei nou-

sisi kynnykseksi lukea ja sisäistää käsiteltyjä tietoja. Oppaaseen tuli tiivistetysti ne tiedot, 

jotka jokaisen suun terveydenhuollossa työskentelevän tulee tietää lastensuojelulaista ja las-

tensuojeluilmoituksen tekemisestä. Suunnittelin oppaan niin, että se on kokonsa ja pituutensa 

puolesta hyvin säilytettävissä jokaisessa hoitohuoneessa. Tämä mahdollistaa sen, että siihen 

on hyvä turvautua helposti silloin, kun epäily lapsen hyvinvoinnista herää. Helposti saatavilla 

oleva tieto edesauttaa lastensuojeluilmoituksen tekemistä tai konsultointia lastensuojeluvi-

ranomaisilta. Koskinen ym. (2012, 192) pohtivatkin, että tieto siitä, mitä sosiaaliviranomais-

ten työnkuvaan kuuluu, voi madaltaa yhteydenoton kynnystä. Lisäksi konsultoinnin helppous 

voi poistaa epäilyn siitä, onko oma arvio lapsen tilanteesta virheellinen. Lapsen tilanteen ar-

vioiminen ja päätöksen tekeminen on hyvä olla usean työntekijän vastuulla.  

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella suun terveydenhuollon henkilökunnalla oli epäsel-

vyyttä siinä, kenen vastuulla konkreettisesti lastensuojeluilmoituksen tekeminen on. Lain mu-

kaan ilmoituksen tekee se, joka on työtehtävässään saanut tietoja lapsesta, jonka lastensuo-

jelun tarve tulee selvittää. Hankalaksi tämän tekee suun terveydenhuollon yksiköissä se, että 

työskentely tapahtuu pääosin parityöskentelynä (hammaslääkäri-hammashoitaja). Tällöin mo-

lemmat ovat lain mukaan velvollisia tekemään ilmoituksen, mutta käytännössä järkevää on, 

että vain toinen työparista sen tekee. Kyselytutkimuksen vastauksista tuli ilmi, että suurin osa 

oli sitä mieltä, että se on joissain määrin hammaslääkärin tai jopa esimiehen vastuulla. Pää-

dyin laittamaan oppaaseen tiedon, että ilmoituksen tekemistä ei saa siirtää esimiehen vas-

tuulle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). Oppaassa on myös kohta, jossa painotetaan, 

että työparina työskennellä oleellista on varmistua siitä, että jompikumpi todella hoitaa il-

moituksen konkreettisen tekemisen. Jos Hyvinkään suun terveydenhuolto haluaa tehdä oman 

linjauksen siitä, että ilmoituksen tekeminen on esimerkiksi aina automaattisesti hammaslää-

kärin vastuulla, he voivat tehdä sen jälkikäteen oman organisaation sisällä. Koen, että minulla 
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ei ole valtuuksia ulkopuolisena määritellä, kuka lastensuojeluilmoituksen tekemisestä vastaa, 

kun sitä ei ole lain mukaan erityisesti kohdennettu tietylle ammattinimikkeelle suun tervey-

denhoidossa. 

Halusin oppaassa painottaa positiivista suhtautumista lastensuojeluun ja sen mahdollisuuksiin. 

Koin, että suun terveydenhuollon työntekijöille on syytä muistuttaa, että lastensuojeluilmoi-

tuksen tarkoitus on suojella lasta, ei saattaa perhettä entistä huonompaan asemaan. Lasten-

suojelun mukaan ottaminen ei ole rangaistus, vaan keino tarjota lapselle ja perheelle apua 

(Nissinen 2016). Lastensuojeluilmoituksen tarkoitus ei ole korostaa huoltajien epäonnistu-

mista kasvatustehtävässään, vaan selvittää, tarvitseeko lapsi tai perhe jotakin tukea tai apua. 

Hoitohenkilöstölle ei aina ole selvää, että lastensuojelun tavoitteena on vahvistaa perhettä, 

ja suurin osa perheistä, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, pysyy koossa, eikä ilmoitus 

johda lapsen huostaan ottoon (Mouden 2003, 547). 

Toimitin Hyvinkään suun terveydenhuollon yksikköön tulostettuja oppaita 30 kappaletta, jo-

kaiseen hoitohuoneeseen yksi. Lisäsin oppaiden mukaan saatekirjeen (liite 3), jossa avasin op-

paan taustaa ja tarkoitusta. Lisäksi selvensin tulevaa aikataulua kyselytutkimuksen tulosten ja 

oppaan tarkemman esittelyn suhteen. Toimitin oppaan myös sähköisenä osastonhoitajalle, 

jotta sitä voidaan helposti jatkossa muokata esimerkiksi lastensuojelun yhteystietojen tai au-

kioloaikojen kohdalta. Työntekijöillä oli kolmisen viikkoa aikaa tutustua oppaaseen ennen 

osastokokousta, jossa esittelin tarkemmin kyselytutkimuksen tuloksia sekä tekemääni opasta. 

Koska kyselytutkimuksessa nousi esille myös toive koulutustilaisuudesta ja yhteistyöstä lasten-

suojeluviranomaisten kanssa, päädyin pyytämään oppaan esittelytilaisuuteen mukaan myös 

perhesosiaalityön sosiaalityöntekijän, joka pystyisi tarkemmin esittelemään lastensuojelun 

työkenttää ja mahdollisuuksia. Valitettavasti viime hetkellä perhesosiaalityön sosiaalityönte-

kijä joutui jäämään pois osastokokouksesta. Tarkoitus oli, että yhteistyön tekeminen sosiaali-

työn kanssa olisi lisääntyy jatkossa luontevasti, kun esittely puolin ja toisin olisi jo hoidettu, 

ja suun terveydenhuollon työntekijät tietäisivät, kenen puoleen kääntyä, jos kaipaavat jat-

kossa aiheesta enemmän tietoa tai koulutusta. Toivon, että tulevaisuudessa suun terveyden-

huollosta pyydetään perhesosiaalityön työntekijä esittäytymään ja kertomaan enemmän per-

hesosiaalityöstä, vaikka tapaaminen ei tämän opinnäytetyön tiimoilta onnistunutkaan. Toimi-

tin suun terveydenhuollon yksikköön perhesosiaalityön yhteistiedot, ja korostin, että perheso-

siaalityö on matalalla kynnyksellä käytettävissä aina, kun suun terveydenhuollon työntekijät 

kaipaavat lisätietoa perhesosiaalityöstä tai tukea lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Myös 

perhesosiaalityön esimies painotti yhteydenoton ja yhteistyön tekemisen mahdollisuutta. Kos-

kinen ym. (2012, 192) myös korostavat, että lastensuojeluilmoituksen lisäksi suun terveyden-

huollon työntekijöiden tulee osallistua moniammatilliseen yhteistyöhön, kun epäillään lapsen 

kaltoinkohtelua.  
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8.6 Oppaan arviointi 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perhesosiaalityön esimies tarkisti tekemäni oppaan. Hän 

päivitti siihen ajantasaiset sosiaalityön yhteystiedot sekä tarkisti, että oppaaseen kirjoitta-

mani asiat ovat asianmukaiset ja paikkansapitävät. Näin varmistin, että opas ei sisällä asiavir-

heitä, ja että se sisältää ne tiedot, jotka ovat lastensuojeluilmoitusta tehdessä oleellisia. Per-

hesosiaalityön esimies oli sitä mieltä, että oppaasta löytyy tiivistetysti kaikki oleellinen, mitä 

suun terveydenhuollossa kuuluukin tietää lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. 

Pyysin palautetta valmiista oppaasta suun terveydenhuollon työntekijöiltä sitten, kun heillä 

oli ollut noin kuukausi aikaa tutustumaan oppaaseen ja mahdollisesti käyttää sitä käytännös-

säkin. Arviointi kerättiin paperisella kyselylomakkeella (liite 5) saman osastokokouksen yhtey-

dessä, jossa pääsin esittelemään kyselytutkimuksen tulokset ja oppaan. Palautekyselyyn vas-

taaminen oli vapaaehtoista. Palautekyselyyn vastasi 28 työntekijää. Palaute oli varsin yksi-

mielistä ja positiivista. Kaikki vastaajat (100%) olivat sitä mieltä, että opas lastensuojeluil-

moituksen tekemiseen oli tarpeellinen. Uutta tietoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä sai 

96 prosenttia vastaajista, ja jälleen 100% oli sitä mieltä, että voisi kuvitella käyttävänsä 

opasta käytännön työelämässä. Palautekyselyn lopussa oli kehittämisehdotuksia oppaalle tai 

yhteistyölle perhesosiaalityön kanssa. Tähän avoimeen kysymykseen vastasi kolme työnteki-

jää. Kehittämisehdotuksia olivat oppaan visuaalisempi ilme ja yhteistyö perhesosiaalityön 

kanssa. Lastensuojelun työntekijän vierailua toivottiin, sekä tietoa siitä, mitä perheelle ta-

pahtuu lastensuojeluilmoituksen jälkeen. Myös lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnyksen 

madaltamista toivottiin lastensuojelun kautta. Toive perhesosiaalityön esittäytymisestä on 

viety eteenpäin sekä suun terveydenhuollon esimiehelle että perhesosiaalityön esimiehelle. 

He voivat jatkaa yhteistyön tekemistä haluamallaan tavalla. Koska oppaasta tuli hyvä palaute 

suun terveydenhuollon työntekijöiltä, en näe estettä sille, etteikö opas olisi käytettävissä 

myös muissa suun terveydenhuollon yksiköissä, lastensuojelun yhteystietojen osalta päivitet-

tynä. 

9 Pohdinta  

9.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Yksi keskeinen eettinen kysymys on se, kuka hyötyy opinnäytetyöstä. Koen, että vaikka välilli-

sesti hyöty kohdentuukin suun terveydenhuollon työntekijöihin, tulee suurin hyöty niille lap-

sille ja perheille, jotka ovat lastensuojelun avun tarpeessa. Kun tietoisuus lastensuojelun 

mahdollisuuksista ja lastensuojeluilmoituksen tekemisestä lisääntyy työntekijöiden keskuu-

dessa, on oikea-aikaisen avun tarjoaminen lapsille ja perheille helpompaa. Vaikka opinnäyte-

työllä pyritään parantamaan lasten hyvinvointia, se ei kuitenkaan kohdistu suoraan lastensuo-

jelun asiakkaisiin, vaan hoitotyötä tekeviin suun terveydenhuollon ammattilaisiin. Kyselytutki-

musta tehdessä huolehdin siitä, että vastaajat pystyivät vastaamaan anonyymisti, eikä kenen-

kään henkilöllisyys tullut ilmi missään vaiheessa tutkielman aikana. Toivoin, että suun 
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terveydenhuollon ammattilaiset kokivat, että voivat vastata kyselyyn mahdollisimman rehelli-

sesti ilman, että kokevat ammattitaitoaan kyseenalaistettavan. Päämääränä oli lastensuoje-

luilmoituksen tekemisen tietoisuuden lisääminen suun terveydenhuollon ammattilaisten kes-

kuudessa. On kuitenkin mahdollista, että työntekijät kokivat joutuvansa arvosteltavaksi am-

mattitaitonsa kautta. Uuden tiedon vastaanotto voi olla hankalaa, jos työntekijät eivät koe 

aihetta tärkeäksi oman työskentelynsä kannalta. Siksi pidin tärkeänä, että korostin yhteistyön 

eri vaiheissa sitä, että tietoisuuden lisäämisen perimmäinen tarkoitus on auttaa lapsia ja per-

heitä, jotka ovat lastensuojelun avun tarpeessa.  

Suun terveydenhuollon työntekijöillä voi olla epätietoisuutta siitä, mitkä ovat heidän velvolli-

suutensa ilmoittaa lapsesta, josta herää huoli vastaanoton aikana. He saattavat ajatella, että 

heidän työhönsä kuuluu vain suun terveydentilasta huolehtiminen, ja joku muu taho ottaa 

vastuun lapsen tai perheen muusta hyvinvoinnista. Voi kuitenkin olla, että lapsen kokonaisval-

taisesta tilanteesta ei ole kenelläkään muulla taholla riittävää tietoa, jotta voitaisiin ryhtyä 

lasta ja perhettä tukeviin toimenpiteisiin. Tukea tarvitseva lapsi saattaa olla kotihoidossa, 

jolloin hänen hyvinvoinnin tilannettaan ei välttämättä pääse tarkastelemaan kukaan muu kuin 

suun terveydenhuollon työntekijät ja neuvolan terveydenhoitaja. Yritän opinnäytetyössäni li-

sätä suun terveydenhuollon työntekijöiden tietoisuuden lisäksi myös heidän ammattietiik-

kaansa, jolloin heillä heräisi vahvempi omatunto puuttua lapsen tilanteeseen, jos heille herää 

huoli tämän hyvinvoinnista. 

Kirjallisessa raportissa on käytetty kattavasti luotettavia ja mahdollisimman ajantasaisia läh-

teitä, ja lisäksi olen ollut yhteydessä alan asiantuntijoihin, joilla on alan viimeisin tieto. Nou-

datin opinnäytetyön tekemisessä hyvää tutkimusetiikkaa ja tiedonhankinnassa hyvää tieteel-

listä käytäntöä. (Vilkka 2015, 41). Kyselytutkimus koskee ainoastaan yhtä suun terveydenhuol-

lon yksikköä, joten tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koskemaan koko alaa. Pystyin 

itse vaikuttamaan opinnäytetyöni luotettavuuteen käsittelemällä ja analysoimalla huolellisesti 

kyselytutkimuksen aineiston.  

9.2 Johtopäätökset 

Lähdekirjallisuuteen perehtyessäni ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa ajatuksia vaihtaessani 

opinnäytetyöni tiimoilta, vahvistui käsitykseni siitä, että lastensuojeluilmoituksen tekeminen 

suun terveydenhuollossa on vielä nykyäänkin vieras asia. Ylipäätään sosiaalityön ja suun ter-

veydenhuollon välillä ei tehdä yhteistyötä, eikä asiakkaiden ongelmia osata kohdata kokonai-

suuksina. Rautava (2012, 307) pohtii myös organisaatiokulttuurin vaikutusta siihen, mistä asi-

oista on sallittua puhua ja mistä taas vaietaan. Organisaation perustehtävän kannalta lapsen 

kaltoinkohtelun voidaan kokea liian vaikeaksi asiaksi puuttua tai hoitaa, joten siihen liittyvät 

asiat sivuutetaan. 
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Vaikka suun terveydenhoito on spesifistä terveydenhoitoa, on siinäkin otettava huomioon hoi-

dettava asiakas kokonaisuutena. Terveydenhuollossakin korostetaan ihmisen kokonaisvaltaista 

huomioimista, ei keskittymistä vain yhteen ongelmaan. Todellisuudessa tämä on kuitenkin 

vaikea toteuttaa esimerkiksi suurista potilasmääristä ja tiukoista aikatauluista johtuen. Kui-

tenkin ennaltaehkäisy monessa tapauksessa säästäisi pitkällä aikavälillä taloudellisia kustan-

nuksia, työaikaa ja ennen kaikkea ihmistä itseään. Siksi onkin tärkeää, että myös suun tervey-

denhuollossa osataan kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, jotka voivat kertoa lapsen tai per-

heen tarvitsevan erityistä tukea tai apua. 

Suun terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa ei mielestäni paneuduta riittävän hyvin 

huomaamaan merkkejä, jotka kertovat esimerkiksi lapsen kaltoinkohtelusta. Tiedon lisäämi-

nen koulutuksen keinoin ja asiasta puhuminen lisäisivät tietoisuutta ja sitä kautta uskallusta 

puuttua lapsen ja perheen tilanteeseen silloin, kun huoli lapsen elinolosuhteista herää. Suun 

terveydenhuollon työntekijöiden tulee ymmärtää oma roolinsa ja vastuunsa lasten hyvinvoin-

nin lisäämisessä. Esimerkiksi käyttämättä jätettyihin hammastarkastusaikoihin puuttuminen ei 

vaadi paljoa työtä, mutta sen avulla voidaan helposti selvittää, onko lapsen suun terveyden-

hoidosta huolehdittu asianmukaisesti, vai onko syytä epäillä lapsen hoidon laiminlyöntiä. Rau-

tava (2012, 313) korostaa lasten kaltoinkohteluun liittyvän työn edellyttävän hyvää johtoa 

niin virkamiehiltä, lähiesimiehiltä kuin päättäjiltäkin. Tarvitaan eri alojen yhteistyötä, joka 

mahdollistuu, jos organisaatioiden toimintamalleissa ja esimiestyössä on paneuduttu lasten 

kaltoinkohtelun ehkäisyyn ja hoitoon. Yhteistyö vaatii pysyviä rakenteita ja toimintamalleja. 

Niiden lisäksi tarvitaan aiheeseen liittyvää koulutusta ja keskustelua. Yhteiset koulutukset 

palveluverkoston kanssa ovat tärkeitä, jotta työntekijät hahmottavat, keitä kaikkia palvelu-

järjestelmään kuuluu, ja mikä kenenkin toimenkuva on liittyen esimerkiksi lastensuojeluun. 

Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen on liian korkea kynnys, vaikka sitä on ilmoitusvelvolli-

suudella ja lakimuutoksilla yritetty madaltaa. Ilmoituksen tekemiseen riittää pelkkä epäilys 

siitä, että lapsella saattaa olla mahdollinen lastensuojelutarpeen arvion tarve. Suurin syy las-

tensuojeluilmoituksen tekemisen korkeaan kynnykseen saattaa olla tietämättömyys ilmoitus-

velvollisuudesta, lastensuojelun keinoista ja mahdollisuuksista sekä yleinen keskustelu lasten-

suojelun tilasta. Pohdin, että mahdollisesti julkinen keskustelu äärimmilleen kuormitetusta 

lastensuojelusta saattaa heikentää ilmoitusten tekemistä. Jos suun terveydenhuollon työnte-

kijät ajattelevat, että lastensuojeluviranomaiset ovat jo valmiiksi liian työllistettyjä, he saat-

tavat jättää ilmoituksen tekemättä jostakin vähäiseltä tuntuvasta asiasta. Heikkinen (2018, 

1;65) tutki Pro gradu-tutkielmassaan lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta. Heikkinen tuli 

siihen johtopäätökseen, että ilmoitusvelvollisuutta laiminlyödään usein. Heikkisen tutkielman 

mukaan ilmoitusvelvollisen tulisi ennemmin tehdä lastensuojeluilmoitus, kuin jättää se teke-

mättä. 
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9.3 Jatkokehittämisehdotukset 

Suun terveydenhuollon yksiköt tulisi ottaa paremmin huomioon sote-uudistusta rakennetta-

essa. Sarvela & Tuikka pohtivatkin artikkelissaan (2018), kuinka huolestuttavaa on, että suun 

terveydenhuollon toimipisteet ovat uudistuksessa rajautumassa pois muusta terveydenhoi-

dosta. Suun terveydenhoito on kuitenkin olennainen osa perusterveydenhoitoa, ja se tulisikin 

liittää osaksi moniammatillista sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta.  

Toimiva ja kokonaisvaltainen ihmisen kohtaaminen mahdollistaa oikea-aikaisen ja tehokkaan 

avun silloin, kun ihminen sitä tarvitsee. Jos sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät yh-

teistyötä, voidaan saada aikaan sekä kustannustehokas että ihmisarvoa korostava terveyden-

huollon järjestelmä. Suun terveydenhoidon yksiköihin olisi järkevää tehdä toimintakäytän-

töjä, joilla asiakas voidaan luontevasti ohjata sosiaalitoimen ja mielenterveyspalveluiden pa-

riin. Esimerkiksi Kainuussa on parhaillaan käynnissä kehittämishanke, jolla pyritään paranta-

maan sosiaalityön ja hammashuollon välistä yhteistyötä. (Sarvela & Tuikka 2018, 40.) Kehittä-

mistyölle olisi selvästi kysyntää myös Hyvinkäällä, joka on kuulunut 1.1.2019 alkaen Keski-Uu-

denmaan sote-kuntayhtymään.  

Olen tarjonnut opinnäytetyötäni erilaisille alan ammattiliitoille, kuten Hammaslääkäriliitolle, 

Talentiaan, Superiin ja Tehyyn. Muutama liitto on ollut kiinnostunut opinnäytetyöstäni ja sen 

tuloksista. Lähetän valmiin opinnäytetyön tai mediatiedotteen liitoille, jonka jälkeen he ar-

vioivat, julkaisevatko joitakin osia opinnäytetyöstäni julkaisuissaan, kuten painetuissa leh-

dissä tai internet-sivuillaan. Jos julkaisuun päädytään, saavuttaa opinnäytetyöni aihe suurem-

paakin esiintyvyyttä, jolloin se voi herättää laajempaa keskustelua. Julkinen keskustelu suun 

terveydenhuollon merkityksestä lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarkkailijana on edelly-

tys sille, että jatkossa suun terveydenhoito otetaan mukaan moniammatilliseen kehittämis-

työhön. Asiaan paneutuneet tiedostavat, että suun terveystila heijastelee ihmisen muutakin 

hyvinvointia, ja että huonosti hoidettu suu on yhteydessä muihinkin riskitekijöihin ongelmien 

kasaantumisessa. Varhaisen puuttumisen merkitys ja oikea-aikaisen avun tarjoaminen tulisi 

osata hyödyntää myös suun terveydenhuollon yksiköissä.  

Lapsen kaltoinkohtelun ja hoidon laiminlyönnin tunnistamisen tulisi olla osa hammaslääkärien, 

hammashoitajien ja suuhygienistien peruskoulutusta. Lisäksi jatkokoulutuksesta ja ajantasai-

sen tiedon päivittämisestä tulisi huolehtia kunkin työpaikan sisällä. Yhteistyö sosiaalityön ja 

suun terveydenhuollon välillä mahdollistaa osaltaan asiakkaiden vaivattoman ohjauksen palve-

lusta toiseen.  
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Liite 1: Kyselytutkimus Hyvinkään suun terveydenhuollon henkilökunnalle 

Kyselytutkimus Hyvinkään suun terveydenhuollon henkilökunnalle tammikuussa 
2019 
Kyselytutkimuksen tarkoitus on selvittää suun terveydenhuollon työntekijöiden tietämystä ja kokemuk-

sia lastensuojeluilmoituksesta. Kyselyn tulosten perusteella toteutetaan opas tai tiedote, jonka tarkoitus 

on lisätä tietämystä lastensuojeluilmoituksesta, sen tekemisestä sekä antaa konkreettisia neuvoja siihen, 

miten se tehdään. Kysymykset voivat tuntua hankalilta, arkaluontoisilta tai siltä, etteivät ne kosketa 

omaa työskentelyä. Toivon, että voit silti vastata rehellisesti kaikkiin kysymyksiin. Kyselyyn vastaaminen 

vie aikaa noin 5-10 minuuttia. Kiitos kaikista vastauksista! 

Ystävällisin terveisin, 

Tiia Vienonen, sosionomiopiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta 

Osio 1. Yleinen tietämys lastensuojeluilmoituksesta (Ympyröi antamasi vastaus.) 

1. Tiedätkö, mistä syistä lastensuojeluilmoitus tehdään?  

• Kyllä. 

• En. 

2. Tunnetko lainsäädännöllisen taustan, joka säätelee terveydenhuollon ammattihenkilöiden il-

moitusvelvollisuutta? 

• Kyllä. 

• En. 

3. Voiko terveydenhuollon ammattilainen tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä? 

• Kyllä. 

• Ei. 

• En tiedä. 

4. Tiedätkö, mitä tapahtuu lapselle ja perheelle lastensuojeluilmoituksen jälkeen? 

• Kyllä. 

• En. 
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5. Johtaako lastensuojeluilmoitus lapsen huostaan ottoon? 

• Kyllä. 

• Ei. 

• En tiedä. 

6. Saavatko huoltajat tietää, kuka lastensuojeluilmoituksen on tehnyt, jos tekijänä on terveyden-

huollon ammattilainen? 

• Kyllä. 

• Ei. 

• En tiedä. 

7. Kenen vastuulla lastensuojeluilmoituksen tekeminen on hammashoidon yhteydessä, jos työs-

kennellään työparina (esim. hammaslääkäri-hammashoitaja)? 

• hammaslääkäri 

• hammashoitaja 

• suuhygienisti 

• päätös tehdään yhdessä, ilmoituksen konkreettisesta tekemisestä vastaa: 

8. Tiedätkö, miten lastensuojeluilmoitus käytännössä tehdään? 

• Kyllä. 

• En. 
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9. Jos vastasit edelliseen kyllä, vastaa seuraavaan kysymykseen: 

Oletko saanut lastensuojeluilmoituksen tekemiseen opastusta tai koulutusta? 

• Kyllä. (Vastaa myös omin sanoin: Missä ja miten olet saanut opastusta sen tekemi-

seen?) 

 

• En. 

Osio 2. Omat kokemukset lastensuojeluilmoituksesta työtehtävissä ollessa. (Ympyröi an-

tamasi vastaus.) 

10. Oletko koskaan tehnyt lastensuojeluilmoitusta ollessasi työtehtävissä suun terveydenhuollon 

yksikössä? 

• Kyllä. 

• En. 

11. Koetko lastensuojeluilmoituksen tekemisen vaikeaksi?  

• Kyllä. 

• En. 

12. Jos vastasit edelliseen kyllä, vastaa seuraavaan: 

Miksi koet lastensuojeluilmoituksen tekemisen vaikeaksi? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto: 

• En tiedä, miten se tehdään. 

• En tiedä, milloin lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen. 

• Minulla ei ole aikaa sen tekemiseen. 

• Pelkään, tuleeko minulle jotain seuraamuksia lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, esimerkiksi 

lapsen huoltajan toimesta. 

• Joku muu syy, mikä? 
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13. Onko sinulla ollut töissä tilanne, jossa olet pohtinut lastensuojeluilmoituksen tekemisen tar-

peellisuutta, mutta olet jättänyt ilmoituksen kuitenkin tekemättä? 

• Kyllä. 

• Ei. 

 

Osio 3. Toiveet tuen tarpeesta lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. (Ympyröi antamasi 

vastaus.) 

14. Koetko, että hyötyisit jostakin tuesta tai avusta, joka liittyy lastensuojeluilmoituksen tekemi-

seen? 

• Kyllä. 

• En. 

15. Jos vastasit edelliseen kyllä, vastaa seuraavaan kysymykseen: 

Mitä tukea toivot saavasi lastensuojeluilmoituksen tekemiseen? Valitse niin monta kuin haluat. 

• Koulutustilaisuus, jossa ko. aihetta käsitellään. 

• Tiivis opas lastensuojeluilmoituksen tekemiseen suun terveydenhuollossa. 

• Yhteistyön tekeminen kunnan lastensuojeluviranomaisten kanssa. 

• Joku muu, mikä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos vastauksista! 
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Liite 2. Tiedote kyselytutkimuksesta Hyvinkään hammashoitolan henkilökunnalle   
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Liite 3. Saatekirje oppaalle  

 

 

 

 

 

 

 

H Y V I N K Ä Ä N  S U U N  

T E R V E Y D E N H U O L L O N  

T Y Ö N T E K I J Ä T .  

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä  

20.2.2019 

Hei Hyvinkään suun terveydenhuollon työntekijät. 

Osallistuitte 30.1.2019 kyselytutkimukseen, jossa 

kartoitettiin kokemuksianne ja tietojanne liittyen 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. 

 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella toteutin 

oppaan, jossa käsitellään 

lastensuojeluilmoituksen tekemistä nimenomaan 

suun terveydenhuollon näkökulmasta. 

 

Opas on tehty yhteistyössä Keski-Uudenmaan 

sote-kuntayhtymän perhesosiaalityön kanssa. 

 

Tulen esittelemään kyselytutkimuksen tuloksia 

osastokokoukseenne 15.3.2019.  Paikalle tulee 

myös perhesosiaalityön sosiaalityöntekijä. Hän 

esittelee tarkemmin lastensuojelutyön keinoja ja 

mahdollisuuksia. 

 

Voitte tutustua etukäteen oppaaseen, ja teillä on 

mahdollisuus esittää siitä kysymyksiä 

osastokokouksessa. Kerään pienimuotoisen 

palautteen oppaasta osastokokouksessa. 

 

Toiveena on, että opas löytyisi jatkossa jokaisesta 

hoitohuoneesta, jotta siihen voisi tilanteen tullen 

palata mahdollisimman helposti. 

Ystävällisin yhteistyöterveisin, 

Tiia Vienonen 

 

Y H T E Y S T I E D O T  

Tiia Vienonen 

sosionomiopiskelija 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

tiia.vienonen@student.laurea.fi 
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Liite 4. Opas lastensuojeluilmoituksen tekemisestä suun terveydenhuollon työntekijöille 

Opas on tarkoitettu tulostettavaksi kaksipuoleisena A5-kokoiseksi, taitettavaksi oppaaksi. Lu-

ettavuuden kannalta opas on tässä esitetty yksi sivu kerrallaan. 

                                                                                          helmikuu 2019 

Opas lastensuojeluilmoituksen tekemisestä suun terveydenhuollon työntekijöille 

Uskallatko puuttua?         

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 

13.4.2017/417 1§). 

Jos terveydenhuollon palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toi-

meksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveyden-

huollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoit-

tamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saa-

neet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuh-

teet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittä-

mistä. (Lastensuojelulaki 13.4.2017/417 25§.)  

Ilmoitusvelvollisuus 

• Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joita työntekijä on saanut työssään. Työnte-

kijällä ei tarvitse olla lapsen tilanteesta kokonaiskuvaa. 

• Ilmoitusvelvollisuus koskee myös seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä. Työntekijällä on 

velvollisuus ilmoittaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä suoraan poliisille 

ja tehdä tämän lisäksi lastensuojeluilmoitus. 

• Ilmoitusvelvollisuutta ei poista se, että ilmoittaja tietää lapsen olevan jo lastensuoje-

lun asiakkaana. 

• Jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, kyseessä voi olla virkavelvollisuuden laimin-

lyönti. 
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Lastensuojeluilmoitus 

Miksi? 

• Kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen mahdollinen las-

tensuojelun tarve on syytä selvittää. 

• Kyseessä on henkilön oma arvio tarpeesta selvittää lapsen lastensuojelun tarve.  

• Lastensuojeluilmoitus ei ole rangaistus, vaan sen tarkoitus on auttaa lasta ja perhettä 

saamaan sen avun, mitä he tarvitsevat. 

• Lastensuojelun tarkoitus on vahvistaa perhettä, ei saattaa sitä entistä heikompaan 

asemaan. 

• Lastensuojelun keinoin perhettä voidaan auttaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mu-

kaisesti. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan jopa vuosia kestävää yh-

teistyötä. 

Milloin? 

• Lastensuojeluilmoitus tehdään viipymättä. 

• Ilmoitusta ei voi jättää tekemättä sen vuoksi, että arvelee jo jonkun muun tahon teh-

neen ilmoituksen samasta aiheesta. Usean eri tahon ilmoitukset auttavat sosiaalitoi-

mea muodostamaan lapsen tilanteesta kokonaiskuvan. 

• Ilmoitusvelvollisilla ei ole harkintavaltaa, jonka perusteella he olisivat oikeutettuja 

siirtämään lastensuojeluilmoituksen tekemistä sen vuoksi, että itse arvioivat, ettei 

ilmoitus todennäköisesti tule johtamaan kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin. 

Kuka? 

• Ilmoituksen tekee se työntekijä, joka on työtehtävässään saanut tietää lapsesta, joka 

mahdollisesti on lastensuojelun tarpeessa. 

• Jos työskennellään työparina, tulee varmistua siitä, että jompikumpi todella tekee 

ilmoituksen. 

• Ilmoitusvelvollisuutta ei saa siirtää esimiehelle. 
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Miten? 

• Ilmoitusvelvollinen henkilö ei voi tehdä lastensuojeluilmoitusta anonyymisti. Lap-

sen huoltajalla on oikeus saada tietää ilmoittajan henkilöllisyys. 

• Kirjaa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä potilaskertomukseen. 

• Kerro lapsen huoltajalle ilmoituksen tekemisestä. Kerro, että sinulla on lain määritte-

lemä ilmoitusvelvollisuus. Kerro myös, että lastensuojeluilmoitus tehdään lapsen ja 

perheen parhaaksi. Tämä auttaa luottamuksellisen hoitosuhteen säilyttämistä. Jos 

epäilet ilmoittamisen vaarantavan lasta tai ilmoittajaa itseään, voit jättää kertomatta 

lastensuojeluilmoituksen tekemisestä huoltajalle. 

• Lastensuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. 

Yksityiskohtaiset ohjeet tämän oppaan lopussa. 

Mitä ilmoituksen jälkeen? 

• Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön lastensuojelulain edellyttä-

mällä tavalla määräajassa (seitsemän arkipäivän kuluessa) ja on yhteydessä perheen 

ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin.   

• Lastensuojelussa arvioidaan kiireellisen lastensuojelun tarve. 

• Lisäksi tehdään palvelutarpeen arvio, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Tämä teh-

dään kolmen kuukauden kuluessa. 

• Lastensuojelutarpeen arvion aikana ei vielä synny asiakassuhdetta lastensuojeluun. 
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Lastensuojeluilmoituksen syitä 

• Seikkoja, jotka liittyvät lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen, kehitystä vaaranta-

viin olosuhteisiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen. 

• Lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen heitteillejättö, lapsen pahoinpitely tai seksuaa-

linen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. 

• Lapsesta huolehtivan aikuisen päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus tai 

arjen tukiverkoston puuttuminen silloin, kun se saattaa vaarantaa lapsen hyvinvointia. 

• Lapsen oma päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma, rikoksilla oireilu tai itsetu-

hoisuus. 

• Lapsen ja vanhemman vakavat vuorovaikutuksen ongelmat. 

• Lapsi joutuu ottamaan ikätasoonsa nähden suhteettoman suurta vastuuta perheen ar-

jesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi. 

• Erittäin heikko taloudellinen tilanne. 

Lähteet 

Koskinen, S., Alapulli, H. & Pietilä, I. 2012. Lapsen kaltoinkohtelu ja hammaslääkäri. Teok-

sessa Söderholm, A. & Kivitie-Kallio, S. (toim.) Lapsen kaltoinkohtelu. 2. painos. Porvoo: 

Bookwell, 181-193. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. Lastensuojeluilmoitus ja sen tekeminen. Viitattu 

31.1.2019 https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-

ja-lastensuojeluasianvireilletulo/lastensuojeluilmoitus#Miten%20ja%20mihin%20ilmoi-

tusta%20koskevat%20tiedot%20kirjataan? 

Helsinki 2018. Sote-palvelujen toimipisteet. Viitattu 11.2.2019. https://www.hel.fi/sote/toi-

mipisteet-fi/aakkosittain/lastensuojelu/yhteys   

Lähteenä käytetty myös opinnäytetyötä, jonka osana tämä opas toimii: Vienonen, Tiia 2019. 

Lastensuojeluilmoituksen haasteet suun terveydenhuollossa. Opinnäytetyö. Hyvinkää: Laurea-

ammattikorkeakoulu. 

 

 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasianvireilletulo/lastensuojeluilmoitus#Miten%20ja%20mihin%20ilmoitusta%20koskevat%20tiedot%20kirjataan
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasianvireilletulo/lastensuojeluilmoitus#Miten%20ja%20mihin%20ilmoitusta%20koskevat%20tiedot%20kirjataan
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasianvireilletulo/lastensuojeluilmoitus#Miten%20ja%20mihin%20ilmoitusta%20koskevat%20tiedot%20kirjataan
https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/lastensuojelu/yhteys
https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/lastensuojelu/yhteys


 62 
 

 

 

Suun terveydenhuollossa esiintyviä syitä, jotka saattavat johtaa lastensuojeluilmoituksen 

tekemiseen.  
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Ohje lastensuojeluilmoituksen tekemiseen Hyvinkään suun terveydenhuollossa 

Ensisijaisesti ota yhteys Hyvinkään perhesosiaalityöhön, joka hoitaa virka-aikaisen sosiaali-

päivystyksen (entinen Nopsa). Perhesosiaalityön työmuotoja ovat varhainen tuki, sosiaali-

päivystys sekä suunnitelmallinen työskentely perheiden kanssa. 

  Päivystäjä osaa ohjeistaa lasten- 

  suojeluilmoituksen sisällön kanssa, sekä  

  auttaa epäselvissä tilanteissa silloin, kun olet 

  epävarma lastensuojeluilmoituksen  

  tarpeellisuudesta. 

 

 

 

 

Virka-ajan ulkopuolella ota yhteys Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen. Ota yhteys hätä-

keskukseen, jos epäilet lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta. 

 

 

 

 

 

Voit myös suoraan täyttää sähköisen lomakkeen, joka löytyy osoitteesta  

https://www.hyvinkaa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu/las-

tensuojeluilmoitus/ 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinkään virka-ai-
kainen sosiaalityö 

 
0400 563 842 

 
ma - to klo 8 -15  

 
(maanantaisin klo 

18 asti)  
 

pe klo 8-13  
 
 
 

Keski-Uudenmaan virka-
ajan ulkopuolinen sosiaa-

lipäivystys 
 

040 315 3970 / 24h 
 

hätäkeskus 
112 

https://www.hyvinkaa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu/lastensuojeluilmoitus/
https://www.hyvinkaa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lastensuojelu/lastensuojeluilmoitus/
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Liite 5. Palautekysely oppaasta. 

Palaute ”Opas lastensuojeluilmoituksen tekemisestä suun terveydenhuollon työntekijöille” 
Ympyröi antamasi vastaus. 
 

1. Koitko, että opas oli tarpeellinen? 

Kyllä  
En 
 
 

2. Saitko oppaasta uutta tietoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä? 

Kyllä  
En 
 
 

3. Voitko kuvitella käyttäväsi opasta käytännön työelämässä? 

Kyllä 
En 
 
 
 

4. Kehittämisehdotuksia oppaalle tai yhteistyölle perhesosiaalityön (=lastensuojelu) 

kanssa: 

 


