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ILMOITUS LAPSEEN KOHDISTUNEESTA RIKOSEPÄILYSTÄ  
(Lastensuojelulaki 25§ 3 mom) 

Ilmoituksen tekee se henkilö, jolle on syntynyt epäily lapseen kohdistuneesta rikoksesta ja jolla on 
siitä eniten ensikäden tietoa.  

Mikäli olet epävarma velvollisuudestasi tehdä ilmoitus tai muista sen tekemiseen liittyvistä asioista, 
konsultoi poliisia lapsen tai muiden asianosaisten nimiä mainitsematta. 

Täyttöohje 

Kirjaa ilmoitukseen se, mitä lapsi on oma-aloitteisesti kertonut ja mitä olet muuta kautta saanut 
tietää. ÄLÄ HAASTATTELE LASTA tapahtumista. Kirjaa mahdollisimman sanatarkasti lapsen 
kertomus ja omat mahdolliset kysymyksesi tai kommenttisi. Käytä vaihtoehtoa ”Ei tiedossa”, jos et 
tiedä vastausta johonkin lomakkeen kohtaan tai kirjaa asia siinä muodossa kuin lapsi on sen oma-
aloitteisesti kertonut.  

Tapahtumakuvaukseen kootaan kaikki rikosepäilyyn liittyvä tieto, joka ilmoittajataholla on. Tiedon 
lähde on tärkeä ilmoittaa kuvauksen yhteydessä esim. Lapsi kertoi, että… / Koulun vahtimestari 
näki… / Terveydenhoitaja huomasi…Ilmoitus tehdään kirjallisesti oman paikkakunnan poliisille, 
joka toimittaa sen tarvittaessa eteenpäin. Lomaketta ei saa toimittaa poliisille sähköisesti 
tietoturvariskien takia. 

Kiireellisessä tilanteessa ilmoitus tehdään puhelimitse. Varaudu tällöin antamaan lomakkeessa 
mainitut tiedot. 

Ilmoituksen liitteeksi voit laittaa tapahtumiin liittyvää muuta materiaalia esim. tulostettuja 
sähköpostiviestejä tai kuvia.  

Ilmoittaja Nimi  
 Ammattinimike  
 Työpaikka  
 Puhelin  
Lapsi, jota epäily koskee Nimi  
 Henkilötunnus / ikä  
 Osoite  
 Puhelin  
Teosta epäilty Ei tiedossa  
 Nimi  
 Henkilötunnus/ikä  
 Puhelin  
Lapsen huoltaja Ei tiedossa  
 Nimi  
 Osoite  
 Puhelin  
Onko epäilystä kerrottu 
lapsen huoltajalle? 

Ei tietoa  

 Kyllä Milloin 
 Ei  
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Tapahtumakuvaus   
Mitä on tapahtunut? – Mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, mitä ilmoittaja tietää tapahtumista.  
Mitä tapahtui? Missä? Milloin? Ketä oli paikalla? Kuka teki mitä? Miten tapahtumat tulivat ilmoittajan tietoon? Kenelle 
tapahtumista on kerrottu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmoituksen liitteet 
 

  

Ilmoituksen tekijän allekirjoitus 
ja päiväys 

  

Ilmoitus on tehty puhelimitse  □ 

Ilmoituksen vastaanottanut 
poliisilaitos 

 

Ilmoituksen vastaanottajan 
nimi 
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