
MITEN KIRJOITAN LASTENSUOJELUSTA 

MUISTILISTA
TOIMITTAJALLE 

 

EETTISESTI?

Kerro minulle selkeästi, mihin
teet haastattelua ja millä
näkökulmalla.
Älä leimaa! Olen ihminen, en
”tapaus” tai "ongelma".
Muista, että nuori on nuori:
muistuta hänen oikeuksistaan.
En toivo kiiltokuvaa, mutta en
myöskään sensaatiota.
Arvostan sitä, jos tarkistat,
saanko tukea jutun ilmestyessä.

NUOREN TOIVEET:

Kun kerrot elämästäni, kohtele
minua ihmisenä.
Muista, että huostaaotto on aina
kriisi koko perheelle.
Lastensuojelu voi olla myös
perheen paras tuki ja turva.
Kerrothan myös onnistumisista.
Muistuta lähdesuojasta, sillä se
ei välttämättä ole minulle tuttu.

VANHEMMAN TOIVEET:

Kunnioita sitä, että vaikka
lastensuojelu on julkista,
asiakkaiden asiat eivät ole.
Muista, että lastensuojelu on
paljon muutakin kuin
huostaanottoja. Myös ehkäisevä
työ on jutun arvoista.
Kritiikki kehittää, syyllistäminen ei.
Juttu, joka kannustaa avun
hakemiseen, ilahduttaa!

TYÖNTEKIJÄN TOIVEET:



Viranomaisen toiminta on ensisijaisesti julkista. 
Perustuslain (731/1999) julkisuusperiaate

Viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan
ja annettava tietoa julkisista asiakirjoista. 
Julkisuuslaki (621/1999)

Asiakasta ja asiakkuutta koskeva 
tieto on salassa pidettävää.
Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojeluaiheiseen juttuun voi olla hankalaa löytää haastateltavia. Lastensuojelun
ammattilaisilla on velvoite kertoa lastensuojelusta ja kohtaamistaan epäkohdista,
mutta he saattavat epäröidä pohtiessaan asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä
salassapitoa, tai heiltä voi puuttua johdon tuki. Asiakas puolestaan voi olla hauraassa
elämäntilanteessa tai pohtia läheisten tunteita. Järjestöjen kautta löytää
kokemusasiantuntijoita, jotka ovat jo käsitelleet tilannettaan ja joilla on tukea tarjolla.

Journalistin ohjeet toimivat ohjenuorana myös lastensuojelusta kirjoittaessa, mutta ne
eivät välttämättä ole haastateltaville tuttuja. Voi olla hyödyllistä muistuttaa, että
myös toimittajan ammattietiikan mukaisesti huomioidaan yksityisyyden suoja,
julkistakin aineistoa julkaistaessa. Erityistä varovaisuutta noudatetaan, 
kun haastateltavat ovat alaikäisiä. Lapsen oikeusturvasta 
tulee aina huolehtia!

             Alle 
7-vuotias 
tarvitsee aina 
huoltajan luvan

7‒14 -vuotiaiden 
haastatteluun ja kuvaamiseen on 
pyydettävä lupa huoltajalta 
(paitsi julkisissa tilaisuuksissa)

15 -vuotiaalla on yleensä oikeus päättää
itse esiintymisestään julkisuudessa

"Lasten ja nuorten
asioista kertominen on

olennainen osa
toimitusten työtä, ja
heillä on myös oikeus

tulla kuulluksi
mediassa."

Julkisen sanan neuvosto,
periaatelausuma 10.12.2014.
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Kysy lisää!

Lastensuojelun Keskusliitto: www.lskl.fi/medialle

Osallisuuden aika: osallisuudenaika.fi  

Kasper ry: www.suomenkasper.fi/lastensuojelu
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