YHTEYDENOTTO/ILMOITUS SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI
Sosiaalihuoltolain 35 §:n mukainen ohjaus ja yhteydenottovelvollisuus:
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon
ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten
päivähoidon, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamuslaitoksen, työja elinkeinoviranomaisen, kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on
tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on
ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava
yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.
Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta
huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii,
edellä tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
salassapitosäännösten estämättä viipymättä.
Myös muu kuin edellä tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien
salassapitosäännösten estämättä.
ENNAKOLLINEN LASTENSUOJELUILMOITUS
Lastensuojelulain 25 c §:n mukaan ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on
perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia
välittömästi syntymänsä jälkeen. Ilmoitusvelvollisuus ks. kohta 1.
LASTENSUOJELUILMOITUS
Lastensuojelulain 25 §:n mukaan (ks. kohta 1.) palveluksessa tai luottamustoimessa oleva,
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä
kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä
viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat
tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat
olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Lisäksi ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee, että on tarpeen selvittää, voiko joku lapsi
huonosti. Lastensuojeluilmoituksen taustalla voi olla esimerkiksi seuraavia seikkoja:












lapsen tarpeiden laiminlyönti
lapsen heitteillejättö
pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö, tai niiden uhka puutteet hoidossa tai
huolenpidossa
lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus, oman hoidon
laiminlyöminen
arjen tukiverkon puute, jos se vaarantaa lapsen hyvinvoinnin
lapsen oma päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, rikoksilla oireilu tai itsetuhoisuus
vanhemman ja lapsen väliset vakavat vuorovaikutusongelmat
jatkuva koulunkäynnin laiminlyönti
lapsen suhteeton vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi
heikko taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon tai kehityksen

Täytä lomake niiltä osin kuin sinulla on tiedossa. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin.
Lomakkeen voit lähettää osoitteeseen Viitasaaren kaupunki, lastensuojelu, Keskitie 10, 44500
Viitasaari. Voit myös tehdä lastensuojeluilmoituksen puhelimitse, p. 040 661 5875
Lapsen nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Lapsi asuu
äidin
isän
muun huoltajan kanssa
Huoltajan/ vanhemman nimi
Puhelinnumero
Huoltajan/vanhemman nimi

Puhelinnumero

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen syy: mitä on tapahtunut, miksi lapsella on avun
tarve, mistä olet huolissasi ja mitä on tehty lapsen tukemiseksi

Onko lapsi tietoinen
yhteydenotosta/lastensuojeluilmoituksesta
Kyllä
Ei
Lisätietoa

Onko lapsi antanut suostumuksensa
Kyllä
Ei
Ei tietoa

Ovatko huoltajat tietoisia yhteydenotosta/
lastensuojeluilmoituksesta
Kyllä
Ei
Lisätietoa

Ovatko huoltajat antaneet suostumuksensa
Kyllä
Ei
Ei tietoa

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys
Virka-/ työtehtävä
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta tietoja ilmoittajasta asiaan
osalliselle
Syy:

Tyhjennä lomake

Tulosta lomake

