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  YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI 

(Sosiaalihuoltolaki 35§ ja Lastensuojelulaki 25a§) 

  

  LASTENSUOJELUILMOITUS (Lastensuojelulaki 25§) 

  

Täytä lomake niiltä osin kuin sinulla on tiedossa! Mikäli perheessä on useampi lapsi, jota huoli koskee, täytä lomake jokaisesta 

lapsesta erikseen. 

 

Tulosta lomake ja lähetä/toimita lapsen kotikunnan mukaan osoitteeseen 

Laitilan kaupunki / Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Keskuskatu 30, 23800 Laitila 

 

Vanhemman/ huoltajan nimi  

       

  

Osoite  

      

Puhelinnumero  

      

Vanhemman/ huoltajan nimi  

       

  

Osoite  

      

Puhelinnumero  

      

Mikäli lapsi ei asu molempien vanhempiensa kanssa samassa taloudessa, lapsi asuu  

  

 äidin                  isän            muun huoltajan kanssa  

 

  

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

       

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Onko lapsi tietoinen yhteydenotosta/ 
lastensuojeluilmoituksesta?  
 

 Kyllä         Ei  

Onko lapsi antanut suostumuksensa?  

  

 Kyllä          Ei          Ei ole selvitetty  

Lisätietoja  

       

  

Ovatko huoltajat tietoisia yhteydenotosta/ 
lastensuojeluilmoituksesta? 

 Kyllä        Ei           Ei ole selvitetty  

 

Ovatko huoltajat antaneet suostumuksensa? 
 

  Kyllä        Ei          Ei ole selvitetty 
 

Lisätietoja  

       

  

  

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys (työntekijä)  

       

  

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys (perhe) 

       

Työntekijän ammatti ja työpaikka  

       

  

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys (perhe)  

      

Yhteystiedot (puhelinnumero ja osoite)  

       

  

Yhteystiedot (puhelinnumero ja osoite)  

      

Lapsen nimi  

       

  

Henkilötunnus  

      

Osoite   

       

  

Puhelinnumero 
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Sosiaalihuoltolain 35 §  

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi  

  

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, 

sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, 

Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja 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, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon 

tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.  

  

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.  

  

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 ja 25 c §:ssä. Jos 

ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen siten kuin 1—3 momentissa 

säädetään ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä lastensuojeluilmoitusta.  

  

Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä vanhuspalvelulain 25 §:ssä säädetään.  

  

  

Lastensuojelulain 25 a § (30.12.2014/1302)  

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi  

  

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen 

vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisena yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että:  

  

1) yhteydenotto tehdään viipymättä; ja  

  

2) yhteydenoton yhteydessä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt.  

  

  

Lastensuojelulain 25 § (12.2.2010/88)  

Ilmoitusvelvollisuus  

  

Jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai 

itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten 

estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää 

lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista 

lastensuojelun tarpeen selvittämistä:  

  

1) sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten 

päivähoito; 2) opetustoimi;  

3) nuorisotoimi;  

4) poliisitoimi;  

5) Rikosseuraamuslaitos;  

6) palo- ja pelastustoimi;  

7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja;  

8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjä;  

9) seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta;  

10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 

(746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu vastaanottokeskus tai järjestelykeskus;  

11) hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö;  

12) koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö; 13) Tulli;  

14) rajavartiolaitos;   

15) ulosottoviranomainen; 16) Kansaneläkelaitos.  

  

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien 

salassapitosäännösten estämättä.  
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