Muhoksen kunta
Sosiaalipalvelut

Saapunut:

Asematie 14
PL 39
91501 Muhos

□ Lastensuojeluilmoitus (lastensuojelulaki 25 §)
□ Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 35 §)
□ Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (lastensuojelulaki 25c §)
Lapsen nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Lapsi asuu

äidin

isän

Huoltajan/vanhemman nimi

muun huoltajan kanssa.
Henkilötunnus

Osoite ja puhelinnumero

Huoltajan/vanhemman nimi

Henkilötunnus

Osoite ja puhelinnumero

Yhteydenoton syy: mitä on tapahtunut, miksi lapsella on sosiaalihuollon tai lastensuojelun tarve, mistä olet
huolissasi ja mitä on jo tehty (annettu tuki, käytössä olevat ja aikaisemmat palvelut, yhteydenotot jne.) Kuvaa
omin sanoin, käytä tarvittaessa liitettä.

Onko lapsi antanut suostumuksensa
yhteydenottoon?
kyllä
ei

Onko lapsi tietoinen yhteydenotosta?
kyllä
ei
ei tietoa

lisätietoja:
Ovatko huoltajat antaneet suostumuksensa
yhteydenottoon?
kyllä
ei

Ovatko huoltajat tietoisia
yhteydenotosta?
kyllä
ei

ei tietoa

lisätietoja:

Ilmoituksen tekijä: allekirjoitus ja nimenselvennys

Virka-asema/ammattinimike ja
toimipaikka

Yhteystiedot (osoite)

Puhelinnumero

Mikäli ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka haluaa pysyä nimettömänä, ei hänen tule kirjata ilmoitukseen
nimeään.
Muhoksen kunnan lapsiperheiden sosiaalipalveluihin toimitettu ilmoitus ja yhteydenotto arvioidaan sosiaalihuollon
viranomaisen toimesta.
Sosiaalihuollon viranomaisen laatima palvelun tarpeen arvio sisältää arvion ilmoituksen/yhteydenoton
kiireellisyydestä, arvion kartoituksen vaatimasta laajuudesta sekä arvion mahdollisesta tietopyynnöstä muilta
ammattilaisilta.
Palvelun tarpeen arvioinnin myötä sosiaalihuollon ammattilainen arvioi myös myönnettävien sosiaalihuollon
palveluiden laajuuden ja sisällön tilanteeseen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
Muhoksen kunnan Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yhteystiedot:
Lastensuojelu
Sosiaalityöntekijä Hanna Kylmänen p. 044-4970 102
Sosiaalityöntekijä Johanna Lappalainen p. 044-4970 104
Sosiaaliohjaaja Niina Tiitinen p. 044-4970 110
Lapsiperheiden sosiaalityö
Sosiaaliohjaaja Hanna Luukkonen p. 044-4970 134
Sosiaalityöntekijä Susanna Hauhia p. 044-4970 107

LsL 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.
(9.12.2016/1111)
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien
salassapitosäännösten estämättä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä
on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu:
1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai
2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty
enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.
(30.12.2014/1302)
Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä
salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai määrätään. (20.5.2011/542)
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.
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.
25 c § (12.2.2010/88)
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
Ennen lapsen syntymää 25 §:n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen
lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi
syntymänsä jälkeen.
Kiireellisissä tapauksissa päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava viipymättä ennakollisen lastensuojeluilmoituksen
kohteena olevien henkilöiden sosiaalipalvelujen tarve. Yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa voidaan arvioida
myös välittömästi lapsen syntymän jälkeen tarvittavat sosiaalipalvelut.
Lastensuojeluasia tulee vireille ja lastensuojeluasiakkuus alkaa lapsen syntymän jälkeen siten kuin 26 ja 27 §:ssä säädetään.
(30.12.2014/1302)

