Ilmoitus

Lastensuojelulain 25 § mukainen ilmoitus
lastensuojelutoimenpiteiden tarpeessa olevasta
lapsesta (0 - 18 vuotta) tai perheestä
Ilmoitus saapunut

/
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Tämä asiakirja sisältää salassa pidettäviä
tietoja (Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta 621/1999 § 24, 1 mom. 25
kohta).
Vastaanottaja

Lastensuojelulaki 10 § 1 momentti
"Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, erityisesti päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, ja
kun aikuisenkyvyn täysipainoisesti huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan tällöin heikentyneen, tai kun
aikuinen on suorittamassa vapausrangaistustaan, on selvitettävä ja turvattava myös hänen hoidossaan ja
kasvatuksessaan olevan lapsenhoidon ja tuen tarve."
Lastensuojelulaki 25§ 1 momentti "Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja
seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun
sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollonpalvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan
hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan
yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan
salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat
saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen
edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä". Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen
ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Vakavaa vähäisempikin vaara lapsen terveydelle tai kehitykselle edellyttää
lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Ilmoituksen saavuttua sosiaalitoimen henkilökunta on
velvollinen joka kerta selvittämään perheen tilanteen ja arvioimaan tukitoimien tarpeen.
Ilmoitusvelvollisuus menee salassapitosäännösten edelle.
Henkilöt, joita ilmoitus koskee (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin)

Ilmoituksen aihe (huolenaihe, milloin huoli on syntynyt, onko asialle jo tehty jotain, muut tarpeelliset tiedot)
jatkuu erillisellä liitteellä / kääntöpuolella

Onko huoltajalle ilmoitettu asiasta?

Kyllä

Ei

Ilmoittaja (nimi, puhelinnumero, osoite, ammatti, mikäli ilmoittaja on ammattihenkilö)

Saako ilmoittajaan olla tarvittaessa jatkossa yhteydessä? Kyllä

Ei

Mikäli ilmoittajaa ei saa julkistaa, älä täytä nimi- ja yhteystietoja.
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Ilmoitus palautetaan:
Postiosoite:
Heinolan kaupunki sosiaali- ja terveystoimi
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
PL 1001, 18101 Heinola
Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Puh. (03) 849 30 (vaihde)
kirjaamo@heinola.fi
Y-tunnus 1068892-9
www.heinola.fi
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Allekirjoitus ja nimenselvennys
Käyntiosoite:
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Torikatu 13 G
18100 Heinola
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Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
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