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YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON
TUEN  TARPEEN ARVIOIMISEKSI
Sosiaalihuoltolaki 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.

YHTEYDENOTTOA Nimi Ikä Henkilötunnus
KOSKEVAN
HENKILÖN Sisarusten nimet (jos yhteydenotto koskee alaikäistä) j
TIEDOT

Huoltajien nimet (jos yhteydenotto koskee alaikäistä) Puhelinnumero

Lähiosoite Postitoimipaikka

YHTEYDENOTON Milloin ja mitä on tapahtunut ? Mihin havaintoihin yhteydenotto perustuu ?
TEKEMISEEN
JOHTANEET
SYYT
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MITÄ TILANTEEN
HOITAMISEKSI
ON JO TEHTY ?

LISÄTIETOJEN Onko mahdollista saada lisätietoja yhteydenoton tekijältä tai joltakin muulta ?
SAATAVUUS Keneltä ?

Onko yhteydenottoon henkilön oma suostumus ?
□  Kyllä □  Ei □  Ei tietoa

Onko yhteydenottoon huoltajan/huoltajien suostumus (jos kyse alaikäisestä) ?

□  Kyllä □  Ei □  Ei tietoa
Onko yhteydenotosta kerrottu henkilölle itselleen ?

□  Kyllä □  Ei □  Ei tietoa
Onko yhteydenotosta kerrottu henkilön huoltajalle/huoltajille (jos kyse alaikäisestä) ?

□  Kyllä □  Ei □  Ei tietoa
PÄIVÄYS

YHTEYDENOTON
TEKIJÄN
YHTEYSTIEDOT Allekirjoitus ja nimenselvennys

Virka-asema ja toimipiste (jos kyseessä on viranomainen)

Puhelinnumero Sähköposti
Ilmoittaja on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta  tietojaan asiaan osallisille

□  Kyllä

Yhteydenotto toimitetaan osoitteella: Yhteydenotot päivystystapauksissa virka-ajan
ulkopuolella

Ilmajoen sosiaalitoimisto
PL 23, 60801  ILMAJOKI Sosiaalipäivystys 112 (hätäkeskus)


