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Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluita tarvitsevasta henkilöstä.  

Lastensuojeluilmoitus tehdään lastensuojeluilmoitus-lomakkeella. 

 

Kiireellisissä tilanteissa tee lastensuojeluilmoitus tai huoli-ilmoitus puhelimitse 

sosiaalipäivystykseen.  
 

(*) Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. 

 

Päivämäärä * 

 ___ / ___ / ______ (päivä/kuukausi/vuosi) 

 

Ilmoituksen kohteena olevan henkilön ikä-/asiakasryhmä * 

       Lapset ja nuoret (0-17 v.) tai perhe, jossa alaikäisiä lapsia 

       Työikäiset 18 - 64 v. 

       Ikäihmiset yli 65 v. 

 

Ilmoittajan tiedot (viranomaisille pakolliset kentät) 
Yksityishenkilönä ilmoittaessasi voit jättää seuraavat kentät tyhjäksi, mikäli haluat tehdä 

ilmoituksen nimettömänä. Ilmoituksen kohde saa lomakkeen tiedokseen sellaisenaan. 
 

Suhde ilmoituksen kohteena  

olevaan henkilöön _________________________________________________________________ 

 

Nimi  ___________________________________________________________________ 

 

Yhteystiedot  ___________________________________________________________________ 

 

Työyksikkö (viranomaiset)  ___________________________________________________________________ 

 

Yhteystiedot työpaikalle  

(viranomaiset)  ____________________________________________________________ 
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Ilmoituksen kohteena olevan henkilön tiedot 

 

Ilmoituksen kohteena  

olevan henkilön nimi * _______________________________________________________________ 

 

Henkilötunnus/ikä        _______________________________________________________________ 

 

Osoite                  _______________________________________________________________ 

 

Puhelinnumero            _______________________________________________________________ 

 

Samassa taloudessa  

asuvat lisäksi                ________________________________________________________________ 
         
 

Ilmoituksen kohteena oleva henkilö on osallistunut tai antanut suostumuksen 
ilmoituksen tekemiseen *  
  

     Kyllä    Ei 
 
    

Mistä olet huolissasi? * 

Kerro omin sanoin ilmoituksen kohteena olevan henkilön tilanteesta ja havainnoistasi. Jatka 

tarvittaessa kääntöpuolelle. Ilmoitukseen voi yhdistää myös liitteen. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Toimita lomake alla olevaan postiosoitteeseen (kirjeitse tai tuomalla postilaatikkoon) 
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Yhteydenottoa/ ilmoitusta ei tule toimittaa sähköpostitse tietoturvan vuoksi. 
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Ilmoitukseen liittyvä keskeinen lainsäädäntö: 

 

Ilmoituksen sisältämät tiedot tallentuvat sellaisenaan sosiaalihuollon asiakastietoihin ja tulevat tietoon ilmoituksen 

kohteelle.  

 

Ilmoitus käsitellään viipymättä ja sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi yhteydenoton perusteella asian 

kiireellisyyden, aloittaa asian selvittämisen sekä ratkaisee, alkaako ilmoituksesta sosiaalihuollon asiakkuus 

(sosiaalihuoltolaki 34 §).  

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot esittämällä allekirjoitettu pyyntö 

rekisterinpitäjälle (EU-tietosuoja-asetus (2016/679), artikla 12,15, Tietosuojalaki (1050/2018), 33-34 §).   

 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, 35 §) 

 

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. 

 

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (eli vanhuspalvelulaki) 28.12.2012/980, § 25) 

 

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka 

kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään 

saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön 

vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten 

estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. 

 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan 

sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. 

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. 

 

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

 

Lastensuojeluilmoitus (lastensuojelulaki 13.4.2007/417, § 25, § 25a) 

 

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: 
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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. 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. 

 

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. 

 

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (lastensuojelulaki, § 25c) 

Ennen lapsen syntymää ilmoitusvelvollisten henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen 

lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia 

välittömästi syntymänsä jälkeen. 


