
YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON 
LASTENSUOJELUILMOITUS 

Lastensuojeluilmoitus ______ / ______ 20______ 

Otetaan vastaan kirjallisena tai suullisena 

Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen niiltä osin, kuin mitä hänellä on tiedot olemassa 

Lapsen nimi Ikä Henkilötunnus 

Osoite ja yhteystiedot 

Lapsi asuu 

 äidin  isän  muun huoltajan, kenen kanssa ____________________________________________ 

Huoltajan nimi Henkilötunnus 

Osoite ja yhteystiedot 

Huoltajan nimi Henkilötunnus 

Osoite ja yhteystiedot 

Lastensuojeluilmoituksen sisältö (kuvaa omin sanoin) 

Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksesta? 

 kyllä     ei    ei tietoa 

Lisätietoja______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



  YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON 
  LASTENSUOJELUILMOITUS 

 

Onko lastensuojeluilmoituksesta ilmoitettu huoltajalle/huoltajille? 

 kyllä     ei    ei tietoa 

Lisätietoja______________________________________________________________________________ 

Ilmoituksen tekijä 

Nimi 
 
 
Ammattinimike ja työpaikka, jos yhteydenottaja on viranomainen 
 
 
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) 
 
 
Päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
 

 Ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta tietoja ilmoittajasta asiaan osalliselle 

Syy:________________________________________________________________________________ 

Ilmoittajataho 

____ ilmoitus on tehty nimettömänä  ____ terveydenhuollon ammattihenkilö 

____ lapsi itse   ____ lasten- ja nuorten psykiatrinen hoito 

____ lapsen vanhempi tai huoltaja  ____ perheneuvola 

____ muu perheen jäsen   ____ mielenterveyspalvelut 

____ muu omainen/sukulainen  ____ lastensuojelulaitos 

____ muu yksityinen henkilö  ____ perhehoitaja 

____ lasten- tai äitiysneuvola  ____ turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminta 

____ päivähoito   ____ sosiaalipäivystys 

____ kotipalvelu   ____ muu sosiaalipalvelun tuottaja 

____ sosiaalityöntekijä   ____ muu terveydenhuollon palvelun tuottaja 

____ koululaisten aamu- tai iltapäivätoiminta  ____ poliisitoimi 

____ opetustoimi tai muu opetuksen tai   ___ seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan 
         koulutuksen järjestäjä                palveluksessa tai luottamustoimessa oleva henkilö 

____ kouluterveydenhuolto   ____ hätäkeskus 

____ nuorisotoimi   ____ palo- ja pelastustoimi 

____ päihdehuolto   ____ rikosseuraamuslaitos; tulli, rajavartiolaitos, 
             ulosottoviranomainen 
____ muu taho, mikä   

____ ilmoittajataho ei ilmene ilmoituksesta 



  YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON 
  LASTENSUOJELUILMOITUS 

 

Ilmoitus on vastaanotettu ______ / ______ 20______ 

Ilmoituksen vastaanottaja 
 
 
Virka-asema/ammattinimike 
 
 
    

Lain perusteella henkilö voi ottaa yhteyttä kunnan sosiaalihuoltoon lastensuojelun tarpeesta 

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 
 

 

Yhteydenottolomake palautetaan osoitteeseen: 

Joutsan kunta/sosiaalipalvelut 
Länsitie 5 
19650 Joutsa 
 
Yhteydenotto puhelimitse: 040 358 0009/johtava sosiaalityöntekijä 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110746
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a9.12.2016-1111
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