Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Sosiaalihuollon tarpeessa olevan henkilötiedot
Nimi
Henkilötunnus
Osoite

Postinumero

Asuinkunta

Puhelinnumero

Yhteydenoton tai ilmoituksen peruste
Henkilö on antanut suostumuksensa ottaa yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan
viranomaiseen (35 § 1 mom.)
Suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan (35 § 2 mom.)
huolenpidostaan
terveydestään
turvallisuudestaan taikka
lapsen etu sitä välttämättä vaatii
Ilmoituksesta on oltu puhelimitse yhteydessä kunnan sosiaalihuoltoon
Kuvaus tilanteesta

Huoltajan tiedot, jos ilmoitus tehdään alaikäisestä
Huoltajan nimi/ huoltajien nimet

Osoite

Postinumero

Asuinkunta

Puhelin

Asuminen ja muut tiedot
yksin
kotona
yhdessä jonkun kanssa?
muualla missä?
läheinen tai henkilö, joka hoitaa asioita;
Käytössä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut (jos tiedossa) ja/tai muut olennaiset tiedot
liitteenä
Ilmoittajaa koskevat tiedot
Päiväys ja ilmoituksen tekijän allekirjoitus
___ / ___ / 20___
Nimenselvennys

Liitteet ____ kpl
55

Ammattinimike

Puhelinnumero

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
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.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980
25§ Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta,
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.
Lomakkeen palautus iäkkään henkilön palvelutarve:
Asiakasohjausyksikkö, Sairaalantie 5, 62100 Lapua

