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Lastensuojeluilmoitus LsL 25 §
Ilmoitusosa

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSOSA
Lastensuojeluilmoitus otetaan vastaan kirjallisena tai suullisena (puhelimitse tai henkilökohtainen käynti):
Toimipaikka
Puhelin virka-aikaan

Osoite

Puhelin virka-ajan ulkopuolella

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee, että on tarpeen selvittää, voiko joku lapsi huonosti. Esim. lapsen
läheiset tai naapuri voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen. Myös henkilö, joka työskentelee lasten kanssa, mutta jolla ei ole työnsä
puolesta velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta, voi tehdä ilmoituksen. Tällöin hän voi antaa tarpeellisia tietoja
salassapitosäännösten estämättä. Myös lapsi itse tai hänen vanhempansa voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun.
Ilmoitusvelvollisuus koskettaa laajasti eri viranomaistahoja
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan
palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen 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. (LsL 25§ 1 momentti).
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Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen siltä osin, kuin mitä hänellä on tietoa.
Lapsen nimi

Ikä

Henkilötunnus

Osoite ja yhteystiedot

Lapsi asuu

äidin

isän

muun huoltajan

kanssa

Huoltajan nimi

Henkilötunnus

Osoite ja yhteystiedot

Huoltajan nimi

Henkilötunnus

Osoite ja yhteystiedot
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Lastensuojelun käsikirja: versio 1.0 (31.1.2008).

Lastensuojeluilmoituksen sisältö (kuvaa omin sanoin)

Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksesta?
kyllä

ei

ei tietoa

Lisätietoja:
Onko lastensuojeluilmoituksesta ilmoitettu huoltajalle/huoltajille?
kyllä

ei

ei tietoa

Lisätietoja:
Ilmoituksen tekijä

Virka-asema/ammattinimike ja toimipaikka

Yhteystiedot

Ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta tietoja ilmoittajasta asianosaisille.
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Ilmoittajataho
ilmoitus on tehty nimettömänä

terveydenhuollon ammattihenkilö

lapsi itse

lasten- ja nuorten psykiatrinen hoitoyksikkö

lapsen vanhempi tai huoltaja

perheneuvola

muu yksityishenkilö (perheenjäsen,
sukulainen, ystävä, naapuri jne.)

mielenterveyspalvelut
lastensuojelulaitos

lasten- tai äitiysneuvola

turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminta

päivähoito

sosiaalipäivystys

koululaisten aamu- tai iltapäivätoiminta

muu sosiaalipalvelun tuottaja

opetustoimi tai muu opetuksen
tai koulutuksen järjestäjä

muu terveydenhuollon palvelujen tuottaja

kouluterveydenhuolto

poliisitoimi

nuorisotoimi

seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan
palveluksessa tai luottamustoimessa oleva henkilö

päihdehuolto

hätäkeskus

muu taho, mikä

ilmoittajataho ei ilmene ilmoituksesta

Ilmoitus on vastaanotettu
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Ilmoituksen vastaanottaja

Virka-asema/ammattinimike
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