☐ YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI (SHL 35 §)
☐ ILMOITUS SOSIAALIHUOLLON TARPEESSA OLEVASTA HENKILÖSTÄ (SHL 35 §)
Sosiaalihuoltolain 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.

Henkilö, jota ilmoitus koskee (täytä siltä osin kuin tiedot ovat käytettävissä)
Nimi
Ikä
Henkilötunnus
Osoite
Puhelinnumero
Asuminen
☐ yksin ☐ puolison ☐ vanhempien ☐ muun kanssa
Huoltajan nimi (jos ilmoitus tehdään alaikäisestä)

Henkilötunnus

Osoite ja yhteystiedot

Ilmoituksen sisältö, pääasiallinen huoli

Onko henkilölle tai hänen huoltajalleen tiedotettu ilmoituksesta?
☐ kyllä
☐ ei
☐ ei tietoa
Lisätietoja:
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (11 §) ja Hallintolaki (2 luku Hyvän hallinnon perusteet) velvoittavat ilmoitusvelvollista ilmoittamaan tehdystä ilmoituksesta huoltajalle/huoltajille ja 12 vuotta täyttäneelle lapselle

Janakkalan kunta
Kunnanvirasto
Juttilantie 1
14200 Turenki

Puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801
kirjaamo@janakkala.fi

Ilmoituksen tekijä
Nimi

Virka-asema/ammattinimike ja toimipaikka

Yhteystiedot
☐ Ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta tietoja ilmoittajasta asiaan osalliselle
Syy:

Ilmoittajataho:
☐ ilmoitus tehty nimettömänä
☐ lapsi itse
☐ lapsen vanhempi tai huoltaja
☐ muu perheenjäsen
☐ muu omainen/sukulainen
☐ muu yksityinen henkilö
☐ lasten- tai äitiysneuvola
☐ päivähoito
☐ kotipalvelu
☐ sosiaalityöntekijä
☐ koululaisten aamu- tai iltapäivätoiminta
☐ opetustoimi tai muu opetuksen tai koulutuksen järjestäjä
☐ kouluterveydenhuolto
☐ nuorisotoimi
☐ päihdehuolto
☐ muu taho, mikä ________________________

Ilmoitus vastaanotettu _____/_____20_____
Ilmoituksen vastaanottajan nimi ja virka-asema/ammattinimike

Janakkalan kunta
Kunnanvirasto
Juttilantie 1
14200 Turenki

Puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801
kirjaamo@janakkala.fi

☐ terveydenhuollon ammattihenkilö
☐ lasten- ja nuorten psykiatrinen hoito
☐ perheneuvola
☐ mielenterveyspalvelut
☐ lastensuojelulaitos
☐ perhehoitaja
☐ turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta
☐ sosiaalipäivystys
☐ muu sosiaalipalvelujen tuottaja
☐ muu terveydenhuollon palvelujen tuottaja
☐ poliisitoimi
☐ seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan
palveluksessa tai luottamustoimessa oleva henkilö
☐ hätäkeskus
☐ palo- ja pelastustoimi
☐ rikosseuraamuslaitos
☐ ilmoittajataho ei ilmene ilmoituksesta

