
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta SHL 35 § 1 (2)

Vastaanotettu (viranomainen täyttää)
         / 20Ilmoittaja täyttää tiedot niiltä osin kuin ne ovat hänellä tiedossaan.

1. Henkilö, josta ilmoitus tehdään
Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus tai syntymäaika Puhelinnumero

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Turvakielto

2. Ilmoittaja
Sukunimi Etunimi

Tehtävänimike Organisaatio

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Ilmoittajataho

yksityishenkilö henkilö itse ammattihenkilö

ilmoittaja asuu samassa taloudessa henkilön kanssa

ilmoittaja asuu eri taloudessa henkilön kanssa

Ilmoittajatahon kuvaus: Yksityishenkilö kertoo, mikä suhde hänellä on henkilöön, josta ilmoitus tehdään. Ammattihenkilö kertoo, mitä 
viranomaista hän edustaa (ks. lakiseloste ilmoitusvelvollisuudesta).

Ilmoittajan tiedot salataan henkilöltä, jota ilmoitus koskee 

kyllä ei

Vastaamalla kyllä, pyydät tietojesi salaamista henkilöltä, jota ilmoitus koskee. Oikeus tehdä ilmoitus nimettömänä perustellusta syystä 
koskee yksityishenkilö, ei viranomaista tai ammattihenkilöä. Pyyntö ei automaattisesti takaa, ettei tietoja ilmaista asianosaiselle. Julki-
suuslain (11 § 2 mom.) mukaan henkilöllä on oikeus omiin tietoihinsa, mutta oikeutta voidaan rajata esimerkiksi silloin kun lapsen etu tai 
ilmoittajan turvallisuus voisi vaarantua.

Salassapidon perustelut
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Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta SHL 35 § 2 (2)

3. Huoli, jonka takia ilmoitus tehdään 

Jokapäiväisestä elämästä selviytyminen

Asuminen

Taloudellinen tuki

Osallisuus ja syrjäytyminen

Lähisuhde- ja perheväkivalta tai 
kaltoinkohtelu

Äkillinen kriisitilanne

Lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi

Päihteiden ongelmakäyttö

Mielenterveyden ongelma

Toimintakyvyn heikentyminen

Omaisen tai läheisen tuen tarve

Muu, mikä?

Kuvaus tilanteesta ja huolesta

4. Lisätiedot
Lisätiedot

5. Ilmoittamispäivämäärä
Paikka ja aika
         / 20

6. Lakiseloste

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta voidaan tehdä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:n perusteella tai ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 25 §:n perusteella.

Ilmoitus voidaan tehdä silloin, kun henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai 
turvallisuudestaan tai koska lapsen etu sitä välttämättä vaatii, eikä henkilön suostumusta yhteydenottoon sosiaalihuollosta vastaavaan 
viranomaiseen voida saada.

Ilmoituksen voi tehdä henkilö itse, henkilön läheinen, henkilön edunvalvoja tai muu yksityishenkilö. 

Ilmoitusvelvollisuus koskee terveydenhuollon, sosiaalihuollon, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, nuorisotoimen, sosiaali- tai 
terveysalan järjestön, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön, vastaanottokeskuksen tai järjestelykeskuksen ammattihenkilöitä 
sekä poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen, Hätäkeskuksen, Tullin, Rikosseuraamuslaitoksen, ulosoton, Kansaneläkelaitoksen ja 
työvoimahallinnon viranomaisia.
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