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Saapunut pvm ___ / ___ 20 ___
Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen peruste
Ilmoitus, joka koskee syntymätöntä lasta
Lastensuojelulaki 25 § 1 momentti ja 25c §:
"Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, Rikosseuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen
tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja
järjestelykeskuksen, hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt 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 lastensuojelun tarpeen selvittämistä."
Ennen lapsen syntymää yllä mainittujen henkiöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen
lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun
tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.
Ennakollinen lastensuojeluilmoituslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun syntymättömän lapsen tilanne
huolestuttaa. Tavoitteena on riittävän varhainen tuki ja erilaisten tukiverkostojen mukaan saaminen.
Mikäli mahdollista, täytä lomake koneella.
1. Tiedot henkilöstä, joka odottaa lasta:
Nimi
Osoite
Henkilötunnus

Puhelin

Laskettu aika
2. Syntyvän lapsen isä:
Nimi
Osoite
Henkilötunnus

Puhelin

3. Lasta odottavan henkilön asuinkumppani, jos eri kuin syntyvän lapsen isä:
Nimi
Osoite
Henkilötunnus

Puhelin
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4. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen sisältö ja lyhyt kuvaus tapahtumista: mitä on tapahtunut,
missä ja milloin, mistä olet huolissasi, havainnot, kertomukset jne. (jatka tarvittaessa erilliselle paperille)

5. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekijä: (Viranomaisella tieto pakollinen, jolloin täytetään
työpaikan osoite- ja puhelintiedot
Nimi
Osoite

Puhelin

Virka-asema/ammattinimike
Toimipaikka
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus
Täytä ennakollinen lastensuojeluilmoituslomake huolellisesti ja lähetä se mieluiten sen kunnan
sosiaalitoimistoon, jonka alueella lasta odottava henkilö asuu. Ennakollinen lastensuojeluilmoituslomake on
mahdollista toimittaa myös mihin tahansa alapuolella mainittuun sosiaalipalveluiden toimipisteeseen.
Yhteystiedot:
Toimipiste
Hyrynsalmi
Kajaani
Kuhmo
Paltamo
Ristijärvi
Sotkamo
Suomussalmi

12/15 MET

Käyntiosoite
Laskutie 1
Välikatu 21 B, 2. krs
Kainuuntie 89
Salmelankuja 2 B
Aholantie 25
Keskuskatu 9
Välskärinkuja 1
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Postiosoite
89400 Hyrynsalmi
87100 Kajaani
88900 Kuhmo
88300 Paltamo
88400 Ristijärvi
88600 Sotkamo
89600 Suomussalmi

Puhelin
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741

Tulosta

Tyhjennä

