YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON
TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI
Voit ilmaista huolesi hattulalaisesta vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta tällä lomakkeella.

Henkilö, jota yhteydenotto koskee
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Yhteydenoton sisältö
Mistä olet huolissasi? Mitä on tapahtunut? Mitä on jo tehty?

Onko henkilölle kerrottu yhteydenotosta
 kyllä

 ei

 ei tietoa  yhteydenotolle on henkilön suostumus

Ilmoittajaa koskevat tiedot
Nimi

Virka-asema ja toimipaikka (jos ilmoittajana on viranomainen)

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

Saako ilmoittajan nimeä kertoa huolen kohteena olevalle henkilölle?

 kyllä

 ei

Yhteydenottolomake palautetaan osoitteeseen:
Hattulan kunta / Aikuissosiaalityö
Pappilanniementie 9
13880 HATTULA
Yhteydenotto puhelimitse:
Virka-aikana numeroon 050 566 6735 tai 050 568 8480
Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen hätänumeroon 112
Postiosoite:
Pappilanniementie 9
13880 Hattula

www.hattula.fi
etunimi.sukunimi@hattula.fi
hattulan.kunta@hattula.fi

050 509 0347
fax. 03 637 1644
www.facebook.com/hattulankunta

YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON
TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI

Huolen herätessä kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen myös muista kuin lapsista. Huoli aikuisesta
voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja
turvallisuudestaan.
Vanhuspalvelulain mukaan kaikki ihmiset ovat velvollisia ilmoittamaan, mikäli huolestuu ikäihmisen
jaksamisesta tai arjessa selviytymisessä. Huoli voi liittyä esimerkiksi ikääntyneen muuttuneeseen
käytökseen, terveyteen tai jaksamiseen.
Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan kaikenikäisten hyvinvointia ja
auttamaan arjessa selviytymisessä. Me kaikki voimme osoittaa, että välitämme.
Alaikäisen lapsen osalta yhteydenotto sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi tulee tehdä
Hattulan kunnan internet-sivujen kautta löytyvällä lomakkeella:
www.hattula.fi/palvelut/perusturva/sosiaalityo/lastensuojelu/
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.
Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittamisessa
vanhuspalvelulain 25 §:ssä säädetään.

on

lisäksi

noudatettava,

mitä

Vanhuspalvelulaki 980/2012
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
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