Valikko
LASTENSUOJELUILMOITUS LsL 25 §
Ilmoitusosa
Käsittely- ja toimenpideosa

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSOSA
Lastensuojeluilmoitus

/

20

Otetaan vastaan kirjallisena tai suullisena (puhelimitse tai henkilökohtainen käynti)
Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen niiltä osin, kuin mitä hänellä on tiedot olemassa.

Ikä

Lapsen nimi

Henkilötunnus

Osoite ja yhteystiedot

Lapsi asuu
äidin

isän

muun huoltajan

Huoltajan nimi

kanssa.
Henkilötunnus

Osoite ja yhteystiedot

Huoltajan nimi

Henkilötunnus

Osoite ja yhteystiedot

Lastensuojeluilmoituksen sisältö (kuvaa omin sanoin)
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Lastensuojelun käsikirja: versio 1.0 (22.3.2010).

Valikko
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 asiaan osalliselle
Syy:

Ilmoittajataho
ilmoitus on tehty nimettömänä

terveydenhuollon ammattihenkilö

lapsi itse

lasten- ja nuorten psykiatrinen hoito

lapsen vanhempi tai huoltaja

perheneuvola

muu perheen jäsen

mielenterveyspalvelut

muu omainen/sukulainen

lastensuojelulaitos

muu yksityinen henkilö

perhehoitaja

lasten- tai äitiysneuvola

turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminta

päivähoito

sosiaalipäivystys

kotipalvelu

muu sosiaalipalvelun tuottaja

sosiaalityöntekijä

muu terveydenhuollon palvelujen tuottaja

koululaisten aamu- tai iltapäivätoiminta

poliisitoimi

opetustoimi tai muu opetuksen
tai koulutuksen järjestäjä

seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan
palveluksessa tai luottamustoimessa oleva henkilö

kouluterveydenhuolto

hätäkeskus

nuorisotoimi

palo- ja pelastustoimi

päihdehuolto

rikosseuraamuslaitos

muu taho, mikä

ilmoittajataho ei ilmene ilmoituksesta
Ilmoitus on vastaanotettu
Ilmoituksen vastaanottaja

Virka-asema/ammattinimike
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Valikko

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN KÄSITTELY- JA TOIMENPIDEOSA
Ilmoituksen käsittelijä

Virka-asema/ammattinimike

Lasta koskevat aiemmat lastensuojeluilmoitukset:
ei ole

on

Lisätiedot:

Lapsen asiakkuus:
lapsi ei ole ollut aiemmin lastensuojelun asiakkaana kunnassa
lapsen lastensuojelutarpeen selvitys on käynnistetty
lapsi on lastensuojelun avohuollon asiakas
lapsi on huostassa ja/tai sijoitettuna kunnan toimesta
ilmoitus koskee toisesta kunnasta muuttanutta lasta, jolla on lastensuojelun asiakkuus toisessa
kunnassa tai lastensuojelutarpeen selvitys kesken toisessa kunnassa
ilmoitus koskee lasta, jonka muu kunta on sijoittanut kunnan alueelle
ilmoitus koskee toisessa kunnassa asuvaa lasta (tiedot ilmoitettava lapsen kotikuntaan)
muu tilanne, mikä
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Valikko
Mihin asiaan/asioihin liittyvän/liittyvien huolen/huolien perusteella lastensuojeluilmoitus on tehty?
vanhemman/pien ja lapsen välinen vuorovaikutus

lapsen väkivaltainen käyttäytyminen

vanhemman/pien kasvatustapa

puutteet lapsen perushoidossa

vanhemman/pien jaksaminen

lapsen turvattomuus

vanhemman/pien fyysinen terveys

pienen lapsen itkuisuus

vanhemman/pien psyykkinen terveys

lapsen fyysinen vointi

vanhempien päihteiden käyttö

lapsen psyykkinen vointi

lapsen rikollisuus

lapsen ikätasoinen kehitys

vanhemman rikollisuus

lapsen heitteillejättö

taloudelliset vaikeudet

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

työhön liittyvät tekijät

lapsen mielenterveysongelmat

asumiseen liittyvät tekijät

lapsen pahoinpitelyn epäily

perheen kriisitilanne

lapsen pahoinpitely

perheristiriidat

lapsen jääminen vaille huoltajaa

lapsen ja vanhemman/pien väliset ristiriidat

lapsen itsetuhoinen käyttäytyminen

lapsen huolto- ja tapaamisasia

lapsen päihteiden käyttö tai käyttöepäily

muualla asuvan vanhemman aiheuttamat ongelmat

lapsen kaverisuhteet

perheväkivalta tai sen uhka

koulunkäynti

lapsen väkivaltakokemus
muu ilmoitusperuste, mikä
Ilmoituksen käsittelyssä hankitut tiedot
Tiedot selvityksestä ja yhteydenotoista, jotka on tehty sen ratkaisemiseksi, ryhdytäänkö kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin, tehdäänkö lastensuojelulain 27 §:ssä tarkoitettu lastensuojelutarpeen selvitys vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin.

Tiedot hankkineen henkilön nimi ja virka-asema

Mistä tietoja on hankittu

Milloin tietoja on hankittu

lapsen tai huoltajien antamat tiedot
tiedot on hankittu muilta tahoilta
asianosaisen suostumuksella
tiedot on hankittu laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista
20 §:n perusteella

Toimenpiteet, joihin ilmoituksen perusteella on ryhdytty:
ilmoitus ei aiheuttanut toimenpiteitä, perustelut
toimeenpantiin kiireellinen lastensuojelutoimenpide
käynnistettiin lastensuojelutarpeen selvitys
tarkistettiin lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa
tarkistettiin lapsen asiakassuunnitelmaa
päätettiin lastensuojelulain 11 luvun mukaisista rajoituksista
tarkistettiin vanhemman asiakassuunnitelmaa
järjestettiin neuvottelu lapsen asiassa
järjestettiin lapsen henkilökohtainen tapaaminen
suoritettiin sijaihuoltopaikan valvontatoimenpide
tehtiin poliisille ilmoitus
otettiin yhteyttä lapsen sijoittaneen kunnan viranomaisiin
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muu toimenpide, mikä

