
YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON 
TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI

(Sosiaalihuoltolaki 35 §)

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, nuorisotoimen, 
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, on edellä mainittujen henkilöiden tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta 
salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 ja 25 c §:ssä. Jos  
ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta  vastaavaan viranomaiseen  siten kuin 1–3 momentissa 
säädetään ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä lastensuojeluilmoitusta. 

YHTEYDENOTTOA KOSKEVAN HENKILÖN TIEDOT

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Täytä lomake saatavilla olevien tietojen mukaan

YHTEYDENOTON KOSKIESSA ALAIKÄISTÄ LASTA, TARVITAAN TIEDOT MYÖS LAPSEN 
HUOLTAJASTA / HUOLTAJISTA

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

  Yhteydenotolle on henkilön suostumus

  Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta on tehty ilman henkilön suostumusta. 
      Minkä vuoksi:



YHTEYDENOTTOON JOHTANEET SYYT JA PERUSTEET:

YHTEYDENOTTAJAN YHTEYSTIEDOT

Nimi

Toimipaikka

Puhelinnumero

Virka-asema / ammattinimike

Osoite

Sähköposti

PÄIVÄYS ALLEKIRJOITUS

Yhteydenottolomake lähetetään postitse tai halutessasi voit ottaa yhteyttä sote-
keskukseen myös puhelimitse: ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15

Eurajoki p. 044 450 3800 
Eurajoen sote-keskus,  
Kalliotie 5, 27100 Eurajoki

Nakkila p. 044 450 3800 
Nakkilan sote-keskus,  
Porintie 11, 29250 Nakkila

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys p. 02 623 4380
Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin päivystää Satakunnan kuntien 
yhteinen sosiaalipäivystys Satasairaalan yhteispäivystyksessä ja 
Porin poliisilaitoksella.

Harjavalta p. 044 450 3800
Harjavallan sote-keskus,  
Koulukatu 7, 29200 Harjavalta

Kokemäki p. 044 450 3800
Kokemäen sote-keskus
Postiosoite: PL 27, 32800 Kokemäki 
Käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
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