
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI   Lastensuojeluilmoitus 
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 
Lapsiperheiden palvelut  
PL 101 
76101 PIEKSÄMÄKI    Vastaanotettu ____ / ____ 20____ 

Lastensuojeluilmoitus on ilmoitus lapsesta, jonka tilanne edellyttää palvelutarpeen arviointia ja lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden 
vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on ilmoittajan oman arvion perusteella syytä selvittää. Lisäksi lähes kaikilla työnsä 
puolesta lapsia kohtaavilla henkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus salassapitosäännösten estämättä. ILMOITUS ON 
AINA LAPSIKOHTAINEN, joten tee tarvittaessa erilliset ilmoitukset muista tilanteeseen liittyvistä lapsista. 

Täytä lomakkeen tiedot huolellisesti niiltä osin kuin sinulla on tiedossasi. Kaikki ilmoituksen sisältämät tiedot tallentuvat 
sellaisenaan ilmoitusrekisteriin. Ilmoitus myös luovutetaan huoltajille ja 12 vuotta täyttäneelle lapselle (poikkeuksena 
lapsen hoidosta vastaavaan henkilöön kohdistuva epäily lapsen pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jolloin 
ilmoitusvelvollisen on tehtävä ilmoitus myös poliisille). 

Lapsi, josta ilmoitus tehdään 

Nimi Ikä Henkilötunnus 

Osoite Puhelinnumero 

Vanhemmat 

Nimi Henkilötunnus 

     On lapsen huoltaja Puhelinnumero 
     Lapsi asuu vanhemman kanssa 

Nimi Henkilötunnus 

     On lapsen huoltaja Puhelinnumero 
     Lapsi asuu vanhemman kanssa 

Muu lapsen hoidosta vastaava henkilö 

Nimi Puhelinnumero 

Ilmoittaja 

Nimi Puhelinnumero 

Viranomaisen osalta tehtävänimike ja organisaatio 

Ilmoituksentekijä on yksityishenkilö, joka ei ilmoita nimeään eikä yhteystietojaan 

Lastensuojeluilmoituksen sisältö (Ilmoitukseen johtaneet syyt ja tapahtumat. Jatka tarvittaessa lisätietoja kohdassa.) 



Ilmoituksesta kertominen 
 Lapselle on kerrottu lastensuojeluilmoituksesta Kyllä                   Ei  
 Ainakin toiselle huoltajalle on kerrottu lastensuojeluilmoituksesta Kyllä                   Ei  
Lisätiedot lapselle ja/tai huoltajille kertomisesta (täydennä yllä olevia tietoja) 

 

 
Lisätietoja (esim. tiedot olemassa olevista tukitoimista) 

 

 
 
Päivämäärä ___________________________ Allekirjoitus ______________________________________________ 
 
Liiteluettelo (Kirjaa tähän mahdolliset liitteet) 

 

 
 
Salassa pidettävä viranomaisen asiakirja, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 25 kohta, laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 § 
 
Asiakastiedot rekisteröidään Pieksämäen kaupungin asiakastietojärjestelmään. Lastensuojelun ja lapsiperheiden 
palvelujen tietosuojaselosteet ovat nähtävillä Pieksämäen kaupungin internet sivuilla osoitteessa 
https://www.pieksamaki.fi/asiointi/rekisteriselosteet/ 
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