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Ilmoitus vastaanotettu

Iäkästä henkilöä koskevat tiedot
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Naimaton Naimisissa / avoliitossa Leski Eronnut 

Ilmoituksen sisältö
Kuvaa omin sanoin

Perhetiedot

Henkilö asuu

Yksin yhdessä jonkun kanssa, kenen

Käytössä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut
Henkilö saa seuraavia palveluita

Onko tiedossa jotain vaara-/uhkatekijöitä palvelutarpeen arvioimiseksi kotikäynnillä?
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Onko henkilölle kerrottu ilmoituksesta?

Kyllä Ei Ei tietoa

Allekirjoitus
Paikka ja aika

Ilmoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoittajaa koskevat tiedot
Sukunimi ja etunimi

Osoite

Tehtävä

Sähköpostiosoite Puhelin

Ilmoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Palautusosoite

Tietoturvallinen viestintäkanava: https://www.suomi.fi

Lohjan kaupunki / Ikähelppi 
Ojamonkatu 34 
08100 Lohja
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Ilmoitukset puhelimitse iäkkään henkilön palveluntarpeesta 
 
Virka-aikana Ikähelppi ma–pe klo 9 –14 puh. 044 369 2444 
 
Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen hoitaa sosiaalipäivystys hätänumerosta 112. 
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
980/2012  
  
25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta 
Jos terveydenhuollon ammattihenkiöistä 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 ilmoituksenhäntä koskevien salassapitosäännösten 
estämättä. 
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Ilmoitukset puhelimitse iäkkään henkilön palveluntarpeesta
Virka-aikana Ikähelppi ma–pe klo 9 –14 puh. 044 369 2444Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen hoitaa sosiaalipäivystys hätänumerosta 112.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 
 
25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeestaJos terveydenhuollon ammattihenkiöistä 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 ilmoituksenhäntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.
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