
 
 

TIETOPYYNT¥ 
Yksikºn nimi 

       

Yhteyshenkilö 

      

Muu yhteystieto 

     

 

Pyydän saada salassapidettäviä tietoja seuraavasti. 

 

Tietopyynnön peruste  

 

Tietoja pyydetªªn 

 asiakkaan / asiakkaan huoltajan tai edunvalvojan antaman suostumuksen perus-

     teella.  

 tiedon saantiin oikeuttavan lainkohdan perusteella. 

 

Valitse lainkohta 

Alasvetovalikossa olevat lainkohdat 

 

Tietoja pyydetään seuraavista henkilöistä: 
 

Nimi ja henkilºtunnus       
Nimi ja henkilºtunnus       
Nimi ja henkilºtunnus       
Nimi ja henkilºtunnus       
 

Pyydetään toimittamaan: 

Alasvetovalikossa 

Lisªksi pyydetªªn tarvittaessa toimittamaan: 

Lausunto lastensuojelulain 41 Ä:n  perusteella huostaanoton valmisteluun, huos-

taanotosta pªªttªmiseen ja /  tai sijaishuollon jªrjestªmiseen liittyen 

 

Lausunnossa pyydetªªn kiinnittªmªªn erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin: 

       

venho_s
Tarralappu
Tällä lomakkeella viranomainen pyytää salassapidettäviä asiakastietoja toiselta viranomaiselta. Lisää alkuun vastaanottajan nimi ja yhteystiedotKäytä henkilön nimeä jos se on tiedossa.

venho_s
Tarralappu
Salassapidettäviä tietoja vaihdetaan aina ensisijassa asiakkaan suostumuksen perusteella.Tietopyynnön laatija vastaa suostumuksen asianmukaisesta hankkimisesta.Suostumuksen perusteella voidaan luovuttaa asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

venho_s
Tarralappu
Jos tietoja pyydetään lain säännöksen perusteella, valitaan tiedonsaantiin oikeuttava lainkohta alasvetovalikosta.Ilman asiakkaan suostumusta voidaan saada vain asian kannalta välttämättömät tiedot.Asiakasta on informoitava tietojen pyytämisestä.

venho_s
Tarralappu
Alasvetovalikossa ovat valmiina lasten ja perheiden palvelujen kannalta keskeiset lainkohdat, joista valitaan tarkoitukseen sopiva.Luettelo ei ole tyhjentävä. Erityislaeissa on muitakin säännöksiä. 

venho_s
Tarralappu
Täydennä tähän nimet ja henkilötunnukset taikka syntymäajat siitä tai niistä henkilöistä, joiden tietoja pyydetään.

venho_s
Tarralappu
Valitse alasvetovalikosta vaihtoehto ”Vastaanottoajan hallussa olevat asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot” jos tietoja pyydetään asiakkaan suostumuksen perusteella.Jos suostumusta ei ole, valitaan vaihtoehto ”Vastaanottajan hallussa olevat asian käsittelyn kannalta välttämättömät tiedot”

venho_s
Tarralappu
Lastensuojelu voi pyytää lausunnon huostaanottoon liittyvässä asiassa. Tällöin täytettävässä kentässä voidaan tarvittaessa kertoa, mihin lausunnossa pitää erityisesti kiinnittää huomiota.

venho_s
Tarralappu
Tämä ruksitaan, mikäli lausuntoa tarvitaan. Muutoin jätetään tyhjäksi. 



 

 

Pyydettäviä tietoja tarvitaan seuraavaan tarkoitukseen 

 

 Lastensuojelun tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen 

 Huoltajien tai muiden lapsesta vastuussa olevien huolenpito- ja kasvatuskyvyn selvittämi-

      seen 

 Lapsen varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen 

 Oppilaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen 

 Asian käsittelyyn lastensuojelun asiantuntijaryhmässä 

 Oppilas- ja oppilashuollon jªrjestªmiseen 

 Sosiaalihuollon palvelujen tarpeen selvittämiseen ja palvelujen järjestämiseen 

 Terveydenhuollon palvelujen tarpeen selvittämiseen ja palvelujen järjestämiseen 

 Taloudellisen tilanteen selvittämiseen ja taloudellisten tukitoimien järjestämiseen 

 Vammaispalvelun tarpeen selvittämiseen ja vammaispalvelujen järjestämiseen 

 Perheen aikuisten sosiaalihuollon palveluntarpeen selvittämiseen ja palvelujen järjestämi-

     seen 

 

Muu tarkoitus tai lisätiedot 

 

 

Tiedot pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään                mennessä 

alla mainittuun osoitteeseen 

 

Hyvinkäällä              

 

Toimintayksikkö:        

 

Nimi:        

Virka-asema:       

Yhteystiedot:        

 

venho_s
Tarralappu
Tietopyynnön loppuun täydennetään päivämäärä, mihin mennessä tietoja tarvitaan, oman yksikön tiedot sekä paikka ja päiväys.Pyynnön laatija allekirjoittaa pyynnön.

venho_s
Tarralappu
Tietopyyntö on aina perusteltava. Tietopyynnössä on siis kerrottava selkeästi, mihin tarkoitukseen tietoja tarvitaan.Lomakkeessa on valmiita tarkoituksia, joista valitaan sopivat. Vaihtoehtoisesti täydennetään muu tarkoitus sille varattuun kohtaan.Tietojen luovuttajan velvollisuutena on arvioida mitä tietoja luovutetaan.Kulloisenkin tarkoituksen perusteella luovuttaja arvioi, mitkä tiedot ovat kyseisessä tapauksessa tarpeellisia tai välttämättömiä.Tarpeettomia tietoja ei saa luovuttaa edes suostumuksen perusteella. 
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