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OHJE ANVISNINGAR 
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on ilmoitettava 
välittömästi väestötietojärjestelmään lapsen ottamisesta 
sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan sekä 
huostassapidon lakkaamisesta.

Det organ som ansvarar för socialvården skall  omedelbart 
göra anmälan till befolkningsdatasystemet om att ett barn 
omhändertagits eller att omhändertagandet upphör.
 

Lomakkeen täyttäminen 
 
A-kohta 
 
A-kohtaan merkitään sosiaalilautakunnan huostaanottaman 
lapsen tunnistetiedot. Vastaavasti merkitään tunnistetiedot 
ilmoitettaessa huostassapidon lopettamisesta. 
 
Henkilötunnus on merkittävä huolellisesti. Se merkitään 
muodossa ppkkvv-nnnt. 

Ifyllandet av blanketten 
 
Punkt  A 
 
På raderna i punkt A antecknas uppgifterna för identifiering av barn som 
omhändertagits av socialnämnden. Motsvarande uppgifter antecknas
då anmälan görs då omhändertagandet avslutas

Personbeteckningen skall anges noggrannt. Den antecknas i 
formen ddmmåå-nnnt. 

B-kohta 
 
B-kohtaan merkitään huostaanottoa tai huostassapidon 
lopettamista koskevat tiedot. Ilmoitettaessa huostassapidon 
lopettamisesta ei huostaanottopäivää tarvitse uudelleen 
ilmoittaa. 

Punkt B 
 
På raderna i punkt B antecknas uppgifterna om omhändertagande
eller om avslutande av omhändertagande. När anmälan görs om att 
omhändertagandet avslutats anges inte datum för omhändertagandet. 

Kunta-ruudun tummennettuun tilaan merkitään kunnan kolmi-
numeroinen koodi. Ruudun tummennettu tila voidaan jättää
maistraatin täytettäväksi, jos kuntanumero ei ole sosiaali-
lautakunnan tiedossa. Kunnan nimi on aina ilmoitettava. 

I den skuggade delen av rutan Kommun antecknas kommunens 
tresiffriga kod. Känner kommunen inte till den tresiffriga koden,
kan magistratenfylla i den senare
Kommunens namn skall dock alltid antecknas. 

  

 

Kun ta ,  j onka  sos iaa l i huo l l os ta  vas taavan  to im ie l imen  pää tökse l l ä
laps i  on  huos taano te t tu  /  huos tassap i to  l ope te t tu
Kommun,  va rs  o rgan  som ansvara r  fö r  soc ia l vå rden  bes lu ta t
a t t  omhänder ta  ba rne t  /  avs lu ta  omhänder tagande t
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