
KAUNIAISTEN KAUPUNKI  
GRANKULLA STAD     

 

RETURNERAS TILL: Grankulla stad, socialtjänsterna, besöksadress: Grankullavägen 7 (Köpcentrum Grani, 
3:e vån.), 02700 Grankulla, PB 52, 02701 Grankulla. Socialarbetarna: tfn 050 411 6759, 050 411 6735, 
050 527 2996. Växel: 09 50561 

BEGÄRAN OM BEDÖMNING AV STÖDBEHOVET ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN 

PERSONEN SOM SKA 
KONTAKTAS 

Efternamn och förnamn Person-
beteckning 
 

Postadress 
 

OM DEN SOM SKA 
KONTAKTAS ÄR 
MINDERÅRIG SÅ 
BEHÖVS OCKSÅ 
UPPGIFTER OM 
VÅRDNADSHAVAREN/
VÅRDNADSHAVARNA  

Efternamn och förnamn 
 
 

Person-
beteckning 

Efternamn och förnamn Person-
beteckning 

Postadress 
 
 

Postadress 

Telefonnummer 
 

Telefonnummer 

Förhållande till barnet 
□ mor □ far □ vårdnadshavare 

Förhållande till barnet 
□ mor □ far □ vårdnadshavare 

PERSONEN SOM 
TAGIT KONTAKT 

Efternamn och förnamn 
 

Yrkesbeteckning 

Arbetsplats 
 

Telefonnummer 

GRUNDER FÖR ATT 
PERSONEN 
KONTAKTAS  
(FORTSÄTT VID 
BEHOV PÅ 
BAKSIDAN AV 
FORMULÄRET) 

 
 
 
 
 
 
 

SAMTYCKE ATT BLI 
KONTAKTAD 

□ Personen har samtyckt till att bli kontaktad 
□ Anmälan om att personen är i behov av socialvård har gjorts utan personens 
samtycke. Av vilken orsak? 
 
 

DATUM OCH 
UNDERSKRIFT AV 
PERSONEN SOM 
TAGIT KONTAKT  
 

 
Ort och datum ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
Underskrift och namnförtydligande 

Socialvårdslagen, 35 § (1301/2014)  
Om en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/1994), en socialkurator eller en anställd hos socialväsendet, undervisningsväsendet, 
idrottsväsendet, barndagvården, räddningsverket, Nödcentralsverket, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, 
arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten i sitt arbete har fått kännedom 
om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska han eller hon styra personen till att söka socialservice eller 
om personen samtycker till det kontakta den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården, så att 
stödbehovet kan bedömas. 
 
Om samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om 
ett barns bästa absolut kräver det, ska de personer som avses i 1 mom. utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av 
socialvård trots sekretessbestämmelserna. 

 


