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Huoli-ilmoitus, sen voi tehdä kuka tahansa  
 

Jos ihminen ei kykene huolehtimaan itsestään, terveydestään tai turvallisuudes-
taan, kuka tahansa voi tehdä hänestä huoli-ilmoituksen oman kunnan  

sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.  
 
Iäkkäiden kohdalla kunnan velvoite puuttua asiaan on kirjattu  

vanhuspalvelulakiin. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö 
saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyy-

tää. Huoli-ilmoituksen tekemisen käytännöt vaihtelevat eri kunnissa, sen voi tehdä 
netistä löytyvällä lomakkeella tai puhelinsoitolla sosiaalitoimeen. Kaikissa kunnissa 

ilmoitus on kuitenkin otettava vastaan ja sen on johdettava aina palvelutarpeen sel-
vittämiseen. 
 

On syytä huolestua henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun hän: 
 

▪ ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen  
turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta 

▪ asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet  

ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset 
▪ ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoidosta 

▪ ei tule toimeen taloudellisesti ja tilanne näyttää kohtuuttoman heikolta 
▪ ei osaa/pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali-/terveydenhuollon  

palveluihin 

▪ käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä 
▪ vaarantaa oman turvallisuutensa/terveytensä 

▪ puhuu ulkopuolisista uhista, joita muut eivät tunnista (peittää ikkunat jne.) 
▪ toimii omaishoitajana ja näyttää niin uupuneelta, ettei hän jaksa huolehtia 

hoidettavastaan tai itsestään 

▪ henkilöä kaltoin kohdellaan 
▪ on ilmeinen tarve apuvälineille 

▪ hänen kotona alkaa pyöriä yllättävän paljon vieraalta vaikuttavia ihmisiä 
 
Mikäli vapaaehtoisella herää huoli ihmisestä, hänellä on oikeus tehdä hä-

nestä huoli-ilmoitus anonyymisti, jolloin vastuu siirtyy ammattilaisille.  
 

Suosittelemme, että vapaaehtoinen kertoo huolestaan ensin ystävävälittä-
jälle. Tarvittaessa välittäjä ja vapaaehtoinen voivat tehdä huoli-ilmoituksen yhdes-
sä. Ennen huoli-ilmoituksen tekemistä on suositeltavaa, että huolen kohteena oleval-

le henkilölle kerrotaan ilmoituksen tekemisestä. Välittäjä voi tarvittaessa olla yhtey-
dessä ystäväasiakkaan lähiomaisiin tai ystäväpyynnön tehneeseen tahoon. Tilanne 

pitää kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti. 
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