Myndigheternas anmälan till uppsökande ungdomsarbete
Ungdomslag 1285/2016 11 §
Att lämna ut uppgifter för uppsökande ungdomsarbete
För att information ska få lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet krävs den unges samtycke, om inte annat föreskrivs i
denna lag eller någon annanstans.
Utan hinder av bestämmelserna om sekretess ska en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det
uppsökande ungdomsarbetet lämnas ut till hans eller hennes hemkommun, som följer:
1) undervisningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat
sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen,
2) utbildningsanordnare ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som avbryter sina yrkes- eller
gymnasiestudier,
3) försvarsmakten eller civiltjänstcentralen ska lämna ut uppgifter om unga som inte har fyllt 25 år och som befrias från sin
värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring.
En undervisningsanordnare, en utbildningsanordnare, försvarsmakten eller civiltjänstcentralen som utifrån tillgänglig information
och med beaktande av en i 2 mom. avsedd ung persons situation och stödbehov som helhet bedömer att personen inte är i behov
av i 11 § avsedda tjänster och annat stöd behöver inte lämna ut uppgifter om honom eller henne.
Också andra myndigheter än de som nämns ovan i denna paragraf får utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut
en ung persons identifierings- och kontaktuppgifter till hans eller hennes hemkommun för det uppsökande
ungdomsarbetet, om myndigheten utifrån information som den fått i sin myndighetsroll samt med beaktande av den unges
situation och stödbehov som helhet bedömer att han eller hon utan dröjsmål är i behov av tjänster och annat stöd.
Den som lämnar ut uppgifter som avses i denna paragraf ska på förhand på lämpligt sätt underrätta den unga personen och
vårdnadshavaren för en minderårig om att uppgifter om den unge kan lämnas ut för det uppsökande ungdomsarbetet i situationer
som avses i 2 och 4 mom.
Uppgifter som avses i denna paragraf får inte lämnas ut om en ung person som man enligt barnskyddslagen ska göra en
anmälan om till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen.

Anmälande myndighet:
Organisation
Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Den ungas kontaktuppgifter:
Namn

Födelsetid

Telefonnummer

E-post

Address

Blanketten kan skickas till: Uppsökande ungdomsarbete, PL 7, 04131 Sibbo
eller
E-post: bodil.weckstrom@sipoo.fi eller ira.oinonen@sipoo.fi

Tilläggsinfomration

Blanketten kan skickas till: Uppsökande ungdomsarbete, PL 7, 04131 Sibbo
eller
E-post: bodil.weckstrom@sipoo.fi eller ira.oinonen@sipoo.fi

