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Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

22.9.2000/812

Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta
www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20000812.
Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.
Lainsäädäntöä seurattu säädöskokoelman numeroon 508/2017 saakka.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku Yleiset säännökset

1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakas-
suhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun
ja kohteluun sosiaalihuollossa.

Ks. Suomen perustusL 731/1999 19 §.

2 § Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestämään
sosiaalihuoltoon, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä.

Kunnan velvollisuus järjestää sosiaalihuoltoa ja osoittaa siihen voi-
mavaroja määräytyy sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

Ks. SosiaalihuoltoL 1301/2014 ja L yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 2 §.

3 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asiakkaalla sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä;
2) sosiaalihuollolla sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä mai-

nittuja sosiaalipalveluja sekä mainittuihin palveluihin liittyviä toi-
menpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen
henkilön tai perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä; sekä
(30.12.2014/1313)

3) asiakirjalla viranomaisen ja yksityisen järjestämään sosiaalihuol-
toon liittyvää, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 5 §:n 1 ja 2 momentissa mainittua asiakirjaa, joka sisältää
asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskevia tietoja.
3 a § (21.8.2009/657) Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eet-
tinen neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivasta valtakunnal-
lisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta säädetään
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 a §:ssä ja
sen nojalla.

2 luku Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

4 § Oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-
luun

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan
hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on
kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen va-
kaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toi-
vomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä
ja kulttuuritaustansa.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin
kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa
käytettäessä säädetään kielilain (423/2003) 10, 18 ja 20 §:ssä. Kuntien
ja kuntayhtymien velvollisuudesta järjestää sosiaalihuoltoa suomen ja
ruotsin kielellä säädetään sosiaalihuoltolaissa. (6.6.2003/428)

Ks. Suomen perustusL 731/1999 6, 17 ja 19 § sekä Saamen kieliL 1086/2003.

5 § Asiakkaan oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista

Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeu-
tensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan.

Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen si-
sällön ja merkityksen.

Jos sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä
taikka asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi voi tulla ym-
märretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemises-
ta ja tulkin hankkimisesta.

Jos on kysymys asiasta, joka voi tulla vireille viranomaisen aloittees-
ta, on tulkitsemisesta ja kääntämisestä huolehdittava siten kuin hallin-
tolain (434/2003) 26 §:ssä säädetään. (30.12.2003/1361)
6 § Päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä

Sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään
päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon
toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
7 § Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntou-
tus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neu-
vonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmei-
sen tarpeetonta.

Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisym-
märryksessä asiakkaan kanssa sekä 9 ja 10 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen
omaisensa tai muun läheisensä kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asi-
aan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.
8 § Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon
asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hä-
nen itsemääräämisoikeuttaan.

Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palve-
lujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaali-
huoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on kä-
siteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiak-
kaan etu.

Asiakkaan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä
säädetään hallintolaissa. (30.12.2003/1361)

Asiakkaan tahdosta riippumattomista toimenpiteistä sekä asiakkaan
hoitoon tai huoltoon liittyvistä pakotteista ja rajoituksista sekä niitä
koskevasta päätöksentekomenettelystä sosiaalihuollossa on voimassa,
mitä niistä erikseen säädetään.

Ks. HallintoL 434/2003 34–36 §.

9 § Itsemääräämisoikeus erityistilanteissa

Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vaja-
vuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikut-
tamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpi-
teiden suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotet-
tuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tah-
toa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisen-
sa tai muun läheisen henkilön kanssa.

Jos täysi-ikäinen asiakas on henkilöään tai varallisuuttaan koskevas-
sa asiassa ilmeisen edunvalvonnan tarpeessa, tulee sosiaalihuoltolain 6
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen tehdä holhoustoimesta an-
netun lain (442/1999) 91 §:ssä tarkoitettu ilmoitus holhousviranomai-
selle edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle.

Ks. SosiaalihuoltoL 710/1982 6 § 1 mom. ja L edunvalvontavaltuutuksesta
648/2007.

10 § Alaikäisen asiakkaan asema

Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otet-
tava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.

Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon toimissa, jotka koske-
vat alaikäistä, on ensisijaisesti otettava huomioon alaikäisen etu.

Jos alaikäisen henkilöä koskevassa yksittäisessä sosiaalihuollon asias-
sa on perusteltu syy olettaa, että huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa
lapsen etua, tulee sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen
tehdä holhoustoimesta annetun lain 72 §:ssä tarkoitettu hakemus tai
91 §:ssä tarkoitettu ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi alaikäiselle,
jos se on tärkeää alaikäisen edun turvaamiseksi. Alaikäisen toivomukset
ja mielipide asiassa on selvitettävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Ks. SosiaalihuoltoL 710/1982 6 § 1 mom. ja L holhoustoimesta 442/1999 72 §.
Ks. edunvalvojan määräämisestä lastensuojeluasiassa LastensuojeluL 417/2007 22
§.

11 § Tietojen antaminen asiakkaalle tai hänen edustajalleen

Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa oikeus saada tieto asianosai-
sena ja oikeus saada tieto asiakasta itseään koskevasta asiakirjasta mää-
räytyy siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 3
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luvussa säädetään. Menettelystä, jota noudatetaan tiedon antamisessa,
säädetään mainitun lain 4 luvussa ja muutoksenhausta sen 33 §:ssä.

Asiakkaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat sosiaalihuol-
lon henkilörekisteriin talletetut tiedot säädetään henkilötietolaissa
(523/1999).

Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä
asian laatu painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tieto-
ja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista.
Jos alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa ovat asianosaisena sosiaa-
lihuoltoa koskevassa asiassa, laillisella edustajalla on kuitenkin oikeus
tiedonsaantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 11 §:ssä säädetään.

Ks. L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 3 ja 4 luku sekä Henkilö-
tietoL 523/1999 26–28 §. Ks. myös L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä 159/2007 5 luku.

12 § Asiakkaan ja hänen edustajansa tietojenantovelvollisuus

Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa on annettava sosiaalihuolto-
lain 6 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle ne tiedot, joita tämä tarvitsee so-
siaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä
koskevia tietoja voidaan suostumuksesta riippumatta hankkia. Asiak-
kaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin sa-
moin kuin tilaisuus antaa asiassa tarpeellista selvitystä.
13 § Informointi tietojen käsittelystä

Ennen kuin asiakas tai hänen edustajansa antaa sosiaalihuollon jär-
jestäjälle ja toteuttajalle tietoja, hänellä on oikeus saada tietää, mik-
si hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin tarkoitukseen niitä käyte-
tään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä henkilö-
tietolaissa tarkoitetun rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot tallete-
taan.

Asiakkaalle ja hänen lailliselle edustajalleen on annettava tieto siitä,
miten hän voi käyttää henkilötietolaissa tarkoitettuja oikeuksiaan, jol-
lei asiakas ole jo saanut tätä tietoa.

Ks. HenkilötietoL 523/1999 24 §.

3 luku Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja salassa pi-
dettävien tietojen luovuttaminen

14 § Asiakirjasalaisuus

Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon
asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä.

Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa
näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhtey-
den avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

Asiakirjan salassapidon lakkaamisesta sosiaalihuollossa on voimas-
sa, mitä siitä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 31 §:ssä.

Ks. L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 §.

15 § Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa ole-
va samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljas-
taa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan mer-
kittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtä-
vissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei
saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän
tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on
päättynyt.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana
tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan toimeksian-
nosta tai sen lukuun taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain
tai lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen nojalla anne-
tusta luvasta muuta johdu. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa
ei saa ilmaista sivullisille asiakkuuden perusteella saatuja salassa pidet-
täviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asiakasta itseään.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa
pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.
Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muita-
kin kuin häntä itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden,

edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asiakkaan
tiedonsaantioikeus on perustunut.

Ks. myös L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 23 §.

16 § Suostumus tietojen antamiseen

Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan nimen-
omaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään. Mil-
loin asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen
merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksel-
la. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa alaikäisen asiakkaan laillisen edusta-
jan suostumuksella, jos edustajalla itsellään ei ole oikeutta tiedon saan-
tiin 11 §:n 3 momentissa tarkoitetusta syystä.
17 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja
huollon turvaamiseksi

Jos 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asia-
kas tai hänen laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luo-
vuttamisen, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa antaa asiakirjas-
ta salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättö-
miä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämisek-
si, hoidon, huollon tai koulutuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi
taikka toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Tietoja saa kuitenkin
antaa vain, jos:

1) se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpees-
sa terveytensä, kehityksensä tai turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi
eikä hoidon tai huollon tarvetta muutoin voida selvittää taikka hoidon
tai huollon toimenpiteitä toteuttaa;

2) tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi; tai
3) tieto on tarpeen asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien

turvaamiseksi eikä asiakkaalla itsellään ole edellytyksiä arvioida asian
merkitystä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tietoja saa antaa toi-
selle sosiaalihuollon viranomaiselle, sen toimeksiannosta sosiaalihuol-
lon tehtäviä suorittavalle henkilölle tai yhteisölle sekä muulle viran-
omaiselle.

Yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävälle taikka yksityiselle terveyden-
huollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle sosiaalihuollon järjes-
täjä tai toteuttaja saa antaa tietoja 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa kuitenkin vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä asiakkaan
välittömän hoidon tai huollon toteuttamiseksi tai muusta tähän rin-
nastettavasta syystä.

Lisäksi sosiaalihuollon viranomainen saa 1 momentin 1–3 kohdas-
sa säädetyillä edellytyksillä antaa tietoja asiakkaan lailliselle edustajalle
taikka muulle henkilölle tai yhteisölle, jolle tiedon antaminen on vält-
tämätöntä asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi
taikka sosiaalihuollon toimenpiteen toteuttamiseksi.

Ks. myös L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 26 ja 29 §.

18 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuk-
sesta riippumatta eräissä muissa tilanteissa

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetus-
sa laissa tai henkilötietolaissa säädetään, sosiaalihuollon järjestäjä tai
toteuttaja saa, jos se on välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tär-
keän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa tiedon salassa pidettäväs-
tä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksesta
riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle asiassa, jossa
sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus
panna asia vireille taikka osallistua vireillä olevan asian käsittelyyn tai
toimeenpanoon antamalla lausunto tai selvitys taikka muulla vastaaval-
la tavalla. Lisäksi tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa sosi-
aalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle etuutta koske-
van väärinkäytöksen selvittämiseksi, jos väärinkäytöstä on perusteltua
syytä epäillä.

Sosiaalihuollon järjestäjän tai toteuttajan tulee pyydettäessä antaa
asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta tie-
to salassa pidettävästä asiakirjasta poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja
tuomioistuimelle, jos se on tarpeen sellaisen rikoksen selvittämiseksi,
josta säädetään ilmoitusvelvollisuus rikoslain (39/1889) 15 luvun 10
§:ssä, taikka jonka enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta van-
keutta.
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Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tie-
don, kun epäillään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta taikka sil-
loin, kun epäillään jonkun syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään
rikokseen, jos sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen olevan
välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityi-
sen edun vuoksi. Lisäksi sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja saa sa-
lassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai ter-
veyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä var-
ten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä
hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä
on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.
(20.3.2015/270)

Sosiaalihuollon viranomainen saa 1–3 momentissa tarkoitettujen ta-
pausten lisäksi antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos se on
välttämätöntä tarkistettaessa sosiaalihuollon viranomaiselle laissa sää-
detyn tehtävän hoitamiseksi olennaisen tärkeää tietoa tilanteissa, joissa
viranomaisella itsellään on oikeus saada tieto.

Salassa pidettävään asiakirjaan sisältyvien tietojen antamisesta tie-
teellistä tutkimusta varten on voimassa, mitä siitä säädetään viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötietolaissa.
Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa luvan tietojen saa-
miseen yksittäistapauksessa, kun tieteellistä tutkimusta varten tarvitaan
tietoja useamman kuin yhden sosiaalihuollon palveluja tuottavan kun-
nan tai kuntayhtymän ja yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävän palve-
lun tuottajan asiakasta koskevista asiakirjoista. Lupa voidaan antaa, jos
on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojak-
si salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa on huolehdit-
tava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan. Lupa voidaan
antaa määräajaksi, ja siihen on liitettävä yksityisen edun suojaamisek-
si tarpeelliset määräykset. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen harkitaan
olevan syytä. (10.9.2010/796)

Ks. myös L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 26 ja 29 §.

19 § Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja sen lakkaaminen

Mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai
tässä laissa säädetään asiakirjasalaisuuden lakkaamisesta tai siitä poik-
keamisesta, koskee soveltuvin osin myös vaitiolovelvollisuuden piiriin
kuuluvaa tietoa.

Ks. L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 7 luku.

4 luku Sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta salas-
sa pidettäviin tietoihin ja virka-apuun

20 § Velvollisuus antaa sosiaalihuollon viranomaiselle salassapi-
dettäviä tietoja

Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yh-
teisö, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelai-
tos, vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä, sosiaalipalvelun tuottaja,
terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimin-
tayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia anta-
maan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassa-
pitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuh-
teeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomai-
selle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan so-
siaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja
siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle an-
nettujen tietojen tarkistamista varten.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee myös rahalaitos-
ta, jos sosiaalihuollon viranomainen ei saa riittäviä tietoja ja selvityk-
siä edellä mainituilta tahoilta ja jos on perusteltua syytä epäillä asiak-
kaan tai hänen laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai
luotettavuutta. Pyyntö tulee esittää kirjallisena rahalaitokselle ja pyyn-
nön esittämistä koskevan päätöksen on oikeutettu tekemään sosiaali-
huoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen määräämä sosiaalihuollon
viranhaltija. Ennen kuin pyyntö tehdään rahalaitokselle, on asiakkaalle
annettava siitä tieto.
21 § Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla

Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansa-
neläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekiste-
reissä olevia edellä 20 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä henkilötieto-

ja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tieto-
jen tarkistamista varten. Sosiaalihuollon viranomaisen tulee etukäteen
ilmoittaa asiakkaalle tästä mahdollisuudesta.

Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän viran-
omaisen on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehdi-
taan asianmukaisesti.

Ks. HenkilötietoL 523/1999 32 §.

22 § Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus saada virka-apua

Sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus saada laissa säädettyjen
tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista virka-apua muilta viranomaisil-
ta.

Virka-avun antajan tulee salassapitovelvollisuuden estämättä ilmais-
ta sosiaalihuollon viranomaiselle virka-aputehtävän edellyttämät tie-
dot.

Ks. poliisin antamasta virka-avusta PoliisiL 872/2011 9 luku 1 §.

5 luku Muistutus ja sosiaaliasiamies

23 § (12.12.2014/1100) Muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymät-
tömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimin-
tayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun
vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on
kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisen-
sa tai muu läheisensä. Toimintayksikön on tiedotettava asiakkailleen
muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen
tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee
tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suul-
lisesti erityisestä syystä.

Toimintayksikön tai johtavan viranhaltijan on kirjattava muistutus
ja käsiteltävä se asianmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen vastaus
kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on perustelta-
va.

Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea
muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Muistutuksen tekeminen
ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan sosiaali-
huoltoa valvoville viranomaisille.
23 a § (12.12.2014/1100) Kantelu

Kanteluun sovelletaan mitä hallintolain 8 a luvussa säädetään hallin-
tokantelusta.

Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja valvontaviranomainen arvioi,
että kantelu on tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, viran-
omainen voi siirtää asian asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaali-
huollon johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi. Siirto on tehtävä välittö-
mästi arvion tekemisen jälkeen. Siirrosta on ilmoitettava kantelun teki-
jälle. Toimintayksikön on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta
vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle.

Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätös-
tä.
24 § Sosiaaliasiamies

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla
kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
2) avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa;
3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista;
4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutta-

miseksi; sekä
5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja

antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.
24 a § (22.4.2016/290) Sosiaaliasiamiehen kelpoisuus

Kelpoinen sosiaaliasiamiehen tehtävään on sosiaalityöntekijä tai
henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
alan tuntemus.
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6 luku Erinäiset säännökset

25 § Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tar-
vittaessa asetuksella.
26 § Asiakirjojen käsitteleminen ja säilyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö voi tarvittaessa antaa yleisiä ohjeita
asiakastietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä menettelyistä.

Ks. myös L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
159/2007.

27 § Tietosuojaa ja virka-apua koskevien säännösten soveltamisala

Mitä 3 ja 4 luvussa säädetään sosiaaliviranomaisen oikeudesta saa-
da ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja sekä virka-avusta, koskee myös
sosiaalihuoltolain 3 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon ohjauksesta ja val-
vonnasta vastaavia viranomaisia niiden hoitaessa yksittäistä henkilöä
koskevia ja valvontaan liittyviä tehtäviään.

Mitä 1 momentissa sekä 3 ja 4 luvussa säädetään, koskee soveltuvin
osin myös yhteistyötä sellaisten ulkomaisten tahojen kanssa, jotka hoi-
tavat mainituissa säännöksissä tarkoitettuja tehtäviä. Salassa pidettäviä
tietoja luovutettaessa on tällöin erityisesti pyrittävä varmistumaan siitä,
että niitä käytetään vain tämän lain edellyttämiin tarkoituksiin ja että
niiden suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Mitä edellä tässä laissa säädetään salassapitovelvoitteista ja niistä
poikkeamisesta sosiaalihuollossa, koskee myös sitä, joka on saanut sa-
lassapidettävän tiedon edellä 3 ja 4 luvussa ja tässä pykälässä tarkoite-
tuissa tapauksissa.

Kun tuomioistuimessa ilmaistaan tämän lain mukaan salassa pi-
dettävä tieto, suullinen käsittely on tarpeellisin osin toimitettava ylei-
sön läsnä olematta sekä oikeudenkäyntiaineisto pidettävä salassa si-
ten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa an-
netussa laissa (370/2007) tai oikeudenkäynnin julkisuudesta hallin-
totuomioistuimissa annetussa laissa (381/2007) säädetään. Menette-
lyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä mainituissa laeissa säädetään.
(30.3.2007/386)
28 § Merkintä tietojen hankinnasta tai antamisesta

Sosiaalihuollon järjestäjän ja toteuttajan on tehtävä asiakirjaan mer-
kintä, kun tietoja hankitaan ulkopuolisilta tai annetaan 16–22 tai 27
§:n nojalla.
29 § Rangaistusvastuu

Rangaistus 14 §:ssä tarkoitetun asiakirjan salassa pitämistä koske-
van velvollisuuden sekä 15 §:ssä tarkoitetun vaitiolovelvollisuuden ja
hyväksikäyttökiellon rikkomisesta tuomitaan rikoslain 40 luvun 5 §:n
mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mu-
kaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Joka rikkoo 20 §:ssä tai 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedonan-
tovelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä an-
karampaa rangaistusta, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

annetussa laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 2 momentissa tarkoitetusta teosta, el-
lei sosiaalihuollon viranomainen ole ilmoittanut sitä syytteeseen panta-
vaksi. (13.5.2011/491)

7 luku Voimaantulosäännökset

30 § Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpa-

non edellyttämiin toimenpiteisiin.
HE 137/1999 , StVM 18/2000 , EV 100/2000

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
23.5.2001/412: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

HE 5/2001 , StVM 6/2001 , EV 35/2001
20.12.2002/1135: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 142/2002 , StVM 36/2002 , EV 176/2002
6.6.2003/428: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 92/2002 , PeVM 9/2002 , EV 269/2002
30.12.2003/1361: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2004.

HE 129/2003 , StVM 27/2003 , EV 106/2003
30.3.2007/386: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

HE 12/2006 , LaVM 25/2006 , EV 268/2006
21.8.2009/657: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

HE 67/2009 , StVM 18/2009 , EV 83/2009
10.9.2010/796: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Tämän lain voimaan tullessa sosiaali- ja terveysministeriössä vireil-
lä olevat 18 §:n 5 momentissa tarkoitetut tietojen luovuttamista tie-
teelliseen tutkimukseen koskevat hakemukset siirretään Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 65/2010 , StVM 15/2010 , EV 113/2010
13.5.2011/491: Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta
2011.

HE 286/2010 , LaVM 34/2010 , EV 311/2010
12.12.2014/1100: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2015.

HE 185/2014 , StVM 15/2014 , EV 154/2014
30.12.2014/1313: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta
2015.

HE 164/2014 , StVM 27/2014 , EV 195/2014
20.3.2015/270: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

HE 333/2014 , HaVM 41/2014 , EV 268/2014
22.4.2016/290: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta
2016.

HE 14/2016 , StVM 3/2016 , EV 26/2016


