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Koulutuksen tarkoitus ja rajaukset 

• Ohjata tunnistamaan asiakastietojen käsittelyyn liittyvän juridisen  sääntelyn 
monitahoisuus ja tulkinnallisuus 

• Ohjata tunnistamaan tietojen moniammatilliseen käsittelyyn liittyvät 
perusperiaatteet

• Kannustaa näkemään asiakastietojen käsittely osana monialaisen työn 
toimintamallien kehittämistä ja johtamista

• Tässä koulutuksessa ei käsitellä asiakastietojen kirjaamista, 
asiakassuunnitelmien tai muiden asiakirjojen sisältöjen tuottamista,  
henkilörekisterikysymyksiä eikä tietojen luovutukseen liittyvää hallinnollista 
päätöksentekoa 

• Dioissa käsitellyt lainkohdat on havainnollisuuden vuoksi kirjoitettu auki 
”riisutussa” muodossa

• Lainkohdat löytyvät kokonaisuudessaan palvelusta www.edilex.fi
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Vanhemmat ja lapset

A pyysi 17.4.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä

oikeusasiamiestä tutkimaan --- kunnan erään päiväkodin johtajan X:n

ja lastenhoitajan Y:n menettelyä. X ja Y olivat lauantaina 10.3.2001

luovuttaneet A:n lapsen, kaksi- ja puolivuotiaan B:n tämän isälle

viikonlopputapaamista varten, vaikka A oli kieltänyt heitä tekemästä näin. B oli

uskottu T--- käräjäoikeuden 16.6.1999 antamalla päätöksellä

vanhempien yhteiseen huoltoon kuitenkin niin, että tehtävät oli päätöksen

mukaan jaettu huoltajien kesken siten, että isällä oli ainoastaan oikeus saada

tietoja lapsestaan eri viranomaisilta. A oli päätöksen mukaan oikeus päättää

yksin lapsen huoltoon kuuluvista asioista. A:n mielestä lasta ei tämän vuoksi

olisi saanut luovuttaa isälleen vastoin A:n antamaa kieltoa.

• http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/eoar3000.sh?HAKUSANA=1255%2F4%2F01
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Näkökulmia päivän teemaan 

• Lapsen oikeudet ja tarpeet

• Vanhempien väliset 

(valta)suhteet

• Vanhemmuus

• Huoltajuus

• Asianosaisuus  

• Työntekijän ja vanhemman 

välinen (valta)suhde

• Yhteishuoltajuus

• Yksihuoltajuus

• Tietojensaantioikeus 

• Kasvatuskumppanuus

• Lapsen päivittäinen hoito 

• Lapsen tulevaisuuden kannalta 

merkittävät asiat 

• Huoltajien erimielisyys

• Työntekijä erimielisyyksien 

ratkojana 

• Viranomaisen tehtävät ja vastuu

• Työntekijän vastuu 
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Huoltajuus 

• Lapsen huoltajan on turvattava lapsenkehitys 
ja hyvinvointi --. Tässä tarkoituksessa 
huoltajalla on oikeus päättää lapsen
hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä 
muista henkilökohtaisista asioista.

• Lapsen huoltajat vastaavat 
yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista 
tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat 
päätökset, jollei toisin ole säädetty tai 
määrätty. 

• Jos joku huoltajista ei matkan, sairauden tai 
muun syyn vuoksi voi osallistua lasta 
koskevan päätöksen tekemiseen ja ratkaisun 
viivästymisestä aiheutuisi haittaa, ei hänen 
suostumuksensa asiassa ole tarpeen.

• Asiasta, jolla on huomattava 
merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta, 
voivat huoltajat kuitenkin päättää vain 
yhdessä, jollei lapsen etu ilmeisesti muuta 
vaadi.

• Lapsen vanhemmilla ja muilla 
huoltajilla on ensisijainen vastuu 
lapsen hyvinvoinnista. Lapsen 
vanhemman ja muun huoltajan 
tulee turvata lapselle tasapainoinen 
kehitys ja hyvinvointi ---.

• Laki lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 4 ja 5 §

• Lastensuojelulaki 2 §
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Vanhemmuus 

• Elatusvelvollisuus

• Mahdollisuus tavata lasta ja 

pitää häntä luonaan

• Mahdollisuus saada lasta 

koskevia tietoja 

terveydenhuollon 

viranomaisilta 

• Mahdollisuus osallistua esim. 

päiväkodissa tai koulussa lasta 

koskeviin palavereihin  

• Vanhempien sopimus 
huoltajuudesta 
/tapaamisoikeudesta/tietojensaantio
ikeudesta

• Oikeuden päätös em. asioista

• Vanhemman oikeus saada 
asianosaisena lasta koskevia tietoja 
viranomaisilta (Julkisuuslain11 §)

• Rajoitukset saada tietoja lapsesta, 
jos  

– Vastoin erittäin tärkeää yleistä 
etua

– Vastoin lapsen etua

– Vastoin erittäin tärkeää 
yksityistä etua 
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Viranomaisen vastuu  

• Julkisen vallan on tuettava perheen 
ja muiden lapsen huolenpidosta 
vastaavien mahdollisuuksia turvata 
lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 
kasvu.

• Lasten ja perheiden kanssa 
toimivien viranomaisten on tuettava 
vanhempia ja huoltajia heidän 
kasvatustehtävässään ja pyrittävä 
tarjoamaan perheelle tarpeellista 
apua riittävän varhain sekä 
ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa 
lastensuojelun piiriin.

• Lastensuojelun tarvetta 
arvioitaessa ja lastensuojelua 
toteutettaessa on ensisijaisesti 
otettava huomioon lapsen etu.

• Lastensuojelun on tuettava vanhempia, 
huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja 
kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen 
kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä 
tarvittavia palveluja ja tukitoimia. -- laissa 
säädetyin edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa 
kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin 
toimenpiteisiin lapsen hoidon ja huollon 
järjestämiseksi.

• Lastensuojelussa on toimittava 
mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä 
ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei 
lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on 
lapsen edun kannalta tarpeen, se on 
järjestettävä viivytyksettä. --

• Perustuslaki 19 § Lastensuojelulaki 2 §, 4 §
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Verkosto 
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Esimerkki: 

• ”Päiväkodissa oleva 5 v lapsi on alkanut oirehtia sekä psyykkisesti että fyysisesti. 
Vanhemmat matkustavat paljon ja joutuvat olemaan töissä myös iltaisin. Lapsi 
harrastaa kahta urheilulajia ja harjoituksia on useita kertoja viikossa iltaisin sekä 
treenejä on myös aikaisin aamulla viikonloppuisin. Lapsi on erittäin väsynyt ja 
syrjäänvetäytyvä päiväkodissa. Lisäksi hän on alkanut käyttäytyä itsetuhoisesti. 
Vanhemmat pitävät urheilua hyödyllisenä harrastuksena lapselle.”

• Pitääkö päiväkodin henkilökunnan puuttua tilanteeseen ?

• Mitä päiväkodissa voidaan tehdä ?

• Missä vaiheessa ja miten muiden ammattilaisten olisi tultava mukaan ?
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Tietojen käsittely

• Asiakastietoja käsitellään 
viranomaisen omassa toiminnassa 
Henkilötietolain mukaisesti 

• Palvelutuotannossa 

• Palveluun liittyvissä tehtävissä

– Esim. laskutus, päätöksenteon 
tukitehtävät, konsultointi 

• Muissa päätöksenteko- ja 
hallintotehtävissä mm. 

– Oikaisuvaatimusten käsittely

– Muistutusten ja kanteluiden 
käsittely

– Työn johto ja valvonta 

• Työtehtävät on määriteltävä jotta 
voidaan todeta oikeus käsitellä 
henkilötietoja 

• Sivullisella tarkoitetaan henkilöä, 

joka ei osallistu asianomaisen 

asiakkaan tai perheen tai potilaan 

yksilökohtaisen palvelun tarpeen 

selvittämiseen tai sen 

toteuttamiseen taikka niihin 

liittyviin tehtäviin. 

• Sivullisella oikeus käsitellä 

asiakastietoja vain jos siihen on 

asiakkaan suostumus tai 

oikeuttava lainsäännös

24.11.2017 www.pirkanmaa2019.fi10



Tietojen luovuttamisen pääsääntö  

• Kaikkeen viranomaistoimintaan sovelletaan ns. julkisuuslakia, jossa säädetään: 

– tietojen julkisuudesta ja salassapidosta 

– tietojen luovuttamisen edellytyksistä 

– luovuttamiseen liittyvästä menettelystä 

• Salassa pidettävien asiakastietojen luovuttamisen sivulliselle tulee AINA perustua:

• Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaiseen suostumukseen TAI

• Tietojen luovuttamiseen oikeuttavaan lainsäännökseen

• Luovuttaja vastaa aina luovutuksen laillisuudesta 

• Tietojen pyytäjällä velvollisuus esittää luovutusperuste (suostumus tai lainkohta) 

• Viranomaisella on oikeus luottaa toisen viranomaisen ilmoitukseen luovutusperusteen 
oikeellisuudesta ( esim. lääkäri voi luottaa poliisin pyynnössä ilmoitettuun lainkohtaan) 
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Lapsen ja perheen osallisuus, suostumus   

• Asiakkaan hakemus, pyyntö, 

aloite palvelusta ensisijainen

• Lapsen etu ja tarpeet ytimessä

• Kasvatuskeskustelut

• Muu vuorovaikutus 

• Asiakasneuvottelut

• Yksilölliset suunnitelmat 

• Hallinnollinen kuuleminen 

(liittyy valituskelpoisten 

päätösten valmisteluun)

• Päätökset 

• Salassapito suojaa lapsen ja 

perheen yksityisyyttä 

oikeudettomalta tietojen 

käsittelyltä

• Salassapitoa ei ole tarkoitettu 

estämään lapsen edun 

edellyttämää yhteistyötä 

viranomaisten kesken

• Tiedon kokoaminen eri toimijoilta 

rakentaa yhteistä ymmärrystä, 

mikä on tavoitteena
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Miten salassapidosta ja siitä irtautumisesta säädetään

Diat  14-27 
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Varhaiskasvatus 

• Varhaiskasvatuslaki (ent. 

päivähoitolaki ) ei sisällä 

salassapitosäännöksiä mutta 

päivähoitoon sovelletaan 

sosiaalihuollon asiakaslain 

säännöksiä, joissa salassapito-

ja vaitiolo velvoitteet kirjattu

• Mikäli esiopetusta annetaan 

päivähoidon yhteydessä, 

sovelletaan myös siihen 

sosiaalihuollon asiakaslakia 

• 13a§

• --- tämän lain perusteella 

järjestettyyn toimintaan 

sovelletaan sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista annettua lakia.

• 14 §

• ---sovelletaan muussa 

lainsäädännössä olevia 

säännöksiä sosiaalihuollosta ja 

sosiaalipalveluista soveltuvin osin 

myös lasten päivähoitoon.
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Perusopetus,  henkilötietojen salassapito ja käsittely  

• Perusopetuslaki 40 §

• Opetuksen järjestämisestä 
vastaavien toimielinten jäsenet, 
opetushenkilöstö, 
kouluterveydenhuollon edustajat, 
koulukuraattorit, koulupsykologit 
ja opetusharjoittelua suorittavat 
eivät saa sivullisille ilmaista, mitä 
he ovat tehtäviä hoitaessaan 
saaneet tietää oppilaiden tai 
henkilöstön taikka heidän 
perheenjäsentensä 
henkilökohtaisista oloista ja 
taloudellisesta asemasta.

• Oppilaan oppilashuoltotyöhön 
osallistuvilla on oikeus saada 
toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
oppilaan opettajalle, rehtorille ja 
tämän lain mukaisesta opetuksesta 
ja toiminnasta vastaavalle 
viranomaiselle oppilaan opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen 
edellyttämät välttämättömät tiedot

• Oppilaan huoltajan tai muun laillisen 
edustajan yksilöidyllä kirjallisella 
suostumuksella voidaan opetuksen 
järjestämisen kannalta 
välttämättömiä salassa pidettäviä 
tietoja pyytää myös muilta tahoilta.
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Perusopetus, henkilötietojen käsittely  

• Jos alle 18-vuotias oppilas siirtyy 
toisen opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjän tämän lain mukaisesti 
järjestämään opetukseen, 
toimintaan tai koulutukseen, 
aikaisemman opetuksen järjestäjän 
on salassapitosäännösten 
estämättä viipymättä toimitettava 
oppilaan opetuksen tai koulutuksen 
järjestämisen kannalta 
välttämättömät tiedot uudelle 
opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjälle. 

• Vastaavat tiedot voidaan antaa 
myös uuden opetuksen tai 
koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

• Perusopetuslaissa tarkoitettuja 

tehtäviä hoitavalla on 

salassapitovelvollisuuden 

estämättä oikeus ilmoittaa 

poliisille henkeen tai terveyteen 

kohdistuvan uhkan arviointia ja 

uhkaavan teon estämistä varten 

välttämättömät tiedot, jos hän 

tehtäviä hoitaessaan on saanut 

tietoja olosuhteista, joiden 

perusteella hänellä on syytä 

epäillä jonkun olevan vaarassa 

joutua väkivallan kohteeksi. 
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Perusopetus, koulun tietojensaantioikeus   

• 41 §

• Opetuksen järjestäjällä on 
salassapitosäännösten 
estämättä oikeus saada 
maksutta oppilaan opetuksen 
järjestämiseksi välttämättömät 
tiedot sosiaali - ja 
terveydenhuollon 
viranomaiselta, muulta 
sosiaalipalvelujen tai 
terveydenhuollon palvelujen 
tuottajalta sekä 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöltä.

• 31 a §

• Oppilashuollosta säädetään 

oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa
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Opiskeluhuollon tietojen salassapito ja luovuttaminen  

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

22 §

• Oppilaitoksen 

opiskeluhuoltorekisteriin 

tallennetut tiedot, jotka 

koskevat yksittäistä opiskelijaa 

taikka muuta yksityistä 

henkilöä, ovat salassa 

pidettäviä.  

• Oppilaitoksen henkilöstö ja 
oppilashuollon toteuttamiseen 
osallistuvat henkilöt eivät saa antaa 
sivullisille yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon asiakirjoihin 
sisältyviä tai muuten tietoonsa 
saamia yksittäistä opiskelijaa 
koskevia salassa pidettäviä tietoja, 
jos siihen ei ole:

• asianomaisen henkilön tai hänen 
laillisen edustajansa kirjallista, 
yksilöityä suostumusta; taikka

• tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa 
lain säännöstä.
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Opiskeluhuolto, oikeus poiketa salassapitovelvoitteista

• 23 §

• Salassapitovelvoitteista voidaan 
poiketa siten kuin julkisuuslaissa 
säädetään (suostumus, lain 
perusteella)

• Opiskeluhuollon järjestämiseen 
ja toteuttamiseen osallistuvilla on 
oikeus saada toisiltaan ja 
luovuttaa toisilleen sekä 
opiskeluhuollosta vastaavalle 
viranomaiselle välttämättömät 
tiedot oppilaan opiskeluhuollon 
järjestämistä ja toteuttamista 
varten  (oppilaitoksen/järjestäjän 
sisäinen tietojen luovutus)

• Jos on tarpeen siirtää oppilaan 

uudelle koulutuksen järjestäjälle 

välttämättömiä salassapidettäviä

oppilashuollon tietoja, siirtoon 

tulee pyytää oppilaan tai 

huoltajan/laillisen edustajan 

suostumus. 
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Sosiaalihuolto;  tietojen salassapito ja luovuttaminen   

• Sosiaalihuollon asiakaslaissa 
monimutkainen pykäläkokoelma 
salassapitoon ja siitä 
irtautumiseen liittyen 

• 14 – 19 §

• Oleellista on ymmärtää pykälien 
mukaiset  pääsäännöt ja että 

• Sosiaalihuollon viranomaisilla on 
joustavat mahdollisuudet tehdä 
yhteistyötä muiden 
viranomaisten kanssa myös 
niissä välttämättömissä 
tilanteissa, joissa asiakkaan / 
edustajan suostumusta ei saada 
ja esimerkiksi lapsen etu vaatii 
tietojen vaihtoa 

• Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat 

salassa pidettäviä 14 §

• Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä 

vaitiolovelvollisuus 15 §

• Asiakastietojen luovuttaminen 

sivullisille edellyttää aina joko

– Asiakkaan tai hänen laillisen 

edustajansa nimenomaista 

suostumusta 

– Lain säännöstä 16 §
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… tietojen luovuttaminen   

• Asiakaslain 17 §

• Jos asiakkaan suostumusta ei 
saada, tai asiakas nimenomaan 
kieltää tiedon luovuttamisen, 
tietoja saa antaa asiakirjasta 
salassapidon estämättä tietoja, 
jotka ovat välttämättömiä 
asiakkaan hoidon, huollon tai 
koulutuksen tarpeen 
selvittämiseksi, hoidon, huollon 
tai koulutuksen järjestämiseksi 
tai toteuttamiseksi tai 
toimeentulon edellytysten 
turvaamiseksi 

• Asiakas on hoidon tai huollon 
ilmeisessä tarpeessa terveyden, 
kehityksen tai turvallisuuden 
vaarantumisen vuoksi 

• Tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi

• Tieto on tarpeen asiakkaan 
välttämättömien etujen ja oikeuksien 
turvaamiseksi eikä asiakas kykene itse 
arvioimaan tilannettaan 

• Tietoja voidaan antaa toiselle 
viranomaiselle, 

• yksityiselle palveluntuottajalle 
(asiakkaalla välitön tuen tarve)

• ja asiakkaan edustajalle tai muulle 
henkilölle tai yhteisölle (välttämätöntä 
asiakkaan tahdon tai hoidon tarpeen 
selvittämiseksi) 
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Tietojen luottaminen sosiaalihuollosta syyttäjälle, oikeudelle ja 

poliisille 

• Asiakaslain 18 §

• Asiassa, jossa lapsen etu  tai 
muu  erittäin tärkeä yleinen tai 
yksityinen etu sitä vaatii, jos 
kysymyksessä asia, jossa 
sosiaalihuollolla oikeus tai 
velvollisuus panna  vireille taikka 
antaa lausunto tai selvitys 
asiassa

• Esimerkiksi 

– Lähestymiskieltoasiat

– Lapsen huolto- ja 
tapaamisoikeusasiat

– Edunvalvonta-asiat

• Ns. törkeiden rikosten 

selvittämisessä tai rikosasioissa, 

joissa maksimirangaistus on 

vähintään 4 v 

• Muissa rikosasioissa, jos 

arvioidaan että se on 

välttämätöntä lapsen edun tai 

erittäin tärkeän yleisen tai 

yksityisen edun vuoksi 

• Esimerkiksi 

– Lievä pahoinpitely 
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Ilmoitusoikeutta ja -velvollisuutta poliisille vahvistettu 

• Sosiaalihuollon asiakaslain 18 §

• Potilaslain 13 §

• Perusopetuslain 40 §

• Oppilas- ja opiskelijahuollosta 
annetun lain 23 §

• Salassapitovelvollisuuden 
estämättä on oikeus ilmoittaa 
poliisille henkeen tai terveyteen 
kohdistuvan uhkan arviointia ja 
uhkaavan teon estämistä varten 
välttämättömät tiedot, jos henkilö 
on tehtäviä hoitaessaan on 
saanut tietoja olosuhteista, joiden 
perusteella hänellä on syytä 
epäillä jonkun olevan vaarassa 
joutua väkivallan kohteeksi.

• Lastensuojelulaki 25 §

• Niillä, joilla on velvollisuus tehdä 
lastensuojeluilmoitus, on myös  
velvollisuus tehdä 
salassapitosäännösten estämättä 
ilmoitus poliisille, kun heillä on 
tehtävässään tietoon tulleiden 
seikkojen perusteella syytä 
epäillä, että lapseen on 
kohdistettu:

– Seksuaalirikos 

– Henkeä ja terveyttä uhkaava 
rikos  (mm. pahoinpitely) 
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Ilmoitusvelvollisuus sosiaalihuollon viranomaiselle 

• Lastensuojeluilmoitus LSL 25 ja 25 
c §

• Lastensuojeluilmoitus on tehtävä 
viipymättä

• Ilmoitusvelvolliset mm

– Sosiaali - ja terveydenhuolto, 
päivähoito, opetustoimi

– koulutuksen tai opetuksen 
järjestäjä, seurakunta, aamu-
ja iltapäivätoiminnan tuottaja, 
hätäkeskus, poliisi, palo- ja 
pelastustoimi, vastaanotto- ja 
järjestelykeskus ym. 

– Kuka tahansa muukin henkilö 
voi tehdä ilmoituksen (naapuri, 
sukulainen, ystävä) 

• Sosiaalihuoltolain 35 §

• Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, 
sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, 
opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, 
pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, 
poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja 
elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai 
ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on 
tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka 
sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on 
ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai 
henkilön antaessa suostumuksensa otettava 
yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta 
vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve 
arvioitaisiin. 

• Jos  suostumusta ei voida saada ja henkilö on 
ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta 
huolenpidostaan, terveydestään tai 
turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä 
vaatii, -- on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon 
tarpeesta salassapitosäännösten estämättä 
viipymättä.
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Sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuus muulle viranomaiselle 

• Jos asiakkaan tarpeisiin ei voida 

vastata vain sosiaalihuollon 

toimin, asiakkaan palvelutarpeen 

arvioinnista vastaavan 

sosiaalihuollon ammattihenkilön, 

omatyöntekijän tai muun 

asiakkaan palveluista vastaavan 

työntekijän on asiakkaan 

suostumuksella otettava yhteyttä 

siihen viranomaiseen, jonka 

vastuulle tarvittavien toimien 

järjestäminen ensisijaisesti 

kuuluu.

• --ilmoituksen vastaanottaneen 
viranomaisen tulee asiakkaan 
suostumuksella ilmoittaa siihen 
yhteyttä ottaneelle viranomaiselle 
ilman aiheetonta viivytystä, mihin 
toimiin se on ilmoituksen johdosta 
ryhtynyt. Ilmoittamista ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos se 
on ilmeisen tarpeetonta.

• Tietojen luovuttamisesta ilman 
asiakkaan suostumusta 
säädetään sosiaalihuollon 
asiakaslaissa. 
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Potilastietojen salassapito ja luovuttaminen 

• Potilaslaki 13 §

• Potilasasiakirjoihin sisältyvät 
tiedot ovat salassa pidettäviä

• Terveydenhuollon 
ammattihenkilö tai muu 
terveydenhuollon 
toimintayksikössä työskentelevä 
taikka sen tehtäviä suorittava 
henkilö ei saa ilman potilaan 
kirjallista suostumusta antaa 
sivulliselle potilasasiakirjoihin 
sisältyviä tietoja. Jos potilaalla ei 
ole edellytyksiä arvioida 
annettavan suostumuksen 
merkitystä, tietoja saa antaa 
hänen laillisen edustajansa 
kirjallisella suostumuksella.

• Tietoja voidaan luovuttaa ilman 

suostumusta vain 

– Jos tiedon antamisesta tai 

oikeudesta tiedon saamiseen 

on laissa erikseen 

nimenomaisesti säädetty 

– Lääketieteellisissä 

erityistilanteissa 

– Poliisille henkeen tai 

terveyteen kohdistuvan 

vaaran tai väkivallan uhkan 

arviointia varten 
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Moniammatilliset ryhmät ja tietojen vaihto 

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 19 §

• Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi 
koottavassa monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä perustuu opiskelijan tai, 
jollei hänellä ole edellytyksiä arvioida 
annettavan suostumuksen merkitystä, hänen 
huoltajansa suostumukseen.

• Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella 
suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi 
osallistua tarvittavia opiskeluhuollon 
yhteistyötahoja taikka opiskelijan läheisiä. 
Jos alaikäisellä tai muutoin vajaavaltaisella ei 
ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole 
edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian 
merkitystä, huoltaja tai muu laillinen edustaja 
voi antaa siihen suostumuksen hänen 
sijastaan.

• --monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenillä on 
lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan 
asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan 
asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä 
tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten 
kuin julkisuuslaissa säädetään 

• Sosiaalihuoltolain 41 §

– sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava 
siitä, että käytettävissä on henkilön yksilöllisiin 
tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja 
osaamista. Jos henkilön tarpeiden arviointi ja 
niihin vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen 
tai muiden viranomaisten palveluja tai 
tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava 
toimenpiteestä vastaavan työntekijän 
pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin 
tekemiseen ja asiakassuunnitelman 
laatimiseen.

• Lastensuojelulain 14 §

– Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa 
sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä 
sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa 
ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. --
asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja 
lastensuojelutoimenpiteitä koskevan 
päätöksenteon tueksi.

• Tietojen vaihto sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti 
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TAUKO

Noin kello 10.30 -10.45 
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Löytyikö punainen lanka ? 

• Lapsen edun palveleminen  on 
monialaisen yhteistyön tärkein 
perustelu

• Lähtökohtana aina asiakkaan 
osallistuminen ja suostumus

• Avoimuus suhteessa asiakkaaseen 
tärkeää, erityisesti monialaisten 
tiimien työskentelyssä 

• Säännökset mahdollistavat, 
oikeuttavat, velvoittavat 
viranomaisia yksilökohtaiseen 
yhteistyöhön  

• Sosiaalihuollon viranomaisella 
laajimmat mahdollisuudet saada eri 
toimijoilta tietoja ja luovuttaa tietoja 
yhteistyötä varten

• Akuuteissa ja vaikeissa tilanteissa 
ilmoitus- ja tietojenanto 
velvollisuudet käynnistävät 
viipymättä yhteistyön

• Lastensuojeluilmoituksen rinnalle on 
tullut uusia ilmoitusvelvollisuuksia

• Lapsen suojaamista seksuaali- ja 
väkivaltarikoksilta on vahvistettu 
rikosepäilyn ilmoitusvelvollisuuden 
laajentamisella 

• Myös muusta sosiaalihuollon 
tarpeesta tulee tarvittaessa ilmoittaa  

• Muukin henkeen ja terveyteen tai 
turvallisuuteen liittyvä riski voidaan 
ilmoittaa poliisille 
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Kysymyksiä kentältä 

• Onko tilanteita, joissa 
asiakastietoja ei voida 
verkostossa vaihtaa, vaikka 
huoltaja on antanut sille luvan ?

• Asiakkaan kirjallinen / suullinen / 
lupa – mikä on riittävää?

• Pitääkö lastensuojelun kertoa 
lapsen sijoittamisesta lapsen 
koululle ?

• Asianajaja pyytää päiväkodin 
lausuntoa, onko viranhaltijalla 
velvollisuus tehdä ?

• Onko yhden huoltajan lupa 
tietojen vaihdolle riittävä ?

• Tietojen vaihtaminen lapsen 

muuttaessa koulua toiselle 

paikkakunnalle – edellyttääkö 

huoltajan suostumusta ?

• Voivatko sairaanhoitaja ja poliisi 

vaihtaa tietoja (ankkurityö) ?

• Onko esimiehellä oikeus lukea 

asiakaskirjauksia ?
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Johtamisen näkökulmia

• Eri organisaatio- ja 

lainsäädäntörajojen ylittäminen 

edellyttää yhteistyörakenteita 

ja toimintamalleja:

– Luodaan rakenteet ja 

toimintamallit

– Toimitaan niiden 

mukaisesti

– Johdetaan toimintaa

– Hyvien käytäntöjen 

jakaminen

• Tietojen vaihto on olennainen osa 
yhteistyötä ja sen onnistumista

– Juridiikka ei ole erillinen asia 
vaan tukipalvelu, joka  sisältyy 
toimintamalleihin ja jota 
johdetaan 

• Haasteita

– Säännökset hajallaan 
sektorikohtaisessa 
lainsäädännössä 

– Verkostomaisen yhteistyön 
mallit kehittymättömiä ?

– Yksittäinen työntekijä joutuu 
tulkitsemaan säännöksiä ? 

– Salassapidon ja virkavastuun 
”raskas taakka” painaa ?
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Luottamus on arvokas pääoma  

Luottamus on kallis

resurssi. Sitä kannattaa

tavoitella ja suojella.

Avoimuus kasvattaa

luottamusta, salaaminen

nakertaa sitä.

Kerro lapselle ja

vanhemmille, mitä sinun on

pakko kertoa muille.

Kerro, kenelle kerrot.

Sopikaa, miten kerrotaan.

(Sosiaalijohtaja Taina Niiranen, Veso -päivillä 2014)
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Kiitos yhteistyöstä !
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Lähteitä 

• Isoherranen, Kaarina.Uhka vai 

mahdollisuus. Moniammatillista 

yhteistyötä kehittämässä. 2012.

• Lammintakanen-Rissanen-

Peronmaa-Hanska ym. 

Johtaminen ja kehittäminen 

sosiaali -ja terveydenhuollossa. 

STM 2016:68

• Luoma, Minna. Lakimies, 

Tampereen kaupunki. 

Keskusteluja  oppilashuollosta.

• Mahkonen, Sami,  

Varhaiskasvatuslaki. 2015 

• Niiranen, Taina. Lastensuojelun 

lainsäädäntö. Opettajien Veso-

päivä, luento 29.10.2014.

• Räty, Tapio. Lastensuojelulaki.  

2012.  

• https://helda.helsinki.fi/bitstream/h

andle/10138/37493/isoherranen_

vaitoskirja.pdf

• www.Edilex.fi
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