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sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 23 §

sekä
lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

23 §

Muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään
kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on
oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toi-
mintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaali-
huollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas
ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vaja-
vuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi ky-
kene itse tekemään muistutusta tai jos hän on
kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen lailli-
nen edustajansa, omaisensa tai muu lähei-
sensä. Toimintayksikön on tiedotettava asiak-
kailleen muistutusoikeudesta riittävällä ta-
valla sekä järjestettävä muistutuksen tekemi-
nen asiakkaalle mahdollisimman vaivatto-
maksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti
kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös
suullisesti erityisestä syystä.

Toimintayksikön tai johtavan viranhaltijan
on kirjattava muistutus ja käsiteltävä se asi-

anmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen
vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen
tekemisestä. Vastaus on perusteltava.

Muistutukseen annettuun vastaukseen ei
saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuk-
sen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta
hakea muutosta siten kuin siitä erikseen sää-
detään. Muistutuksen tekeminen ei myöskään
vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asias-
taan sosiaalihuoltoa valvoville viranomai-
sille.

23 a §

Kantelu

Kanteluun sovelletaan mitä hallintolain 8 a
luvussa säädetään hallintokantelusta.

Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, ja val-
vontaviranomainen arvioi, että kantelu on tar-
koituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena,
viranomainen voi siirtää asian asianomaiseen
toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johta-
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van viranhaltijan käsiteltäväksi. Siirto on teh-
tävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen.
Siirrosta on ilmoitettava kantelun tekijälle.
Toimintayksikön on annettava tieto siirret-
tyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron
tehneelle valvontaviranomaiselle.

Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jät-
tämisestä ei tehdä päätöstä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

2 1100/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


