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L a g

1100/2014

om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 23 § och
fogas till lagen en ny 23 a § som följer:

23 §

Anmärkning

En klient som är missnöjd med kvaliteten
på den socialvård som han eller hon har fått
vid en verksamhetsenhet inom socialvården
eller med bemötandet i samband med vården
har rätt att framställa anmärkning till den som
ansvarar för verksamhetsenheten eller till en
ledande tjänsteinnehavare inom socialvården.
Om en klient på grund av sjukdom eller
nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av nå-
gon annan motsvarande orsak inte kan fram-
ställa anmärkning själv, eller om klienten är
död, kan anmärkningen framställas av klien-
tens lagliga företrädare, en anhörig eller nå-
gon annan närstående. Verksamhetsenheten
ska lämna sina klienter tillräcklig information
om deras rätt att framställa anmärkning och
göra det så enkelt för dem som möjligt att
framställa anmärkning. Anmärkningen ska i
regel framställas skriftligen. Anmärkningen
kan också framställas muntligen av särskilda
skäl.

Verksamhetsenheten eller den ledande
tjänsteinnehavaren ska diarieföra anmärk-

ningen och behandla den på behörigt sätt och
skriftligen besvara den inom skälig tid från
det att den framställdes. Svaret ska motive-
ras.

I ett svar på en anmärkning får ändring inte
sökas genom besvär. Framställandet av an-
märkning inskränker inte klientens rätt att
söka ändring på det sätt som föreskrivs sär-
skilt. Framställandet av anmärkning inverkar
inte heller på klientens rätt att anföra klago-
mål i sin sak hos de myndigheter som över-
vakar socialvården.

23 a §

Klagomål

I fråga om klagomål tillämpas vad som i
8 a kap. i förvaltningslagen föreskrivs om
förvaltningsklagan.

Om anmärkning inte har framställts i ett
ärende, och tillsynsmyndigheten bedömer att
det är lämpligast att behandla ett klagomål
som en anmärkning, får myndigheten över-
föra ärendet till den verksamhetsenhet som
klagomålet gäller eller till en ledande tjänste-
innehavare inom socialvården. Överföringen
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ska göras omedelbart efter bedömningen.
Den som anfört klagomålet ska underrättas
om överföringen. Verksamhetsenheten ska
underrätta den överförande tillsynsmyndighe-
ten om svaret på det överförda ärendet.

Avvisningsbeslut meddelas inte i fråga om
klagomål som överförs för att behandlas som
anmärkningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
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Omsorgsminister Susanna Huovinen
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