
KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ: 

Sosiaalihuollon asiakaslaki on sosiaalihuollon to-
teuttamista säätelevä yleislaki. Jokaisen sosiaali-
huollon ammattilaisen ja yksityisen sosiaalihuollon 
palveluntuottajan on tunnettava sosiaalihuollon 
asiakaslain säännökset ja osattava soveltaa niitä 
käytännössä. Sosiaalihuollon asiakaslakia sovel-
letaan sekä viranomaisen että yksityisen järjestä-
mään sosiaalihuoltoon.

Sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon 
asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeustur-
vaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. 
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä 
ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiak-
kaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon.

Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään sosiaali-
huollon palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimisesta, 
joka on laadittava sosiaalihuoltoa järjestettäessä. 
Lisäksi laissa säädetään asiakkaan itsemääräämis-
oikeudesta, alaikäisen asiakkaan asemasta ja sosi-
aalihuollon toteuttamisesta tehtävän kantelun tai 

muistutuksen tekemisestä sekä virka-avun saami-
sesta.

Sosiaalihuollon asiakaslain keskeisimmät säännök-
set koskevat sosiaalihuollon salassapitoa, vaitiolo-
velvollisuutta ja salassapidettävien sosiaalihuoltoa 
koskevien tietojen luovuttamista. Keskeistä näiden 
säännösten osalta on ymmärtää se, missä tilan-
teessa sosiaalihuollon salassapidettäviä tietoja on 
mahdollisuus luovuttaa ja millä edellytyksillä sosi-
aalihuollon viranhaltijalla tai yksityisellä palvelun-
tuottajalla on oikeus hankkia sosiaalihuollon asia-
kasta koskevia tietoja.

Jokaisen sosiaalihuollon viranomaisen ja yksityisen 
sosiaalihuollon palvelunjärjestäjän on välttämä-
töntä tuntea sosiaalihuollon asiakaslain säännök-
set ja niiden soveltaminen. Koulutuksessa käydään 
läpi koko sosiaalihuollon asiakaslaki sen käytän-
nön soveltamisen kannalta. Koulutus on tarkoitet-
tu kaikille sosiaalihuollon työskenteleville ammat-
tilaisille.

YHTEYSTIEDOT:
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SOSIAALIHUOLLON ASIAKASLAKI
Käytännön soveltamisen näkökulmasta

Tule oppimaan ja 
kuulemaan uutta. 

PÄIVÄN KOULUTTAJA:
OTK Kati Saastamoinen

Tampere  
Ke 13.2.2019 

Oulu  
Ma 25.2.2019 

Turku 
Ti 5.3.2019 

Helsinki  
Ke 6.3.2019 

Anna itsellesi tilaisuus päivittää tietosi.
Käytä mahdollisuus vahvistaa käsityksesi päivän aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.

Aina voidaan tehdä paremmin!



KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

Kello 8.30 Ilmoittautuminen alkaa

Kello 9.00 Johdatus sosiaalihuollon asiakaslakiin
  Sosiaalihuollon asiakaslain määritelmät
  Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon 
  Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus saada selvitys eri toimenpidevaihtoehdoista

Kello 10.15 Tauko

Kello 10.30 Päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä
  Sosiaalihuollon palvelu- tai hoitosuunnitelma
  Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus

Kello 11.30 Lounas

Kello 12.30 Alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asema
  Tietojen antaminen asiakkaalle tai hänen edustajalleen
  Sosiaalihuollon asiakirjojen salassapito

Kello 13.15 Tauko

Kello 13.30 Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus salassapidettäviin tietoihin
  Sosiaalihuollon salassapidettävien tietojen luovuttaminen
  Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus muistutuksen ja kantelun tekemiseen

Kello 14.15 Kysymyksiä ja keskustelua

Kello 14.30 Koulutuspäivä päättyy  

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASLAKI
Käytännön soveltamisen näkökulmasta

Aina voidaan tehdä paremmin!


