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Dokumentointia säätelevä 

lainsäädäntö



Dokumentointia säätelevä 
lainsäädäntö

Oikeus käsitellä henkilötietoja asiakkaan näkökulmasta 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) vahvistaa henkilötietojen 

käsittelyn avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja henkilön oikeuksia - (EU) 

2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)

- Tietosuojalaki (1050/2018) täsmentää ja täydentää yleistä tietosuoja-

asetusta

- 6 § erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaa käsittelyä koskeva säännös 

mahdollistaa tiedon käsittelyn

- 29 § mahdollistaa henkilötunnuksen käsittelyn 

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)



Dokumentointia säätelevä 
lainsäädäntö

Asiakastietojen kirjaamista ja käyttöoikeuksia määrittävä lainsäädäntö työntekijöiden ja 

organisaatioiden näkökulmasta

- Laki sosiaalihuollon asiakirjoista (HE 245/2015) tuli voimaan 1.4.2015 - asiakasasiakirjalaki

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) on 

uudistumassa – asiakastietolaki

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)- asiakaslaki,

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999 – julkisuuslaki

- Hallintolaki (434/2003)

- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

- Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)

- Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa 

laissa (661/2009)

- Arkistolaki (831/1994) 

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) - potilaslaki



Substanssilait sosiaalihuollon 
dokumentaatiossa 

- Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

- Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)

- Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977)

- Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

- Laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002)

- Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)

- Päihdehuoltolaki (41/1986)

- Mielenterveyslaki (1116/1990)

- Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005)

- Lastensuojelulaki (417/2007)

- Adoptiolaki (22/2012)

- Avioliittolaki (234/1929)

- Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)

- Isyyslaki (700/1975)

- Laki lapsen elatuksesta (704/1975)

- Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (619/1996)

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)



Dokumentoinnista yleisesti



Mitä dokumentointi on? 

- Dokumentointi tarkoittaa 

1. asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

2. asiakassuhteessa ja palvelutapahtumissa syntyvien tietojen, kuvien ja 

äänitteiden tallentamista 

- dokumentoinnin avulla lisätään asiakkaan luottamusta sosiaalihuollon 

työprosesseissa

- lainsäädännöllä ohjataan asiakastiedon käsittelyä, tiedonsaantia, 

käyttöä ja luovuttamista

- asiakasasiakirjalaki velvoittaa määrämuotoiseen kirjaamiseen yhteisesti 

sovitulla tavalla  THL:n määräys



Dokumentoinnin tarkoitus

- asiakastyön jatkuvuuden turvaaminen

- työskentelyn suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden korostaminen ja niiden 

toteutumisen edistäminen

- tuen vaikuttavuuden arviointi

- ammatillisen yhteistyön ja tiimityöskentelyn helpottaminen

- työnohjauksen ja konsultaation apuna toimiminen

- työntekijän ja asiakkaan välisen kommunikaation ja yhteistyön tukeminen

- asiakkaan ja työntekijän oikeusturvan toteutuminen  sitä, mitä 

sosiaalihuollossa ei ole kirjattu, ei ole tapahtunut

- asiakkaan elämänhistorian dokumentointi

- tiedon tuottaminen hallinnollista ja juridista päätöksentekoa varten  olennainen 

tieto sen arvioimiseksi, onko asiakkaalla sosiaalipalveluun oikeuttava tuen tarve



Kirjaamisessa huomioitavaa:

- Kirjoittaminen on valintojen tekemistä

- Tiedon merkityksellisyys vs. merkityksettömyys sosiaalihuollon järjestämisen, 

suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta 

- Asiakirjat ovat myös julkisen vallan käytön välineitä, jolla vaikutetaan suoraan tai 

välillisesti yksilön perusoikeuksiin

- Sosiaalihuollon ammattilaisella on harkintavalta siitä, mitä kirjataan  mikä tieto 

on tarpeellista kirjata ja mikä on riittävää missäkin asiakastilanteessa

- Kirjaamisen on oltava läpinäkyvää  asiakkaalla on oikeus lukea itseään 

koskevat tekstit ja pyytää tarvittaessa korjauksia tekstiin

- Kirjaaja on vastuussa tiedon oikeellisuudesta ja tarpeellisuudesta sosiaalihuollon 

asian hoitamisen kannalta 



Kirjaamisessa huomioitavaa:

- Dokumentointi on asiakastyönmenetelmä 

- asiakas voi olla mukana laatimassa asiakirjoja  motivoidaan 

muutokseen, tuetaan toimintakykyä ja osallisuutta

- Asiakirjoista pitäisi käydä ilmi asiakkaan tuen tarvetta ja toimintakykyä, 

tuen vaikuttavuutta ja palveluprosessia yleisesti kuvaavia asioita

- Kaikista asiakkuuteen vaikuttavista asioita pitää kirjoittaa, myös 

erimielisyydet ja eriävät näkemykset on kirjattava  

- Dokumentointi on pystyttävä aina perustelemaan asiakkaalle  miksi 

kirjataan, mikä on dokumentoinnin tavoite ja tarkoitus 

- kirjausten on oltava asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä 



Kirjaamisessa huomioitavaa:

- asiakirjoihin saa merkitä vain sosiaalihuollon toimenpiteiden järjestämisen, suunnittelun, 

toteuttamisen ja seurannan kannalta välttämättömiä tietoja

- kaikista kotikäynneistä, puhelinsoitosta, muista yhteydenotoista, neuvotteluista ym. on 

tehtävä kirjaukset, joista ilmenee tapahtuman sisältö tarpeellisilta osin

- kirjauksia tehtäessä on muistettava, että asiakirjoja lukee myös muut kuin sosiaalihuollon 

ammattilaiset 

- kirjaus on tehtävä siten, että ulkopuolinen voi muodostaa sen perusteella käsityksen 

tilanteesta ja tapahtumasta, jota työntekijä kirjauksessaan kuvailee

- omia havaintoja ja niiden perusteella muodostettuja näkemyksiä voi kirjata edellyttäen, että 

kirjauksesta ilmenee

1. tapahtumaketju (havainto  näkemys) ja mistä syistä työntekijän havainto on johtanut 

esitettyyn näkemykseen tilanteesta

2. se, että kysymyksessä on havainto, ei fakta 



Ohjeita dokumentointiin (THL:n opas 
54/2011) 

- noudata huolellisuutta asiakastietojen käsittelyssä 

- kerää vain työtehtävien hoitamisessa tarvittavia tietoja

- kirjoita kaikista tapahtumista, joissa asiakkaan asiaa on käsitelty

- pidä asiakastiedot ajantasaisena 

- merkitse laatimispäivämäärän ja laatijan nimi 

- kirjoita kuin kirjoittaisit asiakkaalle

- käytä selkeää, ymmärrettävää ja asiallista kieltä

- älä käytä ammattislangia ja kutsumanimiä

- vältä lyhenteiden käyttöä

- kirjoita niin, että lukija ymmärtää, kuka oli mitäkin mieltä mistäkin asiasta ja kuka 

sanoi mitä

- hyödynnä laatimiasi asiakirjoja työn suunnittelussa ja arvioinnissa



Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 

tarkoitus ja yleinen kirjaamisvelvoite 



Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
tarkoitus ja soveltamisala (1 § ja 2 §)

Tarkoitus: 

- toteuttaa yhdenmukaisia menettelytapoja käsiteltäessä sosiaalihuollon 

asiakasta koskevia tietoja 

- edistää sosiaalihuollon tehtävien asianmukaista hoitamista

Soveltamisala:

- säädetään asiakastietojen kirjaamisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista 

sosiaalihuollossa  sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely

- julkinen että yksityinen sosiaalihuolto

- täydentää muissa yleis- ja erityislaeissa säädettyjä velvoitteita



Sosiaalihuollon asiakirjalaki asettaa 
velvollisuuden kirjata (4 §)

sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö sekä avustava henkilöstö, joka osallistuu asiakastyöhön ovat 

velvollisia kirjaamaan tarpeelliset ja riittävät tiedot sosiaalihuollon 

1. järjestämisen = päätöksenteko

- päätösasiakirja  seuranta, suunnittelu ja valvonta 

2. suunnittelun 

- PTA, asiakassuunnitelmat, toimintasuunnitelmat tmv. suunnitelmat  sosiaalihuollon viranhaltija, 

lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai omatyöntekijä 

3. toteuttamisen 

- tosiasiallinen (palvelun)toiminta  asiakas/toimintakertomukset  lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä, omatyöntekijä, perhetyöntekijä, tukihenkilö jne. 

4. seurannan 

- kaikki sosiaalihuollon asiakirjat  toteuttaa erityisesti lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai 

omatyöntekijä, mutta myös muut asiakkaan asiassa toimivat työntekijät  seurannan kohteena: 

tuen tarpeet ja palvelun vaikuttavuus

5. valvonnan  viranomaisen menettely

- kaikki sosiaalihuollon asiakirjat  sosiaalihuollon omavalvonta ja laillisuusvalvontaviranomaiset 

muistutukset ja kantelut 

kannalta



Sosiaalihuollon asiakirjalaki asettaa velvollisuuden 

kirjata ja laatuvaatimuksen merkinnöille (4 § ja 6 §)

- Kirjaukset on tehtävä määrämuotoisina asiakirjoina ja tallettamaan ne 5 §:n mukaisesti 

HUOM! Määrämuotoisten asiakirjojen otsikoiden alle voidaan kirjata vapaata tekstiä, joka on 

asiakaskohtaista ja jonka sisältö on riippuvainen asiakkaan elämäntilanteesta, olosuhteista ja tuen tarpeesta 

sekä työskentelylle astetuista muutostavoitteista

velvollisuus kirjata asiakastiedot alkaa, kun 

- palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palveluntarpeesta tai 

- ryhtynyt toteuttamaan sosiaalipalvelua

- tieto asiakkuuden päättymisestä on kirjattava asiakasasiakirjaan

- kirjaukset on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty

asiakasasiakirjoissa 

- käytettävän kielen on oltava selkeää ja ymmärrettävää 

- saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä



Sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjalain 

määritelmistä



Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
määritelmät

1) sosiaalihuollolla sosiaalihuoltolain 1 §:ssä tarkoitettua sosiaalihuoltoa

2) sosiaalipalvelulla sosiaalihuoltolain 14, 28 ja 29 §:ssä tarkoitettuja sosiaalipalveluja;

3) palvelunantajalla sosiaalihuoltoa tai sosiaalipalveluja järjestävää, tuottavaa tai toteuttavaa viranomaista 

taikka yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitettua palvelujen tuottajaa;

4) palvelutehtävällä sosiaalihuoltoon kuuluvaa tehtäväaluetta, jota toteutettaessa käsitellään asiakastietoa;

5) asiakkaalla sosiaalihuoltoa hakevaa tai käyttävää taikka tahdostaan riippumatta sen kohteena olevaa 

henkilöä; 

6) asiakastiedolla sellaista asiakassuhteessa saatua henkilötietoa, joka on kirjattu tai on tämän lain mukaan 

kirjattava sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan; 

7) asiakasasiakirjalla viranomaisen ja yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liittyvää, viranomaisen 

toiminnan julkisuuslain 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua asiakirjaa, joka sisältää asiakasta tai muuta 

yksityishenkilöä koskevia asiakastietoja;

8) kirjaamisella merkintöjen tekemistä asiakirjaan;

9) sosiaalihuollon henkilörekisterillä sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriä ja sosiaalihuollon asiakasrekisteriä



Sosiaalihuol(tolain)lon tarkoitus 1 §

Sosiaalihuollon (tämän lain) tarkoituksena on:

1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta;

2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta;

3) turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat 

sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet;

4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja 

kohteluun sosiaalihuollossa;

5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä 

muiden toimijoiden välillä 1—4 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 

toteuttamiseksi



Sosiaalihuollon palvelutehtävät ja 
lainsäädäntö

- Sosiaalihuollon palvelutehtävällä tarkoitetaan tietynlaiseen tuen tarpeeseen vastaavaa 

sosiaalipalveluiden ja muun tuen muodostamaa kokonaisuutta

- Sosiaalihuollon palvelutehtävät perustuvat sosiaalihuollon yleis- ja erityislakeihin

- Palvelutehtävä on laissa tai asetuksessa kunnalle annettu tehtävä sosiaalipalveluiden ja 

niihin liittyvän taloudellisen tuen järjestämiseksi

- Sosiaalihuollon yleislakeja ovat sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

- Sosiaalihuollon erityislakeja ovat esimerkiksi lastensuojelulaki (417/2007) ja vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettu laki (380/1987) 

- Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) mukaan sosiaalihuollon 

asiakasasiakirjoista on käytävä ilmi, mihin palvelutehtävään tai -tehtäviin ne liittyvät

- Eri palvelutehtävien tiedontarpeet ovat riippuvaisia yleis- tai erityislaissa palvelutehtävälle 

asetetusta tarkoituksesta, tavoitteista ja sosiaalipalvelun järjestämisen edellytyksistä 



Sosiaalipalvelu

- Sosiaalipalvelun tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä 

ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia

- Sosiaalipalvelut ovat asiakaskohtaisia ja ne on tarkoitettu tietylle sosiaalihuollon asiakkaalle tai 

asiakasperheelle, tiettyyn erikseen arvioituun palveluntarpeeseen

- Sosiaalipalvelu on aina osa sosiaalihuollon palvelutehtävää esim.: 

- perheasioiden sovittelua annetaan osana perheoikeudellisia palveluja 

- perhehoitoa osana iäkkäiden palveluja, lastensuojelua ja perhehoitoa 

- sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta annetaan osana lähes kaikkia palvelutehtäviä

- Sosiaalipalveluista säädetään 

- sosiaalihuoltolain 14 §:ssä

- sosiaalihuoltolain 28 §:ssä (muut sosiaalipalvelut) 

- sosiaalihuoltolain 29 §:ssä (sosiaalipäivystys) 

- Sosiaalipalveluihin oikeuttavista tuen tarpeista säädetään sosiaalihuoltolain 11 §:ssä ja sosiaalihuollon 

erityislaeissa 

- Sosiaalipalveluiden määritelmät (SHL 15 – 27 §) ohjaavat sosiaalihuollon ammattilaisen arviointia, jonka 

tarkoituksena on löytää sosiaalihuoltolain 11 §:ssä kuvattua tuen tarvetta parhaiten vastaava palvelu



Sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 
mukaiset sosiaalipalvelut

1 ) sosiaalityötä;

2) sosiaaliohjausta; 

3) sosiaalista kuntoutusta;

4) perhetyötä; 

5) kotipalvelua;

6) kotihoitoa;

7) asumispalveluja;

8) laitospalveluja;

9) liikkumista tukevia palveluja;

10) päihdetyötä; 

11) mielenterveystyötä;

12) kasvatus- ja perheneuvontaa;

13) lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa;

14) muita 11 §:n mukaisiin tarpeisiin vastaavia asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömiä sosiaalipalveluja

 Sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisia yleisiä sosiaalipalveluja voidaan järjestää itsenäisesti tai osana 

erityislain nojalla järjestettävää tukea ja eritytyistä tukea 



Lisäksi kunnan tulee järjestää erityislakien mukaiset kunnalliset 

sosiaalipalvelut (SHL 14.2 §)

1) kehitysvammaisten erityishuolto ja vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja 

tukitoimet

2) toimeentulotuen antaminen ja sosiaalisen luoton myöntäminen

3) kuntouttava työtoiminta

4) päihdehuollon palvelut

5) omaishoidon tuki 

6) perhehoidon palvelut

7) lasten ja nuorten huollon palvelut 

8) lastensuojelun palvelut ja tukitoimenpiteet

9) Ottolapsineuvonta ja perheasioiden sovittelu

10) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen 

liittyvät tehtävät sekä isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät 

(lastenvalvoja)

11) täytäntöönpanosovittelu ja tuomioistuinsovitteluun kuuluvat asiantuntijapalvelut

12) opiskeluhuollon järjestäminen 



Päätös sosiaalipalveluiden 
järjestämisestä 

- Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä 

sosiaalihuoltolain 45 § 1 momentin nojalla

- Perhe- ja kasvatusneuvonta SHL:n mukainen palvelu  tehtävä hallintopäätös

- Vammais- ja iäkkäiden palveluissa järjestettävien yksittäisten sosiaalipalveluiden on 

perustuttava hallintopäätökseen (esim. kotipalvelu, tehostettu palveluasuminen)

- tiedoista, jotka on kirjattava päätösasiakirjaan, säädetään hallintolain 44 §:n 1 momentissa 

sekä 45 §:n 1 momentissa

Päätöksen toimeenpanoon liittyvät kirjaukset on merkittävä asiakaskertomukseen

Seuraavista päätöksen toimeenpanoon liittyvistä toimenpiteistä on tehtävä kirjaukset:

1) tieto päätöksen ja siihen liittyvän muutoksenhakuohjauksen tiedoksiannon ajankohdasta

2) tiedot mahdollisesta muutoksenhausta

3) muutoksenhakuviranomaisen ratkaisu

4) tieto päätöksen lainvoimaiseksi tulosta

5) tiedot päätöksen täytäntöönpanosta



Päätöksen sisältö – hallintolain 44 §

Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi:

1) päätöksen tehnyt viranomainen ja

2) päätöksen tekemisen ajankohta;

3)   asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu;

4)   päätöksen perustelut ja 

5) yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka 

miten asia on muutoin ratkaistu; sekä

6) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää 

tarvittaessa lisätietoja päätöksestä



Päätöksen perusteleminen - hallintolain 45 §

- Hallintopäätös on aina perusteltava

- perusteluissa on ilmoitettava:

1) ratkaisuun vaikuttaneet (tosielämän) seikat ( ainoastaan ne, jotka 

välittömästi tukevat päätöksen lopputulosta) ja 

2) ratkaisuun vaikuttaneet (asiantuntijoiden, muiden tahojen) selvitykset 

sekä 

3) mainittava sovelletut säännökset (pykäläviittaukset) 

- Asianosaisen tulee perusteluista yksiselitteisesti ymmärtää, mitä on 

päätetty ja miksi



Sosiaalipalveluihin oikeuttavat tuen tarpeet ja 

monialainen työskentely dokumentaatiossa



Perustuslain 19 §oikeus sosiaaliturvaan

Oikeus välttämättömään huolenpitoon

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 

huolenpitoon. 

Oikeus riittävään toimeentuloon

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana 

sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja 

edistettävä väestön terveyttä. 

Julkisen vallan velvollisuus tukea lapsiperheitä lapsen kasvatustehtävässä

Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 

hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Oikeus asuntoon ja omatoimiseen asumiseen

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä



Sosiaalipalveluihin oikeuttavat tuen 
tarpeet huomioitava dokumentoinnissa

- Sosiaalihuoltolaissa ja erityislaeissa säädetään niistä edellytyksistä, jotka oikeuttavat yksilön saamaan 

tarpeitaan vastaavan sosiaalipalvelun

- Sosiaalihuoltolaissa ja erityislaeissa säädetään niistä edellytyksistä, joiden olemassa ollessa 

viranomaisen velvollisuutena on järjestää yksilölle riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 

turvata muut perustuslain 19 §:ssä säädetyt oikeudet

- sosiaalihuollon tuen tarpeen kuvaus on asiakirjoihin merkittävä keskeinen tieto, jolla arvioidaan yksilön 

oikeutta sosiaalipalveluun

- Asiakirjoissa pitää kuvata ja nimetä sosiaalihuoltolain 11 §:ssä tarkoitettu tuen tarve

- Palvelutarpeen arviointi (sosiaalihuollon suunnittelu ja järjestäminen)

- Asiakassuunnitelmat (sosiaalihuollon suunnittelu, järjestäminen, seuranta ja valvonta)

- Asiakaskertomuksen kirjaukset (sosiaalihuollon järjestäminen, toteuttaminen, seuranta, suunnittelu ja 

valvonta)

- Päätökset (sosiaalihuollon järjestäminen, seuranta ja valvonta)



Sosiaalipalveluihin oikeuttavat tuen tarpeet (SHL 
11 §)

1) jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen liittyvä tuen tarve

2) asumiseen liittyvä tuen tarve

3) taloudellisen tuen tarve

4) sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi tarvittava tuki

5) lähisuhde- ja perheväkivallasta, muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuva tuen 

tarve

6) äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvä tuen tarve

7) lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä tuen tarve

8) päihde- ja mielenterveysongelmasta, muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä 

aiheutuva tuen tarve

9) muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään 

tuen tarve

10) tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukeminen  henkilö hoitaa, 

ohjaa, tukee tai valvoo sairasta, vammaista tai iäkästä omaistaan tai läheistään päivittäin tai 

tähän verrattavalla tavalla muutoin jatkuvasti jaksamisen tukeminen ja toimintakyvyn 

turvaaminen 



Tuen tarpeiden kuvaukset hallituksen 
esityksessä (HE 164/2014)

1 kohta: tarve saada tukea jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen

- tuen tarve liittyy jokapäiväiseen elämään kuuluviin toimiin, kuten itsestään huolehtiminen, kotona suoriutuminen, 

liikkuminen, koulutus, työ, kommunikointi, sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ja yhteisöllisyys sekä koulunkäynti, oppiminen 

ja tiedon soveltaminen

2 kohta: asumiseen liittyvästä tuen tarve

- tilanteet, joissa henkilöltä puuttuu asunto tai hän on vaarassa menettää sen taikka hän ei pysty asumaan asunnossaan tai 

hänen asuinoloissaan on merkittäviä puutteita. Tukea tarvitaan, koska henkilö ei kykene itse tai asumisen järjestämiseen 

ensisijassa velvollisten asuntoviranomaisten tuella järjestämään itselleen kohtuullisia asuinoloja tai korjaamaan 

asuinoloissaan olevia puutteita

3 kohta: taloudellisen tuen tarve

- taloudellisen tuen tarve liittyy tilanteisiin, joissa henkilöllä ei ole riittäviä varoja tai tuloja toimeentulon turvaamiseksi itselleen 

tai perheelleen, eikä hän omalla toiminnallaan korjata tilannetta, eikä ole oikeutettu saamaan riittäviä varoja muuta kautta.

Taloudellisen tuen tarve voi olla tilapäistä tai pidempiaikaista

4 kohta: tuen tarve liittyy sosiaalisen syrjäytymisen riskiin ja tuki annetaan sen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi

- syrjäytymiskehitystä edistävät riskitekijät voivat liittyä esimerkiksi henkilön vammasta, sairaudesta, ikääntymisestä, 

päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmista tai pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuneeseen toimintakyvyn heikkenemiseen

- elämän muutosvaiheet kuten parisuhteen päättyminen, oppivelvollisuuden päättyminen tai koulutuksen keskeytyminen, 

konkurssi tai vankilasta vapautuminen tmv.

- kielitaidottomuus 



Tuen tarpeiden kuvaukset hallituksen 
esityksessä (HE 164/2014)

5 kohta: lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä kaltoinkohtelusta aiheutuva tuen tarve

- tilanteet, joissa henkilö on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa taikka altistunut sen vaikutuksille perheessään tai 

lähipiirissään. 

- lähisuhde- ja perheväkivaltaa esiintyy monissa muodoissa: fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena, taloudellisena ja 

seksuaalisena väkivaltana. 

6 kohta: äkilliseen kriisiin liittyvä tuen tarve

- tilanteita, joissa henkilöä tai perhettä on kohdannut äkillisesti ja odottamatta jokin heidän kannaltaan merkittävä ja kielteinen 

tapahtuma, eikä ihmisen aikaisemmat kokemukset ja keinot riitä tilanteen tai tapahtuman ymmärtämiseen ja psyykkiseen 

hallitsemiseen

- Yksilön tai perheen näkökulmasta äkillinen kriisi voi olla esimerkiksi oma tai läheisen vakava sairastuminen, onnettomuus tai

kuolema, tulipalo, henkilöön tai perheeseen kohdistuva muu kuin perhe- tai lähisuhdeväkivaltaan liittyvä väkivallan teko, rikos 

tai työn menettäminen. 

7 kohta: lapsen tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvä tuen tarve

- Perusteena voivat olla joko lapsen tai lapsen perheen tilanteeseen liittyvät tekijät

- Lähtökohtana tuen tarpeen tarkastelussa on kuitenkin aina lapsi ja lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukemista on 

aina arvioitava lapsen etu huomioiden ottaen huomioon lapsen ikä- ja kehitystaso

- tuen tarve voi liittyä esim. perheen äkillisiin elämänmuutoksiin (lapsen syntymä/perheenjäsenen sairastuminen), vanhemman 

toimintakyvyn alenemisesta, arjen kiireestä ja rasituksesta seuraavista vanhemmuutta kuormittavista vaatimuksista, 

parisuhdeongelmista taikka muista perheessä ilmenevistä ristiriitatilanteista



Tuen tarpeiden kuvaukset hallituksen 
esityksessä (HE 164/2014)

8 kohta: päihde- ja mielenterveysongelmasta, muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuva 

tuen tarve

- edellä mainituista seikoista johtuvat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arkea vaikeuttavat 

rajoitteet ja elämänhallintaan liittyvät ongelmat voivat johtaa tuen tarpeeseen

9 kohta: muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarve

- toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen suoriutumista erilaisista arkielämän tehtävistä, joka on vaikeutunut 

muusta kuin 8 kohdassa mainituista syistä esim. väkivallasta ja kaltoinkohtelusta

- kattaa laajasti erilaisia toimintakykyä rajoittavia tai alentavia tilanteita

- Toimintakykyyn liittyvät tuen tarpeet on kytketty tilanteisiin, joissa henkilö ei fyysisestä, psyykkisestä, 

kognitiivisesta tai sosiaalisesta syystä aiheutuen suoriudu itsenäisesti jokapäiväisen elämän toiminnoista

- Henkilön toimintakyvyn aleneminen voi aiheutua yhdestä tai samanaikaisesti useammasta syystä 

- Toimintakyvyn fyysinen ulottuvuus kattaa esimerkiksi kyvyn liikkua, nähdä ja kuulla. 

- Toimintakyvyn psyykkinen ulottuvuus liittyy henkilön elämänhallintaan, tyytyväisyyteen, mielenterveyteen 

ja henkiseen hyvinvointiin.

- Kognitiivinen eli tiedollinen ulottuvuus puolestaan tarkoittaa kykyä ajatella, ymmärtää, oppia ja muistaa.

- Sosiaalinen ulottuvuus liittyy henkilön kykyyn toimia ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten kanssa



Jako sosiaali- ja terveydenhuoltoon lainsäädännön 

näkökulmasta

- henkilö saa palvelua lääketieteellisen perustein  arvion tekee terveydenhuollon 

ammattilainen  terveydenhuoltoa  sovelletaan potilaslakia ym. terveydenhuollon 

lainsäädäntöä

- henkilö saa palvelua sosiaalihuoltolain mukaisen tuen tarpeen (SHL 11 §) johdosta 

arvion tekee sosiaalihuollon ammattilainen  sosiaalihuoltoa  sovelletaan sosiaalihuollon 

lainsäädäntöä

- henkilö saa sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelu  perustuu monialainen arvioon 

 palvelut on valittava asiakkaan edun mukaisesti soveltaen niitä säännöksiä, jotka 

parhaiten vastaavat asiakkaan tuen tarvetta ja lääketieteellisen tarpeen mukaista hoitoa

Asiakkaan edun arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja: 

- terveyden- tai sairaudenhoito tosiasiallista toimintaa  ei valituskelpoisia hallintopäätöksiä 

(ps.)

- sosiaalihuolto perustuu aina valituskelpoisiin hallintopäätöksiin  oikeusturva toteutuu 

muutoksenhaun kautta

- Sosiaalihuollossa laajemmat oikeudet saada ja luovuttaa tietoja kuin terveydenhuollossa, 

jossa potilas voi kieltää tietojen luovuttamisen 



Sosiaalihuollon toimintayksikön 
sisäinen monialainen kirjaaminen

Silloin kun sosiaalipalvelu toteutetaan 

- sosiaalihuollon toimintayksikössä 

- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyönä 

Asiakkaasta laaditaan sosiaalihuollon toteuttamista, suunnittelua ja seuraamista varten

 yhteinen toteuttamiskertomus lisäksi

 voidaan laatia yhteinen asiakassuunnitelma ja 

 muita tarpeellisia yhteisiä asiakasasiakirjoja

- yhteiset asiakasasiakirjat talletetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin

- yhteisen palvelun toteuttamiseen osallistuvalla henkilöllä, on oltava pääsy tehtävissään 

tarvitsemiinsa yhteisiin asiakasasiakirjoihin

- yhteisestä asiakassuunnitelmasta voidaan tallettaa tarvittaessa kopio potilasrekisteriin

KUITENKIN

- terveydenhuollon ammattihenkilön terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat henkilön 

lääketieteelliseen tutkimukseen tai hoitoon liittyvät potilastiedot merkitään erillisiin 

potilasasiakirjoihin ja talletetaan potilasrekisteriin



Asiakastietojen kirjaaminen organisaatioiden välisessä 

monialaisessa yhteistyössä

Monialaiseen yhteistyöhön sosiaalihuollon asiassa osallistuvat henkilöt 

voivat salassapitosäännösten estämättä:

1) kirjata edustamansa organisaation asiakirjoihin sellaiset yhteistyössä 

saamansa sosiaalihuollon asiakastiedot, jotka ovat tarpeellisia yhteisen 

asiakkaan asian hoitamiseksi omassa organisaatiossa

2) tallettaa yhteistyön perusteella laaditun asiakassuunnitelman, muistion tai 

vastaavan asiakirjan omassa organisaatiossa, jos se on ko. asian 

hoitamiseksi asiakkaan kannalta tarpeellista 

- Organisaation välisessä monialaisessa yhteistyössä syntyneisiin 

asiakirjoihin sovelletaan sosiaalihuollon asiakaslain salassapitovelvoitteisiin 

ja niistä poikkeamiseen liittyviä säännöksiä riippumatta siitä, minkä 

organisaation asiakirjoihin ne sisältyvät



Asiakaan etu ja erityisen tuen tarpeessa oleva 

henkilö, lapsen etu ja lapsi sosiaalihuollon 

asiakkaana



Asiakkaan etu (SHL 4 §)

Asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat 

ja ratkaisut parhaiten turvaavat: 

1) asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin

2) asiakkaan itsenäisen suoriutumisen, omatoimisuuden vahvistumisen sekä 

läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet

3) tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen

4) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan

5) kielellisen, kulttuurisen sekä uskonnollisen taustan huomioimisen

6) toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan koulutuksen, väylän 

työelämään sekä osallisuutta edistävän toiminnan

7) asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja yhteistoiminnan asiakkaan kanssa

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea 

tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen



Erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö

- erityistä tukea tarvitseva henkilö ja asiakas = henkilö, jolla on 

1) kognitiivisen tai psyykkisen vamman, sairauden, päihteiden 

ongelmakäytön

2) usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai 

3) muun vastaavan syyn 

vuoksi erityisiä vaikeuksia saada tai hakea tarvitsemiaan palveluja

- täysi-ikäinen henkilö 

- nuori 18 – 24 vuotias

- jos henkilön tuen tarve liittyy korkeaan ikään, sovelletaan 

vanhuspalvelulakia



Lapsen etu

- lasten kohdalla on kiinnitettävä asiakaan edun 

arviointikriteereiden lisäksi erityistä huomiota siihen, miten 

eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut parhaiten turvaavat 

lapselle:

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin;

2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä sekä iän ja 

kehitystason mukaisen huolenpidon;

3) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen 

koskemattomuuden; 

4) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen



Lapsi sosiaalihuollon asiakkaana

1) Sosiaalihuollon asiakkaana oleva lapsi

- sosiaalihuoltoa hakevassa, käyttävässä tai sen kohteena olevassa 

perheessä on lapsi

- HE 164/2014: ”Lapsi on sosiaalihuollon asiakas aina silloin, kun 

sosiaalihuoltoa hakevassa, käyttävässä tai sen kohteena olevassa 

perheessä on lapsi.”

2) Sosiaalipalveluun oikeutettu lapsi

- tilapäinen, lyhytaikainen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin 

turvaamisen liittyvä tuen tarve, johon voidaan vastata kohdennetusti 

yhdellä sosiaalipalvelulla 

- esim. lapsen kehitysvaiheeseen liittyvä tuen tarve, johon vastataan 

perhe- ja kasvatusneuvonnan sosiaalipalvelulla



Lapsi sosiaalihuollon asiakkaana

3) Erityistä tukea tarvitseva lapsi on lapsi, 

1) jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse 

käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään tai 

2) jolla on kognitiivisesta tai psyykkisestä vammasta tai sairaudesta (tai päihteiden ongelmakäyttö 

LSL) 

3) useasta yhtäaikaisesta tuen tarpeesta tai 

4) muusta vastaavasta syystä 

johtuen vaikeuksia saada tai hakea tarvitsemiaan palveluja

4) Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että

1) lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka

2) lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja

3) lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia

HUOM! Ainoa ero sosiaalihuoltolain tarkoittaman erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja lastensuojelun 

asiakkaana olevan lapsen välillä on se, että palvelutarpeen arvioinnin perusteella lapsen todetaan 

tarvitsevan lastensuojelulain mukaisia palveluita 



Palveluntarpeen arviointi



Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi on tehtävä

- asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan kanssa

- LSL 26 §:n 4 momentissa on tarkempia sisältömääräyksiä silloin kun arvioidaan myös lastensuojelulain 

mukaisten palveluiden tarve

 Asiakas tuottaa itse tietoa omaan tilanteeseensa liittyen (SHAL 12 §)

 Sosiaalihuollon ammattilainen selvittää ja hankkii palvelutarpeen arvioinnin kannalta merkityksellisiä 

tietoja asiakkaan olosuhteista ja tuen tarpeeseen vaikuttavista tekijöistä (HalL 31 § ja SHAL 16 ja 20 §)

 Merkinnät tietojen saamisesta (asiakasasiakirjalaki 17 §)

Asiakkaan suostumuksella yhteistyössä asiakkaan

- lähipiirin ja/tai 

- muiden ammatillisten toimijoiden kanssa 

 Asiakkaan lähipiiri tuottaa tietoa asiakkaan tilanteeseensa liittyen (SHAL 16 §)

 Muut ammatilliset toimijat tuottavat tietoa asiakkaan tilanteesta (SHAL 16 §)

 Yhteistyö asiakkaan lähipiirin ja muiden ammatillisten toimijoiden kanssa on mahdollista myös ilman 

asiakkaan suostumusta (SHAL 17 § ja 20 §)

 Yhteistyöstä ja tiedon luovuttamisen perusteista on tehtävä merkintä asiakirjaan (asiakasasiakirjalaki 10 

§)



Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan 

- onko henkilöllä sosiaalihuoltolain 11 §:ssä tai erityislaissa tarkoitettu sosiaalipalveluun 

oikeuttavaa tuen tarvetta  ei ole  asiakkuus päättyy PTA:n jälkeen/ tuen tarve on 

- arvioidaan, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista

Kun palvelutarpeen arvioinnin mukainen tuen tarve on luonteeltaan 

- tilapäistä pyritään oikea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla ehkäisemään pidempiaikaisen 

tuen tarvetta

- jatkuvaa tai toistuvaa järjestettävien palvelujen tavoitteena on yhdessä asiakkaan 

kanssa asetetun määräajan kuluessa turvata asiakkaan itsenäinen selviytyminen ja tuen 

tarpeen päättyminen 

- pysyvä tai pitkäaikainen tuki pyrittävä järjestämään siten, että turvataan palvelujen 

jatkuvuus, ellei muuttaminen ole asiakkaan edun mukaista

- vain osittain pysyvä tai pitkäaikainen tuki on järjestettävä siten, että se ehkäisee 

pidempiaikaisen tuen tarvetta, turvaa asiakkaan itsenäisen selviytymisen ja tuen tarpeen 

päättymisen



Palvelutarpeen arviointi sisältää = dokumentointiohje 

(SHL 37 §)

1) yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta

Kuvaus arviointiprosessista (tapaamiset, ketkä osallistuneet, mitä ja miten tietoja hankittu)

Kuvaus asiakkaan olosuhteista, elämäntilanteesta, syyt sosiaalipalvelun tai erityisen tuen tarpeelle 

Kuvaus siitä, millä sosiaalipalveluilla ja/tai erityisellä tuella asiakkaan tuen tarpeeseen vastataan 

Kuvaus siitä, miksi mainitut sosiaalipalvelut ja erityinen tuki on arvioitu sopivaksi ja riittäväksi asiakkaan 

tuen tarpeeseen nähden ottaen huomioon sosiaalipalveluiden sisältömääritelmät

Arvio siitä, onko tuen tarve tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista (SHL 38 §)

2) sosiaalihuollon ammattihenkilön perustellut johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä

 Asiakkuuden edellytyksensä on se, että asiakkaalla on todettu palvelutarpeen aikana jokin 

sosiaalihuoltolain 11 §:ssä tai erityislaissa mainittu tuen tarve

 Tuen tarve ja sen taustalla olevat syyt pitää johtopäätöksessä avata lain terminologian mukaisesti 

palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitettyjen tosiseikkojen perusteella  mistä sosiaalihuoltolain 11 §:n 

tai erityislain mukaisesta tuen tarpeesta on kysymys ja mistä selvitetyistä tosielämän syistä se johtuu

3) asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei yhteistyölle ole ollut ilmeistä estettä

4) asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion omatyöntekijän tarpeesta

5) Tarvittaessa asiakkaan laillisen edustajan tai läheisverkoston kuuluvan henkilön käsitys asiakkaan tuen 

tarpeesta (asiakasasiakirjalaki 15 §)



Suunnitelma sosiaalihuollon 

toteuttamisesta



Suunnitelma sosiaalihuollon 
toteuttamisesta 

- suunnitelma sosiaalihuollon toteuttamisesta tehdään pääsääntöisesti yhdessä ja 

yhteisymmärryksessä asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan kanssa

- suunnitelmassa on otettava huomioon palveluntarpeen arvioinnin yhteenveto

- suunnitelmassa konkretisoidaan sosiaalihuollon toteuttamiselle asetetut tavoitteet 

ja keinot niihin pääsemiseksi 

- suunnitelman toteutumista on seurattava, ja suunnitelma on arvioitava 

määräajoin

- arvioinnin yhteydessä laaditaan uusi suunnitelma, johon kirjataan toteutumista 

koskevat tiedot ja asetetaan uudet tavoitteet, ellei tuen tarve ole poistunut tai 

vähentynyt siten, että sosiaalihuollon tuen tarve on poistunut

- suunnitelmaa koskevat yleissäännökset ovat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 

ja oikeuksista annetussa laissa (7 §) ja sosiaalihuoltolaissa (39 §)

- Jos erityislaissa on oma säännös suunnitelmasta, noudatetaan sitä kuitenkin 

huomioiden yleislaeissa asetetut sisältövaatimukset, tarkoitus ja tavoitteet 



Suunnitelma sosiaalihuollon 
toteuttamisesta (SHAL 7 §)

- Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava 

suunnitelma yhteisymmärryksessä asiakkaan tai asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa 

taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa

Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet: 

- asiakas ja työntekijä sitoutuvat yhteiseen prosessiin

- edistetään asiakkaan toivomusten ja mielipiteen huomioon ottamista  

- sovitaan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, mihin toiminnan aikana pyritään ja 

kuinka tavoitteen saavuttamiseksi edetään

- myös asiakkaan mielipide on merkittävä suunnitelmaan

- toiminnan edistyessä suunnitelmaa on voitava muuttaa joustavasti asiakkaan tarpeiden tai 

olosuhteiden muutoin muuttuessa

- edistää asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta 

- suunnitelmassa on otettava huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet ja erityistarpeet ja 

suunnitelman toteutusosan on oltava riittävän yksilöity



Velvollisuus laatia asiakassuunnitelma 

- Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla 

asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman 

laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta (SHL 39.1 §)

- Erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle ja erityistä tukea tarvitsevalla lapselle on 

aina laadittava asiakassuunnitelma

- Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on aina laadittava 

asiakassuunnitelma lastensuojelulain 30 §:n nojalla

- Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, lastensuojelussa vähintään 

kerran vuodessa

- Suunnitelman sisältö on sovitettava yhteen henkilön tarvitsemien muiden 

hallinnonalojen palvelujen ja tukitoimien kanssa. 

- Asiakassuunnitelman laatiminen on seurannan ja tuen vaikuttavuuden arvioinnin 

näkökulmasta perusteltua tilanteissa, joissa pyritään oikea-aikaisilla ja riittävillä 

palveluilla ehkäisemään pidempiaikaisen tuen tarvetta (tilapäinen tuen tarve)



Sosiaalihuoltolain 39 §2 momentti 

asiakassuunnitelman sisältö = dokumentointiohje

1) asiakkaan arvio ja ammatillinen arvio tuen tarpeesta;

2) asiakkaan arvio ja ammatillinen arvio tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä;

3) omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvio asiakkaan 

terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista sekä niiden 

alkamisajankohdasta ja kestosta;

4) tiedot siitä kuinka usein asiakas ja omatyöntekijä tai muu asiakkaan palveluista vastaava 

työntekijä tulevat tapaamaan;

5) asiakkaan ja työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista;

6) asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään;

7) arvion asiakkuuden kestosta;

8) tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tarpeisiin vastaamiseen ja 

vastuiden jakautuminen niiden kesken;

9) suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen 

arviointia koskevat tiedot



Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 16 §täydentää 

sosiaalihuoltolain 39.2 §:n sääntelyä = dokumentointiohje

Lisäksi asiakassuunnitelma-asiakirjaan kirjataan:

1) palvelutarpeen arvioon perustuva asiakkaan tuen tarve

2) kuvaus asiakkaan tarvitsemista palveluista

3) palvelulle ja asiakkuudelle asetetut tavoitteet sekä keinot niiden 

saavuttamiseksi

4) asiakkaan tukemiseen osallistuvat yksityishenkilöt ja heidän tehtävänsä

5) asiakkaan ja muiden suunnitelman toteuttamiseen osallistuneiden 

käsitys ja työntekijän arvio siitä, miten suunnitelmassa esitetyt tavoitteet 

ovat toteutuneet (asiakasasiakirjalain 15 §)



Asiakaskertomukset 



Asiakaskertomus

- Asiakaskertomus muodostuu aikajärjestyksessä tehdyistä merkinnöistä, jotka 

kuvaavat asiakkaan tilannetta, asiakasta tai asian muutoin liittyviä sosiaalihuollon 

asian kannalta tarpeellisia tietoja

- Asiakaskertomus kuvaa asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisprosessia 

yksittäisistä merkinnöistä muodostuva kokonaisuus on merkityksellinen 

asiakkaan sosiaalihuollon asian seurannan, suunnittelun, palveluiden 

järjestämisen ja valvonnan kannalta

Asiakaskertomukseen merkitään 

- sosiaalihuollon järjestämisen, toteuttamisen, seurannan, suunnittelun ja 

valvonnan kannalta merkityksellistä tietoa asiakkaan tilanteesta 

- sosiaalihuollon asian kannalta merkityksellisistä tapahtumista tai toiminnoista

- asiakaskertomusmerkintöihin kirjataan olennaisia asiakastietoja, joita ei 

pääsääntöisesti ole merkitty muihin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin



Asiakaskertomuksen merkinnät 
seurannan välineenä

Asiakaskertomuksen merkintöjen avulla seurataan 

A. asiakkaan tuen tarvetta ja siinä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia verrattuna 

1. palvelutarpeen arviointiin

2. asiakassuunnitelmaan

B. tuen vaikuttavuutta verrattuna

1. palvelutarpeen arviointiin 

2. asiakassuunnitelmaan

- Asiakaskertomuksen merkintöjen avulla voidaan arvioida, onko PTA:n/asiakassuunnitelman 

perusteella järjestetty sosiaalipalvelu riittävä ja sopiva tuen tarpeeseen nähden

- Asiakaskertomuksen merkintöjen avulla voidaan arvioida toteutuvatko sosiaalipalvelulle 

asetetut tavoitteet ja arvioida tuen vaikuttavuutta

- Asiakaskertomuksen merkintöjen avulla voidaan todeta, onko asiakkaan tuen tarpeessa tai 

olosuhteissa tapahtunut muutoin muutoksia, jotka edellyttävät asiakassuunnitelman 

tarkistamista tai ryhtymistä muihin toimenpiteisiin



Sosiaalihuollon asiakirjalaki 17 §
Asiakaskertomus

Asiakaskertomus-asiakirjaan kirjataan

1) asiakkaan saaman tuen tai palvelun ajankohta;

2) kuvaus sosiaalihuollon asiakkaan tilanteesta;

3) kaikki asiakkaaseen tai asiakkuuteen liittyvät tapahtumat, 

joissa asiakkaan asiaa on käsitelty sekä tieto siitä, ketkä ovat 

osallistuneet asian käsittelyyn;

4) asiakkuuden alkamisen ja päättymisen ajankohdat; sekä

5) asiakkuuden päättymisen peruste



Kirjaamiseen velvoittava säännös 
LSL 33 §- asioiden kirjaaminen

- Lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä

- lasta tai nuorta koskeviin asiakasasiakirjoihin vireille tulosta (1.4.2015 

???) alkaen:

- kaikki lapsen tai nuoren tarvitsemien

- lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen ( päätökset)

- vaikuttavat tiedot (julkisuuslain 11.1 § ja hallintolain 34 §)

sekä 

- suunnittelun 

- toteuttamisen ja 

- seurannan kannalta (tosiasiallinen hallintotoiminta)

- tarpeelliset tiedot



Sosiaalihuollon asiakirjalaki 10 §
Merkinnät tietojen luovuttamisesta 

Kun asiakasta koskevia tietoja luovutetaan sivulliselle, 

asiakirjasta on käytävä ilmi:

1) mitä tietoja on luovutettu;

2) kenelle tiedot on luovutettu;

3) milloin tiedot on luovutettu;

4) kuka tiedot on luovuttanut;

5) luovutuksen perusteena oleva säännös tai suostumusta 

koskevat tiedot; sekä

6) käyttötarkoitus, johon tiedot on luovutettu.



Sosiaalihuollon asiakirjalaki 11 §
Merkinnät tietojen saamisesta

Kun asiakasta koskevia tietoja saadaan asiakkaalta itseltään tai 

sivulliselta, asiakirjasta on käytävä ilmi:

1) mitä tietoja on hankittu tai saatu;

2) keneltä tiedot on saatu; 

3) milloin tiedot on saatu;

4) henkilö, joka tiedot on pyytänyt, jos ne on hankittu oma-

aloitteisesti;

5) tiedon hankkimisen tai saamisen perusteena oleva säännös 

tai suostumusta koskevat tiedot; sekä

6) käyttötarkoitus, johon tiedot on hankittu tai saatu



KIITOS!


