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EOAK/4287/2020 
Asiakirja-
pyyntöön 
vastaamisen 
viivästyminen 
lastensuojelussa

 Kantelu kohdistui lastensuojelun järjestämän tuen puutteeseen, 
asiakassuunnitelmien tekemisen ja tarkistamisen laiminlyöntiin, 
yhteydenpidon rajoittamiseen ja asiakirjapyyntöön vastaamiseen. 

 Asiakirjapyynnön vastaamiseen oli kulunut yli kaksi kuukautta. Jo ennen 
asiakirjapyyntöä kantelija oli pyytänyt sosiaalityöntekijältä sekä 
esimieheltä perheen lasten lastensuojelun asiakirjoja puolen vuoden ajan, 
mutta niitä ei oltu toimitettu hänelle.

• Julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaan asiakirjapyyntö käsiteltävä 
viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman 
pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. 
Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä 
osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely 
ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista 
suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta 
annettava viimeistään kuukauden kuluessa.

 EOA katsoo sosiaalityöntekijän ja palveluesimiehen toimineen asiassa 
virheellisesti. EOA kiinnittää molempien vakavaa huomiota 
tietopyyntöihin vastaamiseen laissa säädetyssä ajassa. 

 EOA:n ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaisen 
on järjestettävä toimintansa siten, ettei yhden työntekijän ruuhkautunut 
työtilanne estä viranomaista toimimasta laissa säädetysti. Sosiaalitoimen 
tulee huolehtia myös siitä, että sen palveluksessa olevilla on tarvittava 
tieto sen käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta sekä tietopyyntöjen 
käsittelyssä noudatettavasta menettelystä.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: *Lastensuojelun menettely lasta koskevissa 
asioissa (oikeusasiamies.fi)
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https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/4287/2020


Tietosuoja-
valtuutettu
28/523/2018
Isovanhemman 
oikeus saada 
lapsen 
asiakastiedot

• Lapsen isovanhempi pyysi tietosuojavaltuutettua antamaan tietojen 
tarkastusoikeutta koskevan määräyksen, sillä rekisterinpitäjä on 
kieltäytynyt antamasta hänelle sijaishuollon sosiaalityön asiakastietoja. 

• Tiedot oli tallennettu lasta koskeviin kirjauksiin, mutta ne käsittelivät 
isovanhempaa. 

• Rekisterinpitäjä oli hylännyt isovanhemman tekemän asiakirjapyynnön ja 
syynä kieltäytymiseen oli ollut perusteltu epäily siitä, että tietoja 
käytettäisiin lapsen edun vastaisella tavalla.

• Tietosuojavaltuutettu sovelsi asiassa yleisen EU tietosuoja-asetuksen 15 
artiklaa ja siihen liittyviä säännöksiä (sekä tietosuojalain 38 §:n 
siirtymäsäännöstä).

• Tietosuojavaltuutettu katsoi, että sosiaalihuollon asiakkaan nimellä 
talletetut tiedot koskevat kaikki sosiaalihuollon asiakasta, tässä 
tapauksessa lapsenlasta, vaikka niissä kerrottaisiin muistakin henkilöistä. 
Lastensuojelun ja sijaishuollon yhteydessä kartoitetaan lapsen tilannetta 
ja palveluntarvetta ja tässä yhteydessä hänen asiakastietoihinsa voidaan 
kirjata tietoja myös hänen lähiomaisistaan, kuten isoäidistä. Silti kaikki 
tiedot on kerätty palvelun antamiseksi asiakkaana olevalle lapselle.

• Tietosuojavaltuutettu toteaa, että lapsenlapsi on tietosuoja-asetuksen 
tarkoittama rekisteröity. Sen sijaan lapsen isovanhempi ei ole rekisteröity, 
eikä ole lapsenlapsensa huoltaja tai muu laillinen edustaja. Siten 
isovanhemmalla ei ole oikeutta saada pääsyä pyytämiinsä lapsen 
asiakastietoihin. 

Ratkaisu kokonaisuudessaan: Tietosuojavaltuutettu 8.8.2019 - FINLEX ®
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https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2019/20190481


EOAK/239/2019: 
Valtakirjalla 
toimiminen 
tietopyynnöissä

 Asiakas kanteli vaikeuksistaan asiakirjojen hankkimisessa sekä siitä, ettei 
asiakirjoja luovutettu valtakirjalla valtuutetulle asiamiehelle.

 Kantelun mukaan asiakas oli asunnoton ja hänen toimintakykynsä oli 
vajavainen. Asiamies yritti hankkia asiakirjoja selvittääkseen asiakkaan 
mahdollisuutta eläkkeeseen. 

 Kaupungin selvityksen mukaan tietopyyntökäytäntöjä uudistettiin 
GDPR:n tultua voimaan ja samalla linjattiin, että asiakkaiden 
tietopyynnöt käsitellään ensisijassa GDPR:n perusteella. 

 Tietopyynnöt ohjattiin tekemään sähköisessä palvelussa vahvalla 
tunnistautumisella tai käymällä paikan päällä henkilöllisyystodistuksen 
näyttäen. Jos tämä ei ollut mahdollista, ohjattiin asiakas hakemaan 
asiakirjat toimipisteestä henkilökohtaisesti.

 EOA moitti lakiin perustumattomia joustamattomia ohjeita. Ohje ei 
ottanut huomioon mm. vaikeasti vammaisia henkilöitä.

 EOA arvioi myös, ettei yksittäisen asiakkaan voida olettaa osaavan 
arvioida, pitäisikö hänen pyytää tietoja julkisuuslain vai GDPR:n
perusteella vaan asiakkaan pitäisi saada asiassa neuvontaa.

 EOA katsoi kaupungin menetelleen hyvän hallintotavan vastaisesti 
vaatiessaan asiakasta tulemaan virastoon hakemaan asiakirjoja. 
Valtakirjan käyttö sinällään oli merkki siitä, että asiakas tarvitsee toisen 
ihmisen apua.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/239/2019

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/239/2019


OKV/1610/1/2015:
Asiakirjapyynnön 
käsittelyssä on 
noudatettava 
julkisuuslain 
menettely-
säännöksiä

 Asiakas kertoi kantelussaan OKV:lle, ettei kaupunki ollut käsitellyt hänen tieto-
/asiakirjapyyntöään julkisuuslain edellyttämällä tavalla. Kantelija arvosteli 
saamaansa päätöstä ja asian käsittelyyn kulunutta aikaa.

 Asiakas oli vaikeavammainen henkilö, jolle oli tehty kuljetuspalveluja koskeva 
päätös. Asiakas oli toimittanut kirjaamoon oikaisuvaatimuksen, joka sisälsi myös 
asiakirjapyynnön, käytännössä pyynnön saada aluetaksin toimittamia tietoja.

 Asiakkaalle oli ilmoitettu, että saa nähdä asiakirjat toimipaikassa, koska 
lähettäminen aiheuttaisi kohtuutonta virkahaittaa. Asiakas pyysi tietoja uudelleen. 
Asiakkaalle tehtiin päätös, jossa kerrottiin, ettei tietoja voida antaa, koska 
asiakirjat sisältävät muiden asiakkaiden salassa pidettäviä tietoja eikä tietoja voi 
teknisesti eritellä. Mukana oli virheellinen oikaisuvaatimusohje.

 Asiakirjapyyntöjä käsittelevät viranhaltijat eivät olleet saaneet tietoa 
asiakirjapyynnöstä, sillä kirjaamo ei ollut tunnistanut asiakirjapyyntöä 
oikaisuvaatimuksesta erilliseksi asiaksi. Siksi asia oli käsitelty yksilöasiainjaostossa, 
joka ei käsittele asiakirjapyyntöjä. 

 OKV:n mukaan julkisuuslain mukaisella asiakirjapyynnöllä ei ole muotovaatimuksia 
ja se olisi pitänyt tunnistaa. Käsittely viivästyi määräajoista ja päätöksessä oli 
virheitä.

 OKV ei pitänyt virheellisenä tapaa, että asiakirjat näytettiin toimipisteessä.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.okv.fi/media/filer_public/06/d2/06d2b28b-
ef64-49e7-87f6-5f424ca66c71/okv_1610_1_2015.pdf

https://www.okv.fi/media/filer_public/06/d2/06d2b28b-ef64-49e7-87f6-5f424ca66c71/okv_1610_1_2015.pdf


Kevään 2022 
tilaisuuksia

Aamukahvitilaisuudet

 pe 6.5.2022 klo 8.30-9.15 Aiheena: oikeus palveluihin pääsyyn

Sosiaaliasiamiesten 2021 selvitysten esittely henkilöstölle

 ke 27.4.2021 klo 13.00-14.30 Itä-Uusimaa/sosiaali- ja potilasasiamies Salla 
Ritala 

 pe 13.5.2021 klo 8.30-10.00 Päijät-Häme/sosiaaliasiamies Tarja Laukkanen 

Hallintopäätösmenettely –koulutus (samansisältöiset)

• to 21.4. klo 14.00-15.30

• ti 26.4. klo 14.00-15.30

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet –koulutus

• pe 3.6.2022 klo 8.30-12.00 

Tilaisuudet järjestetään Teamsilla. Ilmoittautuminen Verson 
tapahtumakalenterista: Tapahtumakalenteri - VERSO
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https://paijat-sote.fi/yhtyma/toimialat/sosiaalialan-osaamiskeskus-verso/kehittamis-ja-tutkimustoiminta/verson-tapahtumakalenteri/

