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Sosiaalipalveluita koskeva 
muistutus 

Tämä asiakirja sisältää salassa pidettäviä tietoja 
(Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
621/1999 § 24, 1 mom. 25 kohta). 

 
Arvoisa asiakas 
 
Tavoitteenamme on edistää asiakkaan oikeutta saamaan hyvää palvelua ja kohtelua kaupungin omissa tai os-
tamissa sosiaalipalveluissa. Mikäli kuitenkin olette tyytymätön saamaanne palveluun/kohteluun, Teillä on oikeus 
tehdä asiasta muistutus (koti- ja vanhuspalveluja koskevat muistutukset vanhus- ja hoitopalvelujohtajalle ja 
muita sosiaalipalveluita koskevat muistutukset sosiaalipalvelujohtajalle). (Laki sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista 812/2000 § 23). Saatte muistutukseenne kirjallisen vastauksen n. kuukauden kuluessa. 
Käytyä kirjeenvaihtoa ei liitetä asiakasasiakirjoihin. Muistutus ja vastaus lähetetään tiedoksi sosiaaliasiamie-
helle. 
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Asiakkaan henkilötiedot 

Sukunimi ja etunimet 
      

Henkilötunnus 
      

Lähiosoite 
      

Postinumero ja – toimipaikka  
      

Puhelinnumero (työ/koti) 
      

Alaikäisen holhoojan nimi ja hänen osoitteensa 
      

      

Muistutuksen tekijä (jos muu kuin asiakas) 

Nimi 
      

Lähiosoite 
      

Postinumero ja – toimipaikka 
      

Puhelinnumero (työ/koti) 
      

Muistutuksen aihe 
 

☐ palvelun laatu 

 

☐ asiakasasiakirjoja tai tietosuojaa koskeva 

☐ hakemuksen käsittelyaika 

 

☐ asiakaspalvelun saatavuus 

☐ epäasiallinen käytös/ 

         kohtelu 

☐ muu, mikä?       

_________________________ 
 

 

Muistutuksen kohde 

Toimintayksikkö 
      

Tapahtuma-aika 
      

Ketä/mitä muistutus koskee (esim. nimi ja virka-asema) 
      

Tapahtuman kuvaus (tarvittaessa eri liitteellä) 

      

mailto:kirjaamo@heinola.fi


 

    Muistutus 
 2 / 2  
 

 
 

Heinolan kaupunki 
Rauhankatu 3, 18100 Heinola  
Puh. (03) 849 30 (vaihde) 
kirjaamo@heinola.fi 
Y-tunnus 1068892-9 
www.heinola.fi 

 

 

 

☐ Jatkuu erillisellä liitteellä 

 

Vaatimukset ja kannanotot (tarvittaessa eri liitteellä) 

      

 

 

 

 

☐ Jatkuu erillisellä liitteellä 

 
Päiväys ja allekirjoitus 
      .       / 20        ------------------------------------------------------------------------------------ 
  Allekirjoitus ja       
                                              nimenselvennys  

Asiakkaan suostumus 
Suostun siihen, että sosiaalihuollon viranomainen tai muu sosiaalipalvelujen järjestäjä saa antaa asiakkuut-
tani koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tämän muistutuksen selvittämistä varten sen estämättä, mitä asiakir-
jasalaisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta on säädetty. Samalla suostun siihen, että muistutusasiakirjat anne-
taan tiedoksi sosiaaliasiamiehelle. 
 
__________________________________________________________ 
Asiakkaan allekirjoitus ja       
ja nimenselvennys 
 

 
Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen teke-
minen ei vaikuta asiakkaan oikeutta hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeu-
teen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. 
 

 
Muistutus palautetaan osoitteella:  
  
Koti- ja vanhuspalvelut: Muut sosiaalipalvelut: 
Heinolan kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimi 

Heinolan kaupunki,  
Sosiaali- ja terveystoimi 

Vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Sosiaalipalvelujohtaja 
PL 63 
18101 Heinola 

PL 63 
18101 Heinola 
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