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1 Monialainen asiakasyhteistyö
1.1

Taustaa

Asiakkailla on perustuslain suojaama itsemääräämisoikeus sekä 10 pykälän sääntelemä yksityiselämän ja henkilötietojen suoja, toisaalta perustuslaki takaa asiakkaille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturvan. Jälkimmäisten takaaminen edellyttää sitä, että asiakkaasta ja hänen tilanteestaan saadaan palvelutilanteessa riittävästi tietoja, jotta oikeat etuudet ja palvelut saadaan tuotettua hänelle oikea-aikaisesti. Itsemääräämisoikeuteen liittyy merkittävänä osana myös toisen puolesta
toimimista koskevat säännökset, tulkinnat sekä eettiset näkökohdat. Erityisesti vammaisten asiakkaiden kohdalla toisen puolesta toimimisen ongelmat nousevat useissa tilanteissa esiin. Toisaalta esimerkiksi lähiomaisella ei ole välttämättä välineitä toimia toisen henkilön puolesta riittävällä tavalla
asiakkaan parhaaksi, toisaalta asiakkaan oma itsemäärämisoikeus on riittävästi huomioitava palvelutilanteissa. Lähiomaisen ja omaisen käsitteeseen liittyy myös paljon erilaisia näkökulmia ja ongelmatiikkaa.
Viranomaisten tehtävät ja tiedonsaantioikeudet perustuvat lakiin. Esimerkiksi Kansaneläkelaitosta
koskeva laki Kansaneläkelaitoksesta (731/2001) määrittelee ensinnäkin sen lakisääteisen toiminnan,
ns. ydintoiminnan, joka kuuluu Kelan tehtäviin. Kelaa koskevissa etuuslaeissa puolestaan säädetään
tarkemmin etuuksien hakemisesta ja myöntöedellytyksistä sekä Kelan oikeudesta saada hakemuksen
ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot. Lähtökohtaisesti jokaisen toimijan ydintoiminnan toteuttamiseksi tarvittavat asiakastiedot tulee siis kyseisen toimijan saada käyttöönsä laissa säädetyn tehtävänsä toteuttamiseksi. Yksittäisen etuuden taikka palvelun saamiseksi yhden viranomaisen palveluissa asioiminen (esim. sähköisten palvelujen kautta itsepalveluna toteutuva asiointi) on useimmiten
selkeää ja yksinkertaista. Kelan etuuksien kohdalla Kelalla on etuuslakien perusteella oikeus saada
kaikki tarvittava tieto asiakkaan etuushakemuksen käsittelemiseksi. Tiedot saadaan pitkälti muilta
toimijoilta erilaisten teknisten käyttöyhteyksien kautta rajapintoja hyödyntäen taikka yhteisistä kansallisista rekistereistä (esim. tulorekisteri) ja tietovarannoista. Vasta, jos hakemuksen käsittelyyn ei
saada kaikkia tarvittavia tietoja muualta, pyydetään selvitystä asiakkaalta. Jo hakemuksen täyttövaiheessa saadaan asiakkaalta merkittävä määrä tarvittavista tiedoista. Jokainen toimija toteuttaa omaa
lakisääteistä tehtäväänsä ja prosessoi ja ratkaisee sille lainsäädännön pohjalta kuuluvan tehtävän, ei
muuta.
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Haasteet esiintyvät tilanteissa, joissa olemme asiakaslähtöisesti palvelemassa monialaisen yhteistyön
tarpeessa olevaa asiakasta. Henkilökohtainen elämäntilanne, terveydentila, elämänhallinnan ongelmat, heikot asiointikyvyt tai suuri tarve eri etuuksiin ja palveluihin voivat johtaa tilanteeseen, jossa
asiakas ei ole kyvykäs omia asioitaan kunnolla hoitamaan. Haasteita liittyy myös etuuksien ja palvelujen oikea-aikaisuuden varmistamiseen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan tarpeen lisääntymiseen.
Useiden toimijoiden velvoittavat lait, kuten myös Kelan etuuslait lähtevät siitä, että asiakas hakee
etuutta. Vasta tämän jälkeen on mahdollista hyödyntää etuushakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavia
tietoja asiakkaan tilanteesta. Tällöinkin saadaan etuuslakien perusteella käyttöön vain etuushakemuksen ratkaisemista varten tarvittavat tiedot ja laajempi, kokonaisvaltainen asiakkaan tilanteen läpikäynti tietyissä tilanteissa voi jäädä tekemättä.
Kansallisessa lainsäädännössä on useita erilaisia säännöksiä siitä, että viranomaisille ja toimijoille
asetetaan velvoitteita ohjata ja neuvoa asiakasta muiden toimijoiden palveluihin ja prosesseihin, lainsäädännössä on myös vaatimuksia viranomaisille ja kumppaneille tehdä yhteistyötä ja välittää tietoa
asiakkaan tilanteesta toiselle viranomaiselle, jotta asiakkaan etuuksien ja palvelujen kokonaisuus saataisiin paremmin haltuun ja asiakas saisi oikeat etuudet ja palvelut oikea-aikaisesti. Useissa tilanteissa monialaisesta yhteistyöstä on lailla säädetty, sen toteuttamiseksi tarvittavaan asiakastiedon
vaihtoon on joissakin säännöksissä edellytetty asiakkaan suostumuksen saamista. Kattavasti ja selkeästi asiasta on säädetty sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Asiakkaan ollessa sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa, on yhteistyövelvoitteet asetettu täsmällisesti. Sosiaalihuoltolaissa säädetään mm. missä
tilanteissa eri viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä, missä tilanteissa asiakkaalta tulee pyytää suostumus, mitä asiakastietoja ja asiakasasiakirjoja voidaan tallentaa jne. Haasteena on tässäkin se, että
asiakkaan sosiaalihuollon tarve tunnistetaan asiakkaan ollessa esimerkiksi Kelan palveluissa ja yhteistyön mahdollistamiseen tarvitaan edelleen paljon tiedon hyödyntämisen laajentamista koskevia
välineitä ja tietojärjestelmien kehittämistä tueksi. Sosiaalihuoltolain ulkopuolella olevien lainsäädäntöjen pohjalta tilanne onkin toinen. Monialaisesta yhteistyöstä on erityislakien puolella säädetty pistemäisesti ja vain tietyt täsmälliset edellytykset täyttävien asiakasryhmien (mm. työllisyyttä edistävä
monialainen palvelu, myöhemmin TYP-toiminta) kohdalla, lisäksi käytännössä sekä lainsäädännön
puutteet ja tulkinnat, että EU:n tietosuoja-asetus aiheuttavat epäselviä tilanteita. Lainsäädäntö ja asiakastietojen hyödyntäminen on säädetty organisaatio-, ei asiakaslähtöisesti ja asiakkaan suostumuksen pyytäminen toiminnan tueksi vaihtelee eri tilanteissa. Myös meneillään olevat Marinin hallitusohjelman hankkeet ja kokeilut ja niissä tehtävä asiakasyhteistyö on haastavaa. Asiakas saattaa ohjautua
monialaiseen palveluun tiettyjen kokeiluhankkeiden ja niitä varta vasten luotujen suostumuslomakkeiden käytön kautta, mutta osassa suostumusta ei voida hyödyntää eikä kokeilujen pohjaksi aina
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myöskään säädetä kokeilulainsäädäntöä. Myös niissä kokeiluissa (esimerkiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilut), joissa kokeilulainsäädäntö on, ei monialaisesta asiakasyhteistyöstä, asiakastiedon
hyödyntämisestä ja asiakkaan suostumuksen käytöstä ole välttämättä säädetty.

Kuva 1. Asiakkaan monialaiseen palveluun vaikuttavat kokonaisuudet
Tavoitteena tulisi olla se, että joku yhteisen asiakkaan ympärillä toimivista viranomaisista ja muista
toimijoista ottaisi kopin asiakkaasta. Eri toimijoiden tavoitteena olisi asiakkaan näkökulmasta ja tarpeista etenevä kokonaisprosessi ja osaoptimoinneista päästäisiin kohti asiakkaan kokonaisuuden
kartoitusta yhteisen asiakassuunnitelman kautta. Monialainen yhteistyö ja sen nykymaailman haasteiden ylittäminen on mahdollista ja meillä on paljon hyvääkin jo olemassa sekä lainsäädännössä että
käytännössä luoduissa yhteistyömalleissa. Kuitenkin laajempi ja oikein kohdentuva monialainen yhteistyö edellyttää mahdollistavaa lainsäädäntöä, tahtotilaa eri toimijoiden välillä, resursseja, osaamista, tietojärjestelmiä, välineitä sekä sovittuja toimintamalleja.
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Kuva 2. Monialaisen yhteistyön ydin ja edellytykset
Tässä selvityksessä kuvataan monialaisen yhteistyön tarpeet ja haasteet, asiaa koskeva lainsäädäntö
sekä suostumuskäytänteet. Selvityksessä keskitytään sosiaaliturvan perusturvaa toimeenpanevan
Kelan palveluihin ja etuuksiin ja niihin liittyvien muiden toimijoiden palveluihin ja etuuksiin. Esimerkiksi työeläkelaitosten tai muiden toimijoiden palveluihin ja etuuksiin liittyviä erityislainsäädäntöjä
ei ole kartoitettu. Selvityksen lopussa on kuvattu yhtenä monialaisen yhteistyön esimerkkinä Kelan
erityispalvelujen sisältöä ja käytänteitä sekä erityisesti vammaisten asiakkaiden tilanteisiin liittyvää
ongelmatiikkaa. Selvitys on osa Marinin hallitusohjelman vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin
kansallisen kokeiluhankkeen puitteissa toteutettavaa alueellista Eteva kuntayhtymän Silta omannäköiseen elämään –hanketta. Hankehakemuksen mukaan yksi hankkeen tavoitteista on tukea yhteistyömallien kehittämistä ja yhdyspintojen sujuvoittamista asiakkaan kokonaistilanteen huomioimiseksi
osana palvelutarpeen arviointiin ja elämänsuunnitteluun liittyviä käytäntöjä. Näissä korostuu ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan suostumukseen pohjautuvien tiedonjakamiskäytäntöjen kehittämistyö ja sen
suhde nykylainsäädäntöön. Monissa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen tilanteissa korostuu tarve
monialaiseen asiakasyhteistyöhön. Monialainen asiakasyhteistyö on yksi niistä ratkaisuista, jolla päästään
joustavampaan, asiakkaan itsemääräämisoikeutta lisäävään toimintamalliin, mihin henkilökohtaisen budjetoinnin malli kansallisen kokonaishankkeen myötä tähtää. Monialainen asiakasyhteistyö voi olla merkittävässä määrässä asiakastilanteita edellytys joustavalle henkilökohtaisen budjetoinnin mallille.
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Monialainen asiakasyhteistyö ja nykymaailman haasteet

Monialaiseen asiakasyhteistyöhön liittyy paljon haasteita, joiden vuoksi asiakkaiden oikea-aikaisten
palvelujen etuuksien määrittely ja määräytyminen on usein ongelmallista. Asiakkaan kokonaisprosessien alkuvaiheeseen tulisi saada laajemmat mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa tietoa siten,
että asiakkaan tilanteen parempi tunnistaminen sekä yhteistyöhön tarvittavat kumppanit saadaan
tunnistettua jo ensimmäisen asiakaskontaktin yhteydessä riittävällä tavalla. Seuraavassa on kuvattuna tunnistetut suurimmat haasteet ja esteet monialaisessa asiakasyhteistyössä.
1. Monialaista asiakasyhteistyötä tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen (asiakastietoja ei
saada riittävästi käyttöön). On tärkeää huomioida, että hyvin usein asiakas tarvitsee Kelan palveluista ainoastaan etuuksien käsittelyn ja talousasiat kuntoon ja hyvin pienellä osalla asiakkaita on
tilanne, jossa vuoropuhelua kumppaneiden kanssa tarvitaan. Monen moniongelmaisenkin perheen
tai asiakkaan kohdalla on usein näin. Tämä tuo fokuksen tärkeyden nimenomaan ensikontaktiin ja
tilanteen laajaan tunnistamiseen heti alussa, asiakkaiden ja perheiden tilanteiden räätälöity tunnistaminen asiakasta koskevien pohjatietojen ja muilta toimijoilta saatavien tietojen perusteella.
2. Oikeiden kumppanien löytäminen monialaiseen asiakasyhteistyöhön (tietoja ei saada käyttöön, jotta voitaisiin tunnistaa oikeat kumppanit). Käytännön arjessa tulisi saada riittävästi tietoa
asiakkaan tilanteesta, jotta tiedetään monialaiseen yhteistyöhön tarvittavat kumppanit. Kuka on
missäkin tilanteessa rekisterinpitäjä, joka tiedot omistaa, ja siten voi ne luovuttaa. Myös epätietoisuus toisen toimijan palveluista ja toimintamalleista on ongelma, kun toisen toimijan palvelua ja
asiakkaan tarvetta ei osata tunnistaa, ei myöskään ohjaamista, neuvomista ja syvällisempää asiakasyhteistyötä tapahdu. Tähän tarvitaan välineitä ja tietoisuuden lisäämistä myös nykylainsäädännön antamista mahdollisuuksista.
3. Asiakastietojen käsittely ja suostumus, lainsäädännön muutostarpeet ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Salassapidettäviä asiakastietoja (joita ovat käytännössä kaikki) saa luovuttaa toiselle taholle vain laissa säädetyllä perusteella. Yleensä tämä on säädetty siten, että tarvitaan asiakkaan suostumus tietojen luovuttamiseen ja kun asiakas antaa suostumuksen, päästään eteenpäin.
Lainsäädännöstä löytyy perusteet myös siihen, milloin asiakastietoja saadaan luovuttaa ilman asiakkaan suostumusta. Nämä tilanteet on rajattu eivätkä sinänsä ole ongelma mutta lainsäädännön
tulkinnat vaihtelevat, eri toimijat laativat omat suostumuslomakkeensa, jotta vaatimukset tulevat
selvästi heidän oman toimintansa osalta täytettyä ja epätietoisuutta ja erimielisyyttä esiintyy suos-
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tumusten hyödyntämisestä ylipäätään. Tämä on ollut nähtävissä erityisesti työllisyyden edistämisen juuri alkaneissa kuntakokeiluissa. Asiassa on ollut epäselvyyttä myös pidempään, erilaiset uudenlaiset toimintamallit ja kokeilut Kelan ja kumppaneiden välillä mm. kuntoutuspalveluissa ovat
aiheuttaneet ongelmia suostumuksen hyödyntämisen ja sen hallinnan osalta.
Esimerkki. Työllisyyden kuntakokeilujen tilanne Oulussa. Oulun alueen kuntoutuskokeilussa
Oulun kaupunki kokeilee työttömän työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa Työkykytiimiä. Työkykytiimissä työttömän tilannetta arvioidaan moniammatillisesti samalla tavoin, kuin
työllisyyttä edistävässä monialaisessa palvelussa eli TYP-toiminnassa toimitaan. Työkykytiimin
jäseniä ovat Kelan TYP-työkykyneuvoja, TYP:n terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä ja lääkäri. Työkykytiimiin asiakkaat voivat ohjautua työllisyyspalveluluista, TEpalveluista, Kelan palveluista ja Hyvinvointipalveluista. Työkykytiimiä konsultoidaan. Jotta tietoja voidaan vaihtaa, tarvitaan asiakkaan kirjallinen suostumus. Työkykytiimiin kytkeytyy Oulun kaupungin Työkykyohjelman mukainen Palo-hanke. Asiakkaita Työkykytiimiin konsultaatioon voi ohjautua myös Palo-hankkeesta. Nyt kun kuntakokeilussa ei ole suostumuslomaketta
tietojen vaihtoon, työkykytiimissä ei voida toteuttaa asiakkaan moniammatillista työkyvyn ja
kuntoutustarpeen arviointia kuntakokeilun asiakkaille. Mikäli asiakas ohjautuu Työkykytiimiin
TYP-toiminnasta ja hänet on kirjattu TYP-järjestelmään, työkykytiimissä kuntoutustarvetta
voidaan arvioida TYP-lain perusteella. Jos taas asiakas ohjautuu Työkykytiimin konsultaatioon
Palo-hankkeesta, kuntoutustarve voidaan arvioida työkykyhankkeen suostumuslomakkeen perusteella. Kaikkiaan se, että mistä asiakas ohjautuu Työkykytiimiin, vaikuttaa siihen, voidaanko kuntakokeilussa kokeilla moniammatillista yhteistyötä asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Verkostoyhteistyö kumppaneiden ja ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta tilanne
on hankala ymmärtää. Kuntakokeilujen tavoitteena on kokeilla moniammatillista yhteistyötä
kaikkien työttömien asiakkaiden palveluntarpeen arvioinnissa ja palvelussa työllistymisen
edistämiseksi. Moniammatillinen yhteistyössä tulee olla mahdollisuus tietojen vaihtoon myös
kuntoutus- ja toimintakykyyn liittyvissä tiedoissa, jotka tarvitaan työllistymissuunnitelman
laatimiseksi. Tämä ei siis tällä hetkellä toteudu kaikkien asiakkaiden kohdalla.
Asiakasyhteistyölainsäädännön eriytyminen vain tietyille asiakasryhmille voi siten johtaa eriarvoistumisen lisääntymiseen. Vuonna 2015 kumottu kuntoutuksen asiakasyhteistyölaki, joka mahdollisti hyvin monialaisen asiakasyhteistyön. Sen tilalle säädettiin monialaisesta työllistymistä
edistävästä palvelusta annettu laki (ns. TYP-laki), jonka pohjalta monialaista palvelua on mahdol-
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lista saada vain laissa tarkoin määritelty joukko asiakkaita ja monialainen palvelu laukeaa mahdolliseksi suhteellisen myöhään asiakkaiden työttömyyden polulla vaikka tarvetta ennakoivempaan
palveluun olisi monissa tilanteissa jo aiemmin. TYP-laki ja sen mahdollistama monialainen palvelu
edellyttää, että asiakas saanut vähintään 300 päivää työmarkkinatukea, on 25 vuotta täyttänyt ja
ollut yhdenjaksoisesti vähintään 12 kuukautta työttömänä taikka on alle 25-vuotias ja ollut vähintään kuuden kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työttömänä. Asiakastietojen hyödyntäminen on kapeaa, tiettyjä tarkoin määriteltyjä asiakasryhmiä koskevaa eikä laaja-alaisia, moninaisia asiakkaiden tarpeita siten huomioida riittävästi lainsäädännössä. Tämä johtaa asiakkaiden eriarvoisuuden
lisääntymiseen, kun TYP-lain edellytykset täyttävä pääsee monialaisen palvelun piiriin mutta asiakas, joka ei edellytyksiä täytä, ei pääse, vaikka asiakkaan tarve sitä edellyttäisi.
4. Yhteisten prosessien, toimintamallien sekä suostumuksenhallinnan puutteet. Ongelmana
ovat myös yhteisten prosessien ja toimintamallien puutteet suostumukseen liittyen. Suostumukseen liittyvien muotovaatimusten täyttäminen (vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja on asiakkaalle ymmärrettävä), yhteisten suostumuslomakkeiden puute, suostumusprosessin kuvaaminen ja sopiminen, suostumusten hallinta ovat haasteellisia. Asiakkaalta voidaan pyytää useita eri
suostumuksia samassa tilanteessa eri toimijoiden taholta, pystyykö hän ymmärtämään, mihin on
suostunut ja miten suostumuksia hallitaan. Missä suostumuksia säilytetään ja miten sen voi peruuttaa, minne se kirjataan, mikä toimija näkee kirjatun suostumuksen tai sen peruutuksen jne. Suostumuksen sisältö, EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset suostumukselle sekä suostumusten tulkintakäytännöt ovat käytännössä iso haaste. Lisäksi pysyvään toimintaan on vielä pitkä matka, kun
tällä hetkellä useissa tilanteissa toimitaan kokeiluissa ja hankkeissa.
Lainsäätäjän tietoinen ratkaisu rajata asiakastietojen luovuttamista ja samalla käytännössä laajempaa yhteistyötä voidaan nähdä ongelmana. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja tietosuojan kaventamisen hyödyt ja haitat olisi hyvä arvioida perusteellisesti.
5. Asiakastietojen käsittely yhteisessä, tietoturvallisella välineellä tapahtuvassa vuoropuhelussa, asiakastietojen kirjaaminen. Asiakasyhteistyössä on tietyissä tilanteissa haastavaa tietää
mitä asiakastietoja voi yhteisessä vuoropuhelussa käsitellä, mitä tietoja voidaan kirjata kunkin toimijan omiin järjestelmiin. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaissa säännökset asiasta asiakassuunnitelman osalta mutta muualla lainsäädännössä ei asiasta ole säädetty. Meiltä puuttuu myös yhteinen
kansallinen tietoturvallinen vuoropuheluun tarkoitettu väline, jonka tarve on ollut jo pitkään ilmeinen.
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6. Monialaiseen asiakasyhteistyöhän tulee osoittaa riittävät ja osaavat resurssit. Monialainen
asiakastyö edellyttää täsmennyksiä ja selkeytystä lainsäädäntöön mutta myös resursointia ja osaamista, tahtotilaa, prosesseja, toimintamalleja sekä järjestelmiä tuekseen. Muutoin yhteistyö ei mahdollistu. Myös yhteisiä tavoitteita kumppaneiden välillä on kirkastettava. Ammattihenkilöstöllä ei
välttämättä ole riittävästi resursseja panostaa pakollisten tehtävien lisäksi kokonaisvaltaiseen
asiakkaan tilanteen läpikäyntiin kumppaneiden kanssa. Lisäksi toisen organisaation toimihenkilön asiantuntemusta arvostetaan ja varotaan astumasta toisen toimijan tehtäväkentälle.
Myös luottamusta eri organisaatioiden toimihenkilöiden välille tarvitaan lisää.
Mahdollisuuksia yllämainittujen haasteiden ja esteiden taklaamiseen on paljon. Seuraavassa on
kuvattu esimerkinomaisesti yhteisen asiakassuunnitelman tekeminen ja monialainen yhteistyö
yhteisasiakkuus –ajattelun kautta.

Kuva 3. Yhteisasiakkuus ja sitä mahdollistavat tekijät
On huomattava, että tilanne muuttuu ajassa entistä monimuotoisemmaksi. Hallitusohjelman
hankkeiden ja kokeilujen suunnittelussa käydään asiaa eri puolilla hankkeita läpi ja pohditaan,
miten asiakkaan suostumusta voitaisiin hyödyntää. Ratkaisut eroavat toisistaan eri hankkeissa ja
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kokeiluissa. Lisäksi suostumusta koskevat EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat velvoitteet johtavat usein siihen, että eri toimijat pyytävät asiakkaalta suostumusta samassa tilanteessa. Näin ollen
asiakas antaa suostumuksia eri toimijoille ja tilanne voi olla hyvin epäselvä suostumuksenhallinnan näkökulmasta. Asiakas ei välttämättä tiedä, mihin suostumuksen on antanut ja miten sitä voi
hallita, esimerkiksi peruuttaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä työllisyyspalvelujen rakennemuutos tulevat monimutkaistamaan tilannetta entuudestaan, kun uusia hallinnontasoja rakennetaan, tehtäviä siirtyy kokonaan uusille toimijoille ja tätä kautta asiakkaan etuuksien ja palvelujen keskiössä olevien toimijoiden joukko laajenee ja muuttuu entisestään.

2 Viranomaisten välinen asiakasyhteistyö ja sitä koskeva lainsäädäntö
Hallintolaista, sosiaalihuollon lainsäädännöstä sekä yhteistyötä koskevasta erityislainsäädännöstä
löytyvät yhteistyövelvollisuudet eri tilanteissa. Kyse on asiakkaan eduksi tehtävästä yhteistyöstä. Sosiaalihuollon lainsäädännöstä löytyvät säännökset suostumusperusteisesta yhteistyöstä sekä yhteistyöstä ilman suostumusta. Lisäksi säädetään arkaluontoisten asioiden kirjaamisesta. Vaikka muussa
lainsäädännössä ei ole vastaavia säännöksiä kuin sosiaalihuollon lainsäädännössä, niin sosiaalihuollon lainsäädäntö kuvaa hyvin yhteistyön tarkoitusta ja sitä millä tasolla asiakastietoa saa luovuttaa ja
kirjata suostumuksen perusteella. Tällainen sosiaalihuoltolakia vastaava kattava lainsäädäntö tarvittaisiin myös muiden monialaisen palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kohdalle silloin, kun kyse ei
ole sosiaalihuollon palvelujen tarpeesta eikä sosiaalityöstä, jolloin sosiaalihuoltolaki ja sen kattavat
säännökset eivät tule sovellettavaksi.
Käytännössä asiakkaalta tulee pyytää suostumusta siihen, että viranomaisyhteistyöhön lainsäädännössä velvoitetut tahot voivat vaihtaa sellaista arkaluonteista ja tarpeellista tietoa, jonka avulla hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden. Viranomaiset voivat kirjata omiin
asiakirjoihin sellaiset yhteistyössä saamansa asiakastiedot, jotka ovat tarpeellisia yhteisen asiakkaan
asian hoitamiseksi sanotussa organisaatiossa.
Kelan toiminnassa suostumusperusteisia menettelyjä on käytössä joissakin tilanteissa, joissa lakiin on nimenomaisesti tai välillisesti sisällytetty suostumus toiminnan edellytykseksi tai suostumuksen käyttö
muuten on arvioitu mahdolliseksi. Lainsäädäntöön perustuva yhteistyö asiakkaan eduksi ja asiakkaan riittävään informointiin perustuvalla suostumuksella luo perustan suostumusperusteiselle yhteistyölle. Asiakkaan suostumusta ei tule pyytää kuin niiden tietojen luovuttamiseen, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan
edun mukaisen kokonaisuuden muodostamiseksi viranomaisyhteistyössä. Näin yhteistyössä on mahdollista noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita henkilötietojen suostumusperusteiselle käsittelylle.
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3 Yleislainsäädäntö
3.1

Yhteistyö ja salassapito

Viranomaisten yhteistyövelvollisuudesta säädetään eri tasoisesti eri laeissa. Hallintolaissa on yleissäännökset ja erityslainsäädännössä tarkemmat. Sosiaalihuollon asiakasyhteistyölainsäädäntö on varsin laaja
ja myös työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteistyöstä annetussa laissa on yksityiskohtaista sääntelyä. Julkisuuslaissa on keskeiset yleissäännökset salassapidosta ja yksityisyyden suojasta sekä siitä poikkeamisesta.

3.2

Hallintolaki (434/2003)

8 § Neuvonta.
Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen
liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.
10 § Viranomaisten yhteistyö.
Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista
tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä.

3.3

Perustuslaki (731/1999)

Perustuslain 10 §:ssä turvataan yksityiselämän suojaa ja velvoitetaan säätämään henkilötietojen suojasta
lain tasolla. Tietosuoja on merkityksellistä myös EU:n perusoikeuskirjan kannalta. EU:n perusoikeuskirjan
7 artiklassa turvataan yksityiselämän suoja ja 8 artiklassa jokaisen oikeus henkilötietojensa suojaan. (4)
Perustuslakivaliokunnan mukaan on lähtökohtaisesti riittävää perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta,
että sääntely täyttää EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa asetetut vaatimukset. Valiokunnan mukaan henkilötietojen suoja tulee turvata ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen yleislainsäädännön nojalla.
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18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus.
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.
Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.
19 § Oikeus sosiaaliturvaan.
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen
ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen
kasvu. Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

3.4

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)

Tietosuojan näkökulmasta suostumuksella tarkoitetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (myöhemmin GDPR)
mukaista suostumusta. Tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa määritellään suostumus yhdeksi niistä vaatimuksista, joiden on täytyttävä, jotta asian käsittely on lainmukainen. Suostumus on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaan vaihtoehtoinen sille, että viranomaisen oikeus tietojen hyödyntämiseen perustuu siihen,
että viranomainen toteuttaa lakisääteistä velvoitettaan. Näin ollen, mikäli asian käsittely ei perustu viranomaisen lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, voidaan suostumusta tämän perusteella hyödyntää.
Silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen on täytettävä GDPR:n vaatimukset. GDPR:n 7 artikla asettaa käsittelyperusteena käytettävälle suostumukselle tiukat edellytykset.
Jotta suostumus on pätevä, sen on oltava





yksilöity
tietoinen
aidosti vapaaehtoinen ja
yksiselitteinen tahdonilmaisu.

Rekisteröity voi antaa suostumuksen ennalta määriteltyyn, nimenomaiseen ja lailliseen tarkoitukseen. Jos
henkilötietojen käsittelyn tarkoitus muuttuu, on pyydettävä uusi suostumus ennen käsittelyn aloittamista.
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Suostumuksen vapaaehtoisuus pitää sisällään myös sen, että rekisteröidyllä on aina oltava mahdollisuus
kieltäytyä suostumuksen antamisesta sekä peruuttaa antamansa suostumus ilman, että suostumuksen peruuttamisesta aiheutuu rekisteröidylle haitallisia seurauksia. Suostumuksen peruuttamisen tulee aina olla
rekisteröidylle yhtä helppoa kuin suostumuksen antamisen. Oikeudesta ja tavasta peruuttaa suostumus
tulee kertoa rekisteröidylle ennen suostumuksen antamista.
Suostumusta ei voida pitää vapaaehtoisena tilanteessa, jossa rekisteröity on suhteessa rekisterinpitäjään
heikommassa asemassa. Tällaisesta tilanteesta on yleensä kyse esimerkiksi silloin, jos rekisterinpitäjänä
toimii viranomainen. Suostumukseen viranomaisen käsittelyperusteena suhtaudutaan tietosuojanäkökulmasta varauksellisesti.
Lainsäädännössä ei kuitenkaan aseteta ehdotonta kieltoa sille, etteikö myös suostumusta voitaisi esimerkiksi Kelan tapauksessa käyttää käsittelyperusteena, mutta tällaisissa tilanteissa suostumuksen vapaaehtoisuusvaatimus korostuu.
GDPR ei aseta suostumuksen antamismenettelyssä käytettäville teknisille tai muille ratkaisuille rajoitteita.
GDPR ei myöskään aseta rajoituksia sille, voiko toinen taho pyytää suostumusta toisen toimijan puolesta.
Esimerkiksi Kela voi pyytää suostumuksia tietojenvaihdolle, jossa suostumuksen saa Kelan lisäksi toinen
tietojenvaihtoon osallistuva taho Kelan vaihtaessa tietoja kyseisen tahon kanssa.
Sen lisäksi, että suostumuksella voidaan tarkoittaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista käsittelyperustetta,
voidaan asiakkaan suostumuksella tapahtuvasta toiminnasta puhua esimerkiksi Kelaa koskevassa lainsäädännössä. Tällaisissa tilanteissa suostumuksella tarkoitetaan siis eri asiaa, kuin puhuttaessa suostumuksesta käsittelyperusteena, ja suostumukselle asetettavat kriteerit ja vaatimukset voivat olla erilaisia.
3.5

Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojalaki täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista.
Laissa säädetään muun muassa tietosuoja-asioita valvovan viranomaisen nimittämisestä ja organisaatiosta
sekä sen toimivaltuuksista.

3.6

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat.
Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:
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25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä
tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta;
7 luku 26 § Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen.
Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen
Viranomainen voi antaa salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tiedon, jos:
1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty; tai
2) se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa.
Julkisuuslakiin viitataan useissa erityislaeissa (mm. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
(916/2012) 13 luvun 7 pykälä). Tällöin muoto on yleensä sellainen, että säädetään, jollei laissa toisin säädetä, tietojen luovuttamiseen ja talletettujen tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Näin ollen julkisuuslaki tulee yleislakina sovellettavaksi, kun
erityislaeissa ei ole säännöksiä esimerkiksi tietojen luovuttamisesta ja tallennettujen tietojen julkisuudesta. Julkisuuslain perusteella salassa pidettävien tietojen luovuttaminen on mahdollista asiakkaan antaman suostumuksen pohjalta. Ongelmaksi tulee kuitenkin aina se, että tunnistetaan käytännössä tilanne,
jossa asiakkaan suostumus tulee pyytää. Lisäksi erityislakien mukaiset monialaista asiakasyhteistyön velvoitetta koskevat säännökset rajoittavat yhteydenpitoa siitä näkökulmasta, että niissä on aina säädetty,
mitkä toimijat voivat monialaisessa yhteistyössä olla mukana. Näin ollen tilanteissa, joissa tiettyä viranomaista taikka organisaatiota ei olla mainittu yhteistyövelvoitteessa, on tämän toimijan vaikea osallistua
yhteiseen vuoropuheluun muiden toimijoiden kanssa, sen roolia ei välttämättä tunnisteta ja asiakkaan antaman suostumuksenkin pohjalta tulkinnat yhteistyön mahdollisuudesta ja tietojen vaihdosta ovat epäselvät.
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
(159/2007)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (myöhemmin asiakastietolaki),
säädettiin edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista käsittelyä ja tuli voimaan 1.7.2007. Lailla on luotu yhtenäinen valtakunnallinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä (Kanta-palvelut) terveydenhuollon palvelujen tuottamiseksi potilasturvallisesti ja tehokkaasti sekä potilaan tiedonsaantimahdollisuuksien edistämiseksi. Laissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn yleisistä vaatimuksista, jotta turvataan näiden tietojen käytettävyys, eheys ja säilyminen sekä asiakkaan yksityisyyden suoja näiden tietojen käytössä. Kanta-palvelujen
rakentaminen ja toteutus annettiin Kelan tehtäväksi. Asiakastietolaki ja Kanta-palvelut mahdollistavat asiakkaiden tietojen hyödyntämisen terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa, lääkärintodistuksia voidaan
saada myös välityspalvelun kautta Kelan etuushakemusten liitteeksi. Välitysperusteena on asiakkaan suostumus ja se, että asiakirja laadittu Kelan etuushakemusta varten.
Asiakastietolain meneillään oleva uudistus tuo tiedon hyödyntämiseen muutoksia, mikäli eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys 212/2020 vp etenee suunnitellusti. Pääasialliset muutokset hallituksen
esityksessä luovat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa asettamalla sosiaalihuollon palvelunantajille velvoitteen liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi sekä mahdollistamalla tietojen luovutuksen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta. Asiakastietolain muutos laajentaa välitysmahdollisuutta myös esimerkiksi Kelalle muihin sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakirjoihin kuin lääkärinlausuntoihin ja uusina välitysperusteina ovat vastaanottajan
lakisääteinen oikeus saada tietoja sekä luovuttajan tiedonantovelvollisuus.
Lakiehdotus sisältää myös sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tarpeelliset tiedonhallintaa koskevat
säännökset sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät välttämättömät muutokset. Terveydenhuollossa käytössä olevasta potilaalta kysytystä laajasta suostumuksesta luovuttaisiin. Asiakkaalla olisi
edelleen mahdollisuus kieltää tietojensa luovutus terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä ja vastaava
luovutuskielto otettaisiin käyttöön myös sosiaalihuollossa. Terveydenhuollossa asiakastietojen käsittelyn
edellytyksenä olisi myös jatkossa tietoteknisesti varmistettu hoitosuhde tai muu lakiin perustuva oikeus. Vastaavasti edellytys asiakastietojen käsittelylle sosiaalihuollossa olisi tietoteknisesti varmistettu asiakassuhde
tai muu lakiin perustuva oikeus.
Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista myös siten, että
asiakas itse voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja
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omatietovarantoon. Hyvinvointitiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksen perusteella tietoturvallisesti. Asiakkaalla olisi mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö
asioimaan puolestaan sähköisesti.

4 Erityislainsäädäntö
4.1
4.1.1

Sosiaalihuollon lainsäädäntö
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

6 § Neuvonta ja ohjaus.
Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten, nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan ja ohjaukseen. Neuvontaa ja ohjausta järjestäessään sosiaalihuollon on tarvittaessa toimittava yhteistyössä terveydenhuoltolain
(1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa järjestävän perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen kanssa.
35 § Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon,
pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan
viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.
Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan,
terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen
henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.
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Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulain 25 ja 25 c §:ssä. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen siten kuin 1–3 momentissa säädetään ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen
tietojen perusteella tarvitse tehdä lastensuojeluilmoitusta.
Iäkkään henkilön palvelutarpeesta ilmoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä vanhuspalvelulain 25
§:ssä säädetään.
39 § Asiakassuunnitelma.
Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava,
ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhdessä asiakkaan kanssa siten kuin 36 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.
Asiakassuunnitelma sisältää asiakkaan palvelutarpeen edellyttämässä laajuudessa:
1) asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion tuen tarpeesta;
2) asiakkaan arvion ja ammatillisen arvion 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;
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9) suunnitelman toteutumisen seurantaa, tavoitteiden saavuttamista ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot.
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa. Suunnitelman sisältö on sovitettava yhteen henkilön tarvitsemien muiden hallinnonalojen palvelujen ja tukitoimien kanssa. Velvollisuudesta suunnitelman laatimiseen sekä suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, voidaan asiakkaan suostumuksella laatia sosiaalihuollon ja muiden hallinnonalojen palveluja ja tukitoimia koskeva yhteinen suunnitelma, jossa on suunnitelman
laatimiseen ja käyttöön nähden tarpeellisia tietoja. Yhteisen suunnitelman laatimisesta ilman asiakkaan
suostumusta säädetään erikseen.
Jos asiakkaan tukena toimii omaisia tai muita läheisiä henkilöitä, laaditaan heidän tukemiseensa liittyvä
suunnitelma tarvittaessa erikseen.
40 § Ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta.
Jos asiakkaan tarpeisiin ei voida vastata vain sosiaalihuollon toimin, asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista
vastaavan sosiaalihuollon ammattihenkilön, omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan
työntekijän on asiakkaan suostumuksella otettava yhteyttä siihen viranomaiseen, jonka vastuulle
tarvittavien toimien järjestäminen ensisijaisesti kuuluu.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen viranomaisen tulee asiakkaan suostumuksella ilmoittaa siihen yhteyttä ottaneelle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä, mihin toimiin se on ilmoituksen johdosta ryhtynyt. Ilmoittamista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen
tarpeetonta.
Tietojen luovuttamisesta ilman asiakkaan suostumusta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista annetussa laissa (812/2000). Asiakkaan ohjaamisesta toimivaltaiseen viranomaiseen säädetään hallintolaissa.
41 § Monialainen yhteistyö.
Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi toimenpiteestä
vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, että käytettävissä on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Jos henkilön tarpeiden arviointi
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ja niihin vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen.
Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden.
Työntekijän on oltava tarpeen mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin sekä tarvittaessa henkilön omaisiin ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään.
Tietojen antamisesta ilman asiakkaan suostumusta ja asiakastietojen kirjaamisesta monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa sekä sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista virka-apua muilta viranomaisilta
säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.

4.1.1.1

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

14 § Asiakirjasalaisuus.
Sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä.
Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä
antaa sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.
Asiakirjan salassapidon lakkaamisesta sosiaalihuollossa on voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 31 §:ssä.
15 § Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto.
Sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa
seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa
paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän
hoitaminen niiden lukuun on päättynyt.
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Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan toimeksiannosta tai sen lukuun taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai
lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen nojalla annetusta luvasta muuta johdu. Asiakas, hänen
edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asiakkuuden perusteella saatuja salassa pidettäviä
tietoja, jotka koskevat muita kuin asiakasta itseään.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen
hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asiakas, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muitakin
kuin häntä itseään koskevia tietoja, kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asiakkaan tiedonsaantioikeus on perustunut.
16 § Suostumus tietojen antamiseen.
Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai niin kuin
laissa erikseen säädetään. Milloin asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa alaikäisen asiakkaan laillisen edustajan suostumuksella, jos edustajalla itsellään ei ole oikeutta tiedon saantiin
11 §:n 3 momentissa tarkoitetusta syystä.
17 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi.
Jos 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas tai hänen laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa antaa asiakirjasta
salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, hoidon, huollon tai koulutuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi taikka
toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Tietoja saa kuitenkin antaa vain, jos:
1) se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpeessa terveytensä, kehityksensä tai turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi eikä hoidon tai huollon tarvetta muutoin voida selvittää taikka hoidon tai
huollon toimenpiteitä toteuttaa;
2) tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi; tai
3) tieto on tarpeen asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi eikä asiakkaalla itsellään
ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä.
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Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tietoja saa antaa toiselle sosiaalihuollon viranomaiselle,
sen toimeksiannosta sosiaalihuollon tehtäviä suorittavalle henkilölle tai yhteisölle sekä muulle viranomaiselle.
Yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävälle taikka yksityiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa antaa tietoja 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuitenkin vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä asiakkaan välittömän hoidon tai huollon toteuttamiseksi tai muusta tähän rinnastettavasta syystä.
Lisäksi sosiaalihuollon viranomainen saa 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyillä edellytyksillä antaa tietoja
asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henkilölle tai yhteisölle, jolle tiedon antaminen on välttämätöntä asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi taikka sosiaalihuollon toimenpiteen toteuttamiseksi.
18 § Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta eräissä muissa tilanteissa.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai henkilötietolaissa säädetään,
sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa, jos se on välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen
edustajan suostumuksesta riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle asiassa, jossa sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus panna asia vireille taikka osallistua vireillä
olevan asian käsittelyyn tai toimeenpanoon antamalla lausunto tai selvitys taikka muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle etuutta koskevan väärinkäytöksen selvittämiseksi, jos väärinkäytöstä on perusteltua
syytä epäillä.
Sosiaalihuollon järjestäjän tai toteuttajan tulee pyydettäessä antaa asiakkaan tai tämän laillisen edustajan
suostumuksesta riippumatta tieto salassa pidettävästä asiakirjasta poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle, jos se on tarpeen sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta säädetään ilmoitusvelvollisuus rikoslain (39/1889) 15 luvun 10 §:ssä, taikka jonka enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.
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Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tiedon, kun epäillään edellä 2 momentissa
tarkoitettua rikosta taikka silloin, kun epäillään jonkun syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään rikokseen, jos sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin
tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Lisäksi sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja saa salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan
on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua
väkivallan kohteeksi.
Sosiaalihuollon viranomainen saa 1–3 momentissa tarkoitettujen tapausten lisäksi antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos se on välttämätöntä tarkistettaessa sosiaalihuollon viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi olennaisen tärkeää tietoa tilanteissa, joissa viranomaisella itsellään on oikeus
saada tieto.
19 § Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja sen lakkaaminen.
Mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai tässä laissa säädetään asiakirjasalaisuuden lakkaamisesta tai siitä poikkeamisesta, koskee soveltuvin osin myös vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.
21 § (9.8.2019/935) Tietojen luovuttaminen.
Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta näiden henkilörekistereissä olevia edellä 20 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta
riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten. Sosiaalihuollon viranomaisen tulee etukäteen ilmoittaa asiakkaalle tietojen luovuttamisesta.

4.1.2

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)

8 § Asiakastietojen kirjaaminen organisaatioiden välisessä monialaisessa yhteistyössä.
Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvat henkilöt voivat salassapitosäännösten estämättä:
1) kirjata edustamansa organisaation asiakirjoihin sellaiset yhteistyössä saamansa sosiaalihuollon asiakastiedot, jotka ovat tarpeellisia yhteisen asiakkaan asian hoitamiseksi sanotussa organisaatiossa;
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2) tallettaa yhteistyön perusteella laaditun asiakassuunnitelman, muistion tai vastaavan asiakirjan sanotussa organisaatiossa, jos se on asiakkaan kannalta tarpeellista siinä asiassa, jonka hoitamiseksi asiakirja
on laadittu.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja asiakastietoja koskeviin salassapitovelvoitteisiin ja niistä poikkeamiseen sovelletaan, mitä asiakaslain 14–16, 19 ja 27 §:ssä säädetään, riippumatta siitä, minkä organisaation
asiakirjoihin ne sisältyvät.

4.1.3

Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

4 § Toimeenpano.
4 § 3 momentti; Kunnan ja Kansaneläkelaitoksen tulee tehdä yhteistyötä toimeentulotuen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kansaneläkelaitoksen on tarvittaessa ohjattava ja neuvottava perustoimeentulotuen hakijaa
kunnan sosiaalihuollon palveluihin hakeutumisessa. Kansaneläkelaitoksen ohjaamis- ja toimimisvelvollisuudesta, velvollisuudesta monialaiseen yhteistyöhön sekä kunnassa laadittavasta asiakassuunnitelmasta
säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35, 39 ja 41 §:ssä.

4.2
4.2.1

Terveydenhuollon lainsäädäntö
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

8 a § Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa tai kun potilas muutoin tarvitsee sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja on sovellettava niitä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon säännöksiä,
jotka potilaan edun mukaisesti parhaiten turvaavat tuen tarpeita vastaavat palvelut ja lääketieteellisen tarpeen mukaisen hoidon
30 § Yhteistyö ja ohjaus muuhun kuntoutukseen.
Jos henkilö tarvitsee kuntoutusta, jota ei ole säädetty kunnan tehtäväksi tai jota ei ole tarkoituksenmukaista järjestää perusterveydenhuollossa, kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että asianomaiselle annetaan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista. Henkilö on ohjattava tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin,
sosiaali-, työhallinto- tai opetusviranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen tai muun palvelujen järjestäjän
palvelujen piiriin yhteistyössä näitä palveluja järjestävien tahojen kanssa.
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Palvelujen yhteensovittaminen muiden kuntoutusta antavien tahojen kanssa määritellään potilaan yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa.

4.2.2

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

13 § Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapito.
Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä.
Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen
tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä,
tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Sivullisella tarkoitetaan tässä
laissa muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, saadaan antaa:
1) potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa
erikseen nimenomaisesti säädetty;
2) potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä yhteenveto annetusta hoidosta potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle ja potilaan hoidosta
vastaavaksi lääkäriksi mahdollisesti nimetylle lääkärille potilaan tai hänen laillisen edustajansa suullisen
suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän suostumuksen mukaisesti;
3) potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle,
jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi;
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4) tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai
muulle hänen läheiselleen tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että
potilas kieltäisi näin menettelemästä; sekä
5) kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi; luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon
toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö saa salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä
varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.
Edellä 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella tarkoitetaan
muuta kuin kirjallisesti tai suullisesti annettua suostumusta, jonka potilas on antanut vapaaehtoisesti tietoisena tietojen luovuttamisesta, luovutuksensaajasta, luovutettavista tiedoista sekä luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta ja luovuttamisen merkityksestä.
Edellä 2–4 momentissa tarkoitetusta tietojen luovuttamisesta ja sen perusteesta tulee tehdä merkintä potilasasiakirjoihin.

4.2.3

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

12 § 1 Työterveyshuollon sisältö.
Työnantajan järjestettäväksi 4 §:ssä säädettyyn työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti
6) yhteistyö muun terveydenhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa; tarvittaessa yhteisen työpaikan työnantajien työterveyshuollon palvelujentuottajien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa;
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Työvoimapalveluita koskeva lainsäädäntö
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

4 § Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoaminen.
4 momentti Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää muita palveluja kuin julkisia työvoima- ja yrityspalveluja
tai jos palvelun järjestämisvastuu on muulla viranomaisella tai taholla, työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja
elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava
asiakkaalle tietoa muista palvelumahdollisuuksista sekä tarvittaessa ohjattava asiakas muun viranomaisen
tai palvelun järjestäjän palvelujen piiriin yhteistyössä näiden kanssa.
12 luku 6 § Tiedonsaantioikeus.
Työ- ja elinkeinotoimistolla, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksella, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä maksutta julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpanossa välttämättömät tiedot muulta valtion viranomaiselta, kunnan viranomaiselta, Kansaneläkelaitokselta, työttömyyskassalta,
Eläketurvakeskukselta, Työttömyysvakuutusrahastolta, julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen palveluntuottajalta sekä 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun työkokeilun järjestäjältä.
Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tuottajalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta työ- ja elinkeinotoimistolta, työ- ja elinkeinohallinnon
asiakaspalvelukeskukselta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta henkilöasiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun järjestämiseksi.
Työnantajalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta työ- ja elinkeinoviranomaiselta työ- ja virkasuhdetta koskevissa laeissa säädetyn irtisanotun työntekijän ja viranhaltijan takaisin ottamista koskevan velvollisuuden täyttämiseksi tieto siitä, onko
työnantajan yksilöimä henkilö työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Työnantajalla on lisäksi oikeus
saada 7 luvun 3 §:n 3 momentissa säädetyn palkkatuen myöntämisedellytyksen täyttämiseksi tieto siitä,
onko työnantajan yksilöimä henkilö, jonka työsuhde on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12
kuukauden aikana, työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen
käyttöyhteyden avulla.
13 luku 7 § Tietojen luovuttaminen asiakastietojärjestelmästä.
Jollei laissa toisin säädetä, tietojen luovuttamiseen työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä ja
siihen talletettujen tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

4.3.2

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)

2 § Ohjaus monialaiseen yhteispalveluun.
Työttömällä on monialaisen yhteispalvelun tarve, jos hänen työllistymisensä edistäminen edellyttää työ- ja
elinkeinotoimiston, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien 1 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen palvelujen yhteensovittamista.
Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kansaneläkelaitos arvioi, onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun
tarve, kun työtön on:
1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella;
2) täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 1
luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta; tai
3) alle 25-vuotias ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.
Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kansaneläkelaitos ohjaa monialaiseen yhteispalveluun 2 momentissa
säädetyt edellytykset täyttävän työttömän, jolla on monialaisen yhteispalvelun tarve.
Kansaneläkelaitoksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä
oikeus antaa työ- ja elinkeinotoimistolle ja kunnan sosiaalihuollon tehtäviä hoitavalle viranomaiselle mo-
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nialaisen yhteispalvelun tarpeen arvioimiseksi tieto 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle työttömälle maksetuista työmarkkinatukipäivistä. Kansaneläkelaitos voi luovuttaa tiedot konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla
9 § Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri.
3 mom. Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa oleva, jolle on myönnetty käyttöoikeus monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi ja palvelun tarjoamiseksi työttömälle, voi saada ja käyttää monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin talletettuja tietoja sekä tehdä siihen merkintöjä.
11 § Salassapidettävien tietojen saaminen palvelujen järjestämistä varten.
2 mom Työttömän suostumuksesta riippumatta työ- ja elinkeinotoimistolla, kunnalla ja Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten…. tietoja, jotka ovat välttämättömiä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi työttömälle.

4.4
4.4.1

Muu yhteistyölainsäädäntö
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
(566/2005)

54 § Yhteistoiminta.
Jos vakuutettu tarvitsee sellaista kuntoutusta, jota ei ole säädetty Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi tai
jonka järjestämistä ja korvaamista ei ole tarkoituksenmukaista järjestää Kansaneläkelaitoksen toimintana,
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on huolehtia siitä, että vakuutetulle annetaan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet ohjataan tarpeen mukaan asianmukaiseen kuntoutukseen tai muiden palveluiden piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

4.4.2

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

3 § Opiskeluhuollon kokonaisuus.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan (3 § 4 mom) opiskeluhuolto toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa
sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
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Nuorisolaki (1285/2016)

8 § Kunnan vastuu.
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan
tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä
nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.
Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden
nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen,
seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.
11 § Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle.
Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen ja Kansaneläkelaitos voivat salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja
nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea
päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

4.4.4

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

12 § Yhteistyö.
Kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri viranomaisten,
laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy
vammaisten henkilöiden elinoloihin.

4.4.5

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012)

4 § Yhteistyö.
Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.
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Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä
väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

5 Vammaisia asiakkaita ja heidän lähiomaisiaan koskevia erityistilanteita
Vammaisia asiakkaita koskevaa monialaista asiakasyhteistyötä koskevat samat kohdassa 1.2. kuvatut haasteet kuin muitakin asiakasryhmiä. Vammaisten asiakkaiden kohdalla kuitenkin tarve monialaiseen viranomaisyhteistyöhön voi tulla eteen useammin kuin muiden asiakasryhmien kohdalla. Vammaisten henkilöiden oma kyvykkyys hoitaa omia asioitaan voi olla rajoittunut ja siten jo pelkästään vammaisen asiakkaan
tilanteen tunnistaminen ja ennakoivan palvelun tarve voi olla haastavaa nykylainsäädännön pohjalta. Vammaisten asiakkaiden haasteet esiintyvät monesti myös tilanteissa, joissa asiakas itse tai hänen puolestaan
toimiva laillinen edustajansa kyllä tunnistavat esimerkiksi Kelan sosiaaliturvaetuuden tai palvelun (esim.
kuntoutuspalvelun) tarpeen ja mahdollisen oikeuden siihen, mutta jo hakemuksessa annettavien tietojen
kohdalla esiintyy epävarmuutta ja epätietoisuutta.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) 12 pykälä säätää
yhteistyövelvoitteesta, jonka mukaan kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi
toimia yhteistyössä eri viranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden sellaisten yhteisöjen
kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy vammaisten henkilöiden elinoloihin. Säännös lähtee siitä, että kunnalla on vastuu yhteistyöstä ja useimmiten vammaisen henkilön kokonaisprosessi lähteekin käyntiin kunnan palveluihin hakeutumisesta ja kunnan palveluksessa olevan ammattihenkilön tekemästä palvelutarpeen kartoituksesta. On huomattava, että vammaisia asiakkaita koskevat myös muut erityislainsäädännön
säännökset ja em. laki koskee niiden palvelujen ja tukitoimien järjestämistä, jos vammainen henkilö ei saa
riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain (519/1977) 1 pykälässä tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla siltä osin kuin ne ovat hänen palveluntarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mukaisia. Kehitysvammaisten erityishuoltolain 1 pykälän
mukainen henkilö on henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen
tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan
palveluja.
Vammaisten asiakkaiden etuuksien ja palvelujen kokonaisuutta koskevat samat kipukohdat kuin muitakin
asiakkaita, jotka ovat laaja-alaisen palvelujen ja etuuksien tarpeessa. Samaten vammaisten asiakkaiden ja

Selvitys

32 (38)

esimerkiksi vammaisten lasten perheiden kohdalla voi hyvin olla myös vastaava tilanne kuin suurimmalla
osalla esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksien tarpeessa olevien asiakkaiden kohdalla. He tarvitsevat vain ja ainoastaan esimerkiksi toimeentulonsa turvaamiseksi taikka vammasta taikka toimintakykynsä alenemisen
vuoksi erityiskustannustensa kattamiseksi erilaisia tukia ja etuuksia (mm. Kelan vammaisetuudet) ja heidän kohdallaan peruspalvelu on riittävää ja asiointi sujuu nopeasti. Oikeat etuudet ja tuet myönnetään ja
maksetaan ajallaan.

5.1

Vammaisetuuden hakeminen

Vammaisetuuden hakemista koskevat säännökset ja ohjeistukset kuvaavat hyvin ongelmatiikkaa, mikä sisältyy vammaisen henkilön asiointiin ja hänen puolestaan toimivan henkilön asiointiin. Vammaisella henkilöllä voi olla kyvykkyyksissä haasteita asioida Kelan kanssa ja siten eri tilanteet ovat edellyttäneet erilaista lainsäädäntöä ja ohjeistusta, jotta voisimme varmistaa, että etuudet saadaan asiakkaille oikea-aikaisesti ja perustellusti myönnettyä.
Vammaisetuutta 18 vuotta täyttänyt henkilö hakee etuutta yleensä itse. Hän voi myös valtuuttaa toisen
henkilön eli asiamiehen toimimaan puolestaan (esimerkiksi hakemaan etuutta). Hän voi itse hakea etuutta,
vaikka hänelle olisi määrätty edunvalvoja, ellei holhousviranomainen ole rajoittanut hänen toimintakelpoisuuttaan ja on täysivaltainen, ellei holhousviranomainen edunvalvojan määrätessään ole julistanut
häntä vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaiseksi julistetun puolesta etuutta hakee edunvalvoja. Alle 18-vuotias on
vajaavaltainen ja hänen puolestaan etuuksia hakee yleensä hänen edunvalvojansa. Edunvalvojina ovat
yleensä hänen huoltajansa.
15 vuotta täyttänyt on vajaavaltainen mutta hänellä on oikeus myös itse hakea etuutta. Jos edunvalvoja
on määrätty hoitamaan päämiehen (edunvalvonnan alainen henkilö) taloudellisia asioita tai taloudellisia asioita ja varallisuutta/omaisuutta edunvalvojalla on oikeus hakea etuutta päämiehen puolesta eikä
päämiehen toimintakelpoisuutta ole rajoitettu taloudellisten asioiden hoitamisen osalta, etuutta voi
hakea ja hakemuksen allekirjoittaa joko päämies itse tai edunvalvoja. Jos etuutta hakee tai hakemuksen
on allekirjoittanut päämies itse, hallintolain 35 pykälän perusteella edunvalvojaa on kuultava asiassa, jos
kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi. Myös holhoustoimilain
(442/1999) ja hyvän hallinnon säännösten ja periaatteiden perusteella kuuleminen on tärkeää, sillä tähdätään asiakkaan edun toteutumiseen ja kuulemisen kautta mm. varmistetaan etuuden maksaminen oikealle tilille (etuus maksetaan edunvalvojan ilmoittamalle tilille, jos edunvalvoja on määrätty hoitamaan asiakkaan taloudellisia asioita).
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Mikäli päämiehen oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu siten, ettei hän voi hoitaa taloudellisia asioitaan,
etuutta voi hakea ja hakemuksen allekirjoittaa vain edunvalvoja. Jos päämies on julistettu vajaavaltaiseksi etuutta voi hakea vain edunvalvoja ja etuus maksetaan edunvalvojalle tai hänen määräämälleen
etuudensaajan tilille.
Kela saa väestötietojärjestelmästä tiedon edunvalvojasta ja pääsee näkemään tiedot holhousasioiden rekisteristä. Holhousasioiden rekisteristä näkyy edunvalvojan nimi ja tunniste tiedot, tieto edunvalvonnan
alkamis- tai lakkaamisajankohdasta, tieto edunvalvojan tehtävästä ja henkilön toimintakelpoisuuden rajoittamisesta (onko rajoitettu vai ei) sekä tieto siitä, mikä viranomainen on ratkaissut asian.
Edunvalvontavaltuutettu voi hakea etuutta päämiehensä puolesta, jos edunvalvontavaltuutus on asianmukaisesti vahvistettu ja rekisteröity ja kun edunvalvontavaltuutus kattaa taloudellisten asioiden, kuten
etuusasioiden hoidon. Tuki maksetaan edunvalvontavaltuutetun ilmoittamalla tilille ja Kela saa väestötietojärjestelmästä tiedon edunvalvontavaltuutuksesta.
Asiamies eli valtuutettu voi hakea etuutta päämiehen puolesta. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai
muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan valtuuttajaa. Jos asiamiehenä toimii julkinen oikeusavustaja, Suomen Asianajajaliittoon kuuluva asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, hänen ei tarvitse esittää valtakirjaa Kelassa, ellei ole syytä epäillä valtuutuksen todenperäisyyttä.
Lähiomainen tai muu henkilö, joka pääasiallisesti huolehtii henkilöstä voi hakea etuutta toisen puolesta,
jos henkilö ei sairauden, vanhuuden tai muun sellaisen syyn takia itse pysty hakemaan etuutta (tai muutoin huolehtimaan eduistaan ja oikeuksistaan) eikä hänellä ole edunvalvojaa. Tämä edellyttää myös sitä,
että Kela hyväksyy lähiomaisen tai muun henkilön toimimaan toisen puolesta ja että etuuslaissa on tästä
asiasta säännös (kansaneläkelain etuudet (KEL 568/2007 54 § 2 mom.), vammaisetuudet (570/2007 15 §
2 mom.), kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet (566/2005 5 luku 42 §), eläkkeensaajan asumistuki (EAL 571/2007 3 luku 20 § 2 mom.), sairausvakuutuslain mukaiset etuudet (SVL 1224/2004 15 luku
2 § 3 mom.) ja vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevat asiat (133/2010 13 § 2 mom.). Tällaisen
henkilön ei tarvitse esittää valtakirjaa, vaan hänen esiintymisensä perustuu Kelan hyväksyntään.
On huomattava, että sosiaalityöntekijä ei voi täyttää etuushakemusta (esimerkiksi vammaisetuushakemusta) asiakkaan puolesta, hän voi ainoastaan tukea sen täyttämisessä. Jos lapsi on otettu kunnan sosiaalihuollon toimielimen huostaan, sillä on oikeus hakea lapselle kuuluvaa etuutta.
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Asiakkaan erityispalvelu (Kela)

Kela on kehittänyt palveluaan asiakkaiden elämäntilanteiden ja etuuksien ja palvelujen tarpeiden vastaamiseen asiakkaiden asiointikyvyt huomioiden. Valtaosa asiakkaista saa Kelan palvelua itsepalveluna taikka
helposti etuutta tai etuuksia hakiessaan kertaluonteisesti taikka etuuksien maksatuksen jatkuessa pitkäaikaisesti samansuuruisena. Usein esimerkiksi vammaisetuus myönnetään määräaikaisena ja asiakkaan tilanne tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Kuten edellä on todettu, vain pieni osa asiakkaista tarvitsee syventävää erityispalvelua, mutta juuri tähän osaan asiakkaita tulisi erityisesti panostaa.

Kuva 4. Kelan asiakkaiden palvelutarpeet
Kun peruspalvelussa huomataan, että asiakkaan toimintakyky tai toimeentulo ovat heikot, Kelan työntekijä
arvioi, onko asiakkaalla tarvetta saada enemmän ja pitkäaikaisempaa neuvontaa ja tukea. Jos asiakkaan
palvelutarve edellyttää etuuksien myöntämisen lisäksi myös muuta tukea pidemmällä aikavälillä, asiakkaan asia voidaan siirtää erityispalveluun. Erityispalvelu perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan ja
kumppanin kanssa. Kelasta asiakkaalle nimetty yhteyshenkilö ohjaa asiakkaan saattaen vaihtaen kumppanin palveluun. Erityispalvelua toteutetaan edellä kohdassa x ja x mainittujen lainsäädäntöjen sekä asiakkaan suostumuksen perusteella. Erityispalvelun tarpeessa olevia asiakkaita tunnistetaan asiakkaan ollessa
Kelan palveluissa ja tunnistamisen keinoja on mm. seuraavat tilanteet:
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Kuva 5. Käytännössä esiin nousevia erityispalvelutarpeita
Kun asiakkaan syvällisempi tarve Kelan erityispalveluun tunnistetaan, toimitaan käytännössä seuraavasti:


Nimeämme asiakkaalle oman yhteyshenkilön.



Kartoitamme asiakkaan tilanteen.



Olemme häneen yhteydessä joko kasvokkain tai puhelimella ja sovimme palvelun käynnistämisestä
ja tavoitteista yhdessä hänen kanssaan.



Tarvittaessa etsimme kumppanit ja otamme heihin yhteyttä asiakkaan suostumuksella.



Jaamme työt ja vastuut Kelan sisällä ja kumppanin kanssa.



Etenemme asiakkaalle sopivaan tahtiin.



Osallistamme ja vastuutamme asiakasta hänen omien tavoitteidensa mukaisesti.
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Huolehdimme, että asiakas tietää missä mennään.



Kuljemme asiakkaan rinnalla ja seuraamme tilannetta.



Olemme tavoitettavissa, pidämme yhteyttä.



Sovimme palvelun päättymisestä asiakkaan kanssa.



Huolehdimme yhdessä kumppanin kanssa, että asiakas siirtyy hänelle sopivaan palveluun.

6 Lopuksi
Asiakasyhteistyön perussäännös on hallintolaissa; Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian
vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. Yksityisyyden suojan
yleissäännös löytyy julkisuuslaista; Viranomainen voi antaa salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tiedon, jos: 1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty; tai 2) se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa.
Edellä kuvattujen yleissäännösten lisäksi on paljon sektorikohtaista lainsäädäntöä sekä yhteistyöstä
että tietojen käsittelemisestä suostumuksella, kuten tästä selvityksestä ilmenee. Lisäksi EU:n tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä ja se täytyy ottaa huomioon mm. pyydettäessä
asiakkaalta suostumuksia tietojen yhteiskäyttöön. Yhteistyökokonaisuuteen kuuluu vielä perustuslaissa taattu ihmisen itsemääräämisoikeus ja oikeus yksityisyyteen sekä oikeus sosiaaliturvaan ja riittäviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema opas 2/2021 Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä
on erinomainen opas ja auttaakin paljon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhteistyötä tehdään em. oppaankin tiimoilta Kelan ja THL:n välillä seuraavaa versiota varten. Lainsäädäntö on kuitenkin kokonaisuudessaan siilomaista, organisaatiolähtöistä ja tulisikin arvioida kuinka paljon asiakasyhteistyötä
voisi edistää esimerkiksi nykylainsäädännön muutoksilla taikka erillisellä asiakasyhteistyölailla. Monialaisen yhteistyön tulee tulevaisuudessa laajentua myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ulkopuolelle. Avain kansalaisuuteen -hanke kehitti henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa sote-pal-
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velujen järjestämismallia vuosina 2016-2019. Hankkeessa todettiin, että asiakas valitsi henkilökohtaisen budjetoinnin kautta muita palveluja kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Hankkeen yhteenvedon (toim. Sirkka Rousu 2019) mukaan monet asiakkaista valitsivat hyvin erilaisia palvelujen ja tuen
muotoja, joita ei perinteisesti ole sote-palveluna ollut käytettävissä, vaikkapa esimerkiksi sosiaalisen
kuntoutuksen ja osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tai arjen toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
Usein asiakas itse löysi tämänkaltaisen tuen yhteistyössä työntekijän kanssa esimerkiksi omasta yhteisöstään tai aiemmista itselle merkityksellisistä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnoistaan.
Asiakkaiden, erityisesti heikommassa asemassa olevan monialaisen asiakastyön tarpeessa olevien, tulisi saada oikeat etuudet ja palvelut oikea-aikaisesti. Tämä mahdollistuu laaja-alaisella asiakasyhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Samalla toiminnan kustannustehokkuus lisääntyy, kun oikea-aikainen toiminta lisääntyy, väärien etuushakemusten ja palveluiden käsittelyyn ei mene turhaa aikaa, häiriökysyntä vähenee ja vältytään myös negatiivisilta, hallinnollisesti raskailta jälkikäteisiltä prosesseilta (muutoksenhaut, oikaisut, virhetilanteiden korjaukset). Tämä on myös koko
yhteiskunnan varojen käytön tehokkuuden kannalta kannatettavaa.
Kattavaa monialaiseen asiakasyhteistyöhön tarkoitettua lainsäädäntöä ei ole, nykyisen lainsäädännön selkeytys ja täsmennys vähintäänkin olisi paikallaan, ellei uutta lainsäädäntöä pidetä tarkoituksenmukaisena. Kuten perustuslakivaliokunta on moninaisesti käsitellyt asiaa lausunnossaan PeVL 4/2021 vp asiakastietolain uudistusta koskien, myös lainsäädännön ja tietojen hyödyntämisen epäselvyys ja tarkkarajaisuuden sekä täsmällisyyden puutteet aiheuttavat tulkintaongelmia pelkästään lainsäädäntöä tarkasteltaessa. Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota lainsäädäntöjen täsmennystarpeeseen lausunnossaan myös seuraavasti. ”Perustuslakivaliokunta on huomauttanut myös, että asiakas- ja potilastiedoista sekä niiden käsittelystä säädetään myös esimerkiksi sosiaalihuollon asiakaslaissa, potilaslaissa, julkisuuslaissa ja tietosuojalaissa (PeVL 71/2018 vp, s. 2, ks.
myös PeVL 65/2018 vp, s. 44). Valiokunnan lausunto PeVL 4/2021 vp 5 mielestä sääntelyn soveltamisalaa
on syytä edelleen selventää erityisesti suhteessa muihin lakeihin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä
selkeyttää sääntelyä yleisemminkin.”
Asiakkaan tilanteen nykyistä parempi tunnistaminen heti asiakkaan prosessin alkuvaiheessa olisi tarpeen turvata, jotta monialainen asiakasyhteistyö käynnistyisi tarpeellisissa tilanteissa heti alussa. Asiakkaasta tulee ottaa koppi siellä missä asiakas on ja jokaisen tarpeellisen toimijan tulisi olla mukana
alusta lähtien ymmärrystä lisäämässä sekä asiakkaan että kumppanin puolella sekä kartoittamassa asiakkaan tilannetta. Tilanteiden tunnistamiseen, asiakkaan tietojen laajempaan hyödyntämiseen sekä
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monialaiseen asiakasyhteistyöhön tarvitaan kokonaisvaltaista lainsäädännön täsmennystä ja selkeytystä, tulkintojen selventämistä, suostumuksen hyödyntämisen arviointia sekä laajasti monialaisen
asiakastyön mahdollistavia tekijöitä, digitaalisia palveluita, tietojärjestelmien muutoksia, kansallista
tietoturvallista välinettä asiakasyhteistyöhön, suostumuksenhallinnan kansallista ratkaisua sekä tahtotilaa, resursseja, prosesseja ja yhteisiä toimintamalleja. Tämän kehittämistyön edistäminen askel askeleelta johtaisi tulevaisuudessa siihen, että palvelemme paremmin niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat
meitä viranomaisia muita enemmän ja joiden oikeat palvelut ja etuudet turvaamme joustavasti ja oikea-aikaisesti.

