Asiakirjojen näyttämisen rajoittaminen
Omakannassa
Tietojärjestelmätoimittajien kyselytunti 10.12.2019

Finnish Institute for Health and Welfare

Omakannassa näytetään
• Asiakasasiakirjat, joiden
asiakirjaryhmäksi on
valittu ”Toisen tai
myöhemmän vaiheen
asiakasasiakirja”
• Asiakkuusasiakirja,
jonka skeemaversio on
uudempi kuin 06/2019
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Omakannassa ei näytetä
•
•
•
•
•
•
•

Kanta-palveluiden käyttöönoton I vaiheen asiakirjoja
Vanhoja asiakasasiakirjoja
Turvakotipalvelujen asiakasasiakirjoja
Lähisuhdeväkivaltaa koskevia asiakirjoja
Mitätöityjä ja korjattuja asiakirjoja
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeusselvitystä
Isyyden ja äitiyden selvittämisen asiakirjoja

• Asiakaskertomusmerkintöjä Omakannan alkuvaiheessa
• Yhteisen asian asiakirjoja Omakannan alkuvaiheessa
• Adoptioneuvonnan asiakirjoja Omakannan alkuvaiheessa
• Seuraavilla dioilla kuvataan, miten näyttämisen rajoittaminen tapahtuu
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Näyttämistä voi rajoittaa kolmella tavalla
1. Erityissisältö
• ATJ:n automaattisesti asettamana
• Asiakirjan laatijan asettamana
• Asiakasasiakirjalle
• Asia-asiakirjalle
• Asiakkuusasiakirjalle

2. Viivästäminen
• Asiakirjan laatijan asettamana
• Asiakirjalle
• Asialle
• Asiakkuusasiakirjalle

3. Huoltajaa koskeva luovutuskielto
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ERITYISSISÄLTÖ
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Erityissisältö
• Ennalta määritetyissä
tapauksissa ATJ asettaa
erityissisällön automaattisesti,
kun taas asiakirjan laatija tekee
erityissisältömerkinnän
tapauskohtaisesti
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Erityissisältö ATJ:n asettamana: Vanhat ja I

vaiheen asiakirjat

• ATJ asettaa erityissisältömerkinnän asiakirjaryhmä-tiedon
perusteella. Asiakirja on erityissisältöinen, jos kyseisen
metatietokentän arvo on 3 Vanha asiakirja tai 4
Ensimmäisen vaiheen asiakirja
Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

-

Asettaa automattisesti erityissisältökenttään arvon ”kyllä”, jos asiakirjan
asiakirjaryhmänä on ”Vanha asiakirja”
tai ”Ensimmäisen vaiheen asiakirja”.

Tarkistaa, että erityissisältömerkintä on asiakirjoissa, joiden
asiakirjaryhmä on ”Vanha
asiakirja” tai ”Ensimmäisen
vaiheen asiakirja”.
Ei palauta asiakirjoja
Omakannalle.

Omakanta:
-
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Erityissisältö ATJ:n asettamana:

Turvakotipalvelujen asiakirjat

• Turvakotipalvelujen asiakkaan esitiedot,
turvakotipalvelujen ensiarvio,
turvakotipalvelusuunnitelma: ATJ asettaa erityissisältömerkinnän tarkennetun asiakirjatyypin perusteella
• Muut turvakotipalvelussa käytettävät asiakirjat (esim.
sosiaalihuollon valtakirja, merkintä neuvottelusta,
sosiaalihuollon lausunto): ATJ asettaa asiakirjan
erityissisältöiseksi sosiaalipalvelun perusteella
• Huom. Kaikissa asiakirjoissa sosiaalipalvelu ei ole
pakollinen metatieto, tällöin asiakirja asetetaan
erityissisältöiseksi esim. palveluyksikön perusteella
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Erityissisältö ATJ:n asettamana:

Turvakotipalvelujen asiakirjat

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Kirjaa kaikkien
turvakotipalvelussa
laadittujen (ja
vastaanotettujen)
asiakirjojen
metatietoihin
sosiaalipalveluksi
turvakotipalvelut (ellei
ole automatisoitu).

Asettaa automaattisesti erityissisältökenttään arvon ”kyllä”, jos laaditun
asiakirjan tarkennettu asiakirjatyyppi
on turvakotipalvelun asiakkaan
esitiedot, turvakotipalvelun ensiarvio
tai turvakotipalvelusuunnitelma; tai
turvakotipalvelu-sosiaalipalvelun
perusteella.
Asettaa automaattisesti erityissisältökenttään arvon ”kyllä” palveluyksikkötiedon tai muun vastaavan tiedon
perusteella, jos asiakirjan laatija ei ole
lisännyt sosiaalipalvelu-metatiedoksi
turvakotipalvelua.

Tarkastaa, että
turvakotipalvelun asiakkaan
esitiedoissa, turvakotipalvelun
ensiarviossa ja
turvakotipalvelusuunnitelmassa
on erityissisältö-metatiedossa
arvo ”kyllä”, ja että asiakirjoilla,
joilla metatiedoissa
sosiaalipalveluna on
turvakotipalvelut, on myös
erityissisältö-metatiedossa arvo
”kyllä”.
Ei palauta asiakirjoja
Omakannalle.

Omakanta:
-
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Erityissisältö ATJ:n asettamana:

Lähisuhdeväkivaltaa koskevat asiakirjat ja lapsen huolto- ja
tapaamisoikeusselvitys
• Lähisuhdeväkivaltakokemusten arvio, vakavan
parisuhdeväkivallan riskiarvio, häirinnän ja vainon riskiarvio,
turvasuunnitelma, lapsen huolto- ja tapaamisoikeusselvitys: ATJ
asettaa erityissisältö-merkinnän tarkennetun asiakirjatyypin
perusteella
Asiakirjan laatija:
-

ATJ:

Arkisto:

Asettaa automaattisesti erityissisältökenttään arvon ”kyllä”, jos laaditun
asiakirjan tarkennettu asiakirjatyyppi
on vakavan parisuhdeväkivallan
riskiarvio, turvasuunnitelma, häirinnän
ja vainon riskiarvio,
lähisuhdeväkivaltakokemusten arvio tai
lapsen huolto- ja
tapaamisoikeuselvitys.

Tarkastaa, että vakavan
parisuhdeväkivallan
riskiarviossa,
turvasuunnitelmassa, häirinnän
ja vainon riskiarviossa ja
lähisuhdeväkivaltakokemusten
arviossa on erityissisältökentässä arvo ”kyllä”.
Ei palauta asiakirjoja
Omakannalle.

Omakanta:
-
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Erityissisältö ATJ:n asettamana: Isyyden ja

äitiyden selvittämisen asiakirjat
•

ATJ asettaa erityissisältömerkinnän sosiaalipalvelun ”isyyden selvittäminen/äitiyden
selvittäminen” perusteella

•

Erityissisältömerkinnän asettaminen myös tarkennetun asiakirjatyypin perusteella on
mahdollista, mutta on myös huomioitava muissakin palveluissa käytettävien asiakirjojen
rajaaminen

•

Työntekijä voi poistaa asian päättymisen jälkeen erityissisältömerkinnät, jos kyseessä on
perustapaus (yksi isäehdokas, äiti ja lapsi), eivätkä asiakirjat sisällä arkaluonteisia tietoja
(näytetään myös lapselle)

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Kirjaa kaikkien isyyden
selvittämisessä
laadittujen (ja
vastaanotettujen)
asiakirjojen
metatietoihin
sosiaalipalveluksi
isyyden selvittämisen
(ellei ole
automatisoitu).

Asettaa automaattisesti asiakirjojen
metatietoihin Erityissisältö-kenttään
arvon ”kyllä” Isyyden selvittäminen sosiaalipalvelun perusteella.

Tarkastaa, että asiakirjoilla,
joiden sosiaalipalvelumetatietona on isyyden
selvittäminen, on myös
erityissisältö-kentässä arvo
”kyllä”.
Ei palauta asiakirjoja
Omakannalle.

Omakanta:
-
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Erityissisältö ATJ:n asettamana: Adoptioneuvonnan

asiakirjat

• Adoptioneuvonnan asiakirjat jätetään näyttämättä Omakannassa
vain alkuvaiheessa
• ATJ asettaa erityissisältömerkinnän adoptioneuvontasosiaalipalvelun perusteella.
Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Kirjaa kaikkien
adoptioneuvonnassa
laadittujen (ja
vastaanotettujen)
asiakirjojen
metatietoihin
sosiaalipalveluksi
adoptioneuvonnan
(ellei ole
automatisoitu).

Asettaa automaattisesti asiakirjojen
metatietoihin Erityissisältö-kenttään
arvon ”kyllä” adoptioneuvontasosiaalipalvelun perusteella.

Tarkastaa, että asiakirjoilla,
joiden metatiedoissa on
sosiaalipalveluna
adoptioneuvonta, on myös
erityissisältö-metatiedossa arvo
”kyllä”.
Ei palauta asiakirjoja
Omakannalle.

Omakanta:
-
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Erityissisältö asiakirjan laatijan asettamana
•

Jos asiakirjan laatija/tallentaja arvioi, että asiakirjaa ei voi näyttää Omakannassa asiakkaalle,
hän merkitsee asiakirjan erityissisältöiseksi.

•

Myös asian voi asettaa erityisisältöiseksi. Tällöin ATJ:n tulee periyttää erityissisältö-tieto
kaikkiin asiaan kuuluviin asiakirjoihin.

•

Erityissisältö-merkintä on mahdollista tehdä myös asiakkuusasiakirjalle. Tällöin Omakannassa
ei näytetä omatyöntekijän tietoja, asiakkuuden alkamisaikaa, eikä erillistä asiakkuusasiakirjasta
muodostettu xhtml-muotoista asiakirjaa.

•

Erityissisältömerkinnän käyttö vaatii perustelua. Perustelu tapahtuu luokituksen avulla.
Luokitus on toistuva. Perustelua voi tarkentaa tekstikentässä.
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Erityissisältö asiakirjan laatijan asettamana:
Perustelut
Luokan nimi
Asiakirjan näyttämisestä aiheutuu vaaraa
asiakkaan terveydelle,kehitykselle tai
oikeuksille

Luokan määritelmä
asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle
Omakannassa, koska sen näyttämisestä voi aiheutua vaaraa asiakkaan
terveydelle, kehitykselle tai oikeuksille

2

Asiakirjan näyttäminen on lapsen edun
vastaista

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle
Omakannassa, koska sen näyttäminen on asiakkaan olevan tai muun
lapsen edun vastaista Huom. Luokkaaa ei käytetä niissä tilanteissa, kun
kyseessä on alaikäisen asiakkaan terveyden tai kehityksen vaarantuminen.

3

Asiakirjan näyttämisestä aiheutuu vaaraa
muun henkilön terveydelle, kehitykselle tai
oikeuksille

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle
Omakannassa, koska sen näyttämisestä voi aiheutua vaaraa muun
henkilön kuin asiakkaan terveydelle, kehitykselle tai oikeuksille Huom.
Kyseessä voi olla esimerkiksi lastensuojelulain 25 §:ssä tarkoitettu
ilmoitusasiakirja, joka sisältää ilmoituksen tekijän salassa pidettäviä
yhteystietoja, joiden antaminen voi vaarantaa ilmoituksen tekijän
turvallisuutta, etuja tai oikeuksia.

4

Asiakirjan näyttäminen on täysi-ikäisen
asiakkaan edun tai muun yksityisen edun
vastaista

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle
Omakannassa, koska sen näyttäminen on asiakkaan tai muun erittäin
tärkeän yksityisen edun vastaista Huom. Luokkaa ei käytetä niissä
tilanteissa, joissa kyseessä on täysi-ikäisen asiakkaan terveyden tai
kehityksen vaarantuminen tai muun henkilön terveyden, kehityksen tai
oikeuksien vaarantuminen.

1

Huom. Luokkaa ei käytetä niissä tilanteissa, joissa kyseessä on täysi-ikäisen
asiakkaan terveyden tai kehityksen vaarantuminen tai muun henkilön
terveyden, kehityksen tai oikeuksien vaarantuminen.
5

Asiakirja liittyy esitutkintaan tai
poliisitutkintaan tai oikeudessa käsiteltävään
asiaan, ja näyttämisestä aiheutuu haittaa
asian selvittämiselle

asiakirjan näyttämistä viivästetään tai sitä ei näytetä asiakkaalle
Omakannassa, koska asiakirja liittyy esitutkintaan tai poliisitutkintaan tai
tulossa olevaan oikeudessa käsiteltävään asiaan ja sen näyttämisestä
aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle Huom. Luokkaa voidaan käyttää
esimerkiksi silloin, kun Omakannassa jätetään näyttämättä
asiakaskertomusmerkintä, johon on kirjattu lapsen
pahoinpitelyepäilytapauksessa tieto ilmoituksen tekemisestä poliisille.

6

Asiakirjan näyttämisen yhteydessä on
tarjottava tarpeellinen tuki ja ohjaus

asiakirjan näyttämistä viivästetään Omakannassa, koska asiakirjan sisältö
on käytävä ensin läpi yhdessä asiakkaan kanssa niin, että asiakkaalle
voidaan tarjota tarpeellinen tuki ja ohjaus Huom. Luokkaa käytetään vain
silloin, kun asiakirjan näyttämistä viivästetään.
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Erityissisältö asiakirjan laatijan asettamana:

Asiakirja

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Omakanta:

Kirjaa asiakirjan
metatietoihin
erityissisältö-kenttään
”kyllä”.
Kirjaa asiakirjan
metatietoihin perustelut
luokituksen ja
tekstikentän avulla.

Pakottaa kirjaamaan
perustelut luokituksen avulla.

Tarkastaa, että perustelut on
kirjattu luokituksen avulla.
Ei palauta asiakirjaa
Omakannalle.

-
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Erityissisältö asiakirjan laatijan asettamana:

Asia

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Omakanta:

Kirjaa asia-asiakirjan
metatietoihin
erityissisältö-kenttään
”kyllä”
Kirjaa asia-asiakirjan
metatietoihin perustelut
luokituksen ja
tekstikentän avulla.

Periyttää erityissisältö-kentän
”kyllä”-arvon kaikkiin asiaan
kuuluviin ja myöhemmin
lisättäviin asiakirjoihin.
Pakottaa kirjaamaan
perustelut luokituksen avulla.

Tarkastaa, että erityissisältömerkintä löytyy kaikista asiaan
kuuluvista asiakirjoista.
Tarkastaa, että perustelut on
kirjattu luokituksen avulla.
Ei palauta asiaan liitettyjä
asiakirjoja Omakannalle.

-
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VIIVÄSTÄMINEN
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Viivästäminen
•

Asiakirjan laatija kirjaa viivästämisen, jos asiakirjaa ei voi näyttää Omakannassa heti silloin, kun se
tallennetaan arkistoon.

•

Viivästäminen on mahdollista tehdä myös asialle, jolloin ATJ:n on huolehdittava, että viivästämistieto
periytyy kaikkiin asiaan kuuluviin asiakirjoihin.

•

Asiakkuusasiakirjankin näyttämistä voidaan viivästää

•

Tallentamisen yhteydessä kirjataan metatietoihin kohtaan ”Asiakirjan näyttämisen viivästyttäminen”
päivämäärä, jolloin asiakirja saa näkyä asiakkaan Omakannassa

•

Ei valtakunnallisia ohjeistuksia viivästämisen kestolle

•

Viivästämisen perustelu on pakollista, tapahtuu samoin kuin erityissisältöisten asiakirjojen kohdalla.
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Viivästäminen: Asiakirja

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Omakanta:

Kirjaa metatietoihin
viivästämisen
päättymispäivän
kenttään ”Asiakirjan
näyttämisen
viivästäminen”.
Kirjaa metatietoihin
luokituksen (kenttä
”Perustelut asiakirjan
viivästämiselle tai
näyttämättä
jättämiselle”) ja
”Perustelut”tekstikentän avulla
perustelut
viivästämiselle.

Pakottaa kirjaamaan
perustelut luokituksen avulla.

Tarkastaa, että perustelut
kirjattu luokituksen avulla.
Ei palauta asiakirjaa
Omakannalle (jos
viivästämispäivä on
tulevaisuudessa).

-
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Viivästäminen: Asia

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Omakanta:

Kirjaa asia-asiakirjan
metatietoihin
viivästämisen
päättymispäivän.
Kirjaa asia-asiakirjan
metatietoihin
luokituksen ja
tekstikentän avulla
perustelut
viivästämiselle.

Periyttää viivästämisen
päättymispäivän kaikkiin
asiaan kuuluviin ja
myöhemmin lisättäviin
asiakirjoihin.
Pakottaa kirjaamaan
perustelut luokituksen avulla.

Tarkastaa, että viivästämisen
päättymispäivä löytyy kaikista
asiaan kuuluvista asiakirjoista.
Tarkastaa, että perustelut on
kirjattu luokituksen avulla.
Ei palauta asiaan liitettyjä
asiakirjoja Omakannalle (jos
viivästyspäivä on
tulevaisuudessa).

-
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MUUT RAJAUKSET
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Muut rajoitukset: Asiakaskertomusmerkinnät
• Asiakaskertomusmerkinnät jätetään näyttämättä Omakannassa
vain alkuvaiheessa
• ATJ:n ei tarvitse asettaa erityissisältömerkintää. Arkisto jättää
asiakirjat palauttamatta Omakannalle asiakirjaryhmä-tiedon
perusteella (7 Asiakaskertomusmerkintä).

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

-

Asettaa asiakaskertomusmerkinnöille
asiakirjaryhmäksi arvon 7.

Ei palauta Omakannalle
asiakirjoja, joiden
asiakirjaryhmäksi on valittu 7
Asiakaskertomusmerkintä.

Omakanta:
-
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Muut rajoitukset: Yhteinen asia
• Rajataan vain alkuvaiheessa pois Omakannasta
• Ei vaadi automaattista erityissisältö-merkinnän
asettamista, vaan arkisto jättää palauttamatta asiakirjat
Omakannalle, jos asiakkaita on enemmän kuin yksi

Asiakirjan laatija:

ATJ:

(Perustaa yhteisen
asian useammalle kuin
yhdelle asiakkaalle.
Laatii asiakirjoja, jotka
liittää yhteiseen
asiaan.)

-

Arkisto:

Omakanta:

Tarkastaa asiakirjasta
asiakkaiden lukumäärän, ja jos
asiakkaita on enemmän kuin
yksi, ei palauta asiakirjaa
Omakannalle.

-
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Muut rajoitukset: Yhteinen asia
• Jatkossakaan yhteisen asian asiakirjoja ei näytetä lapsen
puolesta asioivalle huoltajalle, jos huoltaja ei itse kuulu
yhteiseen asiaan. Tämäkään ei vaadi
erityissisältömerkinnän asettamista.
• Sen sijaan sähköisellä valtuutuksella valtuutetun henkilön
Omakannassa nämä asiakirjat näytetään.
Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Omakanta:

Perustaa yhteisen
asian lapselle ja toiselle
henkilölle. Laatii
asiakirjoja, jotka liittää
yhteiseen asiaan.

Varmistaa, että asiakirjat, jotka
yhteiseen asiaan on liitetty, sisältää
samat asiakkaat kuin asia-asiakirja.

Tarkastaa, vastaako yhteisessä
asiassa olevien henkilöiden hetu
lapsen puolesta asioivan
huoltajan hetua. Jos ei, ei
palauta asiakirjaa puolestaasioinnissa huoltajalle.

Näyttää asiakirjan
yhteiseen asiaan
kuuluville asiakkaalle,
ja näyttää että asiakirja
on laadittu yhteiseksi
useammalle henkilölle.
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Muut rajoitukset: Korjatut ja mitätöidyt asiakirjat
• Mitätöidyt ja korjatut asiakirjat jätetään näyttämättä Omakannassa, vain
niiden tilalle tallennetut uudet versiot tai uudet asiakirjat näytetään.
• Arkisto tarkistaa asiakirjan tilan eikä näytä poistettua Omakannassa.

Asiakirjan laatija:

ATJ:

Arkisto:

Tekee uuden asiakirjan
/version korjaamista tai
mitätöimistä vaativan
asiakirjan tilalle. Kirjaa
tarvittavat tiedot (ratku s. 15)

Siirtää korjaukseen liittyvät tiedot
asiakirjan näyttömuotoon. Toimii
”mitätöi asiakirja” –
rajapintakäyttötapauksen
mukaisesti.

Tarkistaa, että asiakirjasta
poimitaan tuorein versio, ja että
asiakirjan tila ei ole ”poistettu”.

Omakanta:
-
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LAPSEN ASIAKIRJOJEN NÄYTTÄMISEN
RAJOITTAMINEN HUOLTAJILTA
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Huoltajaa koskeva luovutuskielto
• Huoltaja voi katsella Omakannastaan lapsen asiakirjoja, jos on merkitty
Väestötietojärjestelmään lapsen huoltajaksi. Omakanta tarkistaa puolestaasiointioikeuden suomi.fi:n valtuudet-palvelusta.
• Huoltaja näkee lapsen asiakirjat siihen saakka kunnes lapsi täyttää 18
vuotta.
• Lapsen tietojen näyttämistä huoltajalle voidaan rajoittaa lapsen tai
työntekijän aloitteesta.
• Rajoittaminen koskee kaikkia huoltajia yhtäaikaisesti.
• Asiakasasiakirjalaki 12 §: Mikäli alaikäinen asiakas kieltää tietojen
luovutuksen, on kielto ja sen perusteeksi esitetty painava syy kirjattava. Jos
alaikäisen kielto-oikeus evätään siksi, ettei alaikäinen asiakas ole esittänyt 1
momentissa tarkoitettua painavaa syytä kiellolle, tai siksi, että tietojen
antamatta jättämisen katsotaan olevan selvästi vastoin alaikäisen asiakkaan
omaa etua, on asiakasasiakirjaan kirjattava myös ratkaisun perustelut.”
27

Huoltajaa koskeva luovutuskielto:

”Perustilanne”

• Jokaiseen lapsen asiakirjan metatietoihin kirjataan, näytetäänkö
asiakirjaa huoltajalle. Se tapahtuu luokituksen avulla.
• Perustilanne, eli luokka 1 ”Alaikäisen asiakkaan asiakirja
luovutetaan huoltajille, koska alaikäinen ei kiellä asiakirjan
luovuttamista” tulee olla ATJ:ssa oletuksena valittuna, ja se tulee
näkyä asiakirjan laatijalle. Asiakirjan laatijalla tulee olla
mahdollisuus muuttaa tätä oletusvalintaa.
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Huoltajaa koskeva luovutuskielto: ”Perustilanne”

Asiakirjan laatija:
Tarkastaa, että
asiakirjan
metatiedoissa on
kentässä ”Huoltajaa
koskeva luovutuskielto”
valittuna arvo ”Asiakirja
näytetään, eikä lapsi
kiellä”.

ATJ:
Lisää asiakirjan metatietoihin kenttään
”Huoltajaa koskeva luovutuskielto”
automaattisesti oletukseksi arvon
”Asiakirja näytetään, eikä lapsi kiellä”.
Näyttää asiakirjan laatijalle selkeästi
metatiedoissa olevan kentän, siinä
olevan luokituksen ja luokituksesta
oletuksena valitun arvon.

Arkisto:
Tarkastaa, että ”Huoltajaa
koskeva luovutuskielto” –
kentässä on arvo.
Palauttaa asiakirjan
Omakannalle.

Omakanta:
Näyttää asiakirjan
alaikäiselle ja alaikäisen
asiakkaan huoltajille.
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Huoltajaa koskeva luovutuskielto: Ei näytetä,
koska lapsi kieltää
1

• Jos luokituksesta valitaan
luokka 2, tulee asiakirjaan kirjata
myös lapsen perustelut
tekstimuodossa

Luokan nimi
Alaikäisen asiakkaan asiakirja luovutetaan
huoltajille, koska alaikäinen ei kiellä
asiakirjan luovuttamista

Luokan määritelmä
arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirja
näytetään hänen huoltajilleen Omakannassa ja voidaan luovuttaa hänen
huoltajilleen sosiaalihuollon palveluyksikössä
Huom. Tämä arvo on oltava oletuksena valittuna sosiaalihuollon
asiakastietoja käsittelevissä järjestelmissä silloin, kun alaikäiselle
asiakkaalle laaditaan asiakirja.

2

Alaikäisen asiakkaan asiakirjaa ei luovuteta
huoltajille, koska alaikäinen kieltää asiakirjan
luovuttamisen

arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirjaa ei
näytetä hänen huoltajilleen Omakannassa eikä luovuteta hänen
huoltajilleen sosiaalihuollon palveluyksikössä, koska alaikäinen asiakas
kieltää tietojensa luovuttamisen eikä kielto-oikeutta evätä
Huom. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 12 §:n mukaan
alaikäinen asiakas voi kieltää asiakastietojen luovuttamisen lailliselle
edustajalle painavasta syystä ikänsä, kehitystasonsa ja asian laadun
perusteella.

3

Alaikäisen asiakkaan asiakirja luovutetaan
huoltajille, vaikka alaikäinen kieltää asiakirjan
luovuttamisen

arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirja
näytetään hänen huoltajilleen Omakannassa ja voidaan luovuttaa hänen
huoltajilleen sosiaalihuollon palveluyksikössä, vaikka alaikäinen kieltää
tietojensa luovuttamisen
Huom. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 12 §:n mukaan
alaikäisen kielto-oikeus voidaan evätä, jos alaikäinen asiakas ei ole
esittänyt painavaa syytä kiellolle, tai siksi, että tietojen luovuttamatta
jättämisen katsotaan olevan selvästi vastoin alaikäisen asiakkaan omaa
etua. Kielto-oikeus voidaan evätä myös lapsen iän, kehitystason ja asian
laadun perusteella.

4

Alaikäisen asiakkaan asiakirjaa ei luovuteta
huoltajille työntekijän oma-aloitteisen arvion
perusteella

arvo, joka ilmaisee, että alaikäisen sosiaalihuollon asiakkaan asiakirjaa ei
näytetä hänen huoltajilleen Omakannassa eikä luovuteta sosiaalihuollon
palveluyksikössä, koska työntekijä omasta aloitteestaan arvioi asiakirjan
luovuttamisen olevan lapsen edun ja turvallisuuden vastaista Huom.
Ammattihenkilön vastuuseen kuuluu huolehtia lapsen edusta ja lapsen
turvallisuudesta kaikissa tilanteissa silloinkin, kun lapsi ei vielä olisi
kehitystasonsa puolesta kykenevä kieltämään tietojensa näyttämistä.
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Huoltajaa koskeva luovutuskielto: Ei näytetä,

koska lapsi kieltää

Asiakirjan laatija:
Muuttaa asiakirjan
metatiedoissa
kentässä ”Huoltajaa
koskeva luovutuskielto”
olevan oletusvalinnan
(arvo 1) arvoksi 2
”Asiakirjaa ei näytetä,
koska lapsi kieltää”.
Kirjaa lapsen esittämät
perustelut asiakirjan
metatietoihin
Perusteluttekstikenttään.

ATJ:
Näyttää asiakirjan laatijalle selkeästi
metatiedoissa olevan kentän ”Huoltajaa
koskeva luotuvutuskielto” ja siinä
olevan oletusarvon (arvo 1). Antaa
asiakirjan laatijan muuttaa
oletusvalintaa ja pakottaa valitsemaan
yhden arvoista.
Pakottaa kirjaamaan lapsen perustelut
tekstikenttään.

Arkisto:

Omakanta:

Tarkastaa, että ”Huoltajaa
koskeva luovutuskielto” –
kentässä on arvo.
Tarkastaa, että perustelut on
kirjattu tekstikenttään.
Ei palauta asiakirjaa
Omakantaan alaikäisen
puolesta asioinnissa.
Palauttaa asiakirjan
Omakantaan alaikäisen omassa
asioinnissa.

Näyttää asiakirjan
alaikäiselle asiakkaalle,
ja asiakirjan kohdalla
tiedon, että asiakirjaa ei
näytetä huoltajalle.
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Huoltajaa koskeva luovutuskielto: Näytetään,

vaikka lapsi kieltää
• Jos edellisestä
luokituksesta valitaan
luokka 3 Alaikäisen
asiakkaan asiakirja
luovutetaan huoltajille,
vaikka alaikäinen kieltää
asiakirjan luovuttamisen,
tulee asiakirjaan kirjata
myös perustelut kieltooikeuden hylkäämiselle.
Se tapahtuu luokituksen
avulla.

Luokan nimi
Alaikäinen asiakas ei ole esittänyt painavaa
syytä kiellolleen

Luokan määritelmä
alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus asiakastietojensa luovuttamisesta hänen
huoltajalleen evätään, koska hän ei ole esittänyt sosiaalihuollon
asiakasasiakirjoista annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaista painavaa
syytä kiellolle

2

Tietojen antamatta jättäminen on selvästi
vastoin alaikäisen asiakkaan omaa etua

alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus asiakastietojensa luovuttamisesta hänen
huoltajalleen evätään, koska tietojen luovuttamatta jättämisen katsotaan
olevan selvästi vastoin alaikäisen asiakkaan omaa etua

3

Kielto ei ole mahdollinen alaikäisen
asiakkaan iän, kehitystason ja asian laadun
perusteella

alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus asiakastietojensa luovuttamisesta hänen
huoltajalleen evätään, koska sitä ei katsota mahdolliseksi alaikäisen
asiakkaan iän, kehitystason ja asian laadun perusteella

1

• Myös lapsen esittämät
perustelut on kirjattava
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Huoltajaa koskeva luovutuskielto: Näytetään,

vaikka lapsi kieltää
Asiakirjan laatija:
Muuttaa asiakirjan
metatiedoissa
kentässä ”Huoltajaa
koskeva luovutuskielto”
olevan oletusvalinnan
(arvo 1) arvoksi 3
”Asiakirja näytetään,
vaikka lapsi kieltää”.
Kirjaa lapsen esittämät
perustelut
metatietoihin
Perusteluttekstikenttään.
Kirjaa perustelut, miksi
lapsen kielto-oikeutta
ei hyväksytä
metatietoihin kenttään
”Perustelut tietojen
luovuttamiselle lapsen
kiellosta huolimatta”.

ATJ:
Näyttää asiakirjan laatijalle selkeästi
metatiedoissa olevan kentän
”Huoltajaa koskeva luotuvutuskielto” ja
siinä olevan oletusvalinnan (arvo 1).
Antaa asiakirjan laatijan muuttaa
oletusvalintaa ja pakottaa valitsemaan
yhden arvoista.
Pakottaa kirjaamaan lapsen perustelut
tekstikenttään.
Pakottaa kirjaamaan perustelut kieltooikeuden hylkäämiselle asiakirjan
metatietoihin kenttään ”Perustelut
tietojen luovuttamiselle lapsen
kiellosta huolimatta”.

Arkisto:

Omakanta:

Tarkistaa, että ”Huoltajaa
koskeva luovutuskielto” –
kentässä on arvo.
Tarkistaa, että perustelut on
kirjattu tekstikenttään.
Tarkistaa, että perustelut kieltooikeuden hylkäämiselle on
kirjattu.
Palauttaa asiakirjan
Omakannalle.

Näyttää asiakirjan
alaikäiselle asiakkaalle
ja asiakkaan huoltajille
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Huoltajaa koskeva luovutuskielto: Ei näytetä

työntekijän oma-aloitteisen arvion perusteella

• Jos huoltajaa koskeva luovutuskielto –kentän luokituksesta valitaan 4 Alaikäisen
asiakkaan asiakirjaa ei luovuteta huoltajille työntekijän oma-aloitteisen arvion
perusteella, tulee asiakirjaan kirjata myös
•
•

Perustelut luokituksen avulla (luokitus jota käytetään erityissisällön ja viivästämisen yhteydessä)
Tarvittaessa tarkentaa perusteluja tekstikenttään
Asiakirjan laatija:

Arvioi ensin, onko syytä
käyttää erityissisältö-metatietoa
(vakavan uhan tilanteissa).
Tällöin toimii kohdan 4
mukaisesti.
Muuttaa asiakirjan
metatiedoissa kentässä
”Huoltajaa koskeva
luovutuskielto” olevan
oletusvalinnan (arvo 1) arvoksi
4 ”Asiakirjaa ei näytetä
työntekijän oma-aloitteisen
arvion perusteella”.
Kirjaa rajoittamisen perustelut
metatietoihin luokituksen ja
tekstikentän avulla.

ATJ:
Näyttää asiakirjan laatijalle
selkeästi metatiedoissa olevan
kentän ”Huoltajaa koskeva
luotuvutuskielto” ja siinä olevan
oletusvalinnan (arvo 1). Antaa
asiakirjan laatijan muuttaa
oletusvalintaa ja pakottaa
valitsemaan yhden arvoista.
Pakottaa kirjaamaan perustelut
luokituksen avulla.

Arkisto:
Tarkastaa, että Huoltajaa
koskeva luovutuskielto –
kentässä on arvo.
Tarkistaa, että perustelut on
kirjattu luokituksen avulla.
Ei palauta asiakirjaa
Omakannalle alaikäisen
puolesta asioinnissa.
Palauttaa asiakirjan
Omakannalle alaikäisen
omassa asioinnissa.

Omakanta:
Näyttää asiakirjan
lapselle, mutta ei
huoltajille.
Näyttää alaikäiselle
asiakirjan kohdalla
tiedon, että asiakirjaa
ei näytetä huoltajalle.
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