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Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus (48 §) 
ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta (49 §)  
 

Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteutta-
misessa, hänellä on siitä ilmoitusvelvollisuus työnantajalle.   
 

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi:   

 asiakkaan epäasiallista kohtaamista tai loukkaamista sanoilla 

 asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita - asiakkaan kaltoinkohtelua (fyysinen, psyykkinen tai  

kemiallinen eli lääkkeillä aiheutettu kaltoinkohtelu)  

 vakavia puutteita asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa  

 vakavia puutteita asiakkaan perushoivassa ja hoidossa 

 toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia   
 

Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.  Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa 

kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.  Esimies vastaa siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitus-

velvollisuuskäytännöistä.  
 

Ilmoitus tehdään Kallion ilmoituslomakkeella viipymättä silloin, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen koh-

distuvan epäkohdan tai sen uhan.  Työntekijä täyttää ilmoituslomakkeen ja kuvaa asiakkaaseen kohdistuvan 

epäkohdan tai sen uhan.  Asiakkaan tiedot täytetään, mikäli epäkohta kohdistuu yksittäiseen asiakkaaseen.  

Ilmoittaja tekee kirjaukset sekä tapahtumasta että ilmoituksen tekemisestä myös asiakastietojärjestelmään.   
 

Täytetyn lomakkeen voi tulostaa ja toimittaa paperisena esimiehelle ja kirjattavaksi kirjaamoon tai lähettää 

suoraan Kallion turvapostin kautta kirjaamoon, josta esimies saa tiedon käsittelyyn tulleesta ilmoituksesta.  

Turvaposti löytyy osoitteesta: www.kalliopp.fi  > sähköiset palvelut  > turvaposti > kirjaamo  

Suora linkki kirjaamon turvapostiin:  https://www.turvaposti.fi/viesti/kirjaamo@kalliopp.fi  
 

Kirjaamo kirjaa ilmoituksen asianhallintajärjestelmään ja välittää sen yksikön esimiehelle.  Yksikön esimies 

aloittaa käsittelyn yhdessä henkilökunnan kanssa.  Ilmoituksesta menee tieto myös palvelupäällikölle ja pal-

velujohtajalle asianhallintajärjestelmän kautta.   
 

Lähiesimies saa asianhallintajärjestelmästä viestin sähköpostiinsa uusista ilmoituksista.  Viestit katsotaan 

päivittäin ja arvioidaan käsittelyn kiireellisyys.  Välittömiä toimenpiteitä vaativat asiat käsitellään heti.  Ilmoi-

tukset on käsiteltävä valmiiksi kahden viikon kuluessa.  Lähiesimies käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvitta-

vat selvitykset ja toimenpiteet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi.  Hän kirjaa tiedot lomakkeeseen sekä 

varmistaa, että toimenpiteisiin ryhdytään.  Lähiesimies lähettää lomakkeen joko paperisena Kallion kirjaa-

moon tai edellä mainitulla tavalla sähköisesti  vietäväksi asianhallintajärjestelmään. Lähiesimies voi tarvitta-

essa pyytää ohjeita ja neuvoa omalta esimieheltään.  
 

Ylemmälle taholle siirretään kaikki tapahtumat, jossa asiakkaalle on tapahtunut vakava haitta.  Ylemmälle 

tasolle voidaan siirtää käsiteltäväksi tapahtumat, joille halutaan laajempi käsittely tai jolla on merkittävää 

informaatioarvoa esim. yksikkötasolla.  Osasto- tai tiimikokouksissa käsitellään oman työyksikön epäkoh-

tailmoituksia vähintään kerran kuukaudessa ja yksittäisten ilmoitusten aiheuttamia toimenpiteitä aina, kun 

tapahtumat ovat ajankohtaisia. Esimiesten kokouksissa käsitellään ko. tason tapahtumia ja toteutuneita 

kehittämistoimia (ko. raportit huomioiden) vähintään 2 kertaa vuodessa ja toimintakäytäntöjen muutoksia 

aiheuttavat ilmoitukset aina, kun se on ajankohtaista.  Hyvinvointipalveluiden johtoryhmä käsittelee raport-

teja ja toteutuneita kehittämistoimia vähintään kerran vuodessa ja toimintakäytäntöjen muutoksia aiheut-

tavat ilmoitukset aina, kun se on ajankohtaista.   
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