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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om klientens ställning och rättigheter inom socialvånlen samt om 
ändring av socialvåmslagen och av vissa lagar som har samband 
med dem 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården. Lagen innehåller de cent
rala rättsliga principer som gäller klienternas 
medbestämmande inom socialvården, bemö
tandet av dem samt deras rättsskydd. Lagen 
gäller klientens ställning och rättigheter in
om både offentlig och privat socialvård. An
gående skyldigheten att ordna socialvård och 
anvisa den resurser bestäms särskilt. 

Lagen klarlägger växelverkan och samar
betet mellan klienten och socialvårdsperso
nalen. Ordnaodet av socialvård bör basera 
sig på ett myndighetsbeslut eller, i fråga om 
privat socialvård, på ett avtal mellan den 
som lämnar socialvård och klienten. När 
socialvård lämnas skall i samförstånd med 
klienten eller dennes företrädare göras upp 
en service-, vård-, rehabiliterings- eller an
nan plan. 

Betoningen av klienternas rätt till informa
tion och deras självbestämmanderätt gör att 
socialvården i högre grad börjar utgå från 
klienten. Personalen inom socialvården skall 
i sitt handlings- och tänkesätt i första hand 
utgå från klientens behov, önskemål och 
förväntningar sådana klienten uttrycker dem. 
Målet skall i första hand vara betjäning från 
de utgångspunkter som klienten framför, inte 
de behov som hjälparen eller organisationen 
dikterar. Särskild uppmärksamhet bör fästas 
vid sådana äldres, utvecklingshämmades och 
minderårigas ställning och rättigheter som 
behöver mycket vård och omsorg. 

I propositionen föreslås att en socialvårds
klient som är missnöjd med bemötandet 
skall kunna framställa en anmärkning till 
den som är ansvarig för en verksamhetsen
het inom socialvården eller till en ledande 
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tjänsteinnehavare inom socialvården. Enligt 
förslaget kan klienten alltjämt ty sig också 
till de rättsskyddsmedel som nu står till för
fogande. 

Det föreslås att kommunerna utser en soci
alombudsman med uppgift att ge råd och 
informera. Socialombudsmannens uppgifter 
kan ges till en person som redan är i kom
munens tjänst. Dessutom kan två eller flera 
kommuner ha en gemensam socialombuds
man. 

I propositionen ingår även sekretessbe
stämmelser och bestämmelser om utlämnan
de av sekretessbelagda uppgifter. Huvudre
geln är att upp!;ifter ur en sekretessbelagd 
handling skall fa lämnas ut enbart med kli
entens uttryckliga samtycke eller på det sätt 
som särskilt bestäms i lag. Man kan dock bli 
tvungen att utlämna sekretessbelagda upp
gifter trots att samtycke inte kan erhållas 
eller fastän klienten uttryckligen förbjuder 
att de utlämnas. I propositionen klarläggs de 
situationer där socialvårdsmyndigheterna har 
rätt att få och utlämna sekretessbelagda upp
gifter i handräckningssituationer och vid 
samarbete. Bestämmelserna om sekretess an
knyter till lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet. 

Det föreslås att socialvårdslagen ändras så 
att kommunen till sitt förfogande skall ha 
tjänster vilka tillhandahålls av en tjänstein
nehavare som deltar i klientarbetet och har 
yrkesmässig behörighet som socialarbetare. 

I lagförslaget ingår också åtföljande änd
ringar som gäller lagen om missbrukarvård, 
lagen om utkomststöd, lagen om tillsyn över 
privat socialservice och lagen angående spe
cialomsorger om utvecklingsstörda samt la
gen angående vårdnad om barn och umgäng-
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esrätt och lagen om verkställighet av beslut 
beträffande vårdnad om barn och umgänges
rätt. 

Lagarna avses träda i kraft samtidigt med 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, dvs. den l december 1999. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Denna proposition handlar om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvårdens 
olika verksamhetsformer. Syftet med den 
föreslagna lagen är att lagstifta om vissa 
centrala principer som ansluter sig till bem.ö
tandet av klienterna inom socialvården. An
damålet med lagen är att klarlägga och för
enhetliga samarbetet och växelverkan mellan 
klienten och den som lämnar socialvård. 
Klienten har inom socialvården blivit en allt 
viktigare individ, som deltar i det beslutsfat
tande som gäller klienten själv och vars be
hov, åsikter och erfarenheter måste beaktas. 

Målet är att trygga klientens ställning och 
rättigheter när han eller hon använder si~ av 
socialvård. Den föreslagna lagen inneballer 
inga bestämmelser om skyldighet att ordna 
socialvård eller hur socialvården skall an
visas resurser eller om klientens rättigheter 
att få olika tjänster och förmåner. 

Ansvaret för ordnandet och verkställighe
ten av lagstadgad social- och hälsovård an
kommer på kommunerna och samkommu
nerna. Genom lagstiftningen reglerar staten 
kommunernas och samkommunernas uppgif
ter samt klienternas ställning. Staten deltar 
också genom statsandelar i finansieringen av 
verksamheten. Kommunens skyldighet att 
ordna socialvård och klientens rättigheter 
regleras särskilt i den speciallagstiftning som 
gäller socialvården. Angående statsandelama 
och det därtill anslutna planeringssystemet 
samt kommunens skyldighet att anvisa resur
ser för socialvården bestäms i lagen om pla
nering av och statsandel för social- och häl
sovården (73311992), nedan planerings- och 
statsandelslagen. Vidare bestäms i barn
skyddslagen (ändr. 123/1999), lagen angåen
de specialomsorger om utvecklingsstörda 
(ändr. 124/1999) och planerings- och stats
andelslagen (ändr. 125/1999) om ett system 
för utjämning av kostnader som barnskydd
såtgärder åsamkar kommunerna. Reformen 
trädde i kraft den l mars 1999. 

Inom socialvårdens olika verksamhetsfor
mer betonas i synnerhet större autonomi för 
klienterna, starkare ställning för klienterna 
när de uträttar sina ärenden, bättre möjlig
heter att råda över sig själv och större själv
bestämmanderätt för klienter som befinner 

si$ på anstalter eller annars behöver särskild 
vard och starkare rättsskydd för i synnerhet 
sådana klientgrupper som själva har dåliga 
förutsättningar att slå vakt om sina egna rät
tigheter. Sådana grupper är i synnerhet de
menta åldringar, utvecklingshämmade samt 
barn och ungdomar som behöver speciellt 
mycket vård och omsorg. 

Människorna har blivit mera intresserade 
än tidigare av sina egna rättigheter samt av 
sin ställning som klienter inom social- och 
hälsovården. Grunden för personalens hand
lings- och tänkesätt bör vara klientens be
hov, önskemål och förväntningar sådana kli
enten uttrycker dem. Målet bör vara att be
tjäna klienten med utgångspunkt i vad klien
ten själv framför och inte utgående från de 
behov som hjälparen eller organisationen 
dikterar. 

Klienternas utbildningsnivå har stigit och 
deras kunskaper om social- och hälsovården 
ökar hela tiden. De klienter som anlitar 
tjänsterna blir allt mera krävande och klien
ternas aktivering inverkar i framtiden mera 
än tidigare på hurdana avgöranden servicep
roducenterna träffar. Klienten vill bli hörd 
och ställa krav på de tjänster han eller hon 
anlitar. 

Den enskilda människans ställning och 
rättigheter påverkas också av den reform av 
de grundläggande fri- och rättigheterna 
(969/1995) som trädde i kraft i augusti 
1995. Ur den enskilda människans synvinkel 
är det viktigt att hon oftare än tidigare direkt 
kan åberopa sina grundläggande fri- och rät
tigheter. En klar definition av de grundläg
gande fri- och rättigheterna hjälper också 
annars människan att gestalta sina rättigheter 
och sin ställning. i förhållande till det all
männa, samhället och sin omgivning. 

När det gäller den nuvarande lagstiftning
en är bestämmelserna om klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården spridda i 
socialvårdslagstiftningen. Någon separat en
hetlig lagstiftning om klientens ställning och 
rättigheter finns inte. När rättigheterna och 
ställningen för en klient inom socialvården 
behandlas gäller det att beakta också den 
allmänna förvaltningsrättsliga lagstiftningen, 
som reglerar förvaltningsförfarande, offent
lighet och sekretess samt ändringssökande 
(lagen om förvaltningsförfarande 59811982, 
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lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet 621/1999, förvaltningsprocessla
gen 586/1996, personuppgiftslagen 
523/1999, språklagen 148/1922, lagen om 
delgivning i förvaltningsärenden 232/1966). 

I 39 § socialvårdslagen (710/1982), en 
paragraf som gäller lämnande av socialvård, 
konstateras att vid lämnande av socialvård 
skall särskild uppmärksamhet ägnas klien
tens egna önskemål och möjligheter att del
taga i planeringen av den vård som gäller 
honom. A ven i socialvårdsförordningen 
(60711983) ingår bestämmelser om klientens 
deltagande samt om beaktande av individu
ella förhållanden och specialbehov. För be
dömning av klientens behov av socialvård 
och för säkerställande av att han erhåller 
hjälp skall vid behov en vårdplan uppgöras 
tillsammans med honom. I speciallagarna 
gällande socialvårdens olika klientgrupper 
ingår dessutom bestämmelser bl.a. om klien
tens och klienten närståendes deltagande i 
planeringen av tjänsterna eller om intagande 
för vård oberoende av egen vilja och om de 
förfaranden som då tillämpas samt om in
tegritetsskydd (barnskyddslagen 683/1983, 
lagen om missbrukarvård 41/1986, lagen 
angående specialomsorger om utvecklings
störda 519/1977). Om åldringsvården finns 
inga separata bestämmelser, utan verksam
hetsprinciperna och förfarandena härleds ur 
den allmänna lagen om socialvården, social
vårdslagen. 

Inom hälso- och sjukvården trädde patient
skadelagen (585/1986) i kraft i maj 1987 
och lagen om patientens ställning och rättig
heter (785/1992), nedan patientlagen, i mars 
1993. Patientlagen gäller patientens ställning 
och rättigheter inom både privat och offent
lig hälso- och sjukvård. Där bestäms om 
bl.a. hur patienterna skall bemötas, patien
tens och patienten närståendes rätt till infor
mation, självbestämmanderätt, minderåriga 
patienters ställning, förfarandet .llled anmärk
ning samt journalhandlingar. A ven tjänster 
som tillhandahålls i socialvårdsinrättningar 
av läkare, sjukskötare, fysioterapeuter, psy
kologer och andra yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården hör till patient
lagens tillämpningsområde. 

Klientens ställning och rättsskydd inom 
socialvården är delvis sämre reglerade än 
patientens ställning och rättigheter inom häl
so- och sjukvården. Avsikten med proposi
tionen är att öka klienternas aktivitet och 
självbestämmanderätt inom socialvården, att 

säkerställa klientens rätt till god vård, servi
ce och information samt att garantera ett 
tillräckligt rättsskydd. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning 

2.1.1. Allmänt 

Socialvårdslagstiftningen gäller i huvudsak 
ordnandet, förvaltningen och övervakningen 
av socialvården samt socialvårdspersonalens 
ställning. Bestämmelser som säkerställer 
klientens ställning och rättigheter inom soci
alvården finns i socialvårdslagen, speciallag
stiftningen om socialvården samt den all
männa lagstiftningen. Bestämmelserna bildar 
en helhet som det är svårt att få grepp om. 
Det är nödvändigt att göra helheten tydligare 
och då i synnerhet beakta det stora antalet 
anställda inom socialvården och deras ut
bildningsbakgrund samt det rådande läget att 
personalen i situationer som lämnar rum för 
tolkning och som kan uppträda i arbetet till 
och med dagligen inte har möjlighet att kon
sultera jurister. Detta gäller särskilt frågor 
inom inte~ritetsskyddets område, vilka är 
centrala pa grund av att uppgifter som an
knyter till socialvården är känsliga. 

2.1.2. Klientbegreppet inom socialvården 

Begreppet klient definieras inte i social
vårdslagen. Indirekt kan en definition av kli
entskap dock härledas ur socialvårdslagen. 
Enligt 13 § socialvårdslagen skall kommu
nen såsom till socialvården hörande skyldig
heter sörja för att socialservice anordnas för 
kommunens invånare och att utkomststöd 
ges personer som vistas i kommunen. I 14 § 
socialvårdslagen definieras vem som är 
kommunens invånare och har rätt till de 
tjänster och förmåner som det hör till kom
munens skyldighet att ordna. Beträffande 
brådskande fall och situationer som på grund 
av omständigheterna kan jämföras med dem 
bestäms särskilt om kommunens skyldighet 
att ordna socialvård även för andra än kom
munens invånare (15 §). 
Be~reppet klient inom socialvården kan 

ocksa härledas ur l §, som gäller socialvår
dens tillämpningsområde. Med socialvård 
avses socialservice, utkomststöd, sociala un
derstöd och med dessa sammanhängande 
funktioner som är avsedda att främja och 
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upprätthålla enskild persons, familjs och 
samfunds sociala trygghet och handlingsför
måga. 

I de speciallagar som gäller socialvården 
ingår definitioner av klientbegreppet Klient
skap definieras i speciallagarna genom att 
där bestäms vem som får de tjänster eller 
förmåner som lagen avser. Till exempel en
ligt 2 § lagen om barndagvård (36/1973) 
kan sådana barn komma i åtnjutande av 
barndagvård som ännu icke nått läropliktsål
dern, samt om särskilda omständigheter det 
påkallar, även äldre barn, för vilka vård icke 
ordnats på annat sätt. Enligt 11 a § i samma 
lag kan barnets föräldrar eller andra vård
nadshavare få en sådan av kommunen 
anordnad dagvårdsplats för barnet som avses 
i l § 2 eller 3 mom. efter utgången av för
äldrapenningsperioden tills barnet börjar i 
grundskolan eller motsvarande skola. Dag
vården skall om möjligt anordnas i den form 
som barnets föräldrar eller andra vårdnads
havare önskar. 

Enligt l § lagen angående specialomsorger 
om utvecklingsstörda är en i lagen avsedd 
klient en person som på grund av medfödd 
eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, 
defekt eller skada hämmats eller störts i sin 
utveckling eller sina psykiska funktioner och 
som icke med stöd av annan lag kan erhålla 
de tjänster han behöver. 

I barnskyddslagen ingår inte någon e gent
lig klientdefinition. I l O § 3 m om. förpliktas 
dock den socialarbetare som ansvarar för 
barnets angelägenheter att övervaka att bar
nets bästa tillgodoses, och 9 och 16 § för
pliktar socialvårdsmyndigheterna att i fråga 
om familje- och individinriktat barnskydd 
handla så att barnets bästa beaktas i första 
hand. Enligt 12 och 16 § är socialnämnden 
skyldig att vidtaga åtgärder om förhållande
na i hemmet äventyrar eller inte tryggar 
barns eller en ung persons hälsa eller ut
veckling eller om barn eller ung person ge
nom sitt beteende äventyrar sin hälsa eller 
utveckling. Utöver barnet är också dess för
äldrar och andra som har hand om barnet 
klienter inom barnskyddet, och man försöker 
skydda barnet i första hand genom att stöda 
dessa personer. 

2.1.3. Deltagande i planeringen av tjänster
na 

Enligt 39 § socialvårdslagen skall vid läm
nande av socialvård särskild uppmärksamhet 

ägnas klientens egna önskemål och möjlig
heter att deltaga i planeringen av den vård 
som gäller honom. Klienten skall betjänas 
och service för honom anordnas även med 
beaktande av hans modersmål. 

Enligt 6 § socialvårdsförordningen skall 
klientens personliga förhållanden och sär
skilda behov beaktas när socialvård lämnas. 
Dessutom skall klientens relationer till ho
nom närstående personer och tryggaodet av 
dem beaktas. För bedömning av klientens 
behov av socialvård och för säkerställande 
av att han erhåller hjälp skall vid behov en 
vårdplan uppgöras i samråd med honom. 

I speciallagstiftningen om socialvården 
finns flera bestämmelser om att en service-, 
vård- eller rehabiliteringsplan bör uppgöras 
tillsammans med klienten eller dennes före
trädare, bl.a. 27 a och 27 b § socialvårdsla
gen, 4 § 2 mom. familjevårdarlagen 
(312/1992), 10 § 2 och 3 mom. lagen om 
utkomststöd (1412/1997) och 11 § barn
skyddslagen. 

Enligt 5 § socialvårdsförordningen skall 
socialvårdsklienterna ges möjlighet att på ett 
ändamålsenligt sätt deltaga i och påverka 
planeringen och genomförandet av den vård 
som lämnas inom socialvården och dess 
olika verksamhetsenheter. 

2.1.4. Vård oberoende av egen vilja 

Med vård oberoende av egen vilja avses 
åtgärder som vidtas mot en persons uttryck
liga vilja eller oberoende av den i de situa
tioner där hans åsikt inte kan klarläggas. 
Som exempel kan nämnas omhändertagande 
enligt barnskyddslagen och ordination för 
vård enligt lagen angående specialomsorger 
om utvecklingsstörda. 

2.1.5. Klientens rättsskyddsmedel 

Ändringssökande 

Enligt 45 § socialvårdslagen får ändring i 
ett beslut som har fattats av en tjänsteinne
havare som är underställd ett kollegialt or
gan som sköter verkställigheten av socialvår
den inte sökas genom besvär. 

Den som är missnöjd med beslutet kan 
dock få tjänsteinnehavarens beslut behandlat 
i det kollegiala organet, om han yrkar detta 
inom 14 dagar efter det han fick del av be
slutet. Till beslutet skall fogas anvisningar 
om hur det kan föras till behandling i orga-
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net. Förfarandet överensstämmer med lagen 
om förvaltningsförfarande. 

Enligt 46 § socialvårdslagen får ändring i 
ett beslut som fattats av ett kollegialt organ 
sökas genom besvär hos länsrätten inom 30 
dagar efter delfåendet. Besvärsrätt enligt 46 
§ l mom. socialvårdslagen förelig~er inte då 
om sökande av ändring stadgas nagot annat 
eller då det har förbjudits, inte heller då ett 
beslut enligt kommunallagen (365/1995) kan 
föras till behandling i kommunstyrelsen. 

Enligt 47 § socialvårdslagen kan ett beslut 
trots att ändring har sökts verkställas, om 
det är sådant att det inte kan uppskjutas eller 
om det av orsaker som har samband med 
socialvårdsåtgärderna inte kan uppskjutas. 
Besvärsmyndigheten kan förordna att verk
ställigheten skall avbrytas eller förbjuda 
verkställigheten. 

Enligt 48 § socialvårdslagen skall ändring 
i en statlig myndighets beslut i ett ärende 
som rör socialvård sökas i den ordning som 
är stadgad i lagen om förvaltningsförfarande. 

Enligt 49 § socialvårdslagen får ändring 
inte sökas genom besvär i länsrättens utslag 
eller beslut som gäller lämnande av social
service eller beloppet av en avgift som fast
ställts för socialservice. Däremot får ändring 
sökas genom besvär i länsrättens utslag eller 
beslut som gäller betalande av utkomststöd 
som avses i lagen om utkomststöd eller ut
komststödets belopp eller som gäller oenig
het mellan kommuner om skyldighet att 
lämna anstaltsvård eller ersättande av kost
naderna för anstaltsvård, om högsta förvalt
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

I speciallagstiftningen finns dessutom så
dana bestämmelser om ändringssökande som 
kompletterar socialvårdslagen. 

Justitiekanslerns och riksdagens justitieom
budsmans tillsyn 

Riksdagens justitieombudsman och justitie
kanslern i statsrådet är de högsta lagliglig
hetsövervakarna. Riskdagens justitieombuds
man utövar tillsyn över att domstolar och 
övriga myndigheter samt tjänstemän i sina 
uppgifter liksom även offentligt anställda 
arbetstagare och andra vid skötseln av of
fentliga uppdrag följer lag samt fullgör sina 
skyldigheter (49 §Regeringsformen för Fin
land, 9411919). 

Också till justitiekanslerns uppgifter hör 
allmän laglighetsövervakning. Justitie
kanslern övervakar att myndigheter och 

tjänstemän i sina uppgifter samt offentligt 
anställda arbetstagare och andra personer vid 
skötseln av offentliga uppdrag följer lag och 
fullgör sina skyldigheter så att ingens lagliga 
rättigheter kränks (RF 46 §). 

Genom reformen av de grundläggande fri
och rättigheterna ändrades 46 och 49 § rege
ringsformen så att justitiekanslern och jus
titieombudsmannen i sitt uppdrag också skall 
övervaka att de grundläggande fri- och rät
tigheterna o<;.h de mänskliga rättigheterna 
respekteras. Overvakningen av de grundläg
gande fri- och rättigheterna samt de mänskli
ga rättigheterna i myndighetemas verksam
het hänför sig på ett naturligt sätt till justiti
ekanslerns och justitieombudsmannens lag
tillsynsuppgifter. En betydande del av t.ex. 
klagomålen till justitieombudsmannen inne
håller dimensioner som rör de grundläggan
de fri- och rättigheterna samt de mänskliga 
rättigheterna. Bestämmelserna i regeringsfor
men utvidgade i sig inte justitieombudsman
nens eller justitiekanslerns tillsynsuppgifter 
och de förändrade inte heller uppgiftsfördel
ningen mellan justitieombudsmannen och 
justitiekanslern, men de framhäver den andel 
övervakningen av de grundläggande fri- och 
rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna 
har. av övervakningen som helhet. 

Overvakningen av traditionell offentlig 
service hör till de högsta laglighetsöverva
karnas behörighet, oavsett vem som produ
cerar servicen. Privatiseringen av servicen 
har således inte försvagat klienternas rätts
skydd. 

Ar 1998 övergick justitieombudsmannens 
kansli till ett system med två biträdande jus
titieombudsmän. Den ena biträdande justitie
ombudsmannens särskilda uppgiftsområde 
utgörs av uppföljning och övervakning av 
att konventionen om barnets rättigheter iakt
tas. 

Riksdagens justitieombudsman har i sina 
avgöranden ingripit bl.a. i barnskyddsklien
ters, utkomststödsklienters, utvecklingshäm
mades och åldringars ställning och rättighe
ter. 

Socialvårdsmyndigheternas styrning och 
tillsyn 

Den allmänna planeringen, styrningen och 
övervakningen av social- och hälsovården 
ankommer på social- och hälsovårdsministe
riet samt i länen på länsstyrelserna (3 § l 
och 2 mom. socialvårdslagen, 2 § l mom. 
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kommunallagen). Enligt länsstyrelselagen 
(22/1997) sköter länsstyrelsen uppgifter i 
anslutning till social- och hälsovårdsförvalt
ningen och enligt länsstyrelseförordningen 
( 120/ 1997) uppgifter inom olika ministeriers 
förvaltningsområden enligt vad som bestäms 
särskilt. Länsstyrelserna styr och övervakar 
också privata socialserviceproducenter (lagen 
om tillsyn över privat socialservice, 
603/1997). 

I planerings- och statsandelslagen ingår en 
möjlighet att pröva ändamålsenligheten i 
kommunens servicesystem i fråga om den 
nödvändiga basservicen. I anslutning till so
cial- och hälsovårdsministeriet finns grund
skyddsnämnden (35 och 36 § planerin~s
och statsandelslagen). Ministeriet kan lata 
grundskyddsnämnden pröva servicesystemets 
ändamålsenlighet, om kommunen inte har 
ordnat sådan service för sina invånare som 
avses i speciallagarna och så att den nödvän
diga basservicen motsvarar allmänt godkänd 
nivå i Finland. Grundskyddsnämnden skall 
då utreda ändamålsenligheten i kommunens 
servicesystem. Om nämnden konstaterar att 
servicesystemet har allvarliga brister av or
saker som beror på kommunen, kan nämn
den ge kommunen rekommendationer om 
hur och inom vilken tid bristema i service
systemet skall korrigeras. 

2.1.6. Datasekretess och skyldighet att läm
na upplysningar 

Enligt 40 § socialvårdslagen skall en soci
alvårdsklient och dennes förmyndare ge en 
tjänsteinnehavare och nämnden sådana upp
lysningar som är nödvändiga för lämnande 
av socialvård. Innan upplysningar ges har 
klienten och dennes förmyndare rätt att få 
kännedom om varför upplysningarna behövs, 
för vilket ändamål de används samt till vil
ken myndighets eller vilka tjänsteinnehava
res kännedom de bringas eller kan bringas. 
En socialvårdsklient har rätt att få uppgift 
om handlingar och annat material som en 
tjänsteinnehavare inom socialvården eller 
organet förfogar över och som har betydelse 
i hans ärende. Detsamma gäller även för
myndare, då befogat skäl därtill föreligger. I 
lagen om allmänna handlingars offentlighet 
(nedan handlingsoffentlighetslagen, 83/1951) 
bestäms dessutom om part tillkommande rätt 
till handling (19 §) och om undantag från 
denna. Bestämmelsen motsvarar till bety
dande delar 11 § i den nya offentlighetsla-

292235F 

gen. Trots att 40 § socialvårdslagen inte in
nehåller några hänvisningar till den nämnda 
bestämmelsen har den i vedertagen rätts
praxis tillämpats i situationer där det har 
varit nödvändigt att inskränka en social
vårdsklients eller dennes lagliga företrädares 
rätt att i enlighet med 40 § 3 eller 4 mom. 
socialvårdslagen få uppgift om handlingar 
och annat material som en socialvårdsmyn
dighet förfogar över. 

I 56 § socialvårdslagen bestäms om skyl
digheten för statlig och kommunal myndig
het samt annat offentligrättsligt samfund, 
folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentra
len, pensionsstiftelse och annan pensionsan
stalt, försäkringsanstalt samt samfund eller 
institution som bedriver vårdverksamhet el
ler sjukvårdsverksamhet att på begäran läm
na socialvårdsmyndigheterna för utförandet 
av deras uppgifter erforderliga upplysningar 
och utredningar. 

I 57 § bestäms åter om tystnadsplikt gäl
lande upplysningar om klienten. Om sank
tioner för brott mot skyldigheten att lämna 
upplysningar och tystnadsplikten bestäms i 
58§. 

Om klientens rätt att granska uppgifter om 
honom eller henne själv i socialvardens per
sonregister och rätt att yrka rättelse av upp
gifter bestäms i personuppgiftslagen 
(523/1999). 

2.2. Inverkan av annan lagstiftning 

Den allmänna förvaltningsrättsliga lagstift
ningen som reglerar förvaltningsförfarande, 
handlingars offentlighet och skyldigheten att 
iaktta sekretess samt ändringssökande måste 
också beaktas när klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården behandlas, till 
den del särskilda bestämmelser om omstän
digheter som hör till området för de berörda 
lagarna inte ingår i socialvårdslagstiftningen. 
Den allmänna lag som gäller myndigheter
nas tillvägagångssätt är lagen om förvalt
ningsförfarande. Delgivning regleras för när
varande av lagen om allmänna handlingars 
offentlighet, som kommer att ersättas av la
gen om offentlighet i myndighetemas verk
samhet, vilken träder i kraft den l december 
1999, och förordningen om delgivning i för
valtningsärenden (232 och 662/ 1966). Of
fentlighet och sekretess regleras av offentlig
hetslagen samt personuppgiftslagen. Den 
allmänna lag inom förvaltningsrätten som 
reglerar ändringssökande är förvaltningspro-
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cesslagen. Om sökande av ändring i folk
pensionsanstaltens och andra försäkringsan
stalters beslut bestäms särskilt. 

I kommunallagen ingår bestämmelser om 
bl.a. kommuninvånarnas allmänna möjlig
heter att delta och påverka, initiativrätt samt 
sökande av ändring i kommunala organs 
beslut. 

Konsumentskyddslagen (38/1978) tilläm
pas inte på lagstadgade offentliga tjänster. 
Däremot har man ansett att lagen kan tilläm
pas på privat socialservice. 

En persons ställning och rättigheter som 
klient inom socialvården påverkas av refor
men av de grundläggande fri- och rättighe
terna, som trädde i kraft den l augusti 1995. 
Det viktigaste målet för reformen av de 
grundläggande fri- och rättigheterna är att 
utvidga och befästa det grundlagsstadgade 
skyddet för individens rättigheter. Genom de 
nya bestämmelserna vill man förbättra indi
VIdens rättsskydd även på området för socia
la rättigheter samt skapa förutsättningar för 
att människorna mera än tidigare kan påver
ka saker som gäller dem själva. Ur den en
skilda människans perspektiv är det viktigt 
att hon oftare än tidigare direkt kan åberopa 
sina grundläggande fri- och rättigheter. 

I 5 § l mom. regeringsformen garanteras 
att alla är lika inför lagen. Bestämmelsen 
uttrycker huvudprincipen om likställdhet och 
jämställdhet. Den allmänna principen om 
likställdhet inbegriper förbud mot godtyck
lighet och krav på lika behandling i liknande 
fall. I 5 § 2 mom. ingår dessutom ett särskilt 
förbud mot diskriminering. Ingen får utan 
godtagbart skäl ges en annan ställning på 
grund av kön, ålder, ursprung, språk, reli
gion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller 
handikapp eller av någon annan orsak som 
hänför sig till hans person. I regeringsfor
men uppräknas vissa förbjudna diskrimine
ringsgrunder på samma sätt som i diskrimi
neringsförbuden i de internationella överen
skommelserna om mänskliga rättigheter. 
Med dessa grunder jämställs även andra skäl 
som hänför sig till personen. 

I 5 § 3 mom. regeringsformen ingår en 
särskild bestämmelse om jämlikt bemötande 
av barn. Barnen skall ha rätt till medinfly
tande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som 
gäller dem själva. Genom bestämmelsen vill 
man betona att barn bör bemötas likvärdigt 
också i förhållande till den vuxna befolk
ningen. Varje barn bör bemötas som en in
divid, inte enbart som ett passivt objekt för 

verksamheten. 
I 14 § l och 2 mom. regeringsformen be

stäms att Finlands nationalspråk är finska 
och svenska och att envar har rätt att hos 
domstol och andra myndigheter i egen sak 
använda sitt eget språk, antingen finska eller 
svenska. Samernas ställning som urfolk 
nämns också särskilt i 14 § regeringsformen. 
Om samernas rätt att använda samiska hos 
myndigheter bestäms separat. Dessutom 
tryggas romernas och andra gruppers språ
kliga och ~.ulturella rättigheter i en be
stämmelse. Aven ett omnämnande av tryg
gande av rättigheterna för dem som använ
der teckenspråk intogs i regeringsformen. 

Om rätten till personlig frihet, integritet 
och säkerhet bestäms i 6 § regeringsformen. 
Personlig frihet har karaktären av en allmän 
grundläggande rättighet, som vid sidan av 
den fysiska friheten också skyddar den fria 
viljan och självbestämmanderätten. Ett för
bud mot behandling som kränker människo
värdet ingår bland regeringsformens rättig
heter till frihet. Regeringsformens 8 § inne
håller skydd för privatlivet och bestämmel
ser om skydd för heder och hemfrid. Ut
gångspunkten för skydd av privatlivet är att 
individen har rätt att leva sitt eget liv utan 
att myndigheter eller andra utomstående in
stanser godtyckligt eller utan anledning be
fattar sig med hans privatliv. Privatlivet om
fattar bl.a. individens rätt att bestämma över 
sig själv. Ä ven familjelivet ingår i det skydd 
för privatlivet som avses i bestämmelsen. I 8 
§ konstateras dessutom att om skydd för 
personuppgifter stadgas närmare i lag. Enligt 
2 mom. är brev- och telefonhemligheten 
samt hemligheten i fråga om andra förtroliga 
meddelanden okränkbar. Bestämmelsen syf
tar till att skydda innehållet i förtroliga med
delanden så att det inte når utomstående. 
Bestämmelsen försöker däremot inte ordna 
relationerna mellan kommunikationsparterna 
eller deras beteende. Frågan om kommuni
kationsparternas rätt att offentliggöra ett 
meddelande som är avsett att vara förtroligt 
måste således avgöras på andra grunder. 

I 9 § regeringsformen tryggas religions
och samvetsfriheten. Dessutom preciseras 
räckvidden för dessa friheter. Paragrafen har 
ett mera övergripande innehåll än den tidiga
re paragrafen, eftersom den vid sidan av den 
traditionella religionsfriheten också tryggar 
andra än religiösa övertygelser. 

Viktiga är också bestämmelserna i 10 § 
regeringsformen om yttrandefrihet och of-
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fentlighetsprincipen, rätten att ta del av of
fentliga handlingar samt i 11 § 3 mom. om 
deltagande, enligt vilket den enskildes möj
ligheter att påverka beslut som gäller honom 
själv bör utökas. Tillsammans med 5 § 3 
mom. förutsätter bestämmelsen att också 
barn garanteras möjlighet till medinflytande 
enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller 
dem själva. 

De viktigaste grundläggande bestämmel
serna om social trygghet har samlats i 15 a 
§. Genom bestämmelsen garanteras var och 
en rätt till sådan utkomst och omsorg som är 
oundgänglig för ett människovärdigt liv, och 
den har därmed ett samband med lagens 6 §, 
som tryggar var och en rätten till liv. Med 
oundgänglig utkomst och omsorg avses en 
sådan inkomstnivå och sådan service som 
säkerställer betingelserna för ett människo
värdigt liv. Det allmänna skall också, enligt 
vad som närmare stadgas genom lag, tillför
säkra var och en tillräckliga social- och häl
sovårdstjänster samt främja befolkningens 
hälsa. 

Enligt regeringsformens 16 § skall det all
männa se till att de grundläggande fri- och 
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna 
förverkligas. Genom reformen av de grund
läggande fri- och rättigheterna försökte man 
stärka ställningen i det finländska rättssyste
met för sådana överenskommelser om 
mänskliga rättigheter som är bindande för 
Finland. 

Den föreslagna lagens bestämmelser om 
klientens rättigheter konkretiserar de ovan 
beskrivna grundläggande friheter och mänsk
liga rättigheter som tryggas i regeringsfor
men och i människorättskonventionerna. 

2.3. Internationella 
människorättskonventioner som 
Finland ratificerat och som inverkar 
på klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården 

2.3.1. Allmänt 

Finland har ratificerat flera internationella 
överenskommelser om mänskliga rättigheter 
och andra överenskommelser som medför 
förpliktelser att garantera alla medborgare 
vissa bestämda rättigheter i förhållande till 
staten. Utgångspunkten för de internationella 
överenskommelserna är att trygga individens 
rättigheter. Dessutom binder Förenta Na
tionernas generalförsamlings olika deklara-

tio.oer Finland politiskt och moraliskt. 
Overenskommelser om mänskliga rättig

heter som är förpliktande för Finland är bl.a. 
internationella konventionen om ekono
miska, sociala och kulturella rättigheter 
(FördrS 6/1976) och internationella konven
tionen om medborgerliga och politiska rät
tigheter (FördrS 811976), vilka antagits av 
FN, samt konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggan
de friheterna (FördrS 1911990, även kallad 
den europeiska konventionen om de mänsk
liga rättigheterna) och Europeiska sociala 
stadgan (FördrS 44/1991), vilka antagits av 
Europarådet. 

2.3.2. Förenta Nationerna (FN) 

Till det internationella skyddet för de 
mänskliga rättigheterna hör den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 
som har antagits av FN: s generalförsamling 
den 10 december 1948. Förklaringen inne
håller rättigheter till frihet samt även några 
ekonomiska, sociala och kulturella rättighe
ter. Enligt artikel l i förklaringen är alla 
människor födda fria och lika i värde och 
rättigheter. Envar har rätt till liv, frihet och 
personlig säkerhet (artikel 3). I artikel 19 
konstateras att envar har rätt till åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet. 

Utgångspunkten för den allmänna förkla
ringen om de mänskliga rättigheterna är 
frihet och jämlikhet. Förklaringens principer 
är viktiga med tanke på klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården. 

FN:s generalförsamling antog den 16 de
cember 1966 två centrala överenskommelser 
om de mänskliga rättigheterna. Konventio
nen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter innehåller sociala rättigheter. Ut
gångspunkten för konventionen är tryggande 
av individens rättigheter inom social- och 
hälsovården. I konventionen har avtalats om 
positiva rättigheter, med andra ord om att 
konventionsstaterna genom sitt handlande 
bör skapa sådana villkor att människorna 
kan leva ett gott liv. I Finland trädde kon
ventionen i kraft 1976. 

En annan central överenskommelse om de 
mänskliga rättigheterna som antogs 1966 är 
internationella konventionen om medborger
liga och politiska rättigheter. I Finland träd
de konventionen i kraft 1976. Enligt artikel 
2 punkt 3 förpliktar sig varje konventions
stat att säkerställa att envar, vars i denna 
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konvention inskrivna fri- och rättigheter 
kränkts, skall ha effektiv möjlighet att utföra 
talan härom och detta även i det fall att 
kränkningen förövats av ämbetsman i tjäns
teutövning. Dessutom förpliktar sig konven
tionsstaten att säkerställa att den som väcker 
sådan talan skall få sina rättigheter avgjorda 
av behöriga judiciella, administrativa eller 
lagstiftande myndigheter eller av annan en
ligt statens rättsordning behörig myndighet, 
samt att utveckla möjligheterna för talans 
prövning på rättsli$ väg. Konventionsstaten 
förpliktar sig ocksa att säkerställa att de be
höriga myndigheterna verkställer sådana av
göranden som meddelats på grund av talan. 

Artiklarna 9 och l O i konventionen är cen
trala med tanke på vård oberoende av egen 
vilja. Enligt artikel 9 har envar rätt till frihet 
och personlig säkerhet. Ingen får utsättas för 
godtycklig häktning eller godtyckligt anhål
lande. Ingen får berövas sin frihet utom av 
skäl och i den ordning som stadgas i lag. 
Enligt artikel 10 skall alla personer, som är 
berövade sin frihet, behandlas humant och 
med aktning för människans inneboende 
värde. 

I artikel 19 bestäms att envar skall äga rätt 
till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet 
att söka, mottaga och sprida upplysningar 
och tankar av varje slag. Denna rättighet kan 
inskränkas endast i den ordning som stadgas 
genom lag, bl.a. om det är nödvändigt för 
att respektera andra personers rättigheter 
eller anseende. 

I artikel 26 ingår ett diskrimineringsför
bud, enligt vilket alla är lika inför lagen och 
har rätt till samma skydd av lagen utan 
åtskillnad av något sia~. I detta avseende 
skall lagen förbjuda all atskillnad och garan
tera alla personer ett likvärdi~t och effektivt 
skydd mot varje åtskillnad pa grund av ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 
annan åskådning, nationell eller social här
komst, förmögenhet, börd och ställning i 
övrigt. Vid övervakningen av konventionen 
har konstaterats att diskrimineringsförbudets 
inverkan inte begränsar sig endast till de 
rättigheter som nämns i konventionen, utan 
det skall även tillämpas på sociala rättigheter 
SOQl regleras i den nationella lagstiftningen. 

Ar 1984 antog FN:s generalförsamling 
konventionen mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning (FördrS 60/1989). I Finland 
trädde konventionen i kraft 1989. Konven
tionen förbjuder tortyr och grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling på alla områ
den. Konventionsstatema har förbundit sig 
att vidta effektiva le~islativa, administrativa, 
rättsliga eller andra atgärder för att förhindra 
handlingar som förbjuds i konventionen. 
Konventionsstatema skall bl.a. systematiskt 
se över sina metoder och rutiner för förvar 
och behandling av personer som blir föremål 
{pr frihetsberövande inom dess territorium. 
A ven säkerställande av besvärsrätt hör till 
depna konvention. 

Ar 1989 antogs konventionen om barnets 
rättigheter (FördrS 60/1991 ), som i Finland 
trädde i kraft 1991. Det centrala syftet med 
konventionen är att trygga barnets bästa och 
självbestämmanderätt. I artikel 3.1 i konven
tionen om barnets rättigheter betonas att 
domstolar, administrativa myndigheter och 
lagstiftande organ vid alla åtgärder som rör 
barn skall låta barnets bästa komma i främ
sta rummet. Artikel 12 medför skyldighet att 
höra barnet och att beakta barnets åsikter i 
förhållande till barnets ålder och mognad i 
alla rättsliga och administrativa förfaranden 
som rör barnet. Artikel 16 skyddar barnets 
rätt till privatliv. 

Mänskliga rättigheter definieras också i 
konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (FördrS 68/ 1986), 
konventionen om avskaffande av alla former 
av rasdiskriminering (FördrS 3711970), för
klaringen om barnets rättigheter (FN: s gene
ralförsamling 20.11.1959), förklaringen om 
handikappades rättigheter (FN:s generalför
samling 9.12.1975) och förklaringen om ut
vecklingsstördas rättigheter (FN:s generalför
samling december 1971). 

2.3.3. Europarådet 

Finland anslöt sig den 5 maj 1989 till Eu
roparådet och samma dag undertecknades 
även konventionen om skydd för de mänsk
liga rättigheterna och de grundläggande fri
heterna och tilläggsprotokollen l - 8 till den, 
dvs. den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna. Finland ratificerade 
konventionen 1990. I Europarådet antogs 
konventionen den 4 november 1950. Kon
ventionen om de mänskliga rättigheterna 
koncentrerar sig på att garantera medborger
liga rättigheter, politiska rättigheter och 
grundläggande friheter. Konventionsstatema 
förbinder sig att garantera alla som befinner 
sig under deras jurisdiktion dessa rättigheter 
och friheter. Konventionen påminner i 
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många avseenden om FN:s konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter. Eu
roparådets konvention innehåller också en 
artikel som gäller rätt till frihet och person
lig säkerhet (artikel 5). Likaså förbjuder 
konventionen tvångsarbete. Dessa artiklar är 
av betydelse för åtgärder som vidtas obero
ende av egen vilja även inom socialvården. 

Artikel 6 gäller rätt till en rättvis rätte
gång. Artikel 8 skyddar privatliv, familjeliv, 
hem och korrespondens. Konventionens arti
klar ålägger myndigheterna inte bara att i sin 
verksamhet avhålla sig från att kränka de 
rättigheter om vilka bestäms i konventionen 
utan också att aktivt skydda enskilda mot 
rättskränkningar. Dessutom innehåller kon
ventionen ett övervakningssystem till vilket 
de stater som antagit konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och tilläggsprotokol
len till den kan ansluta sig. 

Finland antog Europeiska sociala stadgan, 
som utarbetats inom Europarådet, och d~n 
trädde i kraft i Finland den 29 maj 1991. Ar 
1988 antogs ett tilläggsprotokoll till den so
ciala stadgan, vilket Finland ratificerade 
1991. Tilläggsprotokollet trädde i kraft i 
Finland den 4 september 1992 (FördrS 
84/1992). Enligt tilläggsprotokollet skall äld
re som bor på institutioner tillförsäkras 
lämpligt stöd, med hänsyn tagen till deras 
privatliv samt delaktighet i beslut rör_ande 
levnadsförhållandena på institutionen. Over
vakniogen av stadgan baserar sig på rappor
ter som statema gör upp på bestämda tider. 
Tillsynssystemet som baserar sig på rappor
ter kompletteras av tilläggsprotokollet från 
november 1995 angående kollektivt klago
målsförfarande. Tillä&gsprotokollet angående 
ett kollektivt klagamalsförfarande trädde för 
Finlands vidkommande i kraft den l septem
ber 1998 (FördrS 7611998). När Finland rati
ficerade tilläggsprotokollet avgav det en för
klaring enligt artikel 2 om att Finland till
erkänner representativa nationella icke-stat
liga organisationer inom sin jurisdiktion, 
vilka har särskild sakkunskap i frågor som 
regleras i stadgan, rätten att anföra klagomål 
mot den. 

Den europeiska konventionen om förhind
rande av tortyr och omänsklig eller förned
rande behandling eller bestraffning (Europa
rådet 26.6.1987, FördrS 17/1991) trädde för 
Finlands vidkommande i kraft 1991. I kon
ventionen ingår ett övervakningssystem av 
ny typ enligt vilket den europeiska kommit
ten till förhindrande av tortyr och omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraff
ning har rätt att granska konventionsstater
nas fängelser och andra institutioner där en 
myndighet har berövat personer deras frihet. 
Exempel på dylika inom social- och hälso
vården är psykiatriska anstalter och anstalter 
för missbrukare. 

2.3.4. Datasekretess 

Finland är bundet av konventionen om 
skydd för enskilda vid automatisk databe
handling av personuppgifter, dvs. Europarå
dets datasekretesskonvention (FördrS 
36/1992). Europarådet har också antagit re
kommendationer som gäller datasekretess: 
rekommendationen som gäller skydd för per
sonuppgifter som används för vetenskaplig 
forskning eller statistik R(83) 10, rekom
mendationen som gäller skydd för person
uppgifter som används inom socialskyddet 
R(86) l och en rekommendation som gäller 
utlämnande till utomstående av personupp
gifter som finns hos offentliga organ R(91) 
10. I den sistnämnda rekommendationen 
förutsätts bl.a. att när individer frivilligt ger 
personuppgifter till myndigheterna, skall de 
beredas möjlighet att påverka användningen 
av uppgifterna. 

I Europeiska unionen har utfärdats Europa
parlamentets och rådets direktiv om skydd 
för enskilda personer med avseende på be
handling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (95/46(EG), ned
an EU:s datasekretessdirektiv. Andamålet 
med direktivet är att trygga både ett fritt 
flöde av personuppgifter mellan EU:s med
lemsstater genom harmonisering av den na
tionella datasekretesslagstiftningen och 
skydd för enskilda personers integritet med 
avseende på behandling av personuppgifter. 
EU:s datasekretessdirektiv genomförs genom 
den nya personuppgiftslagen, som trädde i 
kraft den l juni 1999. 

2.4. Praxis 

Klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården har i praktiken utformats inte 
bara av lagstiftningen utan också av rätts
och förvaltningspraxis samt av socialvårds
myndighetemas rekommendationer, anvis
ningar och föreskrifter. 

Till den del vårdarbetet inte styrs av lag
stiftningen inverkar även vårdarbetets etik 
samt personalens värderingar och attityder 
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bl.a. på hur principen om socialvårdsklien
temas självbestämmanderätt iakttas, t.ex. när 
det gäller äldre människor i anstaltsvård. 
Också socialvårdens och socialarbetamas 
etiska principer kommer till synes i praktis
ka situationer. 

Socialvårdsklienterna har historiskt sett 
haft rollen som passiva vårdtagare. Klienten 
har ofta setts som föremål för tjänsterna me
dan socialvårdspersonalen uppfattats som 
den aktiva vårdgivaren och förmånsbevil
jaren. Klienten har då i första hand styrts ur 
myndighetssynvinkel. 

Trots att den gällande lagstiftningen inne
håller ett flertal bestämmelser om uppgöran
de av olika vård- eller omsorgsplaner samt 
om klientens deltagande i uppgörandet av 
dem, har sådana i praktiken inte gjorts upp i 
den omfattning som författningarna förutsät
ter. Det ökade utbudet av privata tjänster 
under de senaste åren har också ökat brokig
heten i fråga om socialvårdsklienternas ställ
ning. 

2.5. Bedömning av nuläget 

Socialvårdslagen är en allmän lag som 
reglerar den kommunala socialvårdens servi
cesystem och vars utgångspunkt är skyldig
heten att tillhandahålla tjänster. Bestämmel
serna gällande förvaltning och tillvägagångs
sätt är riktade till de kommunala myndighe
ter som tillhandahåller tjänsterna. Bestäm
melser som ansluter sig till klientens ställ
ning ingår huvudsakligen i 4 kap., som .. reg
lerar förfarandet då socialvård lämnas. A ven 
dessa bestämmelser utgår framför allt från 
myndighetemas synvinkel, inte från klien
tens. I de allmänna lagarna och speciallagar
na om socialvården finns mera detaljerade 
bestämmelser där klienternas synvinkel har 
förts fram. 

Bestämmelserna om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvårdslagstiftningen 
och den allmänna lagstiftningen bildar en 
helhet som det är svårt att få grepp om. stif
tandet av en separat lag om klientens ställ
ning och rättigheter inom socialvården skulle 
klarlägga situationen och stärka klientcentre
ringen samt beaktaodet av klienternas åsikter 
och behov inom socialvårdens alla sektorer. 

Socialvårdsklienternas och hälso- och sjuk
vårdsklienternas ställning i lagstiftningen 
avviker från varandra också till den del detta 
inte kan motiveras med skillnader som för
anleds av verksamhetens olikartade karaktär. 

skiljaktigheterna i lagstiftningen följer emel
lertid delvis av skillnader som gäller verk
samheten inom socialvården respektive häl
so- och sjukvården. På hälso- och sjukvår
dens omrade trädde patientlagen, som gäller 
patientens ställning och rättigheter, i kraft 
1993. På socialvårdens område finns det inte 
någon sådan enhetlig lag. De nuvarande be
stämmelserna gällande klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården täcker inte 
alla de frågor som regleras i patientlagen. 
Ofta anlitar klienten socialvårdens samt häl
so- och sjukvårdens tjänster samtidigt eller 
så ingår de jämsides med eller efter varandra 
i klientens service- och vårdkedja, varvid det 
är viktigt att klientens ställning inte skiljer 
sig åt kraftigt beroende på om han eller hon 
är klient inom socialvården eller hälso- och 
sjukvården. Socialvården samt hälso- och 
sjukvården samarbetar ofta. För att samarbe
tet skall fungera bättre i praktiken bör lag
stiftningen om klientens ställning och rättig
heter inom socialvården närma sig motsva
rande bestämmelser för hälso- och sjukvår
den. 

Bestämmelserna i de nuvarande social
vårdslagarna är inte tillräckligt klara för att 
framhäva klientens självbestämmanderätt. 
Minderårigas och omyndigas rättigheter som 
klienter garanteras inte tillräckligt i de nuva
rande bestämmelserna. Uppgörandet av lag
stadgade service-, vård- och omsorgsplaner 
tillsammans med klienten skulle stärka hans 
eller hennes möjligheter att utöva sin själv
bestämmanderätt. A ven bestämmelserna om 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
behöver preciseras. 

För närvarande kan det vara så i kommu
nerna att en person som inte äger tillräcklig 
yrkeskompetens inom socialvården svarar 
för de beslut och åtgärder som gäller social
vården för enskilda personer. skyldigheten 
att utse en socialdirektör eller socialsekrete
rare slopades i socialvårdslagen vid ingång
en av 1993. I lagen kvarstod dock förpliktel
sen att det i kommunen skall finnas yrkesut
bildad personal inom socialvården. Be
stämmelser om behörighetsvillkoren för yr
kesutbildad personal inom socialvården ingår 
i förordning 80411992. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om klientens ställning och rättigheter 
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inom socialvården. Lagen innehåller de cent
rala rättsliga principer som gäller klienternas 
medbestämmande inom socialvården, bemö
tandet av dem samt deras rättsskydd. Lagen 
gäller klientens ställning och rättigheter in
om både offentlig och privat socialvård. An
gående kommunens skyldighet att ordna so
cialvård och anvisa den resurser bestäms 
särskilt. 

Syftet med lagen om klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården är att stär
ka klientens ställning samt att betona klien
tens självbestämmanderätt och rätt att råda 
över sig själv. Ett mål för propositionen är 
också att klienterna inom socialvården skall 
ges en så likvärdig ställning som möjligt 
jämfört med klienterna inom hälso- och 
sjukvården. Detta gagnar möjligheten att 
inom social- och hälsovården åstadkomma 
en obruten vård- och servicekedja som utgår 
från klienten. På grund av skillnaderna mel
lan innehållet i socialvården och hälso- och 
sjukvården avlåts ett separat lagförslag om 
klientens ställning och rättigheter inom soci
alvården. Socialvården har ett synnerligen 
vidsträckt verksamhetsfält och dit hör också 
många sådana verksamheter som inte har 
någonting gemensamt med hälso- och sjuk
vården. Bestämmelserna i förslaget avviker 
därför delvis från patientlagen. 

Rätten att delta i planeringen av sådant 
som gäller en själv och att få information 
hör till individernas centrala grundläggande 
rättigheter. De ökade möjligheterna till med
bestämmande och information bidrar till att 
främja den allmänna utvecklingen av hela 
samhället i riktning mot öppen växelverkan 
qch kan förbättra kvaliteten på olika beslut. 
A andra sidan är integritetsskydd och skydd 
för förtroendet i klientrelationer i synnerhet 
inom socialvården absolut nödvändigt för att 
servicen skall lyckas och personernas rätts
skydd respekteras. Undantag från detta kan 
göras bara när ännu viktigare skäl så ound
gängligen kräver under de förutsättningar 
om vilka bestäms i lag. 

Förslaget betonar klientens rätt till gott 
och människovärdigt bemötande samt re
spekten för klientens övertygelse och per
sonliga integritet i socialvardens verksam
heter. 

För att klientens självbestämmanderätt och 
medbestämmande skall tillgodoses ingår i 
förslaget bestämmelser som tryggar social
vårdsklienternas självbestämmanderätt i så 
stor utsträckning som möjligt. I situationer 

där klienten själv inte förmår besluta om och 
ge uttryck för sin egen vilja angående vård
eller omsorgsarrangemangen kan klientens 
la~liga företrädare eller en anhörig eller när
staende ge uttry<;.k för klientens förmodade 
åsikt eller vilja. A ven i dessa situationer bör 
klientens önskemål och åsikter utredas och 
beaktas så noga som möjligt. 

Förslaget innehåller också bestämmelser 
om klientens rätt till information, sekretess i 
fråga om handlingar och utlämnande av sek
retessbelagda uppgifter. Bestämmelser om 
dessa saker ingår också i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet, person
uppgiftslagen samt la~en om förvaltningsför
farande. Det har ända ansetts nödvändigt att 
ta in de centrala principerna för gott förvalt
ningsförfarande samt de viktigaste datasekre
tessbestämmelserna även i detta lagförslag 
för att garantera förtroendefulla klientrelatio
ner inom socialvården och för att klarlägga 
myndighets samarbetet. 

I förslaget ingår sådana bestämmelser om 
tystnadsplikt för dem som ordnar och lämnar 
socialvård, skyldighet att iaktta sekretess i 
fråga om handlingar samt rätt att få och ut
lämna sekretessbelagda uppgifter som är 
primära i förhållande till offentlighetslagen. 
Inom socialvården behövs för dessa frågors 
vidkommande särskilda bestämmelser på 
grund av den förtroendefullhet som verk
samheten förutsätter. Meningen är att det 
med hjälp av dem skall skapas förutsättning
ar för samarbete mellan flera myndigheter 
och serviceproducenter på ett sätt som är 
ändamålsenligt med tanke på vården av och 
omsorgen om klienten och samtidigt funge
rande med tanke på klientens rättsskydd. 
Bestämmelserna i offentlighetslagen, perso
nuppgiftslagen och la~en om förvaltnings
förfarande tillämpas pa socialvården till den 
del inget annat uttryckligen bestäms, enligt 
lagförslaget. 

I lagförslaget ingår som en huvudregel en 
bestämmelse om att socialvårdshandlingar 
som innehåller uppgifter om en klient eller 
någon annan enskild skall hållas hemliga. 
Uppgifter ur en sekretessbelagd handling 
skall få lämnas ut med klientens uttryckliga 
samtycke eller på det sätt som särskilt be
stäms i lag. 

Inom socialvården förekommer situationer 
där också sekretessbelagda uppgifter bör 
kunna utlämnas trots att samtycke inte kan 
erhållas eller fastän klienten uttryckligen 
förbjuder att uppgifterna utlämnas. För dessa 
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eventualiteter har i lagförslaget i syfte att 
säkerställa klienternas rättsskydd införts de
taljerade bestämmelser om i hurdana fall 
sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut 
utan klientens samtycke. I dessa bestämmel
ser ingår också primära rättsnormer som gäl
ler förundersåkning och rättegång. 

I syfte att främja klientens ställning och 
rättsskydd inom socialvården finns dessutom 
behov av att skapa ett socialombudsmanna
system i kommunerna. Syftet är att social
vårdsklienterna skall ha tillfälle att vid be
hov vända sig till en person som ger dem 
råd. Socialombudsmannen skall ge klienter
na råd i angelägenheter som gäller tillämp
ningen av denna lag, bistå klienterna vid 
framställandet av anmärknin~ar, informera 
om klientens rättigheter, ocksa i övrigt arbe
ta för att klientens rättigheter främjas och 
respekteras samt följa hur klienternas rättig
heter och ställning utvecklas i kommunen. 

I syfte att förbättra klientens rättsskydd 
innehåller lagförslaget dessutom ändringar 
av socialvårdslagen. Enligt förslaget skall 
varje kommun till sitt förfogande ha tjänster 
som tillhandahålls av en tjänsteinnehavare 
som deltar i klientarbetet och har yrkesmäs
sig behörighet som socialarbetare. Endast en 
sådan tjänsteinnehavare skall i brådskande 
fall kunna besluta om vård oberoende av 
egen vilja och om därtill anslutna åtgärder 
och i dessa fall föra organets talan själv eller 
~enom ett ombud. I lagförslaget ingår också 
atföljande ändringar som gäller lagen om 
missbrukarvård (4111986), lagen om ut
komststöd (1412/ 1997), lagen om tillsyn 
över privat socialservice (603/1996) och la
gen angående specialomsorger om utveck
lingsstörda ( 519/ 1977) samt lagen angående 
vårdnad om barn och umgängesrätt 
(361/1983) och lagen om verkställighet av 
beslut beträffande vårdnad om barn och um
gängesrätt ( 61911996). 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Verkningar i fråga om ekonomi, 
organisation och personal 

Propositionen har inte några statsekono
miska verkningar och inte heller några andra 
betydande ekonomiska verkningar. Den kva
litativa utveckling av socialvårdens verksam
heter och det säkerställande av klientens 
ställning och rättigheter som ingår i refor
men sker inom ramen för de nuvarande re-

surserna. Propositionen utgår från att social
vårdsklienternas rättsskydd kan utvecklas 
närmast med hjälp av den nuvarande social
vårdsorganisationen. I propositionen förut
sätts varken några betydande organisatoris
ka arrangemang eller inrättande av nya 
tjänster. 

Det är möjligt att socialombudsmannens 
uppgifter läggs till befattningsbeskrivningen 
för en person som redan tjänstgör inom 
kommunens socialvård. Efter det att syste
met blivit vedertaget kan det i de största 
kommunerna finnas behov av att inrätta en 
socialombudsmannatjänst eller en socialom
budsmannabefattning. Målet är så smidiga 
arrangemang som möjligt så att dels klien
ternas behov, dels kommunens storlek och 
de andra .praktiska möjligheterna att tillhan
dahålla sadana tjänster som en socialom
budsman erbjuder kan sammanjämkas i 
kommunen. Detta bidrar också till att behör
ighetsvillkor inte fastställs för socialombuds
mannen. 

Socialombudsmannasystemet inverkar inte 
på myndigheternas nuvarande befogenheter. 

Förslaget om tjänster som tillhandahålls av 
tjänsteinnehavare som deltar i klientarbetet 
och har yrkesmässig behörighet som social
arbetare har inga statsekonomiska verkning
ar. För vissa kommuner kan förslaget med
föra merkostnader, om de hittills inte till sitt 
förfogande har haft en enda tjänsteinnehava
re som skött socialarbetet yrkesmässigt. 
Kostnaderna är emellertid så små att refor
men inte inverkar på statsandelarna till kom
munerna. Förslaget föranleder åtgärder i 
ungefär 40-50 kommuner, som måste ge
nomföra arrangemang för att vid behov ha 
tillgång till dylika tjänster. De upJ?skattade 
kostnaderna väntas dock vara förhallandevis 
små. Uppskattningen om antalet kommuner 
baserar sig på enkätmaterial gällande social
arbetare som insamlats i samarbete mellan 
social- och hälsovårdsministeriet, länsstyrel
serna, Stakes, Finlands Kommunförbund och 
Sosiaalityöntekijäin Liitto - Socialarbetarnas 
Förbund ry (Sosiaalityöntekijät Suomessa 
1998 - tehtävät, koulutus, määrä ja riittävy
ys, STM:n monisteita 1998:21). 

4.2. Verkningar för olika 
medborgargrupper 

Förslagen i propositionen påverkar klien
ternas ställning allmänt genom att de förbätt
rar klienternas möjligheter att påverka och 
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delta samt deras ställning när de anlitar soci
alvård. Förslagen i propositionen gagnar i 
synnerhet god omsorg, vård och rättsskydd 
för sådana klientgrupper som själva har dåli
ga förutsättningar att slå vakt om sina rättig
heter. Förslaget leder också till att klienterna 
inom socialvården samt hälso- och sjukvår
den kommer att bemötas mera enhetligt. 

Att förslaget utgår från klienten ökar också 
jämlikheten, eftersom valet mellan alternati
ven måste ske utgående från klientens be
hov, önskemål och förväntningar. 

5. Beredningen av propositionen 

Social- och hälsovårdsministeriet gjorde 
1993 en grundläggande utredning där beho
vet av att revidera lagstiftningen om social
och hälsovårdsservice klarlades. 

Utgående från utlåtandena om utredningen 
konstaterades att det är nödvändigt att bere
da en lag gällande klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården. 

Under beredningen ordnades diskussions
möten med klient-, serviceproducent- och 
arbetsmarknadsorganisationerna samt Fin
lands Kommunförbund och länsstyrelserna. 

I de olika beredningsskedena begärdes ut
låtande om lagutkastet hos olika myndighe
ter och organisationer. Vid den fortsatta be
redningen har synpunktema i utlåtandena 
beaktats i mån av möjlighet. 

Lagförslaget inneballer bestämmelser om 
rätt till information samt sekretess och där
för kopplades beredningen samman med 
propositionerna gällande en totalreform av 
offentlighetslagstiftningen och gällande per
sonuppgiftslagen, vilka har beretts vid justi
tieministeriet Lagförslagets paragrafer gäl
lande rätt att få uppgifter, sekretess och ut
lämnande av sekretessbelagda uppgifter har 
beretts i samarbete med justitieministeriet, 
undervisningsministeriet och inrikesministe
riet samt dataombudsmannens byrå. 

Den arbetsgrupp som social- och hälso
vårdsministeriet tillsatt för att utreda special
kunnandet inom socialvården föreslog i den 
arbetsgruppspromemoria som överlämnades i 
april 1997 (SHM arbetsgruppspromemorior 
1997:4) att varje kommun skulle utse en 
tjänsteinnehavare med ansvar för socialvår
den. 

Dessutom tog Sosiaalityöntekijäin Liitto -
Socialarbetamas Förbund ry i mars 1998 ett 
initiativ gällande ansvariga tjänsteinnehavare 
för socialvården. 

292235F 

Till riksdagen avläts hösten 1998 en pro
position med förslag till lagar om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 
samt om ändring av socialvårdslagen (RP 
22811998 rd). Propositionen hann dock inte 
bli slutbehandlad före riksdagsvalet i mars 
1999. Riksdagens social- och hälsovårds
utskott avgav till social- och hälsovårdsmi
nisteriet ett utlåtande enligt 53 § riksdags
ordningen enligt vilket utskottet konstaterade 
att propositionen till sina riktlinjer och prin
cipav$.öranden i stor utsträckning uppfyller 
de mal som bör ställas på lagstiftning i ären
det. Utskottet ansåg det dock vara nödvän
digt att lagstiftningen utvecklas så att den 
motsvarar de behov som klienterna inom 
socialvården och hälso- och sjukvården har 
ännu mångsidigare än vad som angavs i pro
positionen. 

Under beredningen har detaljerna i försla
get diskuterats med olika intressegrupper. 
Utkastet till proposition har beretts som 
tjänsteuppdrag utgående från ovannämnda 
utlåtanden och diskussioner samt utgående 
från utskottets utlåtande och utlåtanden av 
de sakkunniga som utskottet hört. 

6. Andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

6.1. Reformen av offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen samt 
personuppgiftslagen 

I februari 1999 godkände riksdagen rege
ringens proposition med förslag till lag om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet 
samt till lagar som har samband med den 
(RP 3011998 rd) Lagen kommer att träda i 
kraft den l december 1999. Lagstiftningen 
om offentlighet och sekretess i fråga om 
myndighetemas handlingar revideras i sin 
helhet. Lagen om offentlighet i myndigheter
nas verksamhet ersätter 1951 års lag om all
männa handlingars offentlighet. Lagens syfte 
är att öka öppenheten i myndighetsverksam
heten, stärka offentlighetsprincipen vid utfö
randet av offentliga uppgifter, förbättra möj
ligheterna att få uppgifter om ärenden som 
myndigheterna behandlar och därmed öka 
såväl de enskildas som sammanslutningarnas 
möjligheter att delta i den offentliga diskus
sionen. 

Lagen syftar också till tydligare sekre
tessgrunder. Lagen föreslås gälla alla som 
utför en offentlig uppgift, oberoende av om 
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de är organiserade som myndigheter eller 
inte. Enligt lagen påverkas handlingsoffent
ligheten inte av att myndigheterna köper 
tjänster av den privata sektorn. Vid bered
ningen av offentlighets- och sekretesslag
stiftningen har social- och hälsovårdsminis
teriets synpunkter beaktats väl. Justitieminis
teriets lagberedare har också deltagit i bered
ningen av de specialbestämmelser som gäller 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
inom socialvården. 

Reformen av offentlighets- och sekretess
lagstiftningen erbjuder enhetliga utgångs
punkter för en utveckling av lagstiftningen 
om utlämnande av myndigheters uppgifter 
även i det för socialvården aktuella förslaget 
till lag om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården. 

För genomförandet av EU:s datasekretess
direktiv godkände riksdagen regeringens 
proposition med förslag till personuppgifts
lag och till vissa lagar som har samband 
med den (RP 9611998 rd). Personu~pgiftsla
gen ersatte personregisterlagen fran 1987. 
Personuppgiftslagen trädde i kraft i början 
av juni 1999. 

Reformen syftar huvudsakligen till att änd
ra den nationella lagstiftningen så att den 
motsvarar datasekretessdirektivet, dock med 
beaktande av det nationella h(lpdlingsutrym
me som direktivet möjliggör. Andringar som 
föranletts av reformen av de grundläggande 
fri- och rättigheterna gjordes också i bestäm
melserna om behandling av personuppgifter. 

Såväl EU: s datasekretessdirektiv som re
formen av de grundläggande fri- och rättig
heterna innebär att de enskildas grundläg
gande fri- och rättigheter framhävs allt mera 
också vid behandlingen av personuppgifter. 
Reformen syftar också till att öka den rätt 
till information som den enskildes självbe
stämmanderätt förutsätter och på så sätt för
bättra människornas möjligheter att övervaka 
hur uppgifter om dem själva används. 

Syftet med EU:s datasekretessdirektiv är å 
ena sidan att garantera skydd för enskilda 
personers integritet med avseende på be
handling av personuppgifter och å andra 
sidan ett fritt flöde för personuppgifter mel
lan medlemsstatema i Europeiska unionen. 
Direktivet tillämpas på behandling av per
sonuppgifter som sker både med hjälp av 
automatisk databehandling och manuellt. 

Båda de lagar som nämns ovan har beak
tats vid beredningen av förslaget till lag om 
klientens ställning och rättigheter inom soci-

al vården. 

6.2. Totalrevisionen av 
iönnynderskapslagstiftningen 

Riksdagen godkände i december 1998 en 
totalreform av förmynderskapslagstiftningen 
(RP 146/1998 rd). Lagen angående förmyn
derskap (34/1898) ersätts med lagen om för
myndarverksamhet ( 442/1999), och lagen 
om anordnande av förmynderskap i vissa 
fall (14/ 1971) ersätts med lagen om ordnan
de av intressebevakningstjänster i förrnyn
darverksamheten ( 44311999). Dessutom före
togs åtföljande ändringar i 20 olika lagar. 
Reformen träder i kraft den l december 
1999. 

Genom lagen om förmyndarverksamhet 
ordnas intressebevakningen för dem som på 
grund av omyndighet eller sjukdom eller av 
någon annan orsak inte själva kan bevaka 
sina intressen och rätt. Syftet med lagen om 
ordnande av intressebevakningstjänster i för
myndarverksamheten är att säkerställa till
gången till ett tillräckligt antal behöriga per
soner för intressebevakningsuppdrag. Om
yndigförklarande ersätts med bestämmelser 
om begränsning av handlingsbehörigheten. 
En persons handlingsbehörighet kan begrän
sas om denne inte förmår sköta sina ekono
miska angelägenheter och hans eller hennes 
förmögenhetsställning, utkomst eller något 
annat viktigt intresse på grund av detta 
äventyras. Ingens handlingsbehörighet får 
dock begränsas om personens intressen kan 
tryggas på annat sätt, t.ex. genom att till 
stöd förordna en intressebevakare. Begräns
nin~ens innehåll fastställs av en domstol 
utgaende från behoven i det enskilda fallet. 
Handlingsbehörigheten får inte begränsas 
mer än vad som är nödvändigt för att skyd
da vederbörande. 

Förmyndarverksamhet utgör huvudsakligen 
intressebevakning i ekonomiska angelägen
heter. Till intressebevakarens uppgifter fogas 
dock en skyldighet att se till att en myndig 
huvudman får sådan vård, omvårdnad och 
rehabilitering som med tanke på huvudman
nens förhållanden samt med beaktande av 
huvudmannens önskemål skall anses lämp
lig. 

Vanligen är det inte nödvändigt att ut
sträcka intressebevakarens representationsbe
hörighet till ärenden som gäller huvudman
nens person, eftersom huvudmannen själv 
kan fatta beslut i sådana ärenden, förutsatt 
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att han eller hon kan förstå sakens betydelse. 
Om huvudmannens tillstånd däremot är så
dant att han eller hon inte kan förstå sakens 
betydelse, behöver huvudmannen en intres
sebevakare också i ärenden som gäller sin 
person. Därför kan domstolen ge intressebe
vakaren rätt att företräda huvudmannen ock
så i ärenden som rör dennes person, om hu
vudmannen inte kan förstå sakens betydelse. 
En intressebevakare får inte företräda sin 
huvudman i ett ärende där deras intressen 
står eller kan stå i strid med varandra. En 
minderårigs vårdnadshavare är med stöd av 
lagen också den minderåriges intressebeva
kare, om inte något annat uttryckligen be
stäms i ett enskilt fall. Förordnandet kan 
gälla ett enskilt ärende eller såtillvida vara 
av allmän karaktär att det täcker sådana i ett 
senare skede aktuella ärenden gällande hu-

vudmannens person i samband med vilka det 
konstateras att huvudmannen inte kan förstå 
sakens betydelse. En intressebevakare får 
inte företräda sin huvudman i ett ärende där 
deras intressen står eller kan stå i strid med 
varandra. En minderårigs vårdnadshavare är 
med stöd av lagen också den minderåriges 
intressebevakare, om inte något annat ut
tryckligen bestäms i ett enskilt fall. 

Förvaltningen av förmyndarverksamheten 
verförs till staten. 

6.3. Samband med internationella rördrag 

De internationella överenskommelser om 
de mänskliga rättigheterna som relateras i 
punkt 2.3. utgör vid sidan av reformen av de 
grundläggande fri- och rättigheterna en vik
tig grund för att klientens ställning och rät
tigheter betonas i lagstiftningen. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Lag om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården 

l kap. Allmänna bestämmelser 

l §.Lagens syfte. Målet för det främjande 
av klientmedverkan som nämns i l § i den 
föreslagna lagen om klientens ställning och 
rättigheter, nedan klientlagen, är att social
vårdsklientens självbestämmanderätt skall 
realiseras mera än tidigare vid bemötandet 
av klienter och att klientens behov, önske
mål och åsikter skall beaktas i den form kli
enten själv uttrycker dem. Målet bör vara att 
klienten betjänas i enlighet med de utgångs
punkter klienten själv för fram, inte utifrån 
behov som hjälparen eller organisationen 
dikterar. Syftet med lagen är att socialvårds
klienterna skall bli mera aktiva och bemötas 
bättre. Ett klarläggande av bestämmelserna 
om växelverkan och samarbetet mellan kli
enten och socialvårdspersonalen främjar ock
så förtroendefulla klientrelationer. 

2 §. Lagens tillämpningsområde och sam
band med annan lagstiftning. Den föreslagna 
lagen är en allmän lag som kompletterar den 
övriga socialvårdslagstiftningen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården. 

Enligt l mom. tillämpas lagen både på 
socialvård som ordnas av myndigheter och 
på socialvård som ordnas av privata, om inte 
något annat bestäms. 

Med socialvård som ordnas av en myndig
het avses socialvård som ordnas ay staten, 
en kommun eller en samkommun. A ven so
cialvård som ordnas på uppdrag av en of
fentlig sammanslutning, t.ex. med stöd av ett 
avtal om köptjänster, betraktas som social
vård som ordnas av en myndighet. Social
vård som ordnas privat består av social
vårdsfunktioner som baserar sig på ett avtal 
mellan den helt privata klienten och den 
som lämnar privat socialvård. 

skyldigheten att ordna socialvård an
kommer på kommunen. De sociala rättighe
terna skyddas i grundlagen genom 15 a § 
regeringsformen. V ar och en garanteras en 
rätt till sådan oundgänglig utkomst och om
sorg som ett människovärdigt liv förutsätter. 
Förutsättningarna för att få hjälp utreds från 
fall till fall genom behovsprövning. Vidare 

skall det allmänna, enligt vad som närmare 
stadgas genom lag, tillförsäkra var och en 
tillräckliga social- och hälsovårdstjänster 
samt främja befolkningens hälsa. A v be
stämmelsen följer att det genom lagstiftning 
skall ses till att tjänsterna är tillräckliga. Det 
allmänna skall därmed trygga tillgången till 
och tillräckligheten hos social- och hälso
vårdstjänster. Sättet att ordna tjänsterna och 
tillgången till tjänster påverkas indirekt ock
så av andra bestämmelser om grundläggande 
fri- och rättigheter, såsom jämlikhet och för
bud mot diskriminering, rätten till liv samt 
personlig integritet och säkerhet, skyddet för 
privatlivet samt religions- och samvetsfrihe
ten. När tjänstemas tillräcklighet bedöms 
kan man som utgångspunkt betrakta en så
dan nivå på tjänsterna som ger alla männi
skor förutsättningar att fungera som fullvär
diga medlemmar i samhället (RP 309/1993 
rd s. 75 - 76). 

Enligt 2 mom. bestäms angående skyldig
heten att ordna socialvårdstjänster och soci
alvårdsförmåner och anvisa socialvården 
resurser separat i de allmänna lagarna och 
speciallagarna om socialvården. Bestämmel
ser om detta ingår bl.a. i socialvårdslagen, 
lagen om utkomststöd, barnskyddslagen, 
lagen om service och stöd på grund av han
dikapp (380/1987), lagen angående specialo
msorger om utvecklingsstörda, lagen om 
missbrukarvård samt lagen om planering av 
och statsandel för social- och hälsovården. I 
lagstiftningen ingår bestämmelser om olika 
förmåner och tjänster samt om förutsättnin
garna och förfarandet i samband med erhål
lande av dem. 

3 §. Definitioner. Med klient avses enligt 
l punkten i den föreslagna lagen en person 
som ansöker om eller anlitar socialvård eller 
som är föremål för socialvård. Inom social
vården har begreppet klientskap många di
mensioner och det är nödvändigt att ge det 
ett omfattande innehåll. Klientskap omfattar 
alla dem som ansöker om och anlitar social
vårdstjänster eller får socialvårdsförmåner. 
Klienter är också de som t.ex. får handled
ning eller rådgivning i fråga om tjänster och 
förmåner. 

Klientskapet aktualiseras genom en viss 
åtgärd, en ansökan, ett beslut, en anmälan 
eller en tjänst. Definitionen täcker också 
sådana klientrelationer där klienten blir del-
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aktig av socialvård oberoende av egen vilja. 
Definitionen på socialvård i 2 punkten fö

ljer i huvudsak l § l mom. socialvårdslagen. 
Till detta lagförslag har emellertid fogats 
underhållsstöd. Däremot har övriga sociala 
understöd utelämnats ur definitionen i detta 
lagförslag, eftersom de sociala understöd 
som beviljas av i synnerhet folkpensionsan
stalten inte hör till tillämpningsområdet för 
denna lag. Vad beträffar Folkpensionsanstal
tens verksamhet bereds särskilda bestämmel
ser om rätt till information och utlämnande 
av sådan information som anstalten förfögar 
över. 

Till socialvården hör t.ex. barndagvården, 
vården av barn och ungdomar, specialomsor
gerna om utvecklingsstörda, den service och 
de stöd som ordnas på grund av handika1Jp, 
åldringsvården samt missbrukarvården. At
gärder som hänför sig till socialvården kan 
vara tjänster, stödåtgärder och andra förmå
ner. 

I 17 § socialvårdslagen definieras som so
cialservice socialarbete, rådgivning i uppfo
strings- och familjefrågor, hemservice, boen
deservice, anstaltsvård, familjevård och stöd 
för närståendevård. Socialservice är också 
barndagvård och annan specialservice inom 
socialväsendet såsom barnskydd, handikapp
service, specialomsorger om utvecklingsstör
da och service i anslutning till missbrukar
vård. Denna service ryms också i den defini
tion som används i den föreslagna lagen. 

Med handlingar avses enligt 3 punkten i 
den föreslagna lagen handlingar som an
sluter sig till socialvård och som används, 
upprättats eller erhållits i samband med ord
naodet och lämnaodet av socialvård och som 
innehåller uppgifter om klienten eller om 
någon annan enskild. Genom den hänvisning 
till 5 § l och 2 mom. lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet som förekom
mer i detta lagförslag vill man förenhetliga 
begreppet handling också inom socialvården. 
I 5 § offentlighetslagen definieras begreppet 
myndighetshandling ~å ett heltäckande sätt. 
Definitionen täcker saväl traditionella hand
lingar som elektroniska dokument och andra 
handlingar som kan uppfattas endast med 
hjälpmedel. Målet har varit en så stor instr
umentneutralitet som möjligt, vilket innebär 
att bestämmelserna kan tillämpas oavsett på 
hurdant underlag och med vilka metoder 
informationen har bevarats och med vilka 
metoder den kan återvinnas. I lagen om of
fentlighet i myndighetemas verksamhet defi-

nieras begreppet myndighetshandling sär
skilt, vid sidan av begreppet handling. 

I detta lagförslag avses med handling även 
handlingar i anknytning till sådan socialvård 
som ordnas privat. Socialvårdstjänster ord
nas i framtiden i allt större utsträckning även 
helt privat, varvid klienterna köper tjänster 
som tillhandahålls av en verksamhetsenhet 
(en institution eller en enhet inom öppenvår
den) eller en enskild som de själva valt. För 
klienten är det dock nödvändigt att de hand
lingar som gäller honom definieras på ena
handa grunder oberoende av om det är fråga 
om socialvård som ordnas av myndigheter 
eller socialvård som ordnas av privata orga
nisationer och enskilda. 

2 kap. Klientens rättigheter och 
skyldigheter 

4 §. Rätt till gott bemötande. Enligt be
stämmelsen har klienten rätt till gott bemö
tande utan diskriminering från den som läm
nar socialvård. 

Rätten till gott bemötande förutsätter att 
klienterna bemöts jämlikt. Genom paragra
fen vill man understryka den princip som ut
trycks i 5 § Regeringsformen för Finland 
och som anger att alla människor är lika 
inför lagen och att ingen utan $odtagl:>art 
skäl får ges en annan ställning pa grund av 
kön, ålder, ursprung, språk, religion, över
tygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp 
eller av någon annan orsak som hänför sig 
till hans person. Förteckningen över förbjud
na grunder för åtskillnad i förbudet mot dis
kriminering är inte avsedd att vara uttöm
mande. A v sikten med den är att med hjälp 
av exempel visa på några grunder för åtskill
nad som skall betraktas som diskriminering. 
Den grundläggande rättigheten är att männi
skorna är jämlika oberoende av social, kul
turell eller religiös bakgrund, förmågor eller 
förutsättningar. Regeringsformens grundläg
gande fri- och rättigheter skall tillämpas på 
alla människor som hör under finsk jurisdik
tion. 

Jämlikhetsprincipen och förbudet mot dis
kriminering utgör tillsammans en av de mest 
centrala rättsprinciperna i vår rättsordning. 
De är ett uttryck för att alla människor .är 
likställda. Men alla människors likställdhet 
betyder ändå inte att alla skall ha samma 
rättigheter och samma skyldigheter. Jämlik
hetsprincipens rättsliga kärna ligger däri att i 
likadana situationer skall människorna be-



22 RP 137/1999 rd 

mötas på samma sätt och i olika situationer 
på olika sätt. Jämlikhetsprincipen och för
budet mot diskriminering inte bara förutsät
ter samma bemötande, utan de kan också 
förutsätta olika bemötande när omständig
heterna så kräver. Människornas faktiska 
likställdhet kan vara så bristfällig på vissa 
av livets områden att man måste vidta stö
dåtgärder för att förbättra förhållandena för 
sådana individer eller grupper som har det 
dåligt ställt. Positiv särbehandling betraktas 
inte som diskriminering. 

Gott bemötande förutsätter bl.a. att klien
tens människovärde inte kränks och att män
niskan under alla förhållanden kan behålla 
sin mänskliga värdighet och att hennes be
hov, önskemål och förväntningar uppfylls så 
väl som möjligt. Klienten har rätt till gott 
bemötande också när det är fråga om vård 
oberoende av egen vilja, så att syftet är att 
respektera klientens mänskliga värdighet 
trots att åtgärder vidtas mot klientens vilja. 

Respekterande av övertygelse betyder att 
ställmngstaganden som baserar sig på klien
tens övertygelse av religiöst, socialt eller 
annat slag beaktas inom socialvården. Klien
tens övertygelse får emellertid inte leda till 
att andra människors grundläggande fri- och 
rättigheter eller de etiska och moraliska prin
ciper som är allmänt accepterade i samhället 
kränks eller lagarna överträds. Respekten för 
andra personers eller sammanslutningars 
övertygelse får inte heller äventyras. 

Klientens rätt till respekt för den personli
ga integriteten framhäver för sin del skyddet 
för privatlivet i 8 § regeringsformen. Be
greppet privatliv innefattar även den person
liga integriteten. Utgångspunkten bör vara 
att varje individ har rätt att leva sitt eget liv 
utan att myndigheterna eller andra utomstå
ende godtyckligt eller utan anledning blan
dar sig i hans eller hennes privatliv. Det är 
emellertid svårt att exakt definiera vad som 
avses med privatliv och personlig integritet. 

Bestämmelsen om att klientens modersmål 
skall beaktas när tjänster ordnas och klienter 
betjänas motsvarar 39 § 3 mom. i den nuva
rande socialvårdslagen, vilket i samband 
med de ändringar av socialvårdslagen som 
ingår i detta lagförslag föreslås bli upphävt. 
Bestämmelsens sakinnehåll överförs till den
na lag. I 14 § l och 2 mom. regeringsfor
men regleras de finskspråkigas och de 
svenskspråkigas rätt att använda sitt eget 
språk i egen sak. I 14 § 3 mom. regerings
formen ingår samhällelig rätt även för andra 

språkgrupper än de finsk- och de svensk
språkiga att upprätthålla och utveckla sitt 
eget språk och sin kultur. I bestämmelsen 
nämns särskilt två traditionella minoritets
grupper i det fip1ändska samhället, samerna 
och romerna. Ovriga grupper vore i första 
hand nationella och etniska minoriteter. Ut
över andra språkliga minoriteter finns det i 
Finland dessutom hörselskadade som använ
der teckenspråk. Teckenspråket kan som 
språkligt system jämställas med talade språk. 
I 14 § regeringsformen nämns också att rät
tigheterna för dem som använder teckens
pråk skall tryggas i lag. 

5 §. K lienrens rätt att få en utredning om 
åtgärdsalternativen. Socialvårdspersonalen 
föreslås vara skyldig att reda ut för klienten 
de olika alternativ som kommer i fråga för 
klientens del och deras verkningar samt de 
andra omständigheter som är av betydelse 
för klientens sak. En viktig förutsättning och 
metod när det gäller att förbättra möjlighe
terna för klienten att utöva medbestämmande 
är att trygga rätten till information. Bestäm
melsen hör således samman med klientens 
självbestämmanderätt. För att klienten skall 
kunna delta i och påverka behandlingen och 
avgörandet av sin sak, måste klienten dess
förinnan ha tillräckligt med information om 
olika alternativ och deras verkningar. 

Tillgången till information spelar också en 
viktig roll för att förtroende skall uppstå 
mellan klienten och den socialvårdspersonal 
som behandlar och avgör klientens sak. Per
sonalen skall ge klienten utredningen öppet 
och på eget initiativ och inte bara på klien
tens begäran. 
Enli~t 2 mom. skall informationssättet 

vara sactant att klienten kan förstå innehållet 
och betydelsen tillräckligt. När utredningen 
ges bör klientens ålder, utbildning, moders
mål, kulturella bakgrund och andra personli
ga egenskaper tas i betraktande. När utred
ningen ges klienten bör man se till att skyl
digheten att iaktta sekretess uppfylls och att 
klientens integritet skyddas sa att uppgifter 
om klienten inte avslöjas för utomstaende. 

Enligt 3 mom. skall tolkning ordnas och 
en tolk skaffas, om möjligt, ifall socialvårds
personalen inte behärskar det språk som kli
enten använder eller om klienten på grund 
av en sinnesdefekt eller ett talfel eller av 
någon annan orsak inte kan göra sig för
stådd. Som exempel på den nuvarande lag
stiftningen kan nämnas tolkservice enligt 
lagen om service och stöd på grund av han-
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dikapp och enligt motsvarande förordnin~ 
(75911987), i vilken tolkservice ingår ocksa 
tolkning på teckenspråk. Myndigheten skall 
dock dra försorg om tolkning och översätt
ning om personen i fråga i ett ärende som 
kan anhängiggöras av en myndighet inte 
behärskar det språk som enligt språklagen 
skall användas hos myndigheten eller på 
grund av en sinnesdefekt eller ett talfel inte 
kan göra sig förstådd (22 § lagen om för
valtningsförfarande ). 

6 §. Beslut eller avtal om ordnande av 
socialvård. Enligt paragrafen skall ordnande 
av socialvård basera sig på ett beslut av en 
myndi~het eller, när privat socialvård ord
nas, pa ett skriftligt avtal mellan den som 
lämnar socialvård och klienten. 

Genom bestämmelsen har man velat fram
häva myndigheternas skyldighet att fatta ett 
förvaltningsbeslut enligt lagen om förvalt
ningsförfarande när en klient ansöker om 
socialvårdstjänster eller andra förmåner. Fat
tandet av förvaltningsbeslut tjänar framför 
allt individens fördelar och rättigheter. 

Syftet med bestämmelsen är att förbättra 
klientens rättsskydd särskilt genom att fästa 
uppmärksamhet vid det förfarande genom 
vilket socialvårdsmyndigheterna, också de 
som är i klientarbete vid socialkanslier och 
andra serviceställen, bör reagera på krav 
som ställs av en klient som ansöker om en 
tjänst eller en förmån. 

I praktiken har man inom den kommunala 
socialvården ofta de facto bara vidtagit på 
lag eller andra normer baserade socialvårds
åtgärder utan att fästa uppmärksamhet vid 
att myndigheternas verksamhet också inom 
socialvården styrs av den allmänna lagstift
ningen vid sidan om den speciallagstiftning 
som gäller socialvården. Central med tanke 
på socialvårdsklienternas rättsskydd är lagen 
om förvaltningsförfarande, som reglerar all
hängiggörandet och utredningen av ärenden 
samt beslutsfattandet. Dessa bestämmelser är 
av särskilt stor betydelse i situationer där 
klienten slutligen antingen inte alls eller inte 
fullt ut får en sådan tjänst eller förmån som 
han har krävt att få. 

Klienten kan anhängiggöra en ansökan om 
en tjänst eller förmån antingen skriftligen, 
vilket är den huvudregel som förutsätts i 7 § 
lagen om förvaltningsförfarande, eller munt
ligen, om myndigheten samtycker till det. I 
praktiken anhängiggörs en mycket stor del 
av ärendena inom socialväsendet muntligen, 
när klienten besöker socialkansliet eller läg-

ger fram sin sak per telefon. Vid muntligt 
anhängiggörande skall tjänsteinnehavaren, i 
praktiken ofta kommunens socialarbetare, 
enligt 20 § lagen om förvaltningsförfarande 
anteckna sökandens alla yrkanden i en hand
ling som gäller klienten. Om man inte sam
tycker till muntligt anhängiggörande, skall 
klienten i enlighet med 4 § lagen om för
valtningsförfarande ges råd om hur en skrift
lig ansökan görs. 

När ärendet anhängiggjorts blir den myn
dighet som beslutar om förmånen eller tjäns
ten skyldig att behandla ansökan utan dröjs
mål och att ge ett beslut som gäller den. 
Detta förutsätts redan i 16 § l mom. rege
ringsformen, enligt vilket var och en har rätt 
att på ett tillbörligt sätt och utan ogrundat 
dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol 
eller någon annan myndighet som är behörig 
enligt lag. 

Det myndighetsbeslut som avses i den för
eslagna bestämmelsen bör, med tanke på kli
entens rättsskydd, i regel vara ett sådant 
skriftligt beslut som avses i lagen om för
valtningsförfarande. I alla klientskapssitua
tioner skulle dock kravet på ett sådant beslut 
inte vara motiverat eller ändamålsenligt. I 
saken bör dock alltid fattas ett i lagen om 
förvaltningsförfarande avsett skriftligt beslut, 
ifall klienten ber om det. A v rådgivnings
skyldigheten enligt 4 § lagen om förvalt
ningsförfarande följer att klienten bör infor
meras om sin rätt att få ett beslut skriftligen 
på nämnda sätt samt om sin möjlighet att 
söka ändring i det. Till ett skriftligt beslut 
skall fogas besvärsanvisning eller upplysning 
om besvärsförbud ( 45 § 2 mo m. socialvårds
lagen samt 14 och 15 § förvaltningspro
cesslagen). 

Om de yrkanden som klienten framför i 
sin ansökan inte bifalls i sin helhet eller om 
de bifalls bara delvis, skall beslutet särskilt 
till denna negativa del motiveras så väl som 
möjligt i enlighet med 24 § lagen om för
valtningsförfarande. 

Helt privat socialvård skall enligt bestäm
melsen alltid basera sig på ett skriftligt avtal 
mellan den som lämnar socialvård och klien
ten. Eftersom en privat serviceproducent inte 
sköter en offentlig uppgift eller utövar of
fentlig makt, fattas varken några förvalt
ningsbeslut eller andra beslut i fråga om den 
som är klient. Den privata serviceproducen
ten och klienten skall ingå ett uttryckligt 
skriftligt avtal som definierar villkoren för 
produktion och ordnande av tjänsten, klien-
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tavgifterna samt de skyldigheter och rättig
heter som dels serviceproducenten, dels kli
enten har vid respektive tillfälle. Detta är av 
betydelse med tanke på inte bara respekte
randet av den enskilda klientens rättigheter 
utan även tillsynen över den privata social
vården. 

7 §. Service- och vårdplan. Genom be
stämmelsen har man velat framhäva att när 
socialvård lämnas skall det alltid utarbetas 
en service-, vård-, rehabiliterings- eller nå
gon annan motsvarande plan. I speciallag
stiftningen gällande socialvården finns flera 
bestämmelser om att en plan skall utarbetas 
tillsammans med klienten eller dennes före
trädare eller de delaktiga. Ett viktigt mål är 
att få klienten och arbetstagaren att engagera 
sig i den gemensamma processen. Genom 
planen främjas syftet att bättre än förr beak
ta klientens önskemål och åsikter i en sak 
som berör klienten själv. I planen kan man i 
samförstånd med klienten komma överens 
om vart man vill komma med verksamheten 
och hur man skall gå till väga för att nå må
let. Planen skulle, när verksamheten fram
skrider, smidigt kunna ändras när klientens 
behov eller omständigheterna i övrigt för
ändras. Växelverkan mellan klienten och den 
som lämnar socialvård bör vara förtroende
full. Bestämmelser om olika planer ingår 
bl.a. i 27 a och 27 b § socialvårdslagen, 4 § 
2 m om. familjevårdar lagen, l O § 2 och 3 
mom. lagen om utkomststöd och 11 § barn
skyddslagen samt 4 § barnskyddsförordnin
gen (1010/1983). Bestämmelserna i dessa la
gar om planens innehåll och delaktiga i pla
nen förblir i kraft. 

Särskilt med en klient som behöver sak
kunskap av flera olika slag bör man diskute
ra hur klienten själv vill att hans eller hen
nes ärenden skall skötas. En samarbetsplan 
förutsätter ofta också att flera experter del
tar, och till expertgruppen kan då höra bl.a. 
socialvårdspersonal och hälso- och sjuk
vårdspersonal från olika verksamhetsenheter 
samt anställda vid arbetskrafts- och under
visningsmyndigheter. Att planerna görs upp 
gemensamt i en grupp som består av olika 
experter sparar på sikt både tid och kostnad
er. Med hjälp av samarbete och växelverkan 
får klienten och personalen en fullständigare 
bild av klientens hela situation och av vilka 
alternativ som bäst tjänar klientens intresse. 
Klientens självbestämmanderätt och medbes
tämmande samt det yrkesövergripande sama
rbetet främjar en rätt inriktning av resurser-

na. Målet är att ge klienten den allsidiga ser
vicehelhet som lämpar sig bäst för honom 
eller henne i stället för flera lösryckta paral
lella tjänster. 

Justitiekanslern har i sin tillsynspraxis be
tonat att i den vårdplan som avses i social
vårdsförordningen bör beaktas klientens in
dividuella omständigheter och specialbehov 
och att även planens realiseringsdel skall 
vara tillräckligt individualiserad (Jk 
14.6.1991 D 562/1189). 

Man har ofta velat jämställa klienten med 
en konsument. Det är emellertid viktigt att 
fästa uppmärksamhet vid den speciella ka
raktären hos klientskapet inom socialvården. 
Klienterna har nödvändigtvis inte faktiska 
möjligheter att välja mellan olika alternativ, 
om alternativa tjänster inte finns att tillgå. 
Inom socialvården finns också funktioner 
där det inte är nödvändigt och inte ens alltid 
möjligt att göra upp en serviceplan tillsam
mans med klienten. Sådana situationer är 
t.ex. tillfällig rådgivning och handledning. 
När socialvård lämnas kan det också uppstå 
situationer där en service- och vårdplan mås
te utarbetas mot klientens vilja, t.ex. inom 
barnskydde t. 

Omdömesförmågan hos dem som anlitar 
socialvårdstjänster är inte heller alltid till
räcklig, och i synnerhet då bör service- och 
vårdplanen kompletteras med bedömningar 
som görs av klientens anhöriga, närstående 
och företrädare. 

8 §~ Självbestämmanderätt och medbe
stämmande. Vid lämnande av socialvård bör 
klientens rätt att själv bestämma om sina 
egna angelägenheter beaktas i så stor ut
sträckning som möjligt. 

Med självbestämmande avses i denna bes
tämmelse att man bestämmer över sitt eget 
liv och att de beslut man fattar om sitt eget 
liv verkställs. Människans inre självbestäm
manderätt förutsätter att personen har förut
sättningar och förmåga att råda över sig 
själv samt förmåga till övervi\gda, självstän
diga beslut och gärningar. A andra sidan 
innebär självbestämmanderätt förmåga att 
handla utan att yttre faktorer förhindrar vil
jebildningen. En person är självbestämman
de med avseende på en sak när han eller 
hon förstår olika alternativ, kan bedöma 
eventuella följder av dem och förmår sluta 
sig till vilken lösning som behövs. 

De mänskliga rättigheterna och självbe
stämmanderätten baserar sig på den rådande 
människouppfattningen. Syftet med självbe-
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stämmanderätten är att skydda individen mot 
andra individers och sammanslutningars 
ogrundade inblandning när individen försö
ker bestämma över sig själv och sitt eget liv. 

Realiseringen av klientens självbestäm
manderätt förutsätter samarbete och växel
verkan mellan klienten och den som ordnar 
socialvården, bl.a. erhållande av information 
om olika alternativ och klientens deltagande 
i beslutsfattandet. I förslaget vill man stärka 
självbestämmanderätten jämfört med vad 
som sägs i de allmänna förvaltningsrättsliga 
bestämmelserna. A ven enligt 11 § 3 m om. 
regeringsformen bör man främja individens 
möjligheter att påverka beslutsfattande som 
gäller honom själv. 

Särskilda bestämmelser om socialvård obe
roende av egen vilja existerar i fråga om 
utvecklingshämmade, missbrukare av rusme
del och barn (lagen angående specialomsor
ger om utvecklingsstörda, lagen om missbru
karvård och barnskyddslagen). 

Ordination av vård oberoende av egen vil
ja och de åtgärder som då vidtas innebär ett 
kraftigt ingrepp i klientens frihet, självbe
stämmanderätt och integritet. Vid vård obe
roende av egen vilja är det fråga om att 
människans grundläggande fri- och rättighe
ter och mänskliga rättigheter kringskärs för 
att man i stället skall kunna trygga andra 
grundläggande fri- och rättigheter som be
döms vara ännu starkare. I speciallagstift
ningen regleras förutsättningarna, de före
skrivna tiderna, rättsskyddsmedlen och myn
dighetemas beslutsförfarande i dessa situa
tioner. 

Också vid vård oberoende av egen vilja 
skall klienten bemötas på ett människovär
digt sätt. Klientens önskemål och åsikter 
skall även i dessa situationer beaktas i mån 
av möjlighet. Huvudregeln i alla situationer 
skall vara respekt för klientens självbe
stämmanderätt. 

9 §. Självbestämmanderätt i specialsitua
tioner. Huvudregeln för självbestämmande
rätt och medbestämmande finns i lagens 8 §. 
Den skall följas i alla situationer. Det finns 
emellertid specialsituationer där klienten 
själv inte förmår besluta och ge uttryck för 
sin egen vilja angående hur vården eller om
sorgen skall arrangeras. Sådana klienter kan 
vara bl.a. åldringar som lider av demenssyn
drom, utvecklingshämmade, personer med 
rusmedelsproblem och personer med psykis
ka problem. Då måste självbestämmanderät
ten tillämpas enligt 9 § l mom. så att klien-
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tens lagliga företrädare (t.ex. vårdnadshava
ren eller intressebevakaren) eller en anhörig 
eller någon annan närstående skall höras 
utöver klienten för att klientens vilja skall 
kunna utrönas. Med klientens anhöriga avses 
i första hand make, maka, barn, föräldrar 
och syskon. En annan närstående kan bl.a. 
vara klientens sambo eller en annan person 
som varaktigt bor tillsammans med klienten 
ell~r en i övrigt nära vän. 

A ven i dessa situationer bör emellertid 
klientens önskemål och åsikter utrönas så 
noggrant som möjligt. Då kan samarbetet 
mellan klienten, de klienten närstående, 
myndigheterna och serviceproducenten på 
bästa sätt leda till en lösning som ligger i 
klientens intresse. 

I 2 mom. framhävs lagens centrala syfte, 
att man vid socialvårdsåtgärder av de alter
nativ som står till buds bör välja det som 
motsvarar klientens behov bäst. Enligt be
stämmelsen skall ett ärende som gäller en 
klient behandlas och avgöras så, att klien
tens bästa beaktas i första hand. Så bör i 
regel alltid ske, men särskilt i de situationer 
där klientens egna önskemål och åsikter av
viker från företrädarens, de anhörigas eller 
de andra närståendes åsikter. 

I 3 mom. ingår en rättsnorm med tanke på 
situationer där en socialarbetare konstaterar 
att hans eller hennes klient saknar förmåga 
att i tillräcklig utsträckning sköta sina per
sonliga eller ekonomiska angelägenheter. 
Enligt bestämmelsen skall den socialarbetare 
som svarar för klientens ärende då göra en 
anmälan enligt 91 § lagen om förmyndar
verksamhet till förmyndarmyndigheten om 
förordnande av en intressebevakare för kli
enten. Enligt 8 § i den nämnda lagen kan 
domstolen förordna en intressebevakare för 
en myndig, om denne på grund av sjukdom, 
störningar i de psykiska funktionerna, för
svagat hälsotillstånd eller av någon annan 
motsvarande orsak saknar förmåga att sköta 
sådana personliga eller ekonomiska angelä
genheter som kräver åtgärder. 

När man prövar om det är skäl att göra 
anmälan skall man bedöma om klienten är 
kapabel att själv träffa grundade avgöranden 
i angelägenheter som är av betydelse för 
klientens rättsskydd, försörjning, välfärd och 
välbefinnande, omsorg och vård. Särskilt 
betydelsefulla ur socialvårdssynvinkel är 
situationer där klienten samtidigt behöver 
service som olika instanser kan ge. För att 
en fungerande service- och vårdplan som 
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samordnar den service som olika instanser 
ger skall kunna göras upp för klienten är det 
nödvändigt att olika serviceproducenter ut
byter konfidentiell information om klienten. 
Principen är att så kan ske bara med klien
tens uttryckliga samtycke. I 17 § i denna lag 
föreslås visserligen bestämmelser med stöd 
av vilka klientens oundgängliga fördel och 
rättigheter kan tryggas också i sådana situa
tioner. Med stöd av paragrafen är det dock 
inte möjligt att handla tillfredsställande ex
empelvis i situationer där behovet av intres
sebevakning är långvarigt, t.ex. i fall där 
klienterna är utvecklingshämmade eller de
menta. 

Enligt 91 § lagen om förmyndarverksam
het kan den som har fått vetskap om att nå
gon uppenbarligen är i behov av intressebe
vakning utan hinder av tystnadsplikt anmäla 
detta till förmyndarmyndigheten. Anmälan 
skall göras till den förmyndarmyndighet in
om vars verksamhetsområde den person som 
anmälan gäller har hemkommun eller, om 
han eller hon inte har hemkommun i Fin
land, till den förmyndarmyndighet inom vars 
område han eller hon huvudsakligen vistas. 
Efter att förmyndarmyndigheten mottagit 
anmälan skall den vidta åtgärder för att ut
reda behovet av intressebevakning och vid 
behov göra en ansökan till tingsrätten om 
förordnande av en intressebevakare. 

10 §. Minderåriga klienters ställning. Ett 
centralt syfte med konventionen om barnets 
rättigheter är att trygga barns bästa och 
självbestämmanderätt. I artikel 3.1 i konven
tionen om barnets rättigheter betonas att 
myndigheterna skall sätta barnets bästa i 
främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barn. Artikel 12 medför skyldighet att höra 
barnet samt att tillmäta barnets åsikter be
tydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad i alla rättsliga och administrativa 
förfaranden som rör barnet. Artikel 16 skyd
dar barnets rätt till personlig integritet. Kon
ventionen om barnets rättigheter fäster på ett 
nytt sätt uppmärksamhet vid att barn och 
ungdomar är tänkande individer och subjekt 
i sitt eget liv och inte enbart passiva objekt 
för vuxnas verksamhet och omsorg. 

Redan på 1980-talet blev de bärande prin
ciperna för Finlands lagstiftning gällande 
barn att barnets fördel skall komma i främ
sta rummet samt att barn skall ha s)älv- och 
medbestämmanderätt. Inom socialvarden och 
det juridiska beslutsfattandet har det i prakti
ken dock ofta visat sig problematiskt att fö-

lja dessa principer. Tydligast kommer pro
blemen till synes i tvister gällande vårdnad 
om och umgängesrätt med barn samt i barn
skyddsverksamheten. 

Problemet är att en minderåriga ofta inte 
har någon faktisk möjlighet att delta i upp
görandet av en vårdplan som gäller honom 
eller henne. Framför allt små barn blir lätt 
åsidosatta när man utreder vårdnads- och 
umgängestvister eller barnets fördel inom 
barnskyddet I konventionen om barnets rät
tigheter är skyldigheten att höra barnet inte 
förknippad med någon viss åldersgräns. Ett 
praktiskt problem är att inte alla som hör 
barn har tillräckligt med kunskaper, färdig
heter och tid att höra och tolka barnets käns
lor på rätt sätt. Socialarbetarna spelar en 
viktig roll när barns åsikter och fördel utreds 
för myndighetsavgöranden. Med hjälp av 
utbildning kan man utöka deras beredskap 
att höra barnet och tolka barnets bästa. Det 
är kommunernas sak att se till att personer 
med adekvat yrkesutbildning för uppgiften 
svarar för socialvårdsåtgärder som gäller 
barn. De enheter som svarar för utbildningen 
inom socialvården bör också se till att det i 
utbildningsprogrammen ingår tillräckligt 
med sådan utbildning som förbereder de 
studerande på att utröna och bedöma barnets 
bästa. 

Den föreslagna paragrafen kompletterar de 
rättigheter för klienten om vilka bestäms i 
4-8 §och betonar betydelsen av minderåri
gas egen vilja när avgöranden träffas inom 
socialvården och att deras vilja skall utrönas 
på det sätt som deras ålder och utveckling 
förutsätter. 

Enligt 4 § lagen angående vårdnad om 
barn och um&ängesrätt (36111983) bestäm
mer barnets vardnadshavare om barnets vård 
och uppfostran samt i övriga personliga an
gelägenheter. Vårdnadshavaren företräder 
också barnet i dess personliga angelägenhe
ter, om inget annat är stadgat. Enligt 16 § 
lagen om förvaltningsförfarande förs talan 
för en omyndigs räkning i allmänhet av den 
omyndiges förmyndare. En omyndig som 
har fyllt 15 år har likvärdig talan med för
myndaren i ett ärende som gäller den om
yndiges person eller personliga fördel eller 
rättighet. Enligt 50 § 3 mom. lagen angåen
de vårdnad om barn och umgängesrätt skall 
på barnets vårdnadshavare tillämpas vad 
som i lag eller förordning är stadgat om de 
uppgifter som ankommer på förmyndare för 
barn och om förmyndares rätt att företräda 
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barnet i angelägenheter som rör dess person 
eller underhåll. 

Barnets och vårdnadshavarens åsikter och 
intressen kan stå i strid med varandra i en 
enskild sak som gäller barnets person. Såda
na situationer förekommer typiskt bl.a. vid 
barnskyddsåtgärder som vidtas mot barnets 
egen vilja och vid tvister som gäller vårdnad 
om barn och umgängesrätt. 

Barnets integritet måste vid behov också 
skyddas mot vårdnadshavarna. Enligt 3 
mom. har en minderårig klient av grundad 
anledning rätt att förbjuda att upplysningar 
som gäller den minderårige ges till vård
nadshavaren eller till någon annan laglig 
företrädare för den minderårige, om detta 
inte klart strider mot den minderåriges för
del. Genom bestämmelsen vill man betona 
att minderåriga klienters självbestämmande
rätt skall respekteras också i praxis inom 
socialvården. För. tydli$~ete~s sk~ll. kan det 
nämnas att en mmderang giVetvis mte kan 
upphäva socialvårdsmyndigheternas rätt att 
fa eller utlämna sekretessbelagda uppgifter 
som gäller den minderårige på det sätt som 
bestäms i de föreslagna 3 och 4 kap. Detta 
tryggar bl.a. den omständigheten att barn
skyddsmyndigheterna vid behov kan vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 
att en minderårig får tillräcklig omsorg och 
tillräckligt skydd i situationer där vårdnads
havarens rätt att få uppgifter om den min
derårige inskränks på den minderåriges egen 
önskan. 

Bestämmelsen upptar ingen åldersgräns, 
men det är klart att barnet bör vara tillräck
ligt utvecklad och mogen för att motivera 
behovet av ett förbud och förstå förbudets 
innebörd. Barnets uttryckliga vilja skulle 
enligt bestämmelsen kunna förbigås i situa
tioner där ett förbud mot lämnande av up
plysningar kan bedömas klart strida mot bar
nets fördel. situationer som klart strider mot 
en minderårigs intresse skulle kunna uppstå 
när en minderårig förbjuder att upplysningar 
om honom eller henne ges och vardnadsha
varna, som ansvarar för att vård och omsorg 
ordnas för den minderårige, på grund av 
brist på information inte kan vidta de åtgär
der för att trygga vården av och omsorgen 
om barnet som bedöms ligga i barnets in
tresse. 

Också i 9 § 2 mom. lagen om patientens 
ställning och rättigheter ingår en bestämmel
se, enligt vilken en minderårig patient som 
med beaktande av ålder och utveckling kan 

fatta beslut om vården har rätt att förbjuda 
att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård 
ges till hans vårdnadshavare eller någon an
nan laglig företrädare. I patientlagen är för
budsrätten å ena sidan bunden till den min
deråriges förmåga att själv bestämma om 
vården, å andra sidan är den absolut. I vart
dera avseendet har den kategoriska förbuds
rätten lett till problem med avseende på 
barnets bästa. För att motsvarande problem 
skall undgås ingår i 3 mom. i den föreslagna 
bestämmelsen möjligheten att pröva barnets 
bästa som en helhet. 

I 4 mom. föreslås att för en minderårig vid 
behov bör förordnas en sådan intressebeva
kare som avses i lagen om förmyndarverk
samhet för att utöva den beslutanderätt som 
annars tillkommer vårdnadshavaren i ett så
dant enskilt ärende i anknytning till social
vård där en intressekonflikt råder eller san
nolikt kan råda mellan barnet och vårdnads
havaren i en angelägenhet som rör barnets 
person. 

Intressekonflikter mellan ett barn och en 
vårdnadshavare som rör barnets person be
handlas bl.a. i den barnpolitiska redogörelse 
av statsrådet som överlämnats till riksdagen 
1995, "Från barnskydd mot barnpolitik" 
(SRR 2/1995 rd) samt i den svarsskrivelse 
som riksdagen avfattat med anledning av 
redogörelsen. 

I redogörelsen sägs följande: "För att po
ängtera barnets jämlika ställning borde för 
barnet alltid förordnas en egen företrädare 
när barnets och förälderns intressen eventu
ellt står i konflikt med varandra i ärende 
gällande barnet som person, t.ex. i situatio
ner då barnet blivit utsatt för våld eller vid 
tvister som rör barnets intimitetsskydd. Detta 
är möjligt ifall systemet med god man ut
vecklas och utvidgas på så sätt att barnets 
ställning vid rättsliga och förvaltningsförfa
randen stärks." 

Det ställningstagande till frågan som ingår 
i redogörelsen lyder som följer: "Barnets 
bästa och vårdnadshavarens fördel kan stå i 
konflikt med varandra i ärende gällande bar
net som person. Barnets ställning kunde 
stärkas genom att man t.ex. utvecklar syste
met med god man så, att för barnet och den 
unga lätt kunde förordnas en företrädare el
ler ett biträde i och för administrativa eller 
rättsliga beslut." 

I social- och hälsovårdsutskottets be
tänkande (ShUB 3/1996 rd) som avläts med 
anledning av den barnpolitiska redogörelsen 
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ingick följande uttalande: "För att bevaka 
barnets intresse i enskilda fall och stödja 
barnet självt bör det finnas lättare admini
strativa procedurer att tillsätta en god man i 
det fall att barnets intresse står i strid med 
vårdnadshavarens intresse eller att barnet 
annars behöver en representant eller ett bi
träde inför en domstol eller en myndighet. 
Utskottet stödjer förslaget i redogörelsen om 
att utveckla ett system med gode män." 

Riksdagen godkände utlåtandet i social
och hälsovårdsutskottets betänkande och 
sände det till statsrådet i form av en skrivel
se (RSk 3/1996 rd-SRR 211995 rd). I sin 
skrivelse förenade sig riksdagen med social
och hälsovårdsutskottets motiveringsuttalan
de och förutsatte bl.a. att regeringen i sam
band med lagstiftningsberedningen ser till att 
ställningen för barn och ungdomar utvecklas 
rättvist. 

I de bestämmelser som ingår i den nya 
lagen om förmyndarverksamhet och i moti
veringen till den dryftas inte de ovan relate
rade ställningstaganden som ingått i den 
barnpolitiska redogörelsen och de som riks
dagen avgett, inte heller lösandet i allmänhet 
av intressekonflikter gällande person i fråga 
om minderåriga. Av bestämmelserna och 
motiveringen framgår inte direkt om förord
nande av en intressebevakare i situationer av 
det ovan angivna slaget där intressekonflik
ter som rör person råder mellan barn och 
vårdnadshavare eller i frå~a om minderåriga 
skulle kunna komma i fraga över huvud ta
get. Inte heller har det entydigt konstaterats 
att så inte kunde vara fallet. Enligt 32 § 2 
mom. i den nämnda lagen får en intressebe
vakare inte företräda sin huvudman, när 
motparten är intressebevakaren själv, intres
sebevakarens make eller någon annan intres
sebevakaren närstående person eller någon 
som intressebevakaren företräder. Om sys
kon har en gemensam intressebevakare är 
denne dock behörig att företräda syskonen 
vid arvskifte, om inte syskonens intressen är 
motstridiga på grund av yrkanden som har 
framställts vid skiftet eller andra omständig
heter som har samband med dem. 

Enligt 3 mom. i samma paragraf skall det 
som bestäms i 2 mom. också iakttas då in
tressebevakarens och huvudmannens intres
sen av någon annan orsak kan bli motstridi
ga. 

När lagen om förmyndarverksamhet be
handlades i riksda$.en kom frågan upp på 
basis av många utlatanden. Riksdagens soci-

al- och hälsovårdsutskott ansåg i sitt utlåtan
de om propositionen (ShUU 13/1998 - RP 
14611998 rd) att förfarandena i lagen om 
förmyndarverksamhet måste kunna tillämpas 
på förordnandet av en intressebevakare för 
minderåriga också när den minderåriges för
del och rättigheter står i strid med vårdnads
havarens på grund av omständigheter som 
gäller vårdnaden. Också förvaltningsutskottet 
fäste i sitt utlåtande (FvUU19/1998 rd) upp
märksamhet vid intressebevakningen i fraga 
om barn i ovan nämnda situationer. I lagut
skottets betänkande (LaUB 20/1998 rd - RP 
146/1998 rd) konstateras att fastän lagen om 
förmyndarverksamhet inte gäller vårdnad om 
minderåriga hindrar lagen dock inte från 
fortsatt iakttagande av den praxis som upp
kommit under den lag angående förmynder
skap som ännu är i kraft och från att tilläm
pa också den nya lagen analogt i situationer 
där en intressekonflikt mellan en minderårig 
och dennes vårdnadshavare, en eller flera, 
avgörs. 

För att undanröja tolkningssvårigheter och 
styra praxis i avsedd riktning bör dessa om
ständigheter dock framgå tydligt av lagens 
bestämmelser. U n der riksdagsbehandlingen 
av lagen om förmyndarverksamhet konstate
rades det att sådana intressekonfliktssituatio
ner mellan minderåriga och vårdnadshavare 
som. rör den minderårigas person typiskt 
uppträder inom vissa förvaltningsomraden, 
t.ex. social- och hälsovården samt utbild
ningsväsendet, och att bestämmelserna om 
intressebevakning i samband med dem bör 
placeras i speciallagar som gäller de nämnda 
områdena, inte i den allmänna lagen om för
myndarverksamhet som främst gäller ekono
miska frågor. 

Det nu föreslagna l O § 4 m om. lämpar sig 
för användning bl.a. i situationer där ett barn 
ännu inte har uppnått den ålder och utveck
lingsnivå som förutsätts i 3 mom. och på 
basis av vilken barnet skulle vara tillräckligt 
mogen att motiverat kunna förbjuda utläm
nandet av uppgifter om sig själv till vård
nadshavaren eller någon annan laglig före
trädare. Bestämmelsen skulle kunna tilläm
pas också i situationer där det är nödvändigt 
för vårdnadshavaren att i egenskap av part i 
en rättegångsprocess kunna utlämna känsliga 
uppgifter om den minderårige, fastän den 
minderårige skulle vara tillräckligt mogen att 
förbjuda utlämnandet med stöd av det före
slagna 3 mom. Exempelvis i samband med 
tvister som gäller vårdnad av barn och um-
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gängesrätt och barnskyddsåtgärder kommer 
socialmyndigheternas handlingar ofta att in
nehålla känsliga uppgifter om barnet. Om 
föräldrarna utlämnar sådana uppgifter till 
utomstående eller till massmedierna kränker 
detta barnets integritetsskydd och skadar 
barnet. Motiverad misstanke om sådant skul
le kunna vara en anledning att överföra den 
rätt att besluta om sekretessbelagda uppgifter 
som gäller barnet som i princip tillkommer 
vårdnadshavaren till en intressebevakare, 
fastän det övriga beslutsfattande som gäller 
barnet fortfarande skulle tillkomma vård
nadshavaren på det sätt som bestäms i 4 § 
lagen angående vårdnad om barn och um
gängesrätt. Bestämmelsen skulle vara tilläm
plig också bl.a. vid utredning av beslut om 
barnskydd som fattats mot de berördas vilja 
och våld som riktats mot barn och vid rätt
sprocesser som socialvårdsmyndigheterna 
deltar i. 

11 §. Lämnande av uppgifter till klienten 
eller dennes företrädare. Enligt l mom. har 
klientens lagliga företrädare eller en anhörig 
eller någon annan närstående i fall som av
ses i 9 och l O § i den föreslagna lagen rätt 
att få de uppgifter och den utredning om 
klientens situation som behövs för att före
trädaren, den anhörige eller den närstående 
skall kunna höras. Ett förbud som en min
derårig klient utfärdar av grundad anledning 
hindrar dock lämnande av uppgifter om ho
nom eller henne till den lagliga företrädaren. 
Också en sådan intressekonflikt som avses i 
l O § 4 m om. skulle kunna hindra utlämnan
det av uppgifter om en minderårig till den
nes företrädare. Enligt l moment kan ingen 
utredning heller ges till en sådan la~lig för
eträdare, anhörig eller närstående pa vilken 
de inskränkningsgrunder som avses i 11 § 2 
mom. offentlighetslagen är tillämpliga. Kli
enten kan med stöd av de ovan nämnda bes
gränsningsgrunderna ha större rätt till infor
mation än klientens företrädare. (RP 30/1998 
rd s. 66-69) 

Enligt 2 mom. gäller angående klientens 
och dennes lagliga företrädares rätt att ta del 
av uppgifter i handlingar som gäller klienten 
vad som därom bestäms i 3 kap. offentlig
hetslagen. I det nämnda kapitlet ingår be
stämmelser om rätt att ta del av en sekre
tessbelagd handling (10 §), en parts rätt 
att ta del av en handling (11 § ) och rätt att 
ta del av en handling som gäller en själv (12 
§). 

En socialvårdsklient och dennes lagliga 

företrädare har i regel rätt att ta del av alla 
sådana socialvårdshandlingar som gäller kli
enten. Sådana handlingar inom socialvården 
är bl.a. klientjournaler som gäller klienten, 
vård- och serviceplaner, beslut som gäller 
patienten och bilagehandlingar till dem samt 
utlåtanden och utredningar om patienten som 
inhämtats hos andra myndigheter och som 
gäller klienten. En allmän bestämmelse om 
detta ingår i 12 § offentlighetslagen. Den 
nämnda paragrafen gäller bara sådana myn
dighetshandlingar som definieras i den. Med 
stöd av 3 § 3 punkten i denna lag gäller en 
socialvårdsklients rätt att ta del av uppgifter 
om sig själv också handlingar som uppkom
mit inom sådan socialvård som ordnas pri
vat. 

Med stöd av 11 § offentlighetslagen har en 
socialvårdsklient dessutom i regel rätt med 
stöd av sin ställning som part att ta del ock
så av sådana sekretessbelagda handlingar 
som gäller andra och som kan eller har kun
nat påverka behandlingen av klientens sak. 
Ställningen som part uppstår när socialvårds
myndigheterna behandlar ett ärende som 
gäller klientens rättigheter, skyldigheter eller 
förmåner. Som exempel kan nämnas beslut 
med anledning av ansökan om utkomststöd 
eller om barnskydd som ofta på ett betydan
de sätt gäller flera personer och har samband 
med rättigheter och förmåner som är viktiga 
för dem alla. 

Den rätt att ta del av uppgifter som regle
ras i offentlighetslagen är dock inte absolut. 
På de grunder och under de förutsättningar 
som bestäms i 19 § 2 mom. handlingsoffent
lighetslagen, vilken lag fortfarande gäller, 
har det också hittills varit möjligt att in
skränka en parts rätt att ta del av sekretess
belagda uppgifter. De nämnda inskränk
nin~sgrunderna har tillämpats också på soci
alvardsklienters och dessas lagliga företräda
res rätt att ta del av handlingar som social
vårdsmyndigheterna förfogar över. Be
stämmelser om rätten ingår för närvarande i 
40 § 3 och 4 mom. socialvårdslagen. Dessa 
bestämmelser i socialvårdslagen föreslås bli 
upphävda i detta sammanhang, eftersom 
motsvarande bestämmelser ingår i 3 kap. i 
den nya offentlighetslagen. 

Den bestämmelse i den nya offentlighets
lagen som inskränker en parts rätt till infor
mation är 11 § 2 mom. I bestämmelsen upp
räknas de grunder på vilka en myndighet 
kan vägra att lämna en klient sådana uppgif
ter som klienten enligt l mom. annars skulle 
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ha rätt att få på grund av sin ställning som 
part. Central med tanke på socialvården är 2 
mom. l punkten, enligt vilken en part, hans 
ombud eller hans biträde inte har rätt att ta 
del av en handling när utlämnande av upp
gifter ur handlingen skulle strida mot ett 
synnerligen viktigt allmänt intresse, ett barns 
intresse eller ett annat synnerligen viktigt 
enskilt intresse. Samma inskränkningsgrun
der tillämpas också på den i lagens 12 § 
föreskrivna rätten att ta del av en handling 
som gäller en själv. 

I praktiken har de inskränkningsgrunder 
som ingår i den gällande handlingsoffentlig
hetslagen tillämpats socialvården närmast 
när läronandet av uppgifter till en part skulle 
ha stridit mot en annan persons synnerligen 
viktiga privata intresse. Inom socialvården är 
det särskilt med tanke på minderåriga klien
ters rättigheter av vikt att 11 § 2 mom. i den 
nya offentlighetslagen nämner ett barns syn
nerligen viktiga intresse som en ny inskränk
ningsgrund. 

Viktiga i det praktiska socialvårdsarbetet 
är motiveringen till 2 mom., som utgör tolk
ningsanvisningar vid den praktiska tillämp
ningen av bestämmelsen. I propositionen 
med förslag till offentlighetslagen motiveras 
11 § 2 mom. på följande sätt: 

"Bevarandet av statens säkerhet och sköt
seln av de utrikespolitiska relationerna är 
exempel på synnerligen viktiga allmänna 
intressen. Att utlämna uppgift t.ex. om vem 
som till övervakningsmyndigheten har riktat 
begäran om utredning eller gjort en sådan 
anmälan som avses i 40 § 2 mom. barn
skyddslagen (683/1983) om barn som är i 
behov av barnskydd kan i enskilda fall strida 
mot det allmänna intresset, om utlämnande 
av uppgiften kan äventyra den för övervak
ningsmyndigheten viktiga tillgången till upp
gifter eller förverkligandet av barnskyddets 
syfte. I rättspraxis har det ansetts att bl.a. 
upplysning om vem som undertecknat en 
begäran om utredning som inlämnats till 
dataombudsmannen skall hållas hemlig för 
den part som utredningsbegäran gällde (HFD 
13.1.1992 T 44). 

Ett synnerligen viktigt enskilt intresse kan 
gälla skydd av privatlivet eller tryggande av 
individens säkerhet. Enligt bestämmelsen 
kan en myndighet vägra lämna ut en hand
ling som gäller någon annans hälsotillstånd 
eller ekonomiska ställning. Ett synnerligen 
viktigt enskilt intresse äventyras, om yppan
de av vissa uppgifter medför fara för upp-

giftslämnaren. 
I undantagsfall kan partens eget intresse 

äventyras, om en handling som gäller 
honom själv lämnas ut. Till exempel ett lä
karintyg kan i vissa undantagsfall allvarligt 
äventyra hans mentala hälsa. 

I punkten föreslås särskilt nämnas ett vik
tigt intresse för ett barn som begränsning när 
det gäller tillgången till uppgifter för en 
part. Utan att det särskilt nämns bör det an
ses viktigt att fästa myndighetemas upp
märksamhet vid barnets ställning speciellt i 
sådana situationer där en omyndigs intressen 
kan stå i konflikt med hans lagliga företrä
dares, t.ex. i bamskyddsfrågor. Bestämmel
sen kan motiveras också ett barns rätt enligt 
5 § 3 mom. regeringsformen till att bemötas 
som jämlika individer och med principerna 
om jämlikt bemötande samt om med ålder 
och utveckling ökande självbestämmanderätt 
i de internationella konventionerna om bar
nets rättigheter. Enli&t denna punkt skall 
man enligt förslaget pa grundval av helhets
bedömning från fall till fall kunna skydda 
t.ex. identiteten hos den som har gjort an
mälan i barnskyddsfrågor, om anmälaren är 
person som star barnet nära, t.ex. en far
eller morförälder, och om utlämnande av 
uppgiften skulle kunna leda till att en för 
barnets välbefinnande viktig vuxenrelation 
bryts. 

Att klarlägga huruvida utlämnandet av 
upplysningar ur en handling står i strid med 
ett särskilt viktigt allmänt eller enskilt intres
se, kräver alltid värdering från fall till fall. 
Vid en myndighets helhetsbedömning från 
fall till fall bör eftersträvas att sammanjämka 
det för individens rättsskydd centrala kravet 
att få reda på grunderna för ett avgörande 
som gäller en själv och viktiga intressen 
som gäller andra och å andra sidan att cen
trala samhälleliga målsättningar och syftena 
med regleringen förverkligas." 

I 4 kap. offentlighetslagen ingår bestäm
melser om utlämnande av uppgifter ur en 
handling. I kapitlet finns bestämmelser om 
begäran om att få ta del av en handling ( 13 
§), beslut om att en handling lämnas ut ( 14 
§), överföring till en annan myndighet av en 
begäran om att få ta del av en handling ( 15 
§) och hur en handling skall lämnas ut ( 16 
§). 

Enligt 3 mom. i denna paragraf skall an
gående klientens rätt att kontrollera uppgifter 
om honom eller henne som ingår i social
vårdshandlingar och klientens rätt att yrka 



RP 137/1999 rd 31 

att uppgifter i handlingen rättas gälla vad 
som därom bestäms i personuppgiftslagen. 
Enligt 26 § personuppgiftslagen har var och 
en rätt att, sedan han meddelat de fakta som 
behövs för att söka en uppgift, få veta vilka 
uppgifter om honom som har registrerats i 
ett personregister eller att personregistret 
inte innehåller uppgifter om honom. I 27 § 
bestäms om inskränkningar i rätten till insyn 
och i 28 § om utövande av rätten till insyn. 
I 29 § bestäms om rättelse av en uppgift. 

I 28 § 3 mom. personuppgiftslagen regle
ras separat hur rätten till insyn utövas i fråga 
om register inom hälso- och sjukvården. 
Uppgift om de anteckningar som gäller per
sonen ~es på personens begäran av en läkare 
eller nagon annan som är yrkesutbildad in
om hälso- och sjukvården. För socialvårdens 
vidkommande bestäms bl.a. i 26 § barn
skyddslagen om lämnande av uppgifter till 
barn. Också inom socialvården kan det före
komma situationer där det skulle finnas be
hov av närmare reglering av hur en registre
rad kan utöva sin rätt till insyn, såsom det i 
28 § 3 mom. i förslaget till personuppgifts
lag föreslås i fråga om registren inom hälso
och sjukvården. Detta gäller t.ex. barn
skyddsverksamheten samt fostrings- och fa
miljerådgivningsverksamheten. Social- och 
hälsovårdsministeriet tillsatte den 15 septem
ber 1998 en arbetsgrupp med uppdrag att 
bereda lagstiftning om yrkesutövningen in
om socialvården. I samband med beredning
en eller utifrån de förslag som arbetsgruppen 
lägger fram skulle man kunna utreda också i 
vilka socialvårdsfunktioner det skulle finnas 
behov av yrkesutbildade personer inom soci
alvården för lämnande av uppgifter som in
går i socialvårdsregistren. 

Möjligheten att utöva den kontrollrätt om 
vilken bestäms i personuppgiftslagen varie
rar enligt om kontrollrätten utövas av parten 
eller av en företrädare för denne. Den kon
trollrätt som ingår i personuppgiftslagen 
skulle inte kunna utövas av den som med 
stöd av andra bestämmelser förvägras rätten 
att få ta del av en sekretessbelagd handling. 
Utövandet av den föreskrivna kontrollrätten 
kan därmed hindras av inskränkningsgrunder 
om vilka bestäms i 11 § 2 mom. offentlig
hetslagen eller i denna lag. 

12 §. Klientens och företrädarens skyldig
het att lämna uppgifter. Bestämmelser om 
klientens och dennes lagliga företrädares 
skyldighet att lämna myndigheterna uppgif
ter som är nödvändiga för lämnaodet av so-

cialvård ingår för närvarande i 40 § l mom. 
socialvårdslagen. Motsvarande skyldighet 
föreslås i l mom. i denna paragraf. 

Enligt 2 mom. skall klienten upplysas om 
vilka andra uppgiftskällor som kan användas 
för att inhämta upplysningar om honom eller 
henne oberoende av samtycke. I 4 kap. i 
lagförslaget ingår bestämmelser om var och 
under vilka förutsättningar uppgifter kan 
inhämtas. 

För säkerställande av klientens rättsskydd 
ingår i lagförslaget dessutom en 28 §, enligt 
vilken den som ordnar eller lämnar social
vård skall göra en anteckning i handlingar
na, om uppgifter inhämtas hos utomstående. 
Klienten har därmed alltid möjlighet att få 
reda på vilka uppgiftskällor som har använts 
när uppgifter om honom eller henne har in
hämtats. 

13 §. Information om behandling av upp
gifter. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om att klienten och dennes lagliga företräda
re skall underrättas om anledningen till att 
de uppgifter som de lämnar behövs och vil
ket användningsändamålet är samt för vilka 
ändamål uppgifterna normalt utlämnas. Syf
tet med informationen är att säkerställa att 
klienten när han eller hon lämnar uppgifter 
är på det klara med om de uppgifter som 
han eller hon lämnat till socialvardsmyndig
heten vanligtvis går vidare också till andra 
och om avsikten är att använda dem också 
för andra ändamål än det som klienten läm
nar dem för. 

I 2 mom. ålä~gs en registeransvarig som 
registrerar uppgifter om en klient att på eget 
initiativ berätta för klienten och dennes lag
liga företrädare vilken den instans är i vars 
register klientuppgifterna om honom eller 
henne registreras och hur klienten kan utöva 
sina rättigheter vid behandlingen av de upp
gifter som den registeransvarige registrerat. 
Inom socialvården är sådana uppgifter som 
införts i personregister den akthelhet som 
består av klientjournalen och därtill hörande 
andra handlingar, bl.a. beslutshandlingar 
som gäller klienten och bilagor till dem samt 
utredningar och utlåtanden som klienten 
överlämnat eller socialvårdsmyndigheten på 
eget initiativ inhämtat. 

Enligt 3 § 4 punkten personuppgiftslagen 
avses med registeransvarig en eller flera per
soner, sammanslutningar, inrättningar eller 
stiftelser för vilkas bruk ett personregister 
inrättas och vilka har rätt att förfoga över 
registret eller vilka enligt lag ålagts skyldig-
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het att föra register. I 24 § personuppgiftsla
gen finns bestämmelser om den registeran
svariges skyldighet att vid insamling av per
sonuppgifter se till att den registrerade kan 
få information om behandlingen av person
uppgifterna. I 6 kap. personuppgiftslagen 
ingår bestämmelser om den registrerades 
rättigheter, bl.a. utövande av rätten till insyn 
(28 §) och rättelse av en uppgift (29 §). I 
motiveringen till 11 § 3 mom. i detta lagför
slag relateras de bestämmelser i personupp
giftslagen med stöd av vilka klienten kan 
utöva sina rättigheter vid behandlingen av 
uppgifter som den registeransvarige registre
rat. 

3 kap. Sekretess, tystnadsplikt och 
utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter 

I detta lagförslag ingår bestämmelser om 
sekretess i fråga om handlingar, tystnads
plikt och utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter. Bestämmelser om handlingssekre
tess, skyldighet att iaktta sekretess och tyst
nadsplikt samt förbud mot utnyttjande av 
sekretessbelagda uppgifter ingår också i 6 
kap. offentlighetslagen. Offentlighetslagen 
innehåller allmänna bestämmelser om myn
dighetsverksamhetens offentlighet och om 
sekretess i fråga om handlingar. Offentlig
hetslagen träder i kraft den l december 
1999. I sitt svar gällande offentlighetslagen 
(RSv 30311998 rd- RP 30/1998 rd) yttrade 
riksdagen bl.a. att riksdagen förutsätter att 
regeringen drar försorg om att inställningen i 
framtiden är restriktiv till att bestämmelser 
om myndigheternas hemlighållande av upp
gifter skrivs in i speciallagstiftningen. 

I detta förslag ingår bestämmelser som 
skulle vara primära i förhållande till offent
lighetslagen och som gäller tystnadsplikten 
för dem som ordnar och lämnar socialvård, 
skyldigheten att iaktta sekretess i fråga om 
handlingar samt rätten att få och utlämna 
sekretessbelagda uppgifter. Inom socialvår
den behövs för dessa frågors del specialbe
stämmelser på grund av den förtroendefull
het som verksamheten förutsätter. Bestäm
melserna i offentlighetslagen tillämpas till 
den del inget annat uttryckligen bestäms i 
denna lag. 

Skyddet för förtroendet å ena sidan och 
behovet av samarbete med andra myndighe
ter å andra sidan är centrala vid lämnande 
av god socialvård. Syftet är att med hjälp av 

de föreslagna bestämmelserna skapa förut
sättningar för samarbete mellan flera myn
digheter och serviceproducenter på ett sätt 
som är ändamålsenligt med tanke på vården 
av och omsorgen om klienten och samtidigt 
fungerande med tanke på klientens rätts
skydd. A v dessa orsaker gäller det att fästa 
särskild uppmärksamhet vid att de rättsnor
mer genom vilka det föreskrivs om sekre
tess, erhållande och utlämnande av uppgifter 
samt myndigheternas inbördes relationer ut
gör en ändamålsenlig helhet. Bestämmelser
na bör samtidigt skydda den personliga in
tegriteten tillräckligt och å andra sidan ge 
myndigheterna en möjlighet till ändamålsen
ligt informationsutbyte för klientens bästa 
samt att föreby~ga oegentligheter och situa
tioner där förmaner återkrävs. 

Verkställigheten av socialvården sköts till 
största delen av anställda som inte med stöd 
av sin utbildning är vana vid att tillämpa 
flera lagar parallellt. Lagen tillämpas i prak
tiken huvudsakligen av personer som inte 
har juristutbildning. Därför ingår i lagen om 
klientens ställning och rättigheter de vikti
gaste bestämmelserna om sekretess, tyst
nadsplikt samt utlämnande av sekretessbe
lagda uppgifter. Utformningen av adekvat 
handlingspraxis förutsätter dock att de som 
arbetar inom socialvården och deras samar
betspartner är på det klara med inte bara de 
allmänna lagar och de speciallagar som reg
lerar deras egen verksamhet utan också med 
de allmänna lagar och de speciallagar som 
reglerar andras verksamhet. 

14 §. Handlingssekretess. I l mom. ingår 
en bestämmelse enligt vilken de uppgifter 
om en klient eller någon annan enskild som 
ingår i socialvårdens handlingar skall hållas 
hemliga. Eftersom redan uppgiften om att en 
person är klient inom socialvården kan av
slöja en känslig omständighet sträcker sig 
sekretessen till alla uppgifter om klienten. I 
socialvårdstjänsterna är det också fråga om 
sådant beslutsfattande och sådan faktisk 
verksamhet som utomstående inte har rätt att 
delta i och som utomstående därför i allmän
het inte har ett tillräckligt intresse av infor
mation om. 

Också i 24 § 25 punkten offentlighetslagen 
ingår bestämmelser om socialvårdens sekre
tessbelagda handlingar. sekretessbelagda är 
enligt bestämmelsen handlingar som innehål
ler uppgifter om en klient hos socialvården 
och de förmåner eller stödåtgärder eller den 
socialvårdsservice denne erhållit samt om 
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en persons hälsotillstånd eller handikapp, 
den hälsovård eller rehabilitering som denne 
har erhållit eller om någons sexuella beteen
de eller inriktning. Beträffande sekretessens 
räckvidd har det ansetts viktigt att också i 
den allmänna lagen skriva in en sekretessbe
stämmelse som gäller socialvårdsklienter och 
de förmåner och stödåtgärder samt den soci
alvårdsservice som dessa har erhållit. Med 
stöd av den är uppgifterna om de nämnda 
omständigheterna sekretessbelagda oberoen
de av vilken myndighet som förfogar över 
uppgifterna. skyldigheten att iaktta sekretess 
i fråga om dessa uppgifter är ovillkorlig. 

I 2 mom. definieras innehållet i skyldig
heten att iaktta sekretess. En sekretessbelagd 
handling eller en kopia av den får inte före
tes för eller lämnas ut till utomstående eller 
med hjälp av en teknisk anslutning eller på 
något annat sätt företes för eller lämnas ut 
till utomstående. Med kopia avses också en 
kopia som åstadkommits elektroniskt, såsom 
lagring av ett elektroniskt dokument på en 
datordiskett eller överföring av handlingar 
till mikrofilm. 

15 §. Tystnadsplikt och förbud mot utnytt
jande. Den som ordnar eller producerar soci
alvård, liksom den som är anställd hos eller 
de facto arbetar hos och den som handlar 
på uppdrag av denne, är enligt förslaget 
skyldiga att inte röja vad de i denna sitt up
pdrag har fått veta om socialvårdsklienter. 
På de handlingar som uppstår när köpta t
jänster anlitas tillämpas bestämmelserna om 
myndighetshandlingar på det sätt som be
stäms i 5 § offentlighetslagen. I 6 kap. of
fentlighetslagen finns bestämmelser om tyst
nadsplikt och förbud mot utnyttjande (23 §) 
som styr m1,ndigheternas verksamhet. Till 
sitt sakinnehall motsvarar 15 § i lagförslaget 
23 § offentlighetslagen. Lagförslagets 15 § 
utsträcker tystnadsplikten och förbudet mot 
utnyttjande att gälla också socialvård som 
ordnas privat och dem som de facto arbetar 
där. 

Offentlighetslagens 23 § innehåller be
stämmelser om grunderna för tystnadsplikt 
och om vilka som omfattas av tystnadsplikt 
samt om förbud mot utnyttjande. Tystnads
plikten och handlingssekretessen har ett vä
sentligt samband med varandra. Enligt of
fentlighetslagen innefattar skyldigheten att 
iaktta handlingssekretess ett förbud mot att 
förete en hemlig handling eller ta en kopia 
av den. En uppgift som omfattas av tyst
nadsplikt kan härröra ur handlingar eller ha 
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fåtts t.ex. muntligen. Tystnadsplikten är där
med mera omfattande än skyldigheten att 
iaktta handlingssekretess (en närmare redo
görelse för innehållet i de bestämmelser om 
skyldighet att iaktta sekretess som ingår i 6 
kap. offentlighetslagen finns i regeringens 
proposition 3011998, s. 82- 101). 

Enligt 2 mom. gäller tystnadsplikten också 
praktikanter och andra som de facto verkar i 
uppgifter hos den som ordnar eller produce
rar socialvård liksom den som verkar på 
uppdrag av denne och den som är anställd 
hos någon som utför ett myndighetsuppdrag. 
TJstnadsplikt har bl.a. civiltjänstgörare och 
sactana studerande som utför praktik samt 
sådana som utför frivilligt arbete. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar till sin or
dalydelse 23 § 3 mom. offentlighetslagen. 
Det behövs i denna lag på grund av sin in
formativa karaktär samt för att bestämmel
sen i denna la~ utsträcker förbudet mot ut
nyttjande ocksa till sekretessbelagda uppgif
ter som innehas av privata som ordnar och 
producerar socialservice. 

16 §. Samtycke tilllämnande av uppgifter. 
Huvudregeln inom socialvården, oavsett om 
den ordnas av myndigheter eller enskilda, är 
att utlämnandet av uppgifter om klienten 
skall basera sig på klientens uttryckliga sam
tycke. Denna bestämmelse stärker också kli
entens självbestämmanderätt. Klientens sam
tycke medför också rätt att lämna ut sekre
tessbelagda uppgifter som gäller socialvår
den. När klienten inte själv förmår bedöma 
betydelsen av samtycket, får samtycke ges 
av klientens lagliga företrädare, dvs. vård
nadshavare, intressebevakare eller någon an
nan laglig företrädare. 

Den lagliga företrädaren får emellertid inte 
ge sitt samtycke, om en minderårig med 
stöd av 10 § 3 mom. klientlagen har förbju
dit lämnaodet av uppgifter till sin lagliga 
företrädare. En minderårigs vårdnadshavare 
eller annan laglig företrädare kan inte heller 
besluta om utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter som gäller klienten, om den min
deråriges och vårdnadshavarens eller någon 
annan laglig företrädares fördelar står eller 
sannolikt skulle kunna stå i strid med var
andra på det sätt som avses i l O § 4 m om. 
Då bör ett organ som avses i 6 § social
vårdslagen göra en ansökan eller anmälan 
enligt l O § 4 m om. om förordnande av en 
intressebevakare för den minderårige, om 
det är viktigt för tryggande av den minder
åriges fördel. Om en intressebevakare som 
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är behörig att besluta om uppgifter som gäl
ler den minderårige har förordnats för en 
minderårig i fall som avses i 10 § 4 mom., 
kan endast intressebevakaren vid sidan av 
den minderårige ge behörigt samtycke till 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
som gäller den minderårige. 

17 §. Lämnande av sekretessbelagda upp
gifter för tryggande av vården av och om
sorgen om klienten. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om situationer i vilka sekre
tessbelagda uppgifter inom socialvården kan 
utlämnas till utomstående oberoende av kli
entens eller dennes företrädares samtycke, 
dvs. i situationer där deras åsikt inte kan 
utrönas eller där klienten eller dennes lagliga 
företrädare uttryckligen förbjuder utlämnan
det av uppgifter. Bestämmelserna iakttas, 
frånsett 4 mom., i fråga om sekretessbelagda 
uppgifter inom både socialvård som ordnas 
av myndigheter och socialvård som ordnas 
privat. Uppgifterna kan därmed i fall som 
avses i 1-3 mom. lämnas ut av både en 
myndighet och en privat serviceproducent 
som ordnar eller lämnar socialvård. 

Syftet med paragrafen är att säkerställa 
klientens rättsskydd också när sekretessbe
lagda uppgifter om klienten lämnas till olika 
instanser. I bestämmelsen har man beaktat 
de behov av utlämnande av uppgifter som är 
nödvändiga med tanke på lämnaodet av so
cialvård. I gällande lagstiftning har inte på 
ett tillräckligt sätt beaktats de olika situat
ioner där uppgifter måste lämnas ut för ut
redning av behovet av socialvård eller be
hovet av hälso- och sjukvård eller behovet 
av stödåtgärder inom utbildningen och un
dervisningen, behovet av specialundervis
ning eller motsvarande behov eller för vid
tagande av åtgärder som hänför sig till dem 
också i strid med ett uttryckligt förbud av 
klienten. I 17 och 18 § har inskrivits den 
befintliga myndighets- och rättspraxis som 
råder vid lämnaodet av socialvård. Eftersom 
dessa utlämningssituationer inte regleras när
mare i gällande lagstiftning, måste saken 
anses vara otillfredsställande från både kli
entemas och utlämnamas synpunkt. Dess
utom har socialvårdsmyndigheternas rätt och 
skyldighet att lämna ut uppgifter för utre
dande av brott tidigare reglerats ytterst brist
fälligt och rentav motstridigt. Därför är det 
motiverat, när man dessutom beaktar de 
principer som följts vid beredningen av of
fentlighetslagen samt regeringsformens bes
tämmelser, att på lagnivå så noggrant och 

klart som möjligt reglera utlämnamas rättig
heter och, å andra sidan, skyldigheter att 
utlämna uppgifter. De föreslagna 17 och 18 
§ kompletterar de allmänna utlämnandebes
tämmelsesituationer som regleras i offentlig
hetslagen samt de rättsnormer med avseende 
på specialsituationer som givits i 4 kap. i 
denna lag och annanstans i socialvårdslag
stiftningen och är därmed tillämpliga utöver 
bestämmelserna i dem. 

I avsikt att ordna en ändamålsenlig vård 
och tjänster utförs samarbete i praktiken 
mellan de sociala myndigheterna, social- och 
hälsovårdsmyndigheterna och andra myndig
heter samt bl.a. sådana enskilda servicepro
ducenter som har åtagit sig att svara för att 
tjänster ordnas för klienten. I dessa situatio
ner måste det också vara möjligt att utlämna 
sekretessbelagda uklpgifter, trots att inget 
samtycke står att fa. Det kan därvid också 
vara fråga om att personen, t.ex. på grund 
av att droger eller andra rusmedel gjort ho
nom eller henne omtöcknad eller av någon 
motsvarande orsak, inte i själva verket är 
kapabel att bedöma samtyckets betydelse 
och inte har någon laglig företrädare. Upkl
gifter ur en sekretessbelagd handling far 
lämnas också om klienten eller dennes lag
liga företrädare motsätter sig utlämnandet. 
Då är det alltså fråga om utlämnande av 
uppgifter oberoende av klientens vilja. 

I 17 § l mom. föreslås att skyldigheten att 
iaktta sekretess inte skall hindra att det ur 
handlingar lämnas ut sådana uppgifter som 
är nödvändiga för att behovet av vård av, 
omsorg om och utbildning för klienten skall 
kunna utredas eller för att vården, omsor
gen och utbildningen skall kunna ordnas och 
genomföras eller för att förutsättningarna för 
försörjningen skall kunna tryggas. 

I momentet ingår tre olika punkter som 
gäller situationer där uppgifter får lämnas 
utan hinder av skyldigheten att iaktta sekre
tess. 

Enligt l punkten skulle utlämnande vara 
tillåtet om den som handlingen gäller är i 
uppenbart behov av vård eller socialvård på 
grund av att hans eller hennes hälsa, utveck
ling eller säkerhet äventyras och det inte 
annars går att utreda behovet av vård eller 
omsorg eller vidta åtgärder inom hälso- eller 
socialvården. Bestämmelsen kan tillämpas 
t.ex. när specialomsorger om utvecklings
störda ordnas samt vård oberoende av egen 
vilja ordineras inom missbrukarvården. Be
stämmelsen kan tillämpas både när klienten 
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eller dennes lagliga företrädare inte ger sitt 
samtycke till att upplysningar lämnas ut och 
när deras åsikt inte kan utredas. Genom bes
tämmelsen möjliggörs i de i den nämnda 
exceptionella eller särskilda situationerna 
nödvändiga obrutna service- och vårdkedjor 
för socialvårdens del också i de situationer 
där klientens eller dennes lagliga företräda
res samtycke inte fås. 

Enligt 2 punkten hindrar sekretessen inte 
att uppgifter utlämnas, om uppgifterna be
hövs på grund av ett barns fördel. Bestäm
melsen har ansetts nödvändig för att vård
nadshavaren genom att förvägra samtycke 
inte skall kunna förhindra att barnets fördel 
utreds och tillgodoses. Sådana situationer 
kan uppstå i synnerhet när förälderns och 
barnets intressen står i strid med varandra 
t.ex. i samband med att behovet av barn
skyddsåtgärder bedöms eller sådana åtgärder 
vidtas eller incestmisstankar utreds. Inom 
barnskyddet och omsorgerna om utveck
lingsstörda kan bestämmelsen tillämpas när 
myndigheterna tillsammans skall ordna än
damålsenlig vård och omsorg för ett barn. 
Socialmyndigheterna måste också bl.a. dis
kutera med skolmyndigheterna under vilka 
förutsättningar och hur barnets skolgång kan 
tryggas. Inom barnskyddet måste upplys
ningar utlämnas i synnerhet när ändamålsen
lig vård utom hemmet skall ordnas för ett 
barn. 

Enligt 3 punkten skall det vara tillåtet att 
lämna ut uppgifter, om uppgifterna behövs 
för att skydda klientens oundgängliga för
delar och rättigheter och klienten själv sak
nar förutsättningar att bedöma sakens bety
delse. Bestämmelsen kan tillämpas t.ex. när 
man i en akut situation behandlar frågor som 
gäller åldringar som lider av demens eller 
utvecklingshämmade. Om det framgår att 
t.ex. en åldring eller en utvecklingshämmad 
behöver en intressebevakare som sköter hans 
eller hennes angelägenheter, bör den som 
lämnar socialvård göra en sådan anmälan för 
förordnande av en intressebevakare som av
ses i det föresla~na 9 § 3 mom. 

I 2 mom. ingar en regel för till vilka in
stanser uppgifter kan lämnas ut när de vill
kor som anges i l mom. uppfylls. Sådana 
instanser är framför allt en socialvårdsmyn
dighet samt en enskild eller en sammanslut
ning som på uppdrag av socialvårdsmyndig
heten sköter uppgifter inom socialvården. 
Med en person eller sammanslutning som på 
uppdrag sköter uppgifter avses närmast en 

sådan serviceproducent hos vilken kommu
nen skaffar socialvårdstjänster i form av 
köptjänster. Dessutom får uppgifter lämnas 
till andra myndigheter, enligt förslaget. Den 
föreslagna bestämmelsen innehåller inte nå
gon närmare definition av till vilka myndig
heter uppgifter får lämnas ut. Kretsen av 
myndigheter är emellertid snäv i praktiken, 
eftersom de allmänna förutsättningarna för 
utlämnande av uppgifter är strama. Exem
pelvis myndigheter inom hälso- och sjukvår
den eller förmyndar-, skol- eller polismyn
digheter kan komma i fråga. 

I 3 mom. regleras de särskilda förutsätt
ningar under vilka uppgifter kan lämnas ut 
också till en någon som helt privat ordnar 
socialvård eller hälso- och sjukvård. Utan 
samtycke får uppgifter ur en sekretessbelagd 
handling lämnas endast om det behövs för 
ordnande av omedelbar vård av och omsorg 
om klienten eller om det är nödvändigt av 
någon annan särskild orsak som kan jämstäl
las med detta. Sådana situationer är närmast 
lämnande av up.egifter som är oundgängliga 
med avseende pa klientens liv eller hälsa. 

I 4 mom. föreslås en specialbestämmelse 
om utlämnande av uppgifter i samband med 
socialvård som ordnas av en myndighet. En 
socialvårdsmyndighet kan lämna ut uppgif
ter, ifall det är fråga om att utreda behovet 
av socialvård som myndigheten ordnar eller 
lämna sådan socialvard. Uppgifter får läm
nas ut endast i den utsträckning som är nöd
vändig med avseende på de nämnda ända
målen. Uppgifter kan lämnas exempelvis till 
klientens lagliga företrädare i de fall där kli
entens uttryckliga samtycke behövs med 
stöd av 16 §, men samtycke inte fås. Upp
gifter skulle dessutom få lämnas också till 
andra enskilda eller sammanslutningar. I 
bestämmelsen har man inte försökt specifi
cera dessa instanser, men den omständighe
ten att förutsättningarna för utlämnande av 
uppgifter är strama avgränsar kretsen av in
stanser som kan få upplysningar. I sådana 
situationer bör socialarbetaren framhäva tyst
nadspliktens betydelse. Tystnadsplikten gäl
ler också dem i enlighet med det föreslagna 
27 § 4 mom. 

I liten utsträckning skulle det kunna bli 
nödvändigt att lämna ut uppgifter exempel
vis till en disponent eller gårdskarl när den 
sociala myndigheten måste vinna tillträde till 
en persons bostad för att kunna utreda hans 
eller hennes behov av omsorg i situationer 
som avses i 41 § socialvårdslagen. I sam-
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band med undersökning av en barnskydd
sanmälan enligt 40 § barnskyddslagen kan 
en social myndighet på motsvarande sätt bli 
tvungen att lämna vissa uppgifter om barnet 
eller familjen t.ex. till grannar eller släkting
ar. 

18 §. Lämnande av sekretessbelagda upp
gifter i vissa andra situationer oberoende av 
klientens samtycke. Med bestämmelsen strä
var man efter att klarlägga de situationer där 
det, utöver vad som föreskrivs i 17 §, är 
nödvändigt att avvika från skyldigheten att 
iaktta sekretess. Uppgifter ur en sekretessbe
lagd handling kan lämnas både i situationer 
där det inte är möjligt att be om klientens 
samtycke eller klienten inte på ett behörigt 
sätt kan ge sitt samtycke och i situationer 
där klienten eller dennes lagliga företrädare 
uttryckligen motsätter sig utlämnandet av 
uppgifter. 

Bestämmelsens 1-3 mom. gäller uppgifter 
som antecknats om klienten i samband med 
socialvård som ordnas i privat regi eller av 
en myndighet. Däremot kommer 4 mom. i 
fråga endast när det är nödvändigt för soci
almyndigheten att lämna uppgifter ur en sek
retessbelagd handling med tanke på myndig
hetens egen verksamhet. 

Paragrafens l mom. gäller två olika situa
tioner. Början av momentet gör det möjligt 
att avvika från sekretessbestämmelserna 
angående en sekretessbelagd handling och 
från förbudet mot att vittna enligt 17 kap. 23 
§ l mom. rättegångsbalken i ett sådant ären
de, som myndigheten själv med stöd av lag 
har rätt att anhängiggöra vid domstol eller 
annan myndighet. Vidare gäller be
stämmelsen situationer där socialvårdsmyn
digheten har lagstadgad rätt eller skyldighet 
att delta i behandling eller verkställande av 
ett ärende som är anhängigt vid domstol 
eller annan myndighet genom att avge utlå
tande, redogörelse eller handräckning eller 
på något motsvarande sätt. Sådana bestäm
melser är bland annat 16 § lagen angående 
vårdnad om barn och umgängesrätt, 12, 25 
och 32 § lagen om verkställighet av beslut 
beträffande vårdnad om barn och umgänges
rätt, 72 och 91 § lagen om förmyndarverk
samhet samt 22 § lagen om utkomststöd. I 
de fall som avses i bestämmelsen kan upp
gifter ur en sekretessbelagd handling utläm
nas endast om det är nödvändigt på grund 
av ett barns intresse eller ett synnerligen 
viktigt allmänt eller enskilt intresse. 

Slutet av l mom. gäller situationer där den 

som ordnar eller lämnar socialvård i sam
band med verksamheten fått kännedom om 
sådana uppgifter, som ger grundad anledning 
för misstanke om oegentligheter som berör 
en förmån som beviljats av någon annan 
myndighet eller inrättning. Då kan uppgifter 
om misstanke meddelas till den myndighet 
eller inrättning som verkställer förmånen. 

Paragrafens 2 och 3 mom. är primära i 
förhållande till 35 § polislagen och 17 kap. 
23 § rättegångsbalken beträffande på vilka 
grunder den som ordnar eller lämnar social
vård är skyldig eller har rätt att enligt pröv
ning lämna uppgifter ur en sekretessbelagd 
handling för utredning av brott. I 2 mom. 
uppräknas de förutsättningar under vilka den 
som ordnar eller producerar socialvård eller 
är anställd hos denne är skyldig att på begä
ran lämna uppgifter ur en sekretessbelagd 
handling till polis, åklagarmyndighet eller 
domstol. En förutsättning är att det förelig
ger misstanke om ett brott för vilket anmäl
ningsskyldighet föreskrivs i 15 kap. 10 § 
strafflagen eller om ett brott för vilket maxi
mistraffet är fängelse i minst fyra år. I dessa 
fall får sekretessbestämmelserna ge vika och 
polis, åklagarmyndighet och domstol har 
alltid på motsvarande sätt rätt att få uppgif
ter även ur sekretessbelagda handlingar. 

I 3 mom. föreskrivs om rätt för den som 
ordnar eller lämnar socialvård att under de 
förutsättningar som anges i momentet till 
polis, åklagare eller domstol lämna en sekre
tessbelagd uppgift ur en handling också i 
sådana situationer där det föreligger misstan
ke om ett brott som är smärre än vad som 
nämns i 2 mom. Som exempel på sådana 
brott kan nämnas misstanke om sådant sexu
ellt utnyttjande av eller våld mot barn eller 
utvecklingsstörda för vilket maximistraffet är 
fängelse i mindre än 4 år. Upplysningen för
utsätter dock alltid att den som ordnar eller 
lämnar socialvård själv bedömer att utläm
nandet är nödvändigt på grund av ett barns 
intresse eller ett synnerligen viktigt allmänt 
eller enskilt intresse. I dessa fall kan polis, 
åklagare eller domstol dock inte kräva att 
uppgift ur en sekretessbelagd handling läm
nas. 

A v socialvårdsklienterna kan t.ex. ålder
stigna föräldrar som misshandlas av sina 
vuxna söner samt sambor och gifta som blir 
illa behandlade i sin familj, utvecklingsstör
da samt barn råka ut för sådana brott eller 
hot om brott som de på grund av sin under
kuvade ställning eller sin avsaknad av mod 
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eller handlingskraft inte själva kan skydda 
sig mot. Därför har de sociala myndigheter
na bl.a. lagstadgad rätt att på tjänstens väg
nar anhängiggöra ett ärende som gäller be
söksförbud. 

Brottsliga handlingar som från offrets syn
punkt föranleder ett hot som kanske upplevs 
t.o.m. som allvarligt eller vittgående följder 
uppfyller inte alltid de strama villkor som 
anges i 2 mom. Därför är det nödvändigt att 
föreskriva att de sociala myndigheterna i 
sådana situationer för att skydda klienten har 
rätt att till polisen och domstolen lämna 
uppgifter också i situationer där de villkor 
som nämns i 2 mom. inte uppfylls. En förut
sättning är dock då att lämnaodet av uppgif
ter är nödvändigt på grund av ett barns in
tresse eller ett synnerligen viktigt allmänt 
eller enskilt intresse. 

Med stöd av detta moment har den som 
ordnar eller lämnar socialvård, inte polisen 
eller domstolen, rätt att bedöma om lämnan
det av uppgifter är nödvändigt. Bestämmel
sen ger däremot bara en möjlighet att hand
la, den medför ingen sådan skyldighet att 
lämna uppgifter som skulle kunna äventyra 
socialväsendets möjligheter att stödja klien
ten. 

Det är fråga om en intresseavvägning som 
behövs påfallande ofta när det bedöms om 
en individs viktiga grundläggande fri- och 
rättigheter och mänskliga rättigheter borde 
skyddas också med risk för att man samti
digt blir tvungen att göra intrång i någon 
annan grundläggande fri- eller rättighet eller 
mänsklig rättighet. För att ett viktigare rätt
sobjekt skall kunna tryggas är det ibland 
nödvändigt och samtidigt berättigat att krän
ka ett mindre viktigt rättsobjekt Också den 
europeiska konventionen om mänskliga rät
tigheter förutsätter att myndigheterna inte 
bara avhåller sig från att i sin egen verksam
het kränka de mänskliga rättigheterna utan 
också aktivt skyddar de mänskliga rättighe
ter som garanteras medborgama genom att 
ingripa i sådana kränkningar av de mänskli
ga rättigheterna som enskilda eller andra 
som faller inom myndighetemas jurisdiktion 
gör sig skyldiga till. 

Bestämmelsen motsvarar till sin utform
ning 8 § 4 mom. la~en om verkställighet av 
beslut beträffande vardoad om barn och um
gängesrätt, sådant det föresläs bli ändrat ge
nom detta lagförslag. Redan tidigare har de 
som är skyldiga att iaktta sekretess för en 
domstol, med stöd av momentet i fråga, bort 

röja också sådana sekretessbelagda uppgifter 
som har varit nödvändiga i en rättegaug som 
gällt verkställigheten. På grund av integri
tetsskyddet har domstolen enligt samma mo
ment då på tjänstens vägnar bort se till att 
ärendet i fråga om de sekretessbelagda upp
gifterna behandlas bakom lyckta dörrar och 
att handlingarna hemlighålls. 

Motsvarande skyldighet föreslås för poli
sen, åklagarmyndigheterna och domstolama 
i 27 § 4 mom. i denna lag. Detta garanterar 
att klientens integritetsskydd tryggas i den 
utsträckning det är möjligt i situationer där 
det på grund av en annan persons eller kli
entens eget rättsskydd är nödvändigt att röja 
sekretessbelagda uppgifter. 

I 2 och 3 mom. ingår även rätt att på eget 
initiativ underrätta polis om misstanke om 
brott enligt de förutsättningar som nämns i 
dessa. Vid bedömning av ett barns intresse 
borde särskilt då det gäller sexuellt utnytt
jande av barn beaktas möjligheten att samma 
gärningsman eventuellt riktar sin gärning 
även mot andra barn inom gärningsmannens 
inflytelsesfär än det barn, i vars fall misstan
ken om utnyttjande uppstått. 

I 4 mom. föreskrivs de ändamål för vilka 
en socialvårdsmyndighet kan ge uppgifter ur 
en sekretessbelagd handling ifall det är nöd
vändigt i myndighetens egen verksamhet. 
Enligt punkt l får sekretessbelagda uppgifter 
lämnas för fastställande och återkrav av so
cialvärdsförmåner. Förmåner som då kan 
komma i fråga är särskilt fastställande och 
återkrav av utkomststöd eller underhållsstöd. 
Bestämmelsen kan tillämpas bland annat då 
utkomststöd som beviljats i förskott mot 
emotsedd förmån återkrävs av den som be
viljat förmånen på det sätt som 23 § lagen 
om utkomststöd föreskriver, likaså när ull
derhållsstöd som beviljats på fel grund åter
krävs med stöd av 21 § lagen om underhåll
strygghet (67111998). Enligt punkt 2 i mo
mentet kan uppgifter ur sekretessbelagda 
handlingar lämnas för tillgodoseende av er
sättning eller något annat krav. Som exem
pel kan nämnas indrivning av underhållsbi
drag av underhållsskyldig enligt 15 § lagen 
om underhållstrygghet Punkt 3 ger för sin 
del rätt att utlämna uppgifter om en klient i 
den mån det är nödvändigt för att kontrolle
ra de uppgifter som en klient lämnat. 

19 §. Upphörande av sekretess. Paragrafen 
inehåller en hänvisning till 31 § lagen om 
offentlighet i myndighetemas verksamhet, 
vilket lagrum gäller upphörande av sekretess 
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i fråga om handlingar. Enligt lagrummet får 
en myndighetshandling inte hållas hemlig, 
när den sekretesstid som föreskrivs i lag el
ler med stöd av en lag har förflutit eller när 
den myndighet som förordnat om sekretess 
återkallar sitt förordnande. En myndighets
handling är sekretessbelagd i 25 år, om inte 
något annat föreskrivs eller förordnas. För 
en handling som är sekretessbelagd för 
skyddande av privatlivet enligt 24 § l mom. 
24-32 punkten offentlighetslagen eller en 
motsvarande handling som är sekretessbe
lagd enligt någon annan lag eller som sekre
tessbelagts med stöd av någon annan lag 
gäller sekretess i 50 år räknat från det att 
den person som handlingen gäller avled el
ler, om uppgift om detta inte föreligger, i 
100 år. 

Om det är uppenbart att en handling, när 
den vid utgången av sekretesstiden blir of
fentlig, kommer att medföra betydande olä
genhet för de intressen till vilkas skydd sek
retess har föreskrivits, kan statsrådet förlän
ga sekretesstiden med högst 30 år. 

sekretesstiden för en handling som har 
upprättats av en myndighet räknas från den 
dag handlingen är daterad eller, om den inte 
har daterats, från den dag den blev färdig. 
sekretesstiden för en handling som en en
skild har lämnat in till en myndighet räknas 
från den dag myndigheten fick handlingen. 

Offentlighetslagens 31 §, som gäller upp
hörande av sekretess, utsträcks med stöd av 
den föreslagna 3 § 3 punkten klientlagen 
och denna paragraf att gälla också handling
ar inom sådan socialvård som ordnas av en
skilda. 

4 kap. Socialvårdsmyndighetens rätt att få 
sekretessbelagda uppgifter och 
handräckning 

20 §. Socialvårdsmyndighetens rätt att få 
sekretessbelagda uppgifter. Det föreslås att 
gällande 56 § socialvårdslagen upphävs och 
att dess l mom. ersätts med den nu föreslag
na 20 §. Den rättsnorm som ingår i den be
stämmelse som upphävs föreslås delvis bli 
ändrad. I det föreslagna 20 § l mom. be
stäms om socialvårdsmyndigheternas rätt att 
få sådana upplysningar och utredningar som 
behövs för utförande av uppgifterna. Till 
denna del motsvarar bestämmelsen till sina 
centrala delar 56 § l mom. i den gällande 
socialvårdslagen. 

Det föreslås dock att yrkesutbildade perso-

ner inom hälso- och sjukvården och även 
andra utbildningsanordnare än staten, kom
munen eller samkommuner skall bli skyldiga 
att lämna ut uppgifter. Uttrycket "sam
manslut- ningar och verksamhetsenheter 
som bedriver vårdverksamhet" ersätts med 
uttrycket "producenter av social service", var
vid skyldigheten att lämna uppgifter gäller 
alla producenter av socialservice oberoende 
av om serviceproducenten är en enskild eller 
ett offentligt samfund. I praktiken utsträcks 
kretsen av dem som är skyldiga att lämna 
uppgifter bara till den del en yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården eller en 
producent av socialservice är en privat yrke
sutövare eller utbildningen ordnas av någon 
annan än ett offentligt samfund. skyldighe
ten att lämna uppgifter har hittills gällt kom
munala och statliga skolor och läroanstalter 
samt sådana skolor och läroanstalter som 
drivits av samkommuner. Genom den före
slagna bestämmelsen utsträcks skyldigheten 
att lämna uppgifter också till sådana sam
manslutningar och stiftelser som privat ord
nar utbildning och som statsrådet eller Ull
dervisningsministeriet har beviljat tillstånd 
att ordna utbildning. 

Det är nödvändigt att bredda kretsen av 
instanser som är skyldiga att lämna uppgifter 
för att förhindra problem som upprepade 
gånger uppträder bl.a. i situationer där be
hovet av barnskydd eller tvister om vårdnad 
av barn och umgängesrätt utreds och där 
barnet eller föräldrarna har anlitat privata 
tjänster. Då har möjligheterna att utreda frå
gor som är centrala med tanke på behovet 
av omsorg ofta varit synnerligen begränsade. 

Principen om skydd för förtroendet är lika 
betydelsefull och central i fråga om service 
som ordnas av myndigheter som vid service 
som ordnas av privata. Likaså är intresset av 
att knäcka skyddet för förtroendet i undan
tagssituationer likadant oberoende av om 
tjänsten ordnas av en myndighet eller en en
skild. I själva verket har respekten för bar
nets fördel och rättsskydd under rådande 
bestämmelser varit beroende av den slump
mässiga omständigheten om barnets för
äldrar har anlitat offentlig eller privat servi
ce. Detta har varit särskilt betydelsefullt i 
sådana rättstvistssituationer där föräldrarna 
har lämnat in intyg av privata läkare eller 
serviceproducenter till sociala myndigheter 
och domstolar som har utrett rättstvisten. 
Det nu föreslagna tillägget är, bortsett från 
omnämnandet av utbildningsanordnare, till 
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sitt innehåll likadant som det tillägg som på 
social- och hälsovårdsministeriets initiativ 
gjordes i motsvarande 91 § i den nya lagen 
om förmyndarverksamhet i samband med 
riksdagsbehandlingen. · 

I den föreslagna bestämmelsen ingår ett 
uttryckligt omnämnande av att rätt att få 
uppgifter och utredningar föreligger utan 
hinder av skyldigheten att iaktta sekretess. 
A ven hittills har 56 § socialvårdslagen i 
praktiken tillämpats på detta sätt, och det är 
alltså endast fråga om att skriva in rådande 
praxis i lagen. Detta förutsätts av 8 § l 
mom. regeringsformen, som skyddar privat
livet, samt av 26 § l mom. l punkten lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam
het, som bygger på den princip om privat
livets okränkbarhet som ingår i de interna
tionella konventionerna om de mänskliga 
rättigheterna. Avvikelser från den kan göras 
endast genom uttryckliga bestämmelser på 
lagnivå. 

I regeringens proposition med förslag till 
lag om offentlighet i myndigheternas verk
samhet dryftas bl. a. på sidorna 45-47, 58 
och 85-86 på ett uttömmande sätt hur skyd
det för privatlivet, som är tryggat i be
stämmelserna om de grundläggande rättig
heterna och i konventionerna om de mänsk
liga rättigheterna, bör ordnas i lagstiftningen 
och i tillämpningspraxisen samordnas med 
samhällets intressen, som ofta strider mot 
det, eller med de rättigheter som i andra be
stämmelser om de grundläggande rättigheter
na och internationella överenskommelser 
tillförsäkras enskilda. 

För att göra bestämmelsen mera informativ 
uppräknas i slutet av l mom. separat de 
vanligaste situationer där man behöver up
pgifter och utredningar. Andra situationer än 
de som nämns kan inte specificeras i be
stämmelsen, utan det beror på varje enskilt 
fall och specialbestämmelserna om det vilka 
i denna bestämmelse avsedda uppgifter och 
utredningar som kan erhållas och för vilket 
ändamål. Som exempel kan nämnas uppgif
ter och utredningar som socialvårdsmyndig
heterna behöver när de utreder en barn
skyddsanmälan enligt 40 § barnskyddslagen 
eller behovet av åtgärder inom barnskyddet 
på grund av ett brådskande omhändertagan
de enligt 18 § barnskyddslagen eller när de 
bereder ett beslut om omhändertagande i 
enlighet med 17 § barnskyddslagen eller en 
utredning för domstolen i enlighet med la
gen angående vårdnad om barn och umgäng-

esrätt (361/1983) och förordningen om vård
nad om barn och umgängesrätt (556/1994) 
eller lagen om faderskap (70011975) samt 
lagen och förordningen om vissa blodunder
sökningar och andra undersökningar rörande 
ärftliga egenskaper (702/ 197 5 och 
67411976). I dylika fall får den skyldighet 
att iaktta sekretess som följer av sekretessbe
stämmelser ge vika och i stället uppstår en 
skyldighet att lämna ut alla även känsliga 
uppgifter och utredningar som socialvårds
myndigheterna behöver och som kan inverka 
på beslutet eller åtgärderna. 

I gällande 56 § 2 mom. socialvårdslagen 
sägs att barnatillsyningsmannen är berättigad 
att ta del av medicinska undersökningar som 
erfordras för faderskapsutredning utan hinder 
av vad som stad~as om tystnadsplikt för 
läkare och sjukvardspersonal. Denna rätt 
ingår som sådan i den nu föreslagna 20 §, 
och det behövs alltså ingen separat be
stämmelse om saken i fortsättningen. Detta 
beror på två omständigheter. A ena sidan 
gäller den nu föreslagna bestämmelsen alltid 
också sådana yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården som producerar priva
ta tjänster. A andra sidan definierar den nya 
offentlighetslagen myndighetsbegreppet på 
~.tt sätt som skiljer sig från det tidigare. 
A ven i de situationer där en privat legitime
rad läkare eller en av rättsskyddscentralen 
för hälsovården godkänd enskild inrättning 
eller sakkunnig sköter uppgifter enligt lagen 
och förordningen om vissa blodundersök
ningar och andra undersökningar rörande 
ärftliga egenskaper i syfte att utreda fader
skap tillämpas vad som i offentlighetslagen 
bestäms om skyldighet att iaktta sekretess 
och undantag från den. Detta beror på det 
sätt på vilket begreppen myndighet samt 
myndighetshandling definieras i offentlig
hetslagen. Enligt 4 § 2 mom. offentlighetsla
gen gäller vad som sägs om en myndighet 
även sammanslutningar, inrättningar, stiftel
ser och enskilda som utövar offentlig makt 
och som enligt en lag eller en förordning 
eller en bestämmelse eller föreskrift som 
meddelats med stöd av en lag eller en för
ordning utför ett offentligt uppdrag. Enligt 5 
§ 2 mom. anses en handling ha blivit upp
rättad av en myndighet även när den har 
upprättats på uppdrag av myndigheten, och 
en handling anses ha inkommit till en myn
dighet även när den har inkommit till den 
som verkar på uppdrag av myndigheten eller 
i övrigt för myndighetens räkning för att 



40 RP 137/1999 n:l 

denne skall kunna utföra sitt uppdrag. 
Enligt det föreslagna 20 § 2 mom. skall 

den i l mom. avsedda rätten för en social
vårdsmyndighet att få uppgifter gälla även 
penninginstitut av särskilda skäl. Penningin
stitutet skall enligt bestämmelsen vara skyl
digt att lämna uppgifter i situationer där so
cialvårdsmyndigheten inte får tillräckliga 
uppgifter och utredningar av dem som 
nämns ovan och om det finns grundad an
ledning för misstanke om att klienten eller 
dennes lagliga företrädare har lämnat otill
räckliga eller otillförlitliga uppgifter. En så
dan misstanke kan vara befogad t.ex. när 
klientens omständigheter och levnadssätt 
eller uppgifter som myndigheten i övrigt har 
ser ut att strida kraftigt mot de uppgifter 
som klienten lämnat. Inhämtaodet av ban
kupplysningar avses inte vara någon rutinåt
gärd utan en exceptionell åtgärd. I föresla
gen form skulle uppgifter av penninginsti
tutet fås bara utgående från en skriftlig spe
cificerad begäran, och begäran skulle fram
ställas av en tjänsteinnehavare inom social
vården som ett organ som anges i 6 § soci
alvårdslagen har förordnat att sköta upp
giften eller någon som denne har bemyndi
gat. Avgöranden om framställande av begä
ran skulle träffas endast av vissa tjänstein
nehavare inom socialvården; med hjälp av 
detta är det möjligt att säkerställa att klien
terna bemöts jämlikt. Innan begäran fram
ställs till penninginstitutet skall klienten un
derrättas om den. 

Syftet med bestämmelsen är att förebygga 
sådana oegentlighetssituationer i samband 
med socialvårdsförmåner där myndigheterna 
skulle ha befogad anledning att misstänka 
sanningshalten i inkomst- och förmögen
hetsuppgifter som klienten har uppgett. För 
socialvårdens vidkommande gäller oegentlig
heterna till stor del erhållande av utkomst
stöd på oriktiga grunder. Det allmännaste 
slaget av oegentligheter är att inkomster inte 
uppges vid ansökan om utkomststöd. Det 
händer också att förmögenhet inte uppges 
och att utgifter förfalskas. (Sosiaali- ja ter
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
tutkimus, Sosiaaliturvan väärinkäyttö; Aihei
ta 33/1999 Stakes ). På så sätt skulle man 
också kunna förebygga återkravssituationer. 
Enligt lagen är det möjligt att återkräva ut
komststöd som betalats på oriktiga grunder 
inom socialvården, men återkravet får inte 
äventyra den ersättningsskyldiges försörj
ning. Enligt 20 och 21 § lagen om utkomst-

stöd kan kommunen återkräva utkomststöd, 
om beviljandet av stöd har grundat sig på 
uppsåtligen lämnade vilseledande uppgifter 
eller på uppsåtlig försummelse av anmäl
ningsskyldigheten. Aterkrav kan ske till den 
del beviljandet av stöd har grundat sig på 
felaktiga uppgifter. 

Vid ingången av 1999 trädde den nya 14 a 
§ (976/1998) lagen om klientavgifter inom 
social- och hälsovården i kraft. Enligt den är 
bland annat pennin~instituten skyldiga att 
till hälso- och sjukvardsmyndigheterna läm
na alla upplysningar om klienten som be
hövs för att klientavgiften skall kunna fast
ställas. En förutsättning för utövandet av 
rätten att få information är att kommunen 
eller samkommunen inte av klienten har fått 
tillräckliga och tillförlitliga uppgifter för 
fastställande av avgiften. A v bankerna be
gärs endast sådana upplysningar som inver
kar vid faststållandet av avgiften enligt be
talningsförmåga och endast när de uppgifter 
som klienten lämnat inte är tillräckliga. 

Uppgifterna och utredningarna skall enligt 
l mom. ges utan hinder av sekretessbestäm
melserna och avgiftsfritt. 

Det föreslås att vad som i det gällande 56 
§ 3 mom. socialvårdslagen, vilket moment 
nu föreslås bli upphävt, bestäms om social
vårdsmyndighetens rätt att erhålla handräck
ning av andra myndigheter skall ingå i 22 § 
l mom. i denna lag. I 2 mom. i paragrafen 
bestäms dessutom separat om skyldigheten 
att avvika från skyldigheten att iaktta sekre
tess i samband med handräckningsuppdrag. 

21 §. Utlämnande av uppgifter med hjälp 
av teknisk anslutning. I 29 § 3 mom. offent
lighetslagen regleras myndigheternas möjlig
het att öppna en teknisk anslutning till sina 
personregister. I fråga om sekretessbelagda 
uppgifter kräver detta personens samtycke, 
om det inte uttryckligen bestäms något annat 
om utlämnande av sekretessbelagda uppgif
ter. Socialvårdsmyndigheten har enligt den 
föreslagna 21 § rätt att av skattemyndighe
terna och folkpensionsanstalten med hjälp av 
teknisk anslutning få sekretessbelagda per
sonuppgifter ur dessas personregister obero
ende av klientens eller dennes lagliga före
trädares samtycke eller i strid med ett ut
tryckligt förbud av dem för kontroll av upp
gifter. 

Oegentligheter i samband med den sociala 
tryggheten är ett fenomen som försvagar 
hela den sociala trygghetens legitimitet i 
samhället. I de fall som kommer i dagen 
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råkar både myndigheterna och klienterna i 
otrevliga situationer, om man på grund av 
vilseledande uppgifter som klienten lämnat 
måste återkräva förmåner och i ytterlighets
fall också vidta straffrättsliga åtgärder. 

Enligt en färsk undersökning om oegent
ligheter i samband med den sociala trygg
heten som Stakes har utfört är det uppenbart 
att den allmännaste och också den ekono
miskt sett mest betydande formen av oegent
ligheter är felaktigt uppgivna inkomster vid 
ansökan om utkomststöd. Särskilt vid an
sökan om utkomststöd underlåter de sökande 
ofta också att uppge andra sociala förmåner. 

Enligt socialkansliernas bedömningar skul
le oegentligheter kunna förebyggas genom 
att risken för att bli avslöjad ökade. Detta 
skulle kunna ske genom effektivare övervak
ning. För närvarande är det problematiskt att 
bevisa oegentligheter också i sådana situatio
ner där misstankar förekommer. Det anses 
vara besvärligt att få ihop tillräckliga bevis 
och den största orsaken till detta anses vara 
bestämmelserna om datasekretess, som för
svårar informationsutbyte mellan myndighe
terna. Som ett sätt att förebygga oegentlig
heter föreslås bl.a. möjligheten att köra olika 
myndigheters registeruppgifter i kors eller 
att inrätta gemensamma register. 

Den föreslagna bestämmelsen kan utifrån 
resultaten av Stakes undersökning bedömas 
främja det åsyftade målet väl. Om de an
ställda inom socialvården hade möjlighet att 
med hjälp av en teknisk anslutning snabbt 
och behändigt kontrollera klientens inkomst
och förmögenhetsuppgifter i skattemyndig
heternas och folkpensionsanstaltens register, 
skulle eventuella försök till oegentligheter 
avslöjas redan innan förmånen ens hunnit 
beviljas. 

Det föreslagna 2 mom. tryggar skyddet för 
klientens personuppgifter. Enligt momentet 
skall en myndighet som ber om uppgifter 
innan en teknisk anslutning öppnas förete 
för den som lämnar ut uppgifter en utred
ning om att uppgifterna kommer att skyddas 
på tillbörligt sätt. 

Klientens rättsskydd garanteras för sin del 
också av att klienten enligt det föreslagna 12 
§ 2 mom. i förväg, redan när han eller hon 
ombes lämna uppgifter, skall underrättas om 
vilka andra uppgiftskällor som kan användas 
för att inhämta upplysnin~ar, oberoende av 
klientens samtycke. Likasa garanteras klien
tens rättsskydd av att en anteckning enligt 
den föreslagna 28 § alltid skall göras i hand-
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lingar som gäller klienten, om uppgifter som 
gäller klienten har inhämtats hos utomståen
de. 

Redan klientens medvetenhet om den stör
re risken för att bli ertappad skulle förebyg
ga oegentligheter. Till klientens fördel är 
också att en eventuell oegentlighet också om 
den äger rum skulle avslöjas snabbare än nu, 
så att de negativa påföljder som skulle drab
ba klienten själv i efterhand skulle vara min
dre. Den vanligaste påföljden i situationer 
där utkomststödet missbrukas är återkrav. 

22 §. Socialvårdsmyndighetens rätt att få 
handräckning. I gällande 56 § 3 mom. so
cialvårdslagen bestäms om socialvårdsmyn
dighetens rätt att erhålla handräckning av 
andra myndigheter. Det föreslås att bestäm
melser om en motsvarande rätt, som skall 
vara förpliktande för andra finländska myn
digheter, skall ingå i 22 § l mom. i denna 
lag. A v sikten är inte till denna del att ändra 
på förpliktelsen att ge handräckning, utan att 
klarlägga och förenhetliga myndighetspraxis. 
För närvarande tolkar och fullgör olika myn
digheter på ett oenhetligt sätt skyldigheten 
att ge socialvårdsmyndigheterna handräck
ning och de tillämpar och bedömer skyldig
heten utgående från de principer och intres
sen som är viktigast för det egna verksam
hetsområdet. 

Enligt det föreslagna 21 § l mom. har so
cialvårdsmyndigheterna rätt att av andra 
myndigheter erhålla den handräckning de 
behöver för att utföra sina lagstadgade upp
gifter. Målet är att bestämmelsens ändrade 
ordalydelse skall få socialvårdsmyndigheter
na att framställa sin begäran om handräck
ning på ett sätt som talar om för den myn
dighet som är skyldig att ge handräckning 
på vilka lagbestämmelser begäran baserar 
sig. Detta är speciellt viktigt därför att den 
myndighet som ger handräckningen, t.ex. 
anställda inom hälso- och sjukvården, vid en 
skola eller en annan enhet inom socialvår
den, i samband med handräckningsuppdraget 
ofta blir tvungen att röja sekretessbelagda 
uppgifter i strid med det egna områdets se k
retessbestämmelser och sin egen yrkesetik. 
De bör då ha klar vetskap om att de har lag
stadgad rätt och också skyldighet att avvika 
från dem. 

Uttryckliga bestämmelser om skyldigheten 
att avvika från sekretessbestämmelserna när 
ett handräckningsuppdrag förutsätter det 
finns i det föreslagna 22 § 2 mom. Enligt 
det skall den som ger handräckning utan 
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hinder av sekretessbestämmelserna röja de 
uppgifter som krävs för att uppdraget skall 
kunna skötas för den socialvardsmyndighet 
som begärt handräckning. Rätt till detta för
eligger redan med stöd av 26 § 3 mom. of
fentlighetslagen. Eftersom det i praktiken är 
så att både den socialvårdspersonal som be
gär handräckning och de anställda vid de 
andra myndigheter som är skyldiga att ge 
handräckning till största delen saknar juri
disk utbildning, är det emellertid i informa
tionssyfte nödvändigt att ta in en särskild 
bestämmelse i socialvårdslagen om denna 
omständighet, som förorsakat många pro
blem i det oundgängliga myndighetssamar
betet De problem som datasekretessfrågorna 
förorsakat myndigheternas samarbete har 
uppmärksammats bl.a. i statsrådets redogöre
lse till riksdagen "Från barnskydd mot barn
politik" (SRR 211995 rd) samt i det betänka
nde som riksdagens social- och hälsovårds
utskott avgav med anledning av redogörel
sen (ShUB 3/1996 rd). Riksdagen godkände 
utlåtandet enligt betänkandet och sände det 
till statsrådet för kännedom (RSk 3/1996 rd). 
I dessa texter förutsätts att situationen klar
läggs med hjälp av lagstiftningsändringar. 

5 kap. Anmärkning och socialombudsman 

23 §. Anmärkning. Det är möjligt att söka 
ändring i förvaltningsbeslut som fattas inom 
socialvården på det sätt som bestäms i soci
alvårdslagen och speciallagstiftningen. Ock
så i de fall där ingen besvärsrätt finns har 
klienten alltid möjlighet att med hjälp av 
anförande av klagomål reagera på hur hans 
eller hennes sak behandlats. Till förfogande 
står vid behov också de rättsskyddsmedel 
som framgår av strafflagen (39/1889) och 
skadeståndslagen ( 412/197 4 ). 

Utöver de rättsskyddsmedel som nämns 
povan föreslås i paragrafen bli bestämt att 
den som är missnöjd med hur han eller hon 
bemötts har rätt att framställa anmärkning 
beträffande bemötandet. Anmärkning är ett 
snabbt och informellt sätt att reagera på so
cialvårdspersonalens faktiska åtgärder och på 
det bemötande klienten rönt. Anmärkningen 
görs i regel skriftligen och riktas till den 
som ansvarar för en verksamhetsenhet inom 
socialvården eller till en ledande tjänsteinne
havare inom socialvården. Kommunen bör 
utse de ledande tjänsteinnehavare inom soci
alvården till vilka anmärkningar kan riktas. 

Anmärkningen riktar sig närmast till den 
faktiska verksamhet som gäller lämnande av 
socialvård och för vilken den som är ansva
rig för en verksamhetsenhet, eller om ingen 
verksamhetsenhet finns, en ledande tjäns
teinnehavare inom socialvården svarar. De 
bör ha möjlighet att med stöd av sina befo
genheter bidra till att situationen ändras, om 
anmärkningen ger anledning till det. Klien
ten bör få råd i anknytning till framställan
det av anmärkningar. Rådgivning av det sla
get skulle typiskt vara en uppgift för en so
cialombudsman. Den närmaste rådgivande 
instansen skulle också kunna vara social
vårdspersonalen. Målet är att klienten har ett 
lätt, flexibelt och snabbt sätt att framföra sin 
åsikt till den som har möjligheter att bidra 
till att situationen snabbt rättas till. 

När anmärkningen behandlas bör i tilläm
pliga delar bestämmelserna i lagen om för
valtningsförfarande iakttas. Svar på anmärk
ningen skall ges inom skälig tid efter det att 
anmärkningen framställdes. Klienten bör 
alltid få ett klart och sakligt svar på sin an
märkning. Härvid bör särskild uppmärksam
het ägnas åt att svaret är begripligt för klien
ten. Av svaret bör också framgå vilka åtgär
der som eventuellt har vidtagits med anled
ning av anmärkningen eller på vilket sätt 
saken annars avses bli skött. Andring i ett 
svar på en anmärkning får inte sökas genom 
besvär. Framställandet av anmärkning in
skränker inte klientens rätt att anföra klagan 
angående sin sak hos de myndigheter som 
övervakar socialvården. 

24 §. Socialombudsman. I syfte att främja 
rättsskyddet för socialvårdsklienter är det 
skäl att den allmänna information och råd
givning som gäller klientens rättigheter i 
fråga om socialvårdsförmåner och social
vårdstjänster samt i fråga om bemötandet av 
klienten har ordnats adekvat. Detta mål skul
le tjänas genom ett arrangemang där klienten 
har möjlighet att vid behov vända sig till en 
opartisk person som ger honom eller henne 
rad i rättsskyddsfrågor. 

I detta syfte föreslås att kommunen utser 
en socialombudsman. Målet är så smidiga 
arrangemang som möjligt så att dels klien
ternas behov, dels kommunens storlek och 
andra praktiska möjligheter att tillhandahålla 
tjänster som en socialombudsman erbjuder 
skulle kunna sammanjämkas i kommunen. 
Detta bidrar också till att inga behörig
hetskrav fastställs för socialombudsmannen. 
Socialombudsmannen skulle kunna vara en 
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person som redan är i kommunens tjänst och 
som anförtros uppdraget som socialombuds
man. Utnämnaodet till socialombudsman bör 
beaktas i de andra arrangemang som ankny
ter till personens arbete. 

Om en klient t.ex. är missnöjd med den 
service eller det bemötande som han eller 
hon fått skulle klienten kunna be socialom
budsmannnen medla mellan personalen och 
klienten. Socialombudsmannen skulle kunna 
vara till hjälp och stöd för klienten, varvid 
klienten inte behöver driva sin sak ensam. I 
l O § lagen om förvaltningsförfarande ingår 
bestämmelser om jävsgrunder för tjänste
män. För att socialombudsmannens opartisk
het och oberoende skall kunna tryggas kan 
han eller hon inte vara med om att fatta be
slut i klientarbete. 

När den administrativa placeringen av so
cialombudsmannen dryftades i lagbered
ningsskedet bestod ett alternativ i att placera 
socialombudsmannen i samband med läns
styrelsen. I detta skede valdes ändå alternati
vet att i tillämpliga delar gå in för ett likar
tat arrangemang som det system med patien
tombudsmän som existerar inom hälso- och 
sjukvården. Alternativet valdes bl.a. för att 
man ville att socialombudsmannen skulle 
finnas nära klienterna. 

Inom hälso- och sjukvården verkar patien
tombudsmannen inom en verksamhetsenhet 
inom hälso- och sjukvården (t.ex. kommu
nens hälsocentral, en verksamhetsenhet inom 
sjukvårdsdistriktet). Inom socialvården är det 
inte alltid möjligt att fastställa motsvarande 
verksamhetsenhet eller administrativa ställe, 
så inom socialvården finns inte motsvarande 
plats att placera ombudsmannen på. En 
kommun skulle kunna ha flera socialom
budsmän, t.ex. i olika verksamhetsenheter, 
när verksamhetsenheten kan definieras ad
ministrativt. Små kommuner skulle också 
kunna ha en gemensam socialombudsman. I 
praktiken skulle det i en del situationer vara 
motiverat att socialombudsmanna- och pati
entombudsmannauppgifterna är gemensam
ma. Hur väl systemet med socialombudsmän 
fungerar bedöms efter några års verksamhet 
som en del av den allmänna styrning och 
övervakning av socialvården som social- och 
hälsovårdsministeriet utför. I samband med 
bedömningen utreds om socialombudsmän
nen även kunde placeras i samband med 
länsstyrelserna. 

Socialombudsmannen bör vara förtrogen 
med sociallagstiftningen, den rättsliga ställ-

ningen för socialvårdsklienter och i allmän
het med ansvars- och rättsfrågor inom soci
alvården för att kunna ge socialvårdsklienter 
och anställda råd. Socialombudsmannen har 
ingen självständi~ beslutanderätt utan upp
gifterna är av radgivande slag. Socialom
budsmannen kan också bistå klienterna vid 
framställande av anmärkning som avses i 23 
§ l mom. i denna lag. 

Socialombudsmannen skall också informe
ra klienter, socialvårdspersonal och eventuel
la övriga om klientens rättigheter. Kontak
terna med exempelvis socialvårds
myndigheter och andra myndigheter, organi
sationer för socialhälsovardspersonalen och 
parter som företräder klienter behövs då. 
Vid informationen gäller det att sträva efter 
aktiv informationsförmedling så att brist på 
kunskaper inte hindrar rättigheterna för soci
alvårdsklienter från att tillgodoses. 

Socialombudsmannen skall också följa hur 
klientens rättigheter utfaller och också i öv
rigt arbeta för att klienternas rättigheter 
främjas och tillgodoses. När socialombuds
mannen sköter sin uppföljningsuppgift skall 
han eller hon följa hur klienternas rättigheter 
och ställning utvecklas i kommunen och 
årligen till kommunstyrelsen avge en redo
görelse för detta. Om socialombudsmannen 
upptäcker missförhållanden och brister kan 
han eller hon påtala detta för länsstyrelsen 
eller grundskyddsnämnden för eventuella 
åtgärder. På så sätt främjar socialombuds
mannens uppföljning klientens rättigheter 
och ställning. 

6 kap. Särskilda bestämmelser 

25 §.Närmare bestämmelser. Bestämmel
sen innehåller ett bemyndigande att vid be
hov utfärda närmare bestämmelser om verk
ställigheten av lagen genom förordning. 

26 §. B e handling och förvaring av hand
lingar. Vid behandlingen och förvaringen av 
handlingar skall den nya personuppgiftsla
gens och arkivlagens (83111994) krav bea
ktas. I handlingarna får tas in endast sådana 
uppgifter som är behövliga med tanke på 
ändamålet med dessa handlingar, dvs. de 
uppgifter som behövs när klientens ärende 
avgörs och sköts. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan vid 
behov meddela allmänna anvisningar om 
behandlingen och förvaringen av handlingar. 
Meddelandet av anvisningar ger möjlighet 
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att skapa ett mera enhetligt system för hand
lingar inom socialvården. För hälso- och 
sjukvårdens del har social- och hälsovårds
ministeriet med stöd av 12 § lagen om pati
entens ställning och rättigheter meddelat för
eskrifter om förvaringen och behandlingen 
av journalhandlingar. 

27 §. Tillämpningsområde för bestämmel
serna om datasekretess och handräckning. I 
denna paragraf föreskrivs på vilka andra än 
de instanser och situationer som uttryckligen 
nämns i 3 och 4 kap. i lagen de rättsnormer 
som ingår i nämnda kapitel tillämpas. Vid
are föreskrivs i paragrafen om tystnadsplikt i 
förhållande till handlingssekretess. 

Utgångspunkten är att lagen reglerar verk
samheten för den som ordnar eller lämnar 
socialvård när en socialvårdsklient i Finland 
ansöker om eller använder sig av sociala 
tjänster, stödåtgärder inom socialvården, ut
komststöd eller underhållsstöd. Utanför la
gens tillämpningsområde blir utan särskilda 
bestämmelser de i 3 § socialvårdslagen 
nämnda myndigheter som svarar för ledning 
och övervakning av socialvården. Enligt l 
mom. i paragrafen skulle bestämmelserna i 3 
och 4 kap. i denna lag om socialvårdsmyn
dighets rätt att få och lämna sekretessbelag
da uppgifter och handräckning även gälla de 
myndigheter som svarar för ledning och 
övervakning när dessa sköter uppgifter i an
knytning till individuella fall och övervak
ning. 

I 2 mom. föreskrivs om samarbete med ut
ländska instanser. I den gällande lagstift
ningen finns inga bestämmelser om social
vårdsmyndigheternas rätt att utan hinder av 
sekretessbestämmelserna ge och begära in
ternationell handräckning eller samarbeta 
med utländska instanser. Detta har i prakti
ken upplevts som en brist. Enligt etablerad 
praxis har emellertid internationell handräck
ning och konsultation både begärts och getts 
utan något uttryckligt författningsbemyndi
gande i situationer där lagstadgad rätt till 
samverkan föreligger mellan motsvarande 
finländska myndigheter och samarbetsinstan
ser. Enligt 30 § offentlighetslagen kan se k
retessbelagda uppgifter utan den berördes 
samtycke lämnas ut genom internationell 
handräckning endast antingen om rätt därtill 
föreligger enligt inhemsk lagstiftning eller 
om det internationella samarbetet i saken 
baserar sig på en internationell bestämmelse 
eller överenskommelse. 

Det föreslås att saken skall regleras i 27 § 

2 mom. i denna lag, som gäller samarbete 
med utländska instanser. Samarbete behövs 
bl.a. i situationer där en internationell rätt
stvist som gäller vårdnad om, fostran av och 
omsorg om barn pågår. Samarbete kan också 
vara nödvändigt för tryggande av en social
vårdsklients eller någon annan persons liv, 
hälsa, säkerhet eller sociala situation samt på 
grund av motsvarande vägande skäl. Det är 
klart att det inte är möjligt att genom finsk 
lagstiftning förplikta utländska myndigheter 
att ge handräckning eller att samarbeta i öv
rigt. Av denna orsak har bestämmelsen gäl
lande internationell handräckning och inter
nationellt samarbete skrivits i sådan form att 
den finländska myndigheten får lagstadgad 
rätt att vid behov samarbeta med andra ut
ländska instanser enligt egen prövning. Det 
beror sedan på det berörda landets lagstift
ning, myndighetspraxis och vedertagna 
handlingspraxis om det är möjligt att få den 
begärda handräckningen. Det kan hända att 
denna möjlighet främjas av vetskapen om att 
finsk lagstiftning innehåller en bestämmelse 
som uttryckligen berättigar till internationell 
handräckning och internationellt samarbete 
utan hinder av sekretessbestämmelserna och 
att den finländska parten är sky l dig att iaktta 
sekretess och omfattas av hot om straff vid 
brott mot bestämmelsen. 

Trots att bestämmelsen i sig enligt ordaly
delsen inte förpliktar ens finländska myndig
heter att begära eller ge internationell hand
räckning, kan internationella överenskom
melser och andra författningar innehålla en 
sådan förpliktelse. Bland annat principen om 
barnets bästa och barnets rätt till skydd även 
mot vårdnadshavarens vilja i konventionen 
om barnets rättigheter och barnskyddslagen 
kan förutsätta detta och åberopande av dem 
kan stöda även en begäran om handräckning 
eller samarbete som framställts till en ut
ländsk myndighet eller någon annan ut
ländsk aktör. 

I artiklarna 8, 9, 10 och i synnerhet i arti
kel 13 i den nordiska konventionen om soci
ala tjänster förutsätts att social- och hälso
vårdsmyndigheterna i de nordiska länderna 
skall samarbeta vid tillämpningen av kon
ventionen, t.ex. när sociala tjänster tillhanda
hålls över statsgränserna. I artikel 13.2 i 
konventionen förutsätts att myndigheterna 
vid samarbete skall ägna särskild uppmärk
samhet åt barnets behov, barnets möjligheter 
till kontakt med de personer som är av sär
skild betydelse för barnet och barnets egna 
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önskemål. Konventionen reglerar dock inte 
datasekretessfrågorna på något sätt i en situ
ation där barnets behov förutsätter samarbete 
och utbyte av information mellan olika län
der utan eller mot de berördas samtycke. 
Denna omständighet har på senaste tid i 
praktiken förhindrat faktiskt samarbete i si
tuationer som rör barnskydd och vårdnaden 
om barn samt umgängesrätt. I social- och 
hälsovårdsministeriets föreskriftssamling har 
som nummer 24: 1996 publicerats tillämp
ningsanvisningar för konventionen. I dem 
konstateras i fråga om artikel 8 att myndig
heterna i sitt samarbete skall iaktta bestäm
melserna om tystnadsplikt och den berördes 
eller de berördas samtycke. Inga särskilda 
anvisningar har meddelats angående tillämp
ningen av artikel 13. 

En förutsättning för att internationell hand
räckning skall kunna begäras och ges samt 
för annat internationellt samarbete utan hin
der av skyldigheten att iaktta sekretess är att 
den myndighet eller motsvarande aktör (t.ex. 
en organisation) som sköter motsvarande sak 
i hemlandet enligt finsk lagstiftning har rätt 
att få eller skyldighet att ge handräckning i 
saken eller att samarbeta med socialvårds
myndigheterna. A v sikten är således att se till 
att gränserna mellan statema inte i onödan 
hindrar verksamhet som den finska social
vårdslagstiftningen förutsätter. Möjligheterna 
till internationell samverkan skall således 
vara desamma som, inte större och inte min
dre än, när socialvård lämnas inom Finland. 

I 3 momentet bestäms hur långt tystnads
plikten sträcker sig. Enligt momentet gäller 
vad som i 3 kap. bestäms om sekretessbe
lagda handlingar eller om upphörande av 
sekretess i tillämpliga delar också uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikt. Enligt lagför
slaget täcker handlingssekretessen och tyst
nadsplikten i praktiken varandra nästan helt 
och hållet. Det som bestäms om handlings
sekretess gäller därmed i allmänhet automa
tiskt också tystnadsplikt. Tystnadsplikten 
kan emellertid vara mera omfattande än 
handlin~ssekretessen, eftersom den gäller 
också sadana upp~ifter som inte har lagrats. 
Med tanke på sadana situationer och för 
klarhetens skull också i övrigt föreslås det 
uttryckligen bli föreskrivet att det som be
stäms om sekretessbelagda handlingar gäller 
också uppgifter som omfattas av tystnads
plikt. Bestämmelsen är av praktisk betydelse 
bl.a. i samband med upphörande av tyst
nadsplikt. 

I 4 mom. föreskrivs att handlingssekretess, 
tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande 
samt undantag beträffande dessa även gäller 
den som har fått en sekretessbelagd uppgift 
som gäller en annan person eller som en 
annan instans har i sin besittning i de fall 
som avses i 3 och 4 kap. 

I 4 mom. ingår primära bestämmelser med 
avseende på situationer där polisen, åklagar
myndigheterna eller en domstol i sådana 
situationer som avses i 18 § får uppgifter 
som är sekretessbelagda enligt denna lag. 
Bestämmelsen avses garantera att klientens 
integritet skyddas så långt som möjligt utan 
att ett avgörande som är korrekt i sak även
tyras. En parts rättsskydd tryggas genom att 
parten samt dennes företrädare och biträde i 
enlighet med 11 § offentlighetslagen har rätt 
att få också sekretessbelagda uppgifter som 
kan eller har kunnat påverka behandlingen 
av ~?artens ärende. 

Pa motsvarande sätt skyddas klientens in
tegritet genom 4 mom. Utgående från början 
av momentet gäller det som bestäms om 
skyldighet att iaktta sekretess inom social
vården också en part som har fått en sekre
tessbelagd uppgift som gäller en social
vårdsklient Handlingssekretess enligt 14 § 
samt tystnadsplikt och förbud mot utynyt
tjande enligt 15 § omfattar därmed också en 
person som genom sin ställning som part får 
kännedom om en sekretessbelagd handling 
som gäller en annan person och som avses i 
14 § eller om en omständighet som enligt 
15 § omfattas av tystnadsplikt. 

Genom förordning avses bli bestämt att 
den som ordnar eller lämnar socialvård vid 
lämnande av uppgifter om en klient i enlig
het med denna lag till en utomstående är 
skyldig att underrätta den som får uppgiften 
om de skyldigheter att iaktta sekretess som 
avses i detta moment. Samma skyldighet 
avses gälla domstolar och andra myndigheter 
när de i situationer som avses i 18 § får så
dana sekretessbelagda uppgifter om en soci
alvårdsklient som under behandlingen av 
ärendet kommer till en parts eller någon an
nan i ärendets behandling deltagandes kän
nedom. 

28 §. Anteckning om inhämtande eller 
lämnande av uppgifter. Enligt förslaget skall 
anteckning i handlingar som gäller klienten 
göras, om uppgifter inhämtas hos utomståen
de eller lämnas med stöd av 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 eller 27 §. Eftersom klienten eller 
dennes företrädare har rätt att ta del av an-
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teckningar om klienten som gjorts i hand
lingar tryggar detta klientens rätt att veta 
vilka uppgifter om honom eller henne som 
har inhämtats eller utlämnats. 

29 §. straffansvar. Lagen föreslås innehål
la en särskild bestämmelse angående vilka 
av denna lags bestämmelser är sådana att 
brott mot dem skulle leda till ett särskilt 
straffansvar samt hur straffet fastställs. 

Enligt l mom. skall straff utdömas för 
brott mot den handlingssekretess som avses i 
14 § denna lag eller mot den tystnadsplikt 
och det förbud mot utnyttjande som avses i 
15 §. Till sitt innehåll är l mom. likadant 
som 35 § l mom. lagen om allmänna hand
lingars offentlighet. Enligt momentet utdöms 
straffet enligt 40 kap. 5 § strafflagen om en 
tjänsteman eller anställd vid ett offentligt 
samfund bryter mot skyldigheten att iaktta 
sekretess. Om en privat serviceproducent 
som ordnar eller lämnar socialvård eller nå
gon annan privat person som omfattas av 
den skyldighet att iaktta sekretess som be
stäms i denna lag däremot bryter mot sekre
tessbestämmelserna utdöms straffet enligt 38 
kap. l eller 2 § strafflagen. 

Brott mot den skyldighet att lämna upp
gifter som nämns i denna lag är enligt 2 
mom. en straffbar gärning. Enligt momentet 
skall den som bryter mot den skyldighet att 
lämna uppgifter som avses i 20 ~ eller 22 § 
2 mom. dömas för brott mot den skyldighet 
att lämna uppgifter som föreskrivs i lagen 
om klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården. Det föresla~na straffet är böter 
eller fängelse i högst ett ar, om inte stränga
re straff för gärningen bestäms någon annan
stans. På straffets stränghet kunde inverka 
bland annat den förväntade skada som på
följer av försummelsen av skyldigheten att 
lämna uppgifter och graden av uppsåt. Om 
det av försummelsen av skyldigheten att 
lämna uppgifter följer till exempel i ett barn
skyddsfall att barnet skadas eller avlider, 
kan straffet även utdömas enligt bestämmel
serna i strafflagen för vållande av kropps
skada eller död. Om en person som under
lyder bestämmelserna om tjänstebrott gör sig 
skyldig till försummelse av skyldigheten att 
lämna uppgifter, kan eventuellt även till ex
empel bestämmelserna om missbruk av 
tjänsteställning tillämpas. 

Enligt 3 mom. kan allmän åklagare inte 
väcka åtal för en gärnin15 som avses i 2 
mom., om inte en socialvardsmyndighet har 
anmält den till åtal. 

7 kap. Ikraftträdelsebestämmelser 

30 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i 
kraft samtidigt med lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet, dvs den l de
cember 1999. 

1.2. Socialvårdslag 

10 §. Enligt 10 § i den nuvarande soci-
alvårdslagen skall kommunen för uppgifter i 
samband med verkställigheten av socialvår
den ha yrkesutbildad personal inom denna. 
Om behörighetsvillkor för socialarbetare och 
annan yrkesutbildad personal inom social
vården bestäms med stöd av 2 mom. genom 
den förordning om behörighetsvillkoren för 
yrkesutbildad personal inom socialvården 
(804/1992) som trädde i kraft vid ingången 
av 1993, nedan förordningen om behörig
hetsvillkor. 

I samband med genom den statsandelsre
form som genomfördes vid ingången av 
1993 ändrades l O § socialvårdslagen. Enligt 
den tidigare gällande l O § skulle kommunen 
ha en socialdirektör och en socialsekreterare 
samt tillräckligt mycket annan yrkesutbildad 
personal inom socialvården. Dessutom skulle 
kommunen ha en barntillsyningsmannatjänst. 

Kvar i lagrummet lämnades endast skyl
digheten att kommunen skall ha yrkesutbil
dad personal inom socialvården. Lagänd
ringen ser för sin del ut att ha försvagat so
cialväsendets ställning i kommunerna och 
rättsskyddet för enskilda klienter inom soci
alvården. 

I syfte att trygga professionaliteten inom 
socialarbetet och förbättra klientens rättssk
ydd föreslås ett nytt 2 mom. i 10 § social
vårdslagen. Enligt förslaget skall kommunen 
till sitt förfogande ha tjänster vilka tillhan
dahålls av en tjänsteinnehavare som deltar i 
klientarbetet och har yrkesmässig behörighet 
som socialarbetare. Om kommunen själv 
inte har en sådan person i sin tjänst kan 
kommunerna med stöd av 76 § kommunalla
gen komma överens om att när den berörda 
tjänsteinnehavarens tjänster anlitas sköts 
uppgifterna av en annan kommuns tjänstein
nehavare under tjänstemannaansvar. Enligt 
den nämnda bestämmelsen i kommunallagen 
är detta möjligt i fråga om uppgifter där be
hörighet kan överföras på tjänsteinnehava
ren. Kommunen får dock själv bestämma för 
vilka klientarbetsuppgifter inom socialarbetet 



RP 137/1999 rd 47 

och i vilka situationer tjänsteinnehavarens 
föreslagna tjänster skall anlitas. Undantag 
från detta utgör endast en situation enligt 12 
§ 2 mom. socialvårdslagen. I praktiken kom
mer den nämnda tjänsteinnehavarens tjänster 
att vara särskilt viktiga också t.ex. i situatio
ner enligt l O § 3 m om. barnskyddslagen och 
3 § barnskyddsförordningen. Nämnda be
stämmelse i barnskyddslagen ålägger den 
socialarbetare som ansvar för barnets angelä
genheter skall övervaka att barnets bästa till
godoses, att på tjänstens vägnar hjälpa bar
net och att vid behov anvisa tillräcklig hjälp 
för det. Enligt 3 § barnskyddsförordningen 
skall en socialarbetare som handhar barn
skyddsuppgifter i samarbete med en annan 
arbetstagare som är förtrogen med vården av 
barn bereda ärenden som gäller omhänderta
gande av barn och placering av barn i vård 
utom hemmet samt sådan utredning beträf
fande vårdnad om barn och umgängesrätt 
som skall avges till domstol. Socialarbetaren 
kan dock bereda ärendet ensam, om ärendet 
är så brådskande att det förutsätter detta el
ler om samarbetet av särskilda skäl är upp
enbart onödigt. 

Den föreslagna tjänsteinnehavaren skall ha 
yrkesmässig behörighet som socialarbetare. 
Om behörighetsvillkor för socialarbetare och 
annan yrkesutbildad personal inom social
vården bestäms med stöd av 10 § social
vårdslagen alltjämt genom förordning. De 
nuvarande bestämmelserna om behörighetsv
illkor för socialarbetare ingår i 2 § l mom. 
förordningen om behörighetsvillkor. Vidare 
är behöriga alltjämt också de som enligt 
övergångsbestämmelserna i förordningen om 
behörighetsvillkor också nu är behöriga för 
uppgifter som socialarbetare. 

För att man i alla situationer skall kunna 
garantera den föreslagna tjänsteinnehavarens 
yrkesmässiga behörighet bör 7 § förordnin
gen om behörighetsvillkor ändras. I gällande 
7 § ges tillfälle att avvika också från den 
behörighet för socialarbetare som förutsätts i 
förordningens 2 § l mom. Genom ändring 
av förordningens 7 § avses bli bestämt att 
bestämmelsen i fråga, dvs. rätten att avvika 
från behörighetsvillkoren för socialarbetare, 
inte tillämpas på sådana tjänsteinnehavare 
som avses i l O § 2 m om. socialvårdslagen. 

12 §. Enligt förslaget kan ett i 6 § l mom. 
angivet organs lagstadgade beslutanderätt 
och rätt att föra talan delegeras i en instruk
tion till tjänsteinnehavare som är underställ
da organet. Behörigheten kan dock inte dele-

geras i fråga om beslut som gäller vård obe
roende av egen vilja. Beslut om utövning av 
administrativt tvång kan fattas endast av ett 
or~an som avses i 6 § l mom., frånsett 
bractskande situationer. 

I sak motsvarar l mom. det nuvarande 12 
§ l mom., även om uttrycket "som ges nå
gon mot hans vilja" ersatts av uttrycket "o
beroende av egen vilja", vilket bättre beskri
ver den faktiska situationen. Med socialvård 
oberoende av egen vilja avses en situation 
där socialvård lämnas mot någons vilja eller 
där viljan inte har kunnat utredas på ett till
förlitligt sätt. Exempelvis vid brådskande 
omhändertagande kanske barnets föräldrar 
inte alls kan nås eller så kan de t.ex. vara 
kraftigt berusade eller medvetslösa. 

Vidare nämns separat i l mom. rätten att i 
en instruktion delegera organets rätt att föra 
talan till en tjänsteinnehavare, vilket i gäl
lande 12 § uttryckligen nämns bara i 2 
m om. A v sikten är att klargöra förhållandet 
mellan l och 2 mom. så, att behörighet med 
stöd av 2 mom. kan delegeras bara i situa
tioner som hänför sig till brådskande vård 
oberoende av egen vilja. Delegeringen av 
behörighet i alla andra situationer bestäms 
enligt l mom. 

Enligt förslaget ändras 2 mom. så, att en 
tjänsteinnehavare som avses i det föreslagna 
10 § 2 mom. i brådskande fall på organets 
vägnar kan besluta om vård oberoende av 
egen vilja och därtill anslutna andra åtgär
der. Enligt gällande 10 § 2 mom. kan beslut 
i dessa fall fattas på organets vägnar av en 
ledande tjänsteinnehavare inom socialvården 
som utsetts av organet. Enligt det föreslagna 
2 mom. kan beslut om dem fattas endast av 
en sådan tjänsteinnehavare som organet har 
förordnat och som i enlighet med l O § 2 
mom. deltar i klientarbetet och har yrkes
mässig behörighet som socialarbetare. 

Syftet med ändringen är att säkerställa att 
beslut om brådskande vård oberoende av 
egen vilja alltid fattas av en socialarbetare 
som handlar under tjänstemannaansvar och 
vars yrkesmässiga behörighet motsvarar 2 § 
l mom. förordningen om behörighetsvillkor. 
Målet är att förbättra rättsskyddet för dem 
som blir föremål för sådana atgärder så, att 
den som beslutar om åtgärden alltid förut
sätts ha yrkesmässig förmåga att bedöma 
behovet av åtgärden. I detta avseende kan 
den nuvarande situationen inte anses vara 
tillfredsställande. 

I den gällande förordningen om behörig-
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hetsvillkor definieras inte separat behörig
heten för en sådan ledande tjänsteinnehavare 
inom socialvården som avses i 12 § 2 mom. 
Enligt 2 § 2 mom. förordningen om behörig
hetsvillkor är även en person som har avlagt 
för uppgiften lämplig högre högskoleexamen 
behörig för i huvudsak administrativa led
ningsuppgifter inom socialvården eller soci
al- och hälsovården. Med stöd av de gällan
de bestämmelserna kan beslut t.ex. om bråd
skande omhändertagande för närvarande fat
tas av tjänsteinnehavare som avlagt exem
pelvis juridisk eller förvaltningsvetenskaplig 
examen eller examen i ekonomiska veten
skaper. 

A v motsvarande skäl föreslås gällande 12 
§ 3 mom. bli upphävt i sin helhet. Enligt 
momentet tillämpas på organets ordförande 
vad som i 2 mom. bestäms om en ledande 
tjänsteinnehavare, om kommunen inte har en 
sådan tjänsteinnehavare eller denne är för
hindrad eller jävig att sköta uppgiften. Den 
som handlar med stöd av denna bestämmel
se åläggs inga behörighetsvillkor med avse
ende på utbildning eller yrke, eftersom såda
na enligt gällande lagstiftning inte kan åläg
gas organets ordförande. 

Den arbetsgrupp som utrett specialkompe
tensen inom socialvården har fäst uppmärk
samhet vid de missförhållanden som finns i 
bakgrunden till ändringsförslagen. Enligt 
arbetsgruppens förslag bör till socialvårdsla
gen fogas en bestämmelse om att kommunen 
bör utse en tjänsteinnehavare som ansvarar 
för att socialvården verkställs och om vars 
behörighet bestäms särskilt i förordningen 
om behörighetsvillkor (Social- och hälso
vårdsministeriets arbetsgruppspromemoria 
1997:4). De nu föreslagna ändringarna av 12 
§ 2 mom. och uppbävandet av 3 mom. samt 
det nya l O § 2 m om. som anknyter till dem 
motsvarar till betydande del arbetsgruppens 
förslag. 

39 §. Det föreslås att 3 mom. upphävs, 
eftersom sakinnehållet i 3 mom. i gällande 
paragraf ingår i 4, 7 och 8 § i den föreslag
na lagen om klientens ställning och rättig
heter inom socialvården. 

40 §. Paragrafen föreslås bli upphävd. sa
kinnehållet i l och 2 mom. i gällande para
graf ingår i 12 § i den föreslagna lagen om 
klientens ställning och rättigheter inom soci
alvården. sakinnehållet i 3 mom. i gällande 
paragraf ingår i 5 § l mom. i klientlagsför
slaget och i 3 kap. lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet. Vidare ingår 

sakinnehållet i 4 mom. i gällande paragraf i 
11 § i den föreslagna klientlagen och i 3 
kap. offentlighetslagen. 

56 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. 
sakinnehållet i den gällande paragrafen in
går i 20 § i den föreslagna lagen om klien
tens ställning och rättigheter inom socialvår
den. 

57 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. 
sakinnehållet i den gällande paragrafen in
går i 15 § i den föreslagna lagen om klien
tens ställning och rättigheter inom socialvår
den. 

58 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. 
sakinnehållet i den gällande paragrafen in
går i 29 § i den föreslagna lagen om klien
tens ställning och rättigheter inom socialvår
den. 

1.3. Lag om missbrukarvård 

8 §. Det föreslås att 3 mom. upphävs. I 
gällande 3 mom. bestäms om tystnadsplikt. 
Momentet innehåller en hänvisning till be
stämmelserna om tystnadsplikt i socialvårds
lagen. sakinnehållet i de nämnda paragrafer
na i socialvårdslagen och därmed också i 8 
§ 3 mom. lagen om missbrukarvård avses 
ingå i 3 och 4 kap. i den föreslagna lagen 
om klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården. 

12 §. Det föreslås att l mom. ändras så 
att det motsvarar den föreslagna ändringen 
av 12 § 2 mom. socialvårdslagen. Eftersom 
ändringen av l mom. säkerställer att en 
tjänsteinnehavare med yrkesmässig behörig
het som socialarbetare i brådskande fall fat
tar beslut om lämnande av vård oberoende 
av egen vilja och om åtgärder i anslutning 
därtill blir det gällande 2 mom. obehövligt. 

Det föreslagna 2 mom. motsvarar det nu
varande 3 mom. 

1.4. Lag om utkomststöd 

25 §. Det föreslås att ~aragrafen upphävs. 
I gällande paragraf ingar hänvisningar till 
56, 57 och 58 § socialvårdslagen. Enligt 
förslaget upphävs de nämnda paragraferna i 
socialvårdslagen och deras sakinnehåll över
förs till 15, 20 och 29 § i den föreslagna 
lagen om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården. 



RP 137/1999 rd 49 

1.5. Lag angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda 

78 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. 
I gällande paragraf ingar bestämmelser om 
skyldighet för den som bereder specialom
sorger att till påseende lämna ut specialom
sorgsprogrammet för den som meddelas spe
cialomsorger liksom även handlingar som 
berör honom, hans tillstånd eller hans vård i 
tillämpliga delar med iakttagande av vad 
som i handlingsoffentlighetslagen bestäms 
om utlämnande av handlin~ till påseende. 
Paragrafens sakinnehåll ingar i 11 § i den 
föreslagna lagen om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården och i 3 och 4 
kap. offentlighetslagen. 

1.6. Lag om tillsyn över privat 
socialservice 

14 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. 
I gällande paragraf bestäms om privat servi
ceproducents tystnadsplikt. Paragrafens sa
kinnehåll avses ingå i 15 § i den föreslagna 
lagen om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården. 

19 §. Det föreslås att paragrafen upphävs. 
I gällande paragraf bestäms om brott mot 
tystnadsplikt. Paragrafens sakinnehåll avses 
ingå i 29 § i den föreslagna lagen om klien
tens ställning och rättigheter inom socialvår
den. 

1.7. Lag angående vårdnad om barn och 
umgängesrätt 

16 §. Inhämtande av utredning av social
nämnden. Enligt gällande 16 § 3 mom. kan i 
en utredning som socialnämnden avger till 
en domstol även tas in uppgifter som enligt 
57 § l mom. socialvårdslagen skall hemlig
hållas. Som förutsättning föreskrivs att detta 
är nödvändigt för barnets bästa. I den gäl
lande socialvårdslagen ingår inga som helst 
bestämmelser om under vilka förutsättningar 
och i vilka situationer den som ordnar eller 
lämnar socialvård är berättigad att för andra 
röja sekretessbelagda uppgifter om en klient. 
Utifrån 17 kap. 23 § l mom. rättegångsbal
ken ( l ) omfattas socialvårdsmyndigheter
na av förbud mot att vittna, och om ett ut
tryckligt undantag från detta bestäms enligt 
gällande lagstiftning bara i 12 § 2 mom. 
lagen om verkställighet av beslut beträffande 
vårdnad om barn och umgängesrätt 

292235F 

( 61911996). Det rådande läget har varit otill
fredsställande och lett till stor förvirring. 
Vid rättegångar som gäller vårdnad om barn 
och umgängesrätt inkallas ofta till domstolen 
för hörande sådana personer som arbetar 
inom socialvården och som har varit med 
om att utarbeta utredningen eller har avgett 
utlåtande till socialnämnden med tanke på 
utredningen. 

I den föreslagna lagen om klientens ställ
ning och rättigheter inom socialvården ingår 
bestämmelser om skyldighet att iaktta sekre
tess inom socialvården (14 och 15 §). De 
ersätter 57 § l mom. socialvårdslagen, vilket 
föreslås bli upphävt. I 17 och 18 § ingår 
dessutom bestämmelser om under vilka för
utsättningar man inom socialvården skulle 
kunna göra avsteg från skyldi~heten att iakt
ta sekretess och det i rättegangsbalken in
skrivna förbudet mot att vittna. De situatio
ner som avses i 18 § l mom. i den nämnda 
lagen täcker de situationer som avses i 16 § 
3 mom. lagen angående vårdnad om barn 
och umgängesrätt, vilket nu föreslås bli änd
rat. Utöver det berättigar bestämmelsen till
sammans med 27 § 3 mom. klientlagen un
der de förutsättningar som nämns där dem 
som ordnar eller lämnar socialvård att göra 
undantag från det förbud mot att vittna som 
ingår i rättegångsbalken. Klientens integri
tetsskydd samt det skydd för förtroendet 
som är centralt med tanke på socialvårds
verksamheten tryggas i sådana situationer 
genom 27 § 4 mom. i den föreslagna klient
lagen. 

De sistnämnda bestämmelserna gäller ock
så utan särskilda hänvisningsbestämmelser 
situationer där de som ordnar eller lämnar 
socialvård deltar i rättegångar som gäller 
vårdnad om barn och umgängesrätt. Med 
tanke på informationsvärdet är det dock mo
tiverat att ändra 16 § 3 mom. lagen angåen
de vårdnad om barn och um$ängesrätt till en 
hänvisningsbestämmelse pa det sätt som 
föreslås. 

1.8. Lag om vemställighet av beslut 
beträffande vårdnad om barn och 
umgängesrätt 

8 §. M edlingstid, medlingsrapport och 
uppgifter som skall hemlighållas. I gällande 
8 § 4 mom. ingår de rättsnormer enligt vilka 
medlaren har rätt att få uppgifter och hand
räckning på det sätt som bestäms i 56 § l 
och 3 mom. socialvårdslagen. Till denna del 
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avses hänvisningsbestämmelserna i momen
tet bli ändrade så, att de riktar sig till mot
svarande bestämmelser i den föreslagna kli
entlagen. 

Enligt gällande 4 mom. kan i medlarens 
rapport intas också sådana uppgifter som 
skall hemlighållas, om detta är nödvändigt 
med hänsyn till barnets bästa. I syfte att 
trygga skyddet för förtroendet och integrite
ten ingår i bestämmelsen föreskrifter om till 
vilka sådana sekretessbelagda uppgifter som 
ingår i medlarens rapport kan utlämnas. 

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs med
delaren uttryckligen en skyldighet att i rap
porten ta in också sådana sekretessbelagda 
uppgifter som medlaren bedömer vara nöd
vändiga med hänsyn till barnets bästa när 
domstolen avgör verkställighetärendet An
gående den skyldighet att iaktta sekretess 
som gäller medlaren, domstolen och de and
ra som deltar i ärendets behandling samt 
angående undantag från den bestäms genom 
en hänvisning till 3 kap. och 27 § i den för
eslagna klientlagen. Detta breddar i någon 
mån den krets för vilken domstolen och 
medlaren kan röja en sekretessbelagd uppgift 
som de fått. Enligt gällande lag kan domsto
len överlämna uppgiften bara till en part i 
det ärende för vars behandling uppgiften har 
erhållits och till en annan domstol eller 
myndighet som deltar i verkställigheten av 
samma beslut. På basis av den föreslagna 
hänvisnin$sbestämmelsen sträcker sig de un
dantag fran skyldigheten att iaktta sekretess 
som ingår i 3 kap. och 27 § klientlagen ock
så till medlaren, domstolen och de andra 
som deltar i verkställigheten. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft samtidigt 
med lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet, dvs. den l december 1999. 

Förslaget till ändring av socialvårdslagen 
innehåller bestämmelser som skall upphävas 
och ändras. Om det i den övriga lagstift
ningen hänvisas till de upphävda bestämmel
serna i socialvårdslagen, skall hänvisningen i 
fråga om bestämmelser som upphävs anses 
avse motsvarande bestämmelser i lagen om 
klientens ställning och rättigheter inom soci
alvården. 

3. Lagstiftningsordning 

Bestämmelserna om grundläggande fri-

och rättigheter i regeringsformen för Finland 
har varit av betydelse vid beredningen av 
lagförslaget bl.a. när normerna om sekretess 
har bedömts som en inskränkning av den 
föreskrivna rätten till information, som är en 
grundläggande rättighet, samt när skyddet 
för privatlivet och personuppgifter definie
rats i förhållande till handlingars offentlighet 
och individens självbestämmanderätt. Fin
lands grundlag (nedan grundlagen; 
731/1999), som träder i kraft den l mars 
2000, kommer att ersätta regeringsformen 
för Finland. Bestämmelserna om grundläg
gande fri- och rättigheter ingår i 2 kap. 
grundlagen. När de inskränkningsgrunder 
som gäller rätten till information bedömts 
har det beaktats att skyddet för privatlivet 
har fastställts som en grundläggande rättig
het i 8 § l mom. re~eringsformen. Be
stämmelser om detta ingar också i den euro
peiska konventionen om de mänskliga rättig
heterna (artikel 8) och i FN:s konvention 
om medborgerliga och politiska rättigheter 
(artikel 17). 

Bestämmelser om grundläggande rättighe
ter som är av betydelse vid bedömning av 
frågan är bestämmelsen i 12 § regeringsfor
men (15 § grundlagen) om skydd för egen
dom och bestämmelsen om skydd för privat
livet i 8 § l m om. regeringsformen (l O § l 
mom. grundlagen), som gäller banksekretess. 
I fråga om banksekretessen för socialvårds
klienter är framför allt 8 § l mom. rege
ringsformen aktuell. Regeringsformens 12 § 
hänför sig till egendomsskyddet för bankä
gare. I samband med reformen av de grund
läggande fri- och rättigheterna konstaterades 
i regeringens proposition dock att de grund
läggande fri- och rättigheterna åtminstone 
inte generellt kan vara ovillkorliga på så sätt 
att de inte får inskränkas under nagra som 
helst omständigheter och i någon som helst 
omfattning. Graden av acceptabilitet i sam
band med intrång i skyddet för privatlivet 
har bedömts i ljuset av de allmänna förut
sättningarna för inskränkning av de grund
läggande fri- och rätti~heterna. I synnerhet 
har beaktats kravet pa att inskränkningen 
skall vara lagstadgad, kravet på att inskränk
ningen skall vara exakt och noga avgränsad, 
kravet på att inskränkningsgrunderna skall 
vara godtagbara och kravet på proportionali
tet. 

A v ordalydelsen i och motiveringen till 
den bestämmelse (20 § 2 mom.) som ingår i 
förslaget framgår klart att syftet inte är att 
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kontrollera bankkontouppgifterna för alla 
som ansöker om en förmån. Bestämmelsen 
avses bli tillämpad i en situation där en so
cialvårdsmyndighet inte får tillräckliga upp
gifter av dem som nämns ovan och om det 
finns grundad anledning att misstänka att 
uppgifter som en klient eller dennes lagliga 
företrädare har lämnat är otillräckliga eller 
otillförlitliga. Grund för en sådan misstanke 
kan föreligga t.ex. när en klients omständig
heter och levnadssätt eller uppgifter som 
myndigheten i övrigt har ser ut att strida 
kraftigt mot de uppgifter som klienten har 
lämnat. Inhämtandet av bankuppgifter avses 
inte vara en rutinåtgärd utan en exceptionell 
åtgärd. I föreslagen form skulle penningin
stitutsuppgifter fås bara utgående från en 
specificerad skriftlig begäran, och begäran 
skulle framställas av en tjänsteinnehavare 
inom socialvården som ett organ som anges 
i 6 § socialvårdslagen har förordnat att sköta 
uppgiften eller någon som denne har bemyn
digat. A v göranden om framställande av be
gäran skulle träffas endast av vissa tjänstein
nehavare inom socialvården; med hjälp av 
detta är det möjligt att säkerställa att klien
terna bemöts jämlikt. Innan begäran fram-

ställs till penninginstitutet skall klienten un
derrättas om den. 

Syftet med bestämmelsen är att förebygga 
sådana oegentlighetssituationer i samband 
med socialvårdsförmåner där myndigheterna 
skulle ha befogad anledning att misstänka 
sanningshalten i inkomst- och förmögen
hetsuppgifter som klienten har uppgett. På 
så sätt skulle man också kunna förebygga 
återkravssituationer. 

A v sikten har varit att utarbeta 20 § 20 
mom. med beaktande av de grundläggande 
rättigheterna och syftet med dem. 

Enligt regeringens uppfattning kränker den 
föreslagna lagen inte de grundläggande fri
och rättigheter som skrivits in i regerings
formen, och den kan behandlas i vanlig lag
stiftningsordning. Regeringen anser det 
dock, på grund av ärendets principiella be
tydelse, vara önskvärt att utlåtande om be
stämmelserna om utlämnande av sekretess
belagda uppgifter och om socialvårdsmyn
dighetens rätt att få sekretessbelagda uppgif
ter av penninginstitut begärs hos grundlag
sutskottet. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 

Lag 

om klientens ställning och rättigheter inom socialvånlen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

l § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att främja klient
medverkan och förtroendefulla klientrelatio
ner samt klientens rätt till gott bemötande 
inom socialvården. 

2 § 

Lagens tillämpningsområde och samband 
med annan lagstiftning 

Denna lag tillämpas både på socialvård 
som ordnas av myndigheter och på social
vård som ordnas av privata, om inte något 
annat bestäms i denna eller någon annan lag. 

Kommunens skyldighet att ordna social
vård och anvisa den resurser bestäms enligt 
vad som därom föreskrivs särskilt. 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
l) klient den som ansöker om, anlitar eller 

är föremål för socialvård, 
2) socialvård socialservice som nämns i 17 

§ socialvårdslagen (71 011982), stödåtgärder, 
utkomststöd, underhållsstöd samt med nämn
da tjänster och förmåner sammanhängande 
åtgärder som är avsedda att främja och up
prätthålla enskilda personers och familjers 
sociala trygghet och funktionsförmåga, samt 
med 

3) handling en i 5 § l och 2 mom. lagen 
om offentlighet i myndighetemas verksam
het (62111999) nämnd handling som inne
håller uppgifter om en klient eller någon 
annan enskild och som ansluter sig till soci
alvård som ordnas av myndigheter eller pri
vata. 

2 kap. 

Klientens rättigheter och 
skyldigheter 

4§ 

Rätt till gott bemötande 

En klient har rätt till gott bemötande utan 
diskriminering från den som lämnar social
vård. Klienten skall bemötas så att hans eller 
hennes människovärde inte kränks och så att 
hans eller hennes övertygelse och integritet 
respekteras. 

När socialvård lämnas skall klientens ön
skemål, åsikt, fördel och individuella behov 
samt modersmål och kulturella bakgrund 
beaktas. 

5 § 

Klientens rätt att få en utredning om 
åtgärdsalternativen 

Socialvårdspersonalen skall för klienten 
utreda olika alternativ och deras verkningar 
samt andra omständigheter som är av bety
delse för klientens sak. 

Utredningen skall ges så att klienten för
står dess innehåll och betydelse tillräckligt. 

Om socialvårdspersonalen inte behärskar 
det språk som klienten använder eller om 
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klienten på grund av en sinnesdefekt eller ett 
talfel eller av någon annan orsak inte kan 
göra sig förstådd, skall i mån av möjJighet 
tolkning ordnas och en tolk skaffas. Ar det 
fråga om ett ärende som kan anhängiggöras 
av en myndighet, skall tolkning och över
sättning ombesörjas på det sätt som bestäms 
i 22 § lagen om förvaltningsförfarande 
(598/1982). 

6 § 

Beslut eller avtal om ordnande av 
socialvård 

Ordnande av socialvård skall basera sig på 
ett myndighetsbeslut eller, när privat social
vård ordnas, på ett skriftligt avtal mellan 
den som lämnar socialvård och klienten. 

7 § 

Service- och vårdplan 

När socialvård lämnas skall en service-, 
vård-, rehabiliterings- eller någon annan 
motsvarande plan utarbetas, ifall det inte är 
fråga om tillfällig rådgivning och handled
ning eller ifall det inte i övrigt är uppenbart 
onödigt att utarbeta en plan. 

Planen skall i mån av möjlighet göras upp 
i samförstånd med klienten samt, i de fall 
som avses i 9 och l O §, med klienten och 
dennes lagliga företrädare eller med klienten 
och en anhörig till klienten eller någon an
nan klienten närstående. Angående planens 
innehåll och de delaktiga gäller dessutom 
vad som därom bestäms särskilt. 

8 § 

Självbestämmanderätt och 
medbestämmande 

När socialvård lämnas skall i första hand 
klientens önskemål och åsikt beaktas och 
klientens självbestämmanderätt även i övrigt 
respekteras. 

Klienten skall ges möjlighet att delta i och 
påverka planeringen och ~enomförandet av 
de tjänster som tillhandahalls klienten. Det
samma gäller andra åtgärder som ansluter 
sig till den socialvård som ges klienten. 

Angående åtgärder oberoende av klientens 
vilja samt tvång och begränsningar i anknyt
ning till vården av eller omsorgen om klien-

ten inom socialvården gäller vad som därom 
bestäms särskilt. 

9 § 

Självbestämmanderätt i specialsituationer 

Om en myndig klient på grund av sjuk
dom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga 
eller av någon motsvarande orsak inte kan 
delta i och påverka planeringen och genom
förandet av de tjänster som tillhandahålls 
klienten eller de andra åtgärder som ankny
ter till den socialvård som ges klienten eller 
förstå föreslagna alternativa lösningar eller 
beslutens verkningar skall klientens lagliga 
företrädare eller en anhörig eller någon an
nan närstående höras utöver klienten för att 
klientens vilja skall kunna utrönas. Den lag
liga företrädaren skall höras även annars, om 
det finns grundad anledning till detta. 

En sak som $äller klienten skall behandlas 
och avgöras sa att klientens fördel beaktas i 
första hand. 

Om en myndig klient i en sak som rör kli
entens person eller ekonomi är i uppenbart 
behov av intressebevakning, bör den social
arbetare som ansvarar för klientens sak göra 
en anmälan enligt 91 §lagen om förmyndar
verksamhet (442/1999) till förmyndarmyn
digheten för att en intressebevakare skall 
förordnas för klienten. 

10 § 

Minderåriga klienters ställning 

En minderårig klients önskemål och åsikt 
skall utredas och beaktas på det sätt som 
klientens ålder och utvecklingsnivå förutsät
ter. 

I alla åtgärder som vidtas inom offentlig 
eller privat socialvård och som gäller min
deråriga skall i första hand den minderåriges 
fördel beaktas. 

En minderårig har rätt att av grundad an
ledning förbjuda att upplysningar som gäller 
honom eller henne lämnas till den lagliga 
företrädaren, om detta inte klart strider mot 
den minderåriges fördel. 

Om den minderåriges fördel står eller san
nolikt kan stå i strid med vårdnadshavarens 
fördel i ett enskilt socialvårdsärende som rör 
den minderåriges person, skall ett organ som 
avses i 6 § socialvårdslagen göra en ansökan 
enligt 72 § lagen om förmyndarverksamhet 
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eller en anmälan enligt 91 § i nämnda lag 
om förordnande av en intressebevakare för 
den minderårige, ifall det är viktigt för tryg
gande av den minderåriges fördel. Den min
deråriges önskemål och åsikt angående sa
ken skall utrönas på det sätt som avses i l 
mo m. 

11§ 

Lämnande av uppgifter till klienten eller 
dennes företrädare 

Den som ordnar eller lämnar socialvård får 
i fall som avses i 9 och l O § till klientens 
lagliga företrädare eller en anhörig eller nå
gon annan närstående lämna de uppgifter 
som behövs för att företrädaren, den anhöri
ge eller den närstående skall kunna höras, 
om inte något hinder mot detta föreligger av 
en anledning som avses i l O § 3 m om. eller 
på grund av en intressekonflikt som avses i 
l O § 4 m om. En anhörig eller närstående får 
inte heller lämnas sådana uppgifter som han 
eller hon i egenskap av företrädare för klien
ten inte har rätt till av anledningar som 
nämns i 11 § 2 mom. lagen om offentlighet 
i myndighetemas verksamhet. 

Angående klientens och dennes lagliga 
företrädares rätt att ta del av uppgifter i 
handlingar som gäller klienten samt undan
tag från rätten att ta del av handlingar gäller 
vad som därom bestäms i denna lag samt i 3 
kap. lagen om offentlighet i myndighetemas 
verksamhet. Bestämmelser om förfarandet 
vid lämnande av uppgifter ingår i 4 kap. i 
den nämnda lagen. 

Angående klientens rätt att kontrollera 
uppgifter om honom eller henne som ingår i 
socialvårdshandlingar och klientens rätt att 
yrka att uppgifter rättas gäller vad som där
om bestäms i personuppgiftslagen 
(52311999). 

12 § 

Klientens och företrädarens skyldig het att 
lämna uppgifter 

Klienten och dennes lagliga företrädare 
skall till ett organ som avses i 6 § social
vårdslagen (71 0/1982) lämna de uppgifter 
som är nödvändiga vid ordnaodet och läm
naodet av socialvård. 

Klienten skall upplysas om vilka andra 
uppgiftskällor som kan användas för att in-

hämta upplysningar om honom eller henne 
oberoende av samtycke. 

13 § 

Information om behandling av uppgifter 

Klienten och dennes företrädare har rätt att 
innan uppgifter lämnas till den som ordnar 
eller lämnar socialvård få veta för vilket än
damål de uppgifter som han eller hon läm
nar behövs, vilket användningsändamålet är, 
för vilka ändamål uppgifterna normalt ut
lämnas samt i vilken i personuppgiftslagen 
avsedd registeransvarigs personregister upp
gifterna kommer att registreras 

Klienten och dennes lagliga företrädare 
skall upplysas om hur klienten kan utöva 
sina i personuppgiftslagen avsedda rättighe
ter, om klienten inte redan har fått denna 
information. 

3 kap. 

sekretess, tystnadsplikt och utlämnande av 
sekretessbelagda uppgifter 

14 § 

H andtingssekretess 

Socialvårdshandlingar som innehåller upp
gifter om socialvårdsklienter eller andra en
skilda skall hållas hemliga. 

En sekretessbelagd handling eller en kopia 
eller utskrift av en sådan handling får inte 
företes för eller lämnas ut till utomstående 
eller med hjälp av en teknisk anslutning el
ler på något annat sätt företes för eller läm
nas ut till utomstående. 

15 § 

Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande 

Den som ordnar eller producerar social
vård samt den som är anställd hos denne, 
liksom den som innehar ett förtroendeupp
drag inom socialvården, får inte röja en 
handlings sekretessbelagda innehåll eller en 
uppgift som vore sekretessbelagd om den 
ingick i en handling, och inte heller någon 
annan omständighet som han eller hon har 
fått kännedom om i samband med uppdrag 
inom socialvården och för vilken tystnads
plikt föreskrivs genom lag. En uppgift för 
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vilken tystnadsplikt gäller får inte heller rö
jas efter det att verksamheten hos den som 
ordnar eller producerar socialvård har upp
hört eller det uppdrag som utförts för den
nes räkning har avslutats. 

Vad som bestäms i l mom. gäller också 
en praktikant eller någon annan som verkar 
på uppdrag av någon som ordnar eller pro
ducerar socialvård eller för dennes räkning 
och den som med stöd av lag eller ett till
stånd som utfärdats med stöd av lag har fått 
kännedom om en sekretessbelagd uppgift, 
om inte något annat följer av lagen eller till
ståndet. En klient eller hans eller hennes 
företrädare eller biträde får inte för en utom
stående röja en sekretessbelagd uppgift som 
erhållits på grundval av klientskapet och 
som gäller någon annan än klienten själv. 

En person som avses i l eller 2 mom. får 
inte använda sekretessbelagda uppgifter för 
att skaffa sig själv eller någon annan fördel 
eller för att skada någon annan. En klient 
eller hans eller hennes företrädare eller biträ
de får dock använda en uppgift om en annan 
person än klienten själv när det är fråga om 
ett ärende som gäller den rätt, det intresse 
eller den skyldighet som klientens rätt att få 
information har grundat sig på. 

16 § 

Samtycke till lämnande av uppgifter 

Uppgifter ur en sekretessbelagd handling 
får lämnas med klientens uttryckliga sam
tycke eller på det sätt som särskilt bestäms i 
lag. När klienten saknar förutsättningar att 
bedöma betydelsen av samtycket, får upp
gifter lämnas med samtycke av klientens 
lagliga företrädare. Uppgifter får emellertid 
inte lämnas med samtycke av en minderårig 
klients lagliga företrädare, om företrädaren 
själv inte har rätt att få informationen av en 
anledning som avses i l O § 3 m om. eller på 
grund av en intressekonflikt som avses i l O 
§ 4 mom. 

17 § 

Lämnande av sekretessbelagda uppgifter för 
tryggande av vården av och omsorgen om 

klienten 

Om samtycke enligt 16 § inte kan erhållas 
eller om klienten eller dennes lagliga före
trädare uttryckligen förbjuder att en uppgift 

utlämnas, får den som ordnar eller lämnar 
socialvård utan hinder av skyldigheten att 
iaktta sekretess ur handlingen lämna ut så
dana uppgifter som är nödvändiga för att 
behovet av vård av, omsorg om eller utbild
ning för klienten skall kunna utredas, för att 
vården, omsorgen eller utbildningen skall 
kunna ordnas eller genomföras eller för att 
förutsättningarna för försörjningen skall kun
na tryggas. Uppgifter får dock lämnas endast 

l) om den som handlingen gäller är i upp
enbart behov av vård eller omsorg på grund 
av att hans eller hennes hälsa, utveckling 
eller säkerhet äventyras och det inte annars 
går att utreda behovet av vård eller omsorg 
eller att vidta vård- eller omsorgsåtgärder, 

2) om uppgifterna behövs på grund av ett 
barns fördel, eller 

3) om uppgifterna behövs för att trygga 
klientens oundgängliga fördelar och rättig
heter och klienten själv saknar förutsättning
ar att bedöma sakens betydelse. 

I de fall som avses i l mom. får uppgifter 
lämnas till en socialvårdsmyndighet, till en 
enskild eller sammanslutning som på upp
drag av socialvårdsmyndigheten sköter upp
gifter inom socialvarden samt till andra 
myndigheter. 

Till den som privat ordnar socialvård eller 
till en privat verksamhetsenhet för hälso
och sjukvård eller till en yrkesutbildad per
son inom hälso- och sjukvården får den som 
ordnar eller lämnar socialvård i de fall som 
avses i l mom. dock lämna uppgifter endast 
i den utsträckning som är nödvändig för 
genomförande av omedelbar vård av eller 
omsorg om klienten eller av någon annan 
orsak som kan jämställas med detta. 

Dessutom får en socialvårdsmyndighet 
lämna uppgifter till klientens lagliga företrä
dare eller till en annan enskild eller sam
manslutning i den utsträckning som är nöd
vändig för utredande av behovet av social
vård som myndigheten ordnar eller för läm
nande av sådan socialvård. 

18 § 

Lämnande av sekretessbelagda uppgifter i 
vissa andra situationer oberoende av 

klientens samtycke 

Utan hinder av vad som bestäms någon 
annanstans i lag får den som ordnar eller 
lämnar socialvård, om det är nödvändigt på 
grund av ett barns fördel eller ett synnerli-
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gen viktigt allmänt eller enskilt intresse, 
lämna uppgifter ur en sekretessbelagd hand
ling oberoende av klientens eller dennes lag
liga företrädares samtycke till en domstol 
eller nåpon annan myndighet i ett ärende där 
socialvardsmyndigheten har lagstadgad rätt 
eller skyldighet att anhängiggöra ärendet 
eller att delta i ärendets behandling eller 
verkställande genom att av~e ett utlåtande 
eller en utredning eller på nagot motsvaran
de sätt. Dessutom får uppgifter ur en sekre
tessbelagd handling lämnas till en annan 
myndighet eller inrättning som behandlar 
sociala förmåner för utredande av oegentlig
heter som gäller en förmån, om det finns 
grundad anledning för misstanke om oegent
ligheter. 

Uppgifter ur en sekretessbelagd handling 
får lämnas till de myndigheter som nämns i 
2 mom. också när det föreligger misstanke 
om ett brott som är smärre än vad som 
nämns i momentet, om den som ordnar eller 
lämnar socialvård bedömer att utlämnandet 
är nödvändigt på grund av ett barns intresse 
eller ett synnerligen viktigt allmänt eller en
skilt intresse. 

Den som ordnar eller lämnar socialvård får 
enligt prövning till de myndigheter som 
nämns i 2 mom. lämna uppgifter ur en sek
retessbelagd handling också när det förelig
ger misstanke om att någon är skyldig till ett 
brott som är smärre än vad som nämns i 
momentet, om detta är nödvändigt på grund 
av ett barns fördel eller ett synnerligen vik
tigt allmänt eller enskilt intresse. 

En socialvårdsmyndighet får utöver i de 
fall som avses i 1-3 mom. lämna uppgifter 
ur en sekretessbelagd handling också när det 
är nödvändigt i myndighetens egen verksam
het 

l) för fastställande av socialvårdsförmåner 
eller återkrav av förmån, 

2) för tillgodoseende av ersättning eller 
något annat krav, eller 

3) vid kontroll av uppgifter som en klient 
lämnat. 

19 § 

Upphörande av sekretess 

Angående upphörande av sekretess som 
skall iakttas i fråga om handlingar inom so
cialvården gäller vad som därom bestäms i 
31 § lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet. 

4 kap. 

Socialvårdsmyndighetens rätt att få 
sekretessbelagda uppgifter och handräckning 

20 § 

Socialvårdsmyndighetens rätt att få 
sekretessbelagda uppgifter 

statliga och kommunala myndigheter samt 
andra offentligrättsliga samfund, folkpen
sionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pen
sionsstiftelser och andra pensionsanstalter, 
försäkringsanstalter, utbildningsanordnare, 
producenter av socialservice, samman
slutningar och verksamhetsenheter som be
driver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt 
yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården är skyldiga att på begäran av en 
socialvårdsmyndighet avgiftsfritt och utan 
hinder av sekretessbestämmelserna lämna till 
denna alla sådana uppgifter och utredningar 
som de förfogar över och som myndigheten 
behöver för att utreda behovet av socialvård, 
för att ordna socialvård och vidta därtill an
knutna åtgärder samt för att kontrollera upp
gifter som lämnats till myndigheten. 

Den skyldighet som avses i l mom. gäller 
också penninginstitut, om socialvårdsmyn
digheten inte får tillräckliga uppgifter och 
utredningar av dem som nämns ovan och 
om det finns grundad anledning för misstan
ke om att de uppgifter som klienten eller 
dennes laglige företrädare har lämnat är 
otillräckliga eller otillförlitliga. Begäran 
skall framställas skriftligen till penninginsti
tutet, och en tjänsteinnehavare inom social
vården som ett organ som anges i 6 § soci
alvårdslagen har förordnat att sköta uppgifte
n eller den som denne har bemyndigat är be
rättigad att framställa begäran. Innan begä
ran framställs till penninginstitutet skall kli
enten underrättas om den. 

21 § 

Utlämnande av uppgifter med hjälp av 
teknisk anslutning 

En socialvårdsmyndighet kan av skatte
myndigheterna och folkpensionsanstalten 
med hjälp av teknisk anslutning få sekretess
belagda personuppgifter ur dessas personre-
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gister oberoende av klientens samtycke för 
fastställande av avgift och kontroll av upp
gifter. Socialvårdsmyndigheten skall i förväg 
underrätta klienten om denna möjlighet. 

Innan en teknisk anslutning öppnas skall 
den myndighet som ber om uppgifter förete 
en utredning om att uppgifterna kommer att 
skyddas på tillbörligt sätt. 

22 § 

Socialvårdsmyndighetens rätt att få 
handräckning 

En socialvårdsmyndighet har rätt att av 
andra myndigheter få den handräckning som 
den behöver för att sköta sina lagstadgade 
uppgifter. 

Den som ger handräckning skall utan hin
der av skyldigheten att iaktta sekretess röja 
för socialvårdsmyndigheten de uppgifter som 
skötseln av handräckningsuppdraget förut
sätter. 

5 kap. 

Anmärkning och socialombudsman 

23 § 

Anmärkning 

Klienten har rätt att framställa anmärkning 
med anledning av hur han eller hon bemötts 
till den som ansvarar för en verksamhetsen
het inom socialvården eller till en ledande 
tjänsteinnehavare inom socialvården. An
märkningen skall besvaras inom skälig tid 
från det att den framställdes. 

Ändring i ett svar på en anmärkning får 
inte sökas genom besvär. 

Framställandet av anmärkning inskränker 
inte klientens rätt att anföra klagan angående 
sin sak hos de myndigheter som övervakar 
socialvården. 

24 § 

Socialombudsman 

Kommunen skall utse en socialombuds
man. Socialombudsmannen kan vara gemen
sam för två eller flera kommuner. 

Socialombudsmannen skall 
l) ge klienterna råd i frågor som gäller 

tillämpningen av denna lag, 

292235F 

2) bistå klienten i den fråga som avses i 
23 §l mom., 

3) informera om klientens rättigheter, 
4) också i övrigt arbeta för att främja kli

entens rättigheter och för att de skall bli till
godosedda, samt 

5) följa hur klienternas rättigheter och 
ställning utvecklas i kommunen och årligen 
till kommunstyrelsen avge en redogörelse 
för detta. 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

25 § 

N ärmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom för
ordning. 

26 § 

B e handling och förvaring av handlingar 

Social- och hälsovårdsministeriet kan vid 
behov meddela allmänna anvisningar om 
förfarandena vid behandling och förvaring 
av klientuppgifter. 

27 § 

Tillämpningsområde för bestämmelserna om 
datasekretess och handräckning 

V ad som i 3 och 4 kap. bestäms om de 
sociala myndigheternas rätt att få och utläm
na sekretessbelagda uppgifter samt om hand
räckning gäller också de i 3 § socialvårdsla
gen nämnda myndigheter som svarar för 
ledningen och övervakningen av socialvår
den när dessa sköter sina uppgifter i an
knytning till enskilda och övervakning. 

Vad som bestäms i l mom. samt i 3 och 4 
kap. gäller i tillämpliga delar också samar
bete med sådana utländska instanser som 
sköter uppgifter som avses i de nämnda be
stämmelserna. När sekretessbelagda uppgif
ter utlämnas skall härvid om möjligt särskild 
försorg dras om att de används bara för så
dana ändamål som avses i denna lag och att 
de skyddas på tillbörligt sätt. 

Vad som i 3 kap. bestäms om sekretessbe
lagda handlingar eller om upphörande av 
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sekretess gäller i tillämpliga delar också 
uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. 

Vad som ovan i denna lag bestäms om 
skyldigheten att iaktta sekretess inom soci
alvården gäller också den som har fått en 
sekretessbelagd uppgift i fall som avses i 3 
och 4 kap. När polisen, åklagarmyndigheter
na eller en domstol med stöd av 18 § får 
kännedom om något som är sekretessbelagt 
enligt denna lag, skall förundersöknings- och 
rättegångsmaterialet hållas hemligt till denna 
del och muntlig förhandling ske utan att all
mänheten är närvarande. Vid förfarandet 
iakttas i tillämpliga delar lagen om offentlig
het vid rättegång (945/1984). 

28 § 

Anteckning om inhämtande eller lämnande 
av uppgifter 

Den som ordnar eller lämnar socialvård 
skall göra en anteckning i handlingarna, om 
uppgifter inhämtas hos utomstående eller 
lämnas med stöd av 16-22 eller 27 §. 

29 § 

straffansvar 

Straff för brott mot den skyldighet att iakt
ta sekretess i fråga om handlingar som avses 

i 14 § och mot den tystnadsplikt och det 
förbud mot utnyttjande som avses i 15 § 
utdöms enligt 40 kap. 5 § strafflagen, om 
inte gärningen skall bestraffas enligt 38 kap. 
l eller 2 § strafflagen eller om inte strängare 
straff för den bestäms någon annanstans i 
lag. 

Den som bryter mot den skyldighet att 
lämna uppgifter som avses i 20 § eller 22 § 
2 mom. skall, om inte strängare straff för 
gärningen bestäms någon annanstans i lag, 
för brott mot den skyldighet att lämna upp
gifter som föreskrivs i lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 
dömas till böter eller till fängelse i högst ett 
år. 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för en 
gärning som avses i 2 mom., om inte en 
socialvårdsmyndighet har anmält den till 
åtal. 

7 kap. 

Ikraftträdel se bestämmelser 

30 § 

/k raftträdande 

Qenna lag träder i kraft den . 
Atgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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2. 

Lag 

om ändring av socialvåroslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982) 39 § 3 mom. samt 40 § 

och 56-58 §,av dessa lagrum 40 §sådan den lyder delvis ändrad i lag 736/1992 och 58 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 665/1995, 

ändras 12 §, sådan den lyder i nämnda lag 736/1992, samt 
fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 736/1992, ett nytt 2 mom., varvid det nuva

rande 2 mom. blir 3 mom., som följer: 

10§ 

Kommunen skall till sitt förfogande ha 
tjänster vilka tillhandahålls av en tjänstein
nehavare som deltar i klientarbetet och har 
yrkesmässig behörighet som socialarbetare. 

12 § 
Ett i 6 § l mom. angivet organs lagstad

gade beslutanderätt och rätt att föra talan 
kan i en instruktion delegeras till tjänstein
nehavare som är underställda organet, från
sett beslut om vård oberoende av egen vilja. 

En tjänsteinnehavare som avses i l O § 2 
mom. och som det i 6 § l mom. angivna 

organet har förordnat att sköta uppgiften har 
rätt att enligt de av organet fastställda grun
derna och dess allmänna anvisningar på or
ganets vägnar i brådskande fall besluta om 
vård oberoende av egen vilja och därtill an
slutna andra åtgärder och att i dessa fall 
själv eller genom ombud föra organets talan. 

Denna lag träder i kraft den . 
Om det i den övriga lagstiftningen hänvi

sas till sådana bestämmelser som har upp
hävts genom denna lag, skall hänvisningen i 
fråga om bestämmelser som upphävs anses 
avse motsvarande bestämmelser i lagen om 
klientens ställning och rättigheter inom soci
alvården ( l ). 
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3. 

Lag 

om ändring av 8 och 12 § lagen om missbrukarvård 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 17 januari 1986 om missbrukarvård (4111986) 8 § 3 mom. samt 
ändras 12 §,sådan den lyder i lag 74011992, som följer: 

12 § 

Kortvarig vård på grund av våldsamhet och 
underställande av beslut. 

En tjänsteinnehavare som avses i l O § 2 
mom. socialvårdslagen (710/1982) och som 
ett i 6 § l mom. i den nämnda lagen angivet 
organ har förordnat att sköta uppgiften har 
rätt att enligt de grunder som fastställts av 

4. 

organet och enligt dess allmänna anvisningar 
förordna att en missbrukare oberoende av 
sin vilja på grund av våldsamhet skall tas in 
för vård under högst fem dygn för avbrytan
de av bruket av rusmedel och att besluta om 
därtill anslutna andra åtgärder samt att i des
sa fall själv eller genom ombud föra orga
nets talan. 

Beslut varigenom någon oberoende av sin 
vilja har förordnats till vård skall omedelbart 
underställas länsrätten för fastställelse. 

Denna lag träder i kraft den 

Lag 

om upphävande av 25 § lagen om utkomststöd 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 
Genom denna lag upphävs 25 § lagen den 

30 december 1997 om utkomststöd 
(1412/1997). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 
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5. 

Lag 

om upphävande av 78 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 
Genom denna lag upphävs 78 § lagen den 

23 juni 1977 angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda (519/1977). 

6. 

Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

om upphävande av 14 och 19 § lagen om tillsyn över privat socialservice 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 
Genom denna lag upphävs 14 och 19 § 

lagen den 9 augusti 1996 om tillsyn över 
privat socialservice (603/1996). 

7. 

Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

om ändring av 16 § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 

61 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 april 1983 angående vårdnad om barn och umgängesrätt (36111983) 

16 § 3 mom., sådant det lyder i lag 186/1994, som följer: 

16 § da uppgifter på det sätt som bestäms i 18 § 
l mom. samt 27 § 2, 3 och 4 mom. lagen 

Inhämtande av utredning av socialnämnden om klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården ( l ). 

I utredningen och vid den rättegång som 
gäller ärendet får röjas även sekretessbelag-

Denna lag träder i kraft den 
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8. 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och 
umgängesrätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 augusti 1996 om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om 

barn och umgängesrätt (61911996) 8 § 4 mom. som följer: 

8 § 

M edlingstid, medlingsrapport och uppgifter 
som skall hemlighållas 

Medlaren har rätt att få uppgifter enligt 12 
§och 20 § l mom. lagen om klientens ställ
ning och rättigheter inom socialvården ( l ) 
och handräckning enligt 22 § i den nämnda 
lagen. Beträffande den skyldighet att iaktta 

Helsingfors den 29 oktober 1999 

sekretess som gäller medlaren och de andra 
som fått sekretessbelagda uppgifter i sam
band med ärendet gäller vad som bestäms i 
3 kap. och 27 § i den nämnda lagen. Med
laren bör i sin rapport ta in sådana sekretess
belagda uppgifter som han bedömer vara 
nödvändiga med hänsyn till barnets bästa 
när domstolen avgör ett ärende som avses i 
denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Omsorgsminister Eva B iaudet 
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Bilaga 

2. 

Lag 

om ändring av socialvåroslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i socialvårdslagen av den 17 september 1982 (71011982) 39 § 3 mom. samt 40 § 

och 56-58 §,av dessa lagrum 40 §sådan den lyder delvis ändrad i lag 736/1992 och 58 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 665/1995, 

ändras 12 §,sådan den lyder i nämnda lag 736/1992, samt 
fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 736/1992, ett nytt 2 mom., varvid det nuva

rande 2 mom. blir 3 mom., som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 

12 § 
Ett i 6 § l mom. angivet organs beslutan

derätt kan i en instruktion överföras tjäns
teinnehavare som är underställda organet, 
frånsett vad som gäller beslut om vård som 
ges någon mot hans vilja. 

En ledande tjänsteinnehavare inom social
vården som utsetts av organet har rätt att en
ligt de av detta fastställda grunderna och 
dess allmänna anvisningar på organets väg
nar i brådskande fall besluta om lämnande 
av socialvård och därtill anslutna andra åt
gärder, anhängiggöra ersättningsansökningar 
och övriga ansökningar, avge utlåtanden, 
göra framställningar och söka ändring i be
slut samt att själv eller genom ombud föra 
organets talan. 

V ad som i 2 m om. stadgas om en ledande 
tjänsteinnehavare inom socialvården tilläm
pas på organets ordförande, om kommunen 
inte har en sådan tjänsteinnehavare eller 
denne är förhindrad eller jävig att sköta upp
giften. 

Kommunen skall till sitt fölfogande ha 
tjänster vilka tillhandahålls av en tjänstein
nehavare som deltar i klientarbetet och har 
yrkesmässig behörighet som socialarbetare. 

12 § 
Ett i 6 § l mom. angivet organs lagstad

gade beslutanderätt och rätt att föra talan 
kan i en instruktion delegeras till tjänstein
nehavare som är underställda organet, från
sett beslut om vård oberoende av egen vilja. 

En tjänsteinnehavare som avses i JO § 2 
mom. och som det i 6 § l mom. angivna 
organet har förordnat att sköta uppgiften har 
rätt att enligt de av organet fastställda grun
derna och dess allmänna anvisningar på or
ganets vägnar i brådskande fall besluta om 
vård oberoende av egen vilja och därtill an
slutna andra åtgärder och att i dessa fall 
själv eller genom ombud föra organets talan. 

39 § 

Vid lämnande av socialvård skall särskild (3 mom. upphävs) 
uppmärksamhet ägnas klientens egna önske-
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Gällande lydelse 

mål och möjligheter att deltaga i planeringen 
av den vård som gäller honom. Klienten 
skall betjänas och service för honom anord
nas även med beaktande av hans modersmål. 

40 § 

Föreslagen lydelse 

En socialvårdsklient och dennes förmyn- (upphävs) 
dare skall ge en tjänsteinnehavare och det 
organ som nämns i 6 § l mom. sådana upp-
lysningar som är nödvändiga för lämnande 
av socialvård. 

Innan upplysningar ges har klienten och 
dennes förmyndare rätt att få kännedom om 
varför upplysningarna behövs, för vilket än
damål de används samt till vilken myndig
hets eller vilka tjänsteinnehavares kännedom 
de bringas eller kan bringas. 

K lienten har rätt att få uppgift om hand
lingar och annat material som en tjänstein
nehavare inom socialvården eller det i 6 § l 
mom. nämnda organet förfogar över och 
som har betydelse i hans ärende. 

Vad som i 3 mom. är stadgat om rätten 
för socialvårdsklient att få uppgift om hand
ling och material rörande honom gäller även 
förmyndare, då befogat skäl därtill förelig
ger. 

56§ 
Statlig och kommunal myndighet samt an- (upphävs) 

nat offentligrättsligt samfund, folkpen
sionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pen
sionsstiftelse och annan pensionsans talt, för
säkringsanstalt samt samfund eller institution 
som bedriver vårdverksamhet eller sjuk
vårdsverksamhet är skyldiga att på begäran 
avgiftsfritt läm n a socialvårdsmyndig heterna 
för utförandet av deras uppgifter erforderliga 
upplysningar och utredningar. 

Ramatillsyningsman är berättigad att taga 
del av medicinska undersökningar som er
fordras för faderskapsutredning utan hinder 
av vad som är stadgat om tystnadsplikt för 
läkare och sjukvårdspersonal. 

Socialvårdsmyndighet är berättigad att av 
andra myndigheter erhålla handräckning som 
krävs vid verksrällandet av socialvården. 

57§ 
Personer i statens och kommuns t}anst, (upphävs) 

andra personer som utför statliga och kom-
munala uppdrag eller arbetar i statens eller 
kommuns verksamhetsenhet, kommuns för-
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Gällande lydelse 

troendevalda samt personer vilka anlitas som 
sakkunniga vid organiserande! av socialvår
den får inte utan vederbörande persons eller, 
om han inte har förutsättningar att bedöma 
betydelsen av samtycket, dennes förmynda
res eller annan vårdnadshavares medgivande 
yppa enskild eller familjs hemlighet, som de 
på grund av sin ställning eller sitt uppdrag 
har fått kännedom om. Denna tystnadsplikt 
gäller även person som deltar i verksamhet 
vid annat offentligrättsligt samfund eller an
nan socialvårdsanstalt som upprätthålls av 
enskild serviceproducent eller vid annan 
verksamhetsenhet eller i eljest anordnad 
motsvarande verksamhet inom socialvården. 

V ad som är stadgat i l m om. hindrar ej att 
något yppas för den som på tjänstens vägnar 
har rätt att få kännedom om saken. 

58§ 

Föreslagen lydelse 

Till straff för brott mot tystnadsplikten en- (upphävs) 
ligt 57 § döms enligt 38 kap. l eller 2 § 
strafflagen, om inte gärningen skall bestraf-
fas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller 
strängare straff för den stadgas på något an-
nat ställe i lag. 

Vägrar någon i de fall som avses i 56§ att 
lämna i sagda paragraf avsedda upplysning
ar, skall han för brott mot den i socialvårds
lagen stadgade skyldigheten att lämna upp
gifter dömas till det straff som är stadgat i l 
m om. 

Allmän åklagare för inte väcka åtal för en 
gärning som avses i 2 mom., om inte en so
cialvårdsmyndighet har anmält den till åtal. 

292235F 

Denna lag träder i kraft den . 
Om det i den övriga lagstiftningen hänvi

sas till sådana bestämmelser som har upp
hävts genom denna lag, skall hänvisningen i 
fråga om bestämmelser som upphävs anses 
avse motsvarande bestämmelser i lagen om 
klientens ställning och rättigheter inom soci-
alvården ( J ). 
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3. Lag 

om ändring av 8 och 12 § lagen om missbrukarvård 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 17 januari 1986 om missbrukarvård (4111986) 8 § 3 mom. samt 
ändras 12 §, sådan den lyder i lag 740/1992, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 

C en trala principer 

Om tystnadsplikt gäller vad som stadgas i 
socialvårdslagen (710182). 

12 § 

Kortvarig vård på grund av våldsamhet. 
Underställande av beslut. 

En ledande tjänsteman inom socialvården 
som utsetts av det organ som anges i 6 § l 
mom. socialvårdslagen kan förordna att en 
missbrukare oberoende av sin vilja på grund 
av våldsamhet skall intas för vård under 
högst fem dygn för avbrytande av bruket av 
rusmedel. Om kommunen inte har någon 
ledande tjänsteman inom socialvården eller 
om denne har förfall eller är jävig att sköta 
uppgiften, kan ordföranden för det organ 
som ansvarar för socialvården besluta om 
vårdförordnande. 

B e slut fattas på framställning av en social
arbetare som är underställd det organ som 
avses i l mom. eller, om framställning inte 
kan göras, sedan en socialarbetare samtyckt 
till beslutet om vårdåtgärder. Samtycke kan 
ges av en socialarbetare vid ett kommunal
förbund som sköter socialvårdsuppgifter el
ler av en socialarbetare vid en verksamhets
enhet som för kommunen producerar service 
som avses i 4 § l mom. 4 punkten lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården. 

(3 mom. upphävs) 

12 § 

Kortvarig vård på grund av våldsamhet och 
underställande av beslut. 

En tjänsteinnehavare som avses i JO § 2 
mom. socialvårdslagen (710/1982) och som i 
6 § l mom. i den nämnda lagen angivet or
gan har förordnat att sköta uppgiften har rätt 
att enligt de grunder som fastställts av orga
net och enligt dess allmänna anvisningar för
ordna att en missbrukare oberoende av sin 
vilja på grund av våldsamhet skall tas in för 
vård under högst fem dygn för avbrytande 
av bruket av rusmedel och att besluta om 
därtill anslutna andra åtgärder samt att i des
sa fall själv eller genom ombud föra orga
nets talan. 

Beslut varigenom någon oberoende av sin 
vilja har förordnats till vård skall omedelbart 
underställas länsrätten för fastställelse. 

Denna lag träder i kraft den 
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4. 
Lag 

om upphävande av 25 § lagen om utkomststöd 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

25 § 

Rätt att få uppgifter samt tystnadsplikt 

Om organets rätt att få uppgifter av andra (upphävs) 
myndigheter samt av samfund och inrätt-
ningar gäller 56 § socialvårds/agen. 

V ad som i 57 och 58 § socialvårdslagen 
bestäms om tystnadsplikt och brott mot tyst
nadsplikten gäller också vid tillämpningen 
av denna lag. 

l § 

67 

Genom denna lag upphävs 25 § lagen den 
30 december 1997 om utkomststöd 
(1412/1997). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 
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5. 

Lag 

om upphävande av 78 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

78 § 
Den som bereder specialomsorger är skyl- (upphävs) 

dig att på anhållan bereda den som meddelas 
specialomsorger, hans förmyndare eller an-
nan vårdnadshavare tillfälle att taga del av 
det för vederbörande uppgjorda specialom
sorgsprogrammet och andra handlingar som 
eljest berör honom, hans tillstånd eller hans 
vård, i tillämpliga delar med iakttagande av 
vad om utlämnande av handling till påseen-
de stadgas i lagen om allmänna handlingars 
offentlighet (83!51 ). Den som omsorgerna 
gäller och hans förmyndare eller annan vård-
nadshavare har även rätt att under samma 
förutsättningar erhålla sådana avskrifter av 
handlingar som han behöver. 

l § 
Genom denna lag upphävs 78 §lagen den 

23 juni 1977 angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda (519/1977). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 
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6. 

Lag 

om upphävande av 14 och 19 § lagen om tillsyn över privat socialservice 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

14 § 

Privat serviceproducents tystnadsplikt 

En privat serviceproducent, de anställda (upphävs) 
samt andra som utför uppdrag för producen-
ten eller arbetar i dennes lokaler samt per-
soner som anlitas som sakkunniga vid ord-
nande av servicen för inte utan tillstånd av 
personen i fråga eller, när denne saknar för-
utsättningar att bedöma betydelsen av sam-
tycke, av hans vårdnadshavare eller lagliga 
företrädare röja en privat hemlighet eller 
familjehemlighet som de fått vetskap om på 
grund av sin ställning, sitt uppdrag eller sitt 
arbete. 

Tystnadsplikten kvarstår sedan anställ
ningsförhållandet, arbetet eller uppdraget har 
upphört. 

V ad l m om. stadgar hindrar inte att saken 
delges den som. på tjänstens vägnar har rätt 
att få vetskap qm. saken. 

19 § 

Brott mot tystnadsplikt 

Om straff för brott mot den tystnadsplikt (upphävs) 
som avses i denna lag stadgas i 38 kap. l 
eller 2 § eller 40 kap. 5 § strafflagen. 

l § 

69 

Genom denna lag upphävs 14 och 19 § 
lagen den 9 augusti 1996 om tillsyn över 
privat socialservice (603/1996). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 



70 RP 137/1999 rd 

7. 

Lag 

om ändring av 16 § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 april 1983 angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) 

16 § 3 mom., sådant det lyder i lag 186/1994, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

16 § 

Inhämtande av utredning av socialnämnden 

I utredningen kan även tas in uppgifter 
som enligt 57 § l mom. socialvårdslagen 
(710/82) skall hemlighållas, om detta är 
nödvändigt för barnets bästa. 

I utredningen och vid den rättegång som 
gäller ärendet får röjas även sekretessbelag
da uppgifter på det sätt som bestäms i /8 § 
l mom. samt 27 § 2, 3 och 4 mom. lagen 
om klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården ( l ). 

---
Denna lag träder i kraft den 
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8. 

Lag 

om ändring av 8 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och 
umgängesrätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 16 augusti 1996 om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om 

barn och umgängesrätt (619/1996) 8 § 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 

M edlingstid, medlingsrapport och uppgifter 
som skall hemlighållas 

Medlaren har rätt att få uppgifter enligt 56 
§ l mom. socialvårdslagen (710/82) och 
handräckning enligt paragrafens 3 mom. Be
träffande medlarens tystnadsplikt gäller vad 
som stadgas i socialvårdsla&en. I medlarens 
rapport kan dock intas ocksa sådana uppgif
ter som skall hemlighållas, om detta är nöd
vändigt med hänsyn till barnets bästa. En 
uppgift som har intagits i rapporten skall 
härvid hållas hemlig. Domstolen får över
lämna uppgiften bara åt en part i det ärende 
för vars behandling uppgiften har erhållits, 
och åt en annan domstol eller myndighet 
som deltar i verkställigheten av samma be
slut. 

Medlaren har rätt att få uppgifter enligt 12 
§och 20 § l mom. lagen om klientens ställ
ning och rättigheter inom socialvården ( l ) 
och handräckning enligt 22 § i den nämnda 
lagen. Beträffande den skyldighet att iaktta 
sekretess som gäller medlaren och de andra 
som fått sekretessbelagda uppgifter i sam
band med ärendet gäller vad som bestäms i 
3 kap. och 27 § i den nämnda lagen. M ed
faren bör i sin rapport ta in sådana sekretess
belagda uppgifter som han bedömer vara 
nödvändiga med hänsyn till barnets bästa 
när domstolen avgör ett ärende som avses i 
denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 




