Yhteenvetosivu:
Lausuntokierros sosiaalihuollon sisällöllisistä asiakasasiakirjarakenteista
(6/6)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sote-tieto ja -tiedonhallinta -yksikkö pyytää lausuntoa
sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteista. Tämä kuudes sisällöllinen lausuntokierros koskee
perheoikeudellisia palveluja ja kahden muun asiakasasiakirjan rakenteita.
Lausuttavia asiakasasiakirjarakenteita kannattaa tarkastella yhdessä asiakkuusasiakirjan
kanssa, jossa ylläpidetään asiakkaaseen liittyviä perustietoja. Myös asiakkuusasiakirjan
rakenne löytyy Sosmeta-palvelusta ja siitä saa lisätietoja julkaisusta "Kanta-palvelujen
käsikirja sosiaalihuollon toimijoille".
Lausuttavia asiakasasiakirjarakenteita on 25 kpl ja ne on jaoteltu kuuteen osioon, joista voit
vastata yhteen tai useampaan. Kysymyksessä 3 voit hypätä suoraan haluamaasi osioon, mutta
voit senkin jälkeen liikkua kyselylomakkeessa eteen- ja taaksepäin. Jokaisen osion lopussa voit
palata alkuun, jatkaa kyselyä tai siirtyä lähettämään vastauksesi.
Voit tarvittaessa keskeyttää vastaamisesi, jolloin saat sähköpostiisi linkin, jolla voit palata
vastauslomakkeellesi.
Vastattuasi kyselyyn muista painaa kyselyn lopussa olevaa Lähetä-painiketta. Saat
vahvistuksen vastaamisestasi ja voit vielä halutessasi tallentaa vastauksesi itsellesi.
Vastausaikaa on 19.5.2021 asti.
Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.
1. Yhteystiedot *
Etunimi

Kaisa

Sukunimi

Tervonen-Arnkil

Sähköposti

kaisa.tervonen-arnkil@pelastakaalapset.fi

Yritys / Organisaatio

Pelastakaa Lapset ry

2. Vastaukseni edustavat organisaation virallista kantaa *
Kyllä

3. Voit vastata osio kerrallaan painamalla sivun alareunassa seuraavavaihtoehtoa. Voit myös siirtyä suoraan haluamaasi asiakirjakokonaisuuteen
valitsemalla jonkun alla olevista vaihtoehdoista. Voit senkin jälkeen liikkua
kyselyssä eteen- tai taaksepäin.
Adoptioneuvonnan asiakirjat

Adoptioneuvonnan asiakirjat
4. Adoptionhakijoiden taustaselvitys
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1
Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

2

3

4

5

EOS

5.
Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos olet
valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata palautetta
asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
129 ”Toivotteko voivanne adoptoida useamman kuin yhden lapsen samasta perheestä?”
voisiko jättää sanat SAMASTA PERHEESTÄ pois, koska lapset eivät aina ole samassa
perheessä asuneita vaikka ovat sisaruksia.
”Milloin aloitte ajatella lasta tai lapsia perheeseenne?” Tarkoitetaan varmaan
adoptiolasta? Perheessähän voi olla biologisia, adoptoituja tai sijoitettuja lapsia jo
ennestään.
Mielestämme alkoholin suhteen riittää kysymykset 101 ja 103. Asiakirjassa on liian
tarkka kartoitus tästä teemasta. Alkoholin ja päihteiden käyttö käydään keskustellen
läpi.
118 ja 119 pakollinen pois, emme ymmärrä näiden tarkoitusta. On myös huomioitava,
ettei kaikkien adoptiolasta toivovien taustalla ole lapsettomuutta.

6. Adoptoitavan lapsen taustatiedot
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1
Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

2

3

4

5

EOS

7. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
Kohta 34 tuleeko toisen kerran sama vanhempi kuin lomakkeen alussa? tarkoitetaan
tässä aiemmin kerrottua syntymävanhempaa, jos toinen vanhempi (yleensä isä) ei ole
tiedossa?
45 ja 46 miksi puolison nimet on pakollisia? Puoliso ei välttämättä ole biologinen
vanhempi. Aviopuoliso on avioliitossa syntyvän lapsen vanhempi, mutta muuten tilanne
voi olla toinen.
Miksi isän tiedot kuten elämänvaiheet tulee ennen äidin tietoja? Äidin tiedot on kuitenkin
yleensä aina saatavissa.
87 ja 93 voisiko olla nimettynä esim. kuvailua isästä ja kuvailua äidistä.
Lapsen neuvonta ja kuuleminen, jos kyseessä on isompi lapsi. Tämä ei tule tässä
lomakkeessa esille, pitäisikö lisätä?

8. Perheen sisäisen adoption osapuolten taustaselvitys
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1
Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

2

3

4

5

EOS

9. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Onko lainsäädännön mukaista pyytää perheen sisäisissä adoptioissa tarpeettomia
tietoja? Järjestömme juristin mukaan vain asian käsittelyyn ja ratkaisuun tarpeellisia
tietoja saa kysyä. Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja lainsäädännön
mukainen kaikissa kohdissa.
Perheen sisäisessä adoptiossa on kyse yleensä lapsen juridisen aseman vahvistamisesta
perheessä, jossa hän jo elää, esimerkiksi uusperhe. Olennaista on adoption motiivi ja
osapuolten näkemykset ja suostumukset. Perheen sisäinen adoptio on yleensä
huomattavasti yksinkertaisempi ja nopeampi kuin ns. vieraan lapsen adoptio.
Ehdotus selvitykseksi on liian yksityiskohtainen. Ovatko nämä olennaisia asioita?
Esim. 86-112 eivät ole tarpeellisia, samoin 125 -128, 133 ei tarpeellisia, terveystiedot
vain, jos on erityistä syytä kysyä niitä.
Asiakirjassa on liian tarkka kartoitus alkoholi ja päihdeteemasta. Jos on tarpeen
alkoholin ja päihteiden käyttö käydään tarpeen mukaan keskustellen läpi. Tarpeettomia
kysymyksiä ovat esim. 143 eteenpäin (voi poistaa) 149 asti. Samoin 150-153 voi
tiivistää yhteen kysymykseen.
Lapsi osapuolena? Lapsen saama adoptioneuvonta on olennaista, missä se näkyy,
pitäisikö olla tässä huomioituna.
Liitteistä 163 puuttuu kunnanlausunto.

10. Adoptioneuvonnan suunnitelma
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

11. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
Kohta 7 ”Lapsensa luovutusta harkitsevien vanhempien” on vanha ilmaisu, jota emme
enää käytä. Luovutusta harkitseva on johtanut puhumaan luovuttavasta vanhemmasta,
joka ei ole vanhempaa kunnioittava. Uusi ja jo käytössä oleva uusi termi on lapsensa
adoptioon antamista harkitsevat vanhemmat. Pyydämme muuttamaan termin, vanhempi
tekee oman päätöksen antaa lapsi adoptioon.

12. Suostumus adoptioon
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

13. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
Kohdat 16-19 voisi siirtää lomakkeen loppupuolelle
Lomake sopii moneen eri asiakkuuteen (eri kontekstit) ja sitä tulee osata lukea siltä
pohjalta, mutta se ei avaudu heti helposti.
48 tarvitaan kohta, että isyyden selvittäminen on keskeytetty tai lopetettu
lastenvalvojan toimesta, koska joskus näin käy.

14. Lapsen suostumus adoptioon
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

15. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
Eikö lapsi ole tässä asiakas? Miksi on erikseen?

16. Selvitys adoptionhakijoista
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

17. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
T-todistus tarvitaan aina, ei vain tarvittaessa
Toisen sukupuolen malli yksinhakijalla, voiko edellyttää enää tätä, mielestämme ei. (41)
poistetaan!
Liiteluetteloon voisi kirjata perheen toimittamat virkatodistukset, hakemus adoptioluvan
saamiseksi, lääkärinlausunnot.

18. Todistus adoptioneuvonnan antamisesta
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

19. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.

20. Päätös adoptioneuvonnasta
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

21. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
Onko aina pakollinen? Kunta voi tehdä päätöksen, mutta kaikki kunnat eivät sitä
nykyään tee. Voiko Pelastakaa Lapset tehdä päätöksen? Adoptioneuvonta aloitetaan
aina, jolloin päätös on aina myönteinen, jolloin asiakas ei tarvitse tätä päätöstä
kirjallisena, mutta selkeää on, jos kunta tekee päätöksen.
Ymmärsimmekö oikein, että päätös ei koske Pelastakaa Lapsia joka toimii saatuaan
maksusitoumuksen?

22. Päätös adoptioneuvonnan keskeyttämisestä
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

23. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
Kun asiakas on perhe, tehdäänkö päätös molemmille erikseen?

24. Päätös adoptioneuvonnan väliaikaisesta keskeyttämisestä
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

25. Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos
olet valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata
palautetta asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.
Kun asiakas on perhe, tehdäänkö päätös molemmille erikseen?

26. Ilmoitus adoptionhakijoiden olosuhteiden muutoksesta
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

27.
Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos olet
valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata palautetta
asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.

28. Adoptioneuvonnan lausunto
(1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä, EOS=en osaa sanoa)
1

2

3

4

5

EOS

Asiakirjarakenne on tarpeellinen
Asiakirjarakenne on
voimassaolevan lainsäädännön
mukainen
Asiakirjarakenne soveltuu
asiakasprosessiin (esim. tiedot
sijaitsevat työprosessin kannalta
oikeassa asiakirjarakenteessa ja
järjestyksessä)
Asiakirjarakenteessa annettu
ohjeistus on riittävää ja
ymmärrettävää

29.
Tähän voit perustella ja tarkentaa edellä annettuja vastauksia (erityisesti jos olet
valinnut jonkin muun vastausvaihtoehdon kuin 5) sekä antaa vapaata palautetta
asiakirjarakenteeseen
Viime kädessä THL tarkistanee sen, onko asiakirja kaikissa kohdissa lainsäädännön
mukainen.

30. Haluan (valitse vaihtoehto ja paina "seuraava")
Päättää kyselyn ja lähettää vastauksen

Tapaamisten valvonnan asiakirjat
Lapsen elatusavun turvaamisen asiakirjat
Puolison elatusavun turvaamisen asiakirjat
Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamisen asiakirjat
Muut asiakirjat

60. Palautetta kyselystä
Tarpeellinen kysely! Olisi ollut hyvä saada tämä aikaisemmin että olisimme ehtineet
työntekijöiden kanssa paneutua tähän tarkemmin, mutta nyt toukokuu on ihan täynnä
eikä lisäaika enää olisi tuonut siihen mahdollisuutta. Kysykää, jos on jotain epäselvää.
Terveisin Kaisa Tervonen-Arnkil Pelastakaa Lapsista
Vastattuasi kyselyyn paina Lähetä-painiketta, jolloin kysely lähtee vastaanottajalle.
Sinulla on sen jälkeen mahdollisuus tallentaa vastauksesi itsellesi sopivalla tavalla.

