
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 1 (2) 
ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 
mukainen MUISTUTUS 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0
 Puhelin 015 783 111, vaihde www.vaalijala.fi Kotipaikka: Pieksämäki
 Faksi  015 7831 298 Alv rek.
Vaalijalan 
kuntayhtymä 

Vastaanotettu, päiväys ja vastaanottaja 

Tarvittaessa muistutuksen teossa auttaa kotikunnan sosiaaliasiamies. 
Muistutus lähetetään osoitteella: Vaalijalan kuntayhtymä/Kirjaamo, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. 

Ohje muistutuksen tekijälle 
Muistutuksen vastaanottaja on johtava lääkäri tai toiminnasta vastaava sektorijohtaja, joka vastaa kirjalli-
sesti noin neljän viikon kuluessa. Muistutukseen ei vastata sähköpostilla. Jos muistutukseen annettu vas-
taus ei tyydytä, asiaan voi edelleen tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle. Muistutusmenettelyä harkit-
sevan kannattaa kuitenkin ensin yrittää selvittää asia keskustelemalla asianomaisen toimintayksikön esi-
miehen kanssa. 

Asiakkaan 
henkilötiedot 

Sukunimi, etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus 

Osoite 

Postinumero ja toimipaikka Puhelin 

Alaikäisen huoltaja/edunvalvoja ja hänen osoitteensa 

Muistutuksen  
tekijä (jos muu kuin 
asiakas) 

Nimi 

Osoite 

Postinumero ja toimipaikka Puhelin 

Muistutuksen 
kohde 

Tapahtuma-aika, -paikka, toimintayksikkö 

Ketä/mitä muistutus koskee (esim. nimi ja virka-asema) 

Tapahtuman  
kuvaus (tarvittaessa 
eri liitteellä) 

 ks. liite 

Muistutuksen aihe Mistä asiasta halutaan muistuttaa 
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Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 2 (2) 
ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 
mukainen MUISTUTUS 
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 Faksi  015 7831 298 Alv rek.
Vaalijalan 
kuntayhtymä 

Vaatimukset asian 
suhteen 

Ehdotukset asiantilan korjaamiseksi 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Asiakkaan  
suostumus ja 
allekirjoitus 

Suostun siihen, että sosiaalihuollon viranomainen tai muu sosiaalipalvelun jär-
jestäjä sekä terveydenhoitotoimintaa harjoittavat saavat antaa ne asiakkuuttani 
koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tämän muistutuksen selvittämistä varten sen 
estämättä, mitä asiakirjasalaisuudesta ja vaitiolovelvollisuudesta on säädetty. 

 Kyllä  En 

Samalla suostun, että muistutusasiakirjat ja vastaus voidaan antaa tiedoksi sosi-
aaliasiamiehelle. 

 Kyllä  En 

______________ ________________________________________________ 
Päiväys Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Muistutuksen perusteella annettu vastaus (tarvittaessa eri liitteellä)  ks. liite 

Vastauksen 
antaja 

Nimi Virka-asema 

Vastaus  
perusteluineen 

sekä 

muistutuksen  
johdosta tehdyt 
toimenpiteet 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

______________ ________________________________________________ 
Päiväys Muistutukseen vastanneen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta
(laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeudesta, 23 §). 

Asiakirjat ja vastaus liitteineen on palautettu 
 asiakkaalle/muistutuksen tekijälle 
 sosiaaliasiamiehelle 

Päivämäärä 
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