
Sukunimi, etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)Asiakkaan
henkilötiedot

Osoite

Alaikäisen holhooja ja hänen osoitteensa

Postinumero ja -toimipaikka Puhelin

Puhelin

Henkilötunnus

Vaatimukset

Muistutus
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
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Nimi

Osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Tapahtuma-aika

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

Ehdotukset asiantilan korjaamiseksi

Toimintayksikkö

Muistutuksen
tekijä
(jos muu kuin
asiakas)

Muistutuksen
kohde

Mistä asiasta 
halutaan
muistuttaa?

___ / ___ 20___
(viranomainen täyttää)

kts. liite

Hyvinvointitoimiala
TURKU



___ / ___ 20___
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Muistutuksen 
tekijä

Asiakkaan 
suostumus Suostun siihen, että sosiaalihuollon viranomainen tai muu sosiaalipalvelujen järjestäjä sekä terveydenhoito-

toimintaa harjoittavat saavat antaa ne asiakkuuttani koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen tämän muistutuksen 
selvittämistä varten sen estämättä, mitä asiakirjasalaisuudesta tai vaitiolovelvollisuudesta on säädetty.

Suostun siihen, että muistutusasiakirjat voidaan antaa tiedoksi sosiaaliasiamiehelle.

NimiVastauksen
antaja

Vastaus
perusteluineen

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

Virka-asema

___ / ___ 20___
Allekirjoitus Nimenselvennys

Muistutus (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 23§)

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viran-
haltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.

Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Muistutuksen tekeminen ei 
myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

Palautus:
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Kirjaamo
Yliopistonkatu 30
PL 670
20101 Turku

Varhaiskasvatuksen osalta:
Turun kaupungin varhaiskasvatus
Yliopistonkatu 27, 3. kerros
PL 355
20101 Turku
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