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Esityksen rakenne

1)

Yleisiä oppeja salassa pidettävien tietojen vaihdosta
ja moniammatillisesta yhteistyöstä

2)

Uuden sosiaalihuoltolain säännöksistä

3)

Muiden lakien säännöksistä:

a) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
b) Laki holhoustoimesta
c) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
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Perusoikeuksien toteuttaminen ja
yhteensovittaminen
Perustuslaki 22 §: Julkisen vallan on turvattava
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Perustuslaki 7 §: Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen
vapauteen ja koskemattomuuteen
Perustuslaki 10 §: Yksityiselämän suoja
Perustuslaki 16 §: Sivistykselliset oikeudet
Perustuslaki 19 §: Oikeus sosiaaliturvaan
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”Salassapitovelvolliset eri sektorin viranomaiset saavat
keskenään vaihtaa vapaasti salassa pidettäviä tietoja,
kunhan tiedot eivät leviä salassapitovelvollisten piirien
ulkopuolelle.”

Lähde: Pahlman (toim.):
Asiakirjajulkisuus ja tietosuoja sosiaalija terveydenhuollossa (2005)
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 Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen ja oikeus
saada salassa pidettäviä tietoja. Kaksisuuntaisuus.

 Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen/hankkiminen
voi siis perustua joko asiakkaan tai tämän laillisen
edustajan antamaan suostumukseen tai
nimenomaiseen lain säännökseen.

 Moniammatillisessa sektorirajat ylittävässä

yhteistyössä kiinnitettävä erityistä huomiota
tietosuojaan.
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SUOSTUMUS

TAI
LAIN NIMENOMAINEN
SÄÄNNÖS
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Moniammatillinen tiimi työmenetelmänä (normaalitilanne)

1) Kirjallinen nimenomainen suostumus asiakkaalta
2) Asiakas lisäksi itse mukaan tilanteisiin, joissa tietoja

vaihdetaan
3) Jos ei saada suostumusta tai se on peruttu, tutkii kukin
osaltaan, onko lakiin perustuvaa oikeutta tietojen vaihtoon
4) Ilman hankittua suostumusta tai laillista perustetta voi
asiaa käsitellä vain niin, että ei voida tunnistaa henkilöä,
jonka asioista puhutaan.
5) Jokainen tiimin jäsen on vastuussa omalta osaltaan
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MITÄ SUOSTUMUKSELTA VAADITAAN
Irma Pahlmanin mukaan
1. Riittävä kyky (ja ymmärrys) päättää,
2. Riittävät tiedot (tietoa riittävästi ja ymmärrettävästi ->
potilaslain 5 § ja asiakaslain 5 §),
3. Riittävä harkinta päätöksen pohjana,
4. Vapaaehtoisuus; ei pakkoa tai painostusta,
5. Suostumus annettava ennen toimeen ryhtymistä,
6. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen ei ole olemassa
suostumusta, ellei sitä korvata uudella suostumuksella.

8

LAILLINEN EDUSTAJA
Laillinen edustaja voi olla

1) Valtuutettu asiamies
2) Alaikäisen lapsen huoltajat (yhteistoimintaperiaate!)
3) Alaikäisen lapsen edunvalvoja
4) Täysi-ikäisen henkilön edunvalvoja (kelpoisuus!)
5) Täysi-ikäisen henkilön edunvalvontavaltuutettu
(kelpoisuus!)
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MERKINNÄT TIETOJEN
LUOVUTTAMISESTA (KIRJAAMINEN)

 Asiakaslain 28 §:ssä ja potilaslain 13.6 §:ssä ovat



säännökset tietojen antamisen ja luovuttamisen
sekä niiden perusteiden merkitsemisestä
asiakasasiakirjaan/ potilasasiakirjoihin.
Uudessa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 10 ja
11 §:issä ovat yksityiskohtaiset tarkemmat
velvoitteet merkintöjen sisällöstä.
Merkintöjen tekemisellä on kontrollitehtävä ja
oikeusturvatehtävä.
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Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 7 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen kirjaaminen
sosiaalihuollon toimintayksikön sisäisessä yhteistyössä
Kun sosiaalipalvelua toteuttaa sosiaalihuollon toimintayksikössä sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstö yhdessä, asiakkaasta laaditaan yhteinen
toteuttamiskertomus. Lisäksi asiakkaalle voidaan laatia yhteinen
asiakassuunnitelma ja muita tarpeellisia yhteisiä asiakasasiakirjoja. Tässä
momentissa tarkoitetut yhteiset asiakasasiakirjat talletetaan sosiaalihuollon
asiakasrekisteriin.
Henkilöllä, joka osallistuu edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteisen
palvelun toteuttamiseen, on oltava pääsy tehtävissään tarvitsemiinsa
yhteisiin asiakasasiakirjoihin. Yhteisestä asiakassuunnitelmasta voidaan
tallettaa tarvittaessa kopio potilasrekisteriin.
Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön terveyden- ja sairaanhoitoa
koskevat potilastiedot merkitään potilasasiakirjoihin ja talletetaan
potilasrekisteriin siten kuin erikseen säädetään.
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Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 8 §
Asiakastietojen kirjaaminen organisaatioiden välisessä monialaisessa
yhteistyössä
Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvat henkilöt voivat
salassapitosäännösten estämättä:
1) kirjata edustamansa organisaation asiakirjoihin sellaiset yhteistyössä
saamansa sosiaalihuollon asiakastiedot, jotka ovat tarpeellisia yhteisen
asiakkaan asian hoitamiseksi sanotussa organisaatiossa;
2) tallettaa yhteistyön perusteella laaditun asiakassuunnitelman, muistion
tai vastaavan asiakirjan sanotussa organisaatiossa, jos se on asiakkaan
kannalta tarpeellista siinä asiassa, jonka hoitamiseksi asiakirja on laadittu.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja asiakastietoja koskeviin
salassapitovelvoitteisiin ja niistä poikkeamiseen sovelletaan, mitä
asiakaslain 14–16, 19 ja 27 §:ssä säädetään, riippumatta siitä, minkä
organisaation asiakirjoihin ne sisältyvät.

12

SHL 35 §:n 1, 2 ja 3 mom.
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu
terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen,
liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin,
Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai
ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka
sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja
tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta
vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.
Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta
huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii,
1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta
salassapitosäännösten estämättä viipymättä.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien
salassapitosäännösten estämättä.
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SHL 36 §:n 4 mom.
Palvelutarpeen arviointi
Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa
yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä
muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä
hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa
sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset
samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on
annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen.
Arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja
otettava huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä erityistä tukea
tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.
Ikääntyneen väestön palvelutarpeen selvitystä tehtäessä on lisäksi
noudatettava, mitä vanhuspalvelulaissa säädetään. Lastensuojelutarpeen
selvittämisestä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä säädetään
lastensuojelulaissa.
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SHL 39 §:n 3 mom.
Asiakassuunnitelma
Asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa. Suunnitelman sisältö
on sovitettava yhteen henkilön tarvitsemien muiden hallinnonalojen
palvelujen ja tukitoimien kanssa. Velvollisuudesta suunnitelman
laatimiseen sekä suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on
lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. Sen estämättä, mitä
muualla laissa säädetään, voidaan asiakkaan suostumuksella laatia
sosiaalihuollon ja muiden hallinnonalojen palveluja ja tukitoimia
koskeva yhteinen suunnitelma, jossa on suunnitelman laatimiseen ja
käyttöön nähden tarpeellisia tietoja. Yhteisen suunnitelman
laatimisesta ilman asiakkaan suostumusta säädetään erikseen.
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SHL 40 §
Ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta
Jos asiakkaan tarpeisiin ei voida vastata vain sosiaalihuollon toimin, asiakkaan
palvelutarpeen arvioinnista vastaavan sosiaalihuollon ammattihenkilön,
omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän on
asiakkaan suostumuksella otettava yhteyttä siihen viranomaiseen, jonka vastuulle
tarvittavien toimien järjestäminen ensisijaisesti kuuluu.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen viranomaisen tulee
asiakkaan suostumuksella ilmoittaa siihen yhteyttä ottaneelle viranomaiselle
ilman aiheetonta viivytystä, mihin toimiin se on ilmoituksen johdosta ryhtynyt.
Ilmoittamista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos se on ilmeisen tarpeetonta.
Tietojen luovuttamisesta ilman asiakkaan suostumusta säädetään sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000). Asiakkaan
ohjaamisesta toimivaltaiseen viranomaiseen säädetään hallintolaissa.
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SHL 41 §
Monialainen yhteistyö
Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi
toimenpiteestä vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, että
käytettävissä on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja
osaamista. Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen
tai muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava
toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin
tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen.
Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että sosiaalihuollon ja
tarvittaessa muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen
kokonaisuuden. Työntekijän on oltava tarpeen mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja
asiantuntijoihin sekä tarvittaessa henkilön omaisiin ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin
siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään.
Tietojen antamisesta ilman asiakkaan suostumusta ja asiakastietojen kirjaamisesta
monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa sekä
sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada laissa säädettyjen tehtäviensä
suorittamiseksi tarpeellista virka-apua muilta viranomaisilta säädetään sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.

17

Vanhuspalvelulain 25 §
Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu
terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen
pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään
saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä
henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan,
terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä
ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle
viranomaiselle.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on
ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön
kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin
ennen kotiuttamista.
Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien
salassapitosäännösten estämättä.
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Asiakaslain 16 §
Suostumus tietojen antamiseen
Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan
nimenomaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen
säädetään. Milloin asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida
annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen
laillisen edustajansa suostumuksella. Tietoja ei kuitenkaan saa
antaa alaikäisen asiakkaan laillisen edustajan suostumuksella, jos
edustajalla itsellään ei ole oikeutta tiedon saantiin 11 §:n 3
momentissa tarkoitetusta syystä.
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Asiakaslain 17 §:n 1 ja 2 mom.
Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi
Jos 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas tai hänen
laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, sosiaalihuollon
järjestäjä tai toteuttaja saa antaa asiakirjasta salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja,
jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen
selvittämiseksi, hoidon, huollon tai koulutuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi taikka
toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Tietoja saa kuitenkin antaa vain, jos:
1) se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpeessa terveytensä,
kehityksensä tai turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi eikä hoidon tai huollon tarvetta
muutoin voida selvittää taikka hoidon tai huollon toimenpiteitä toteuttaa;
2) tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi; tai
3) tieto on tarpeen asiakkaan välttämättömien etujen ja oikeuksien turvaamiseksi eikä
asiakkaalla itsellään ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tietoja saa antaa toiselle sosiaalihuollon
viranomaiselle, sen toimeksiannosta sosiaalihuollon tehtäviä suorittavalle henkilölle tai
yhteisölle sekä muulle viranomaiselle.
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Asiakaslain 17 §:n 3 ja 4 mom.
Yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävälle taikka yksityiselle
terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilölle sosiaalihuollon
järjestäjä tai toteuttaja saa antaa tietoja 1 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa kuitenkin vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä
asiakkaan välittömän hoidon tai huollon toteuttamiseksi tai muusta
tähän rinnastettavasta syystä.
Lisäksi sosiaalihuollon viranomainen saa 1 momentin 1–3 kohdassa
säädetyillä edellytyksillä antaa tietoja asiakkaan lailliselle edustajalle
taikka muulle henkilölle tai yhteisölle, jolle tiedon antaminen on
välttämätöntä asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen
selvittämiseksi taikka sosiaalihuollon toimenpiteen toteuttamiseksi.
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Asiakaslain 18 §:n 1 ja 2 mom.
Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta
eräissä muissa tilanteissa
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai
henkilötietolaissa säädetään, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa, jos se on
välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa
tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen edustajan
suostumuksesta riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle asiassa, jossa
sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus panna asia
vireille taikka osallistua vireillä olevan asian käsittelyyn tai toimeenpanoon antamalla
lausunto tai selvitys taikka muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tiedon salassa pidettävästä
asiakirjasta saa antaa sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle etuutta
koskevan väärinkäytöksen selvittämiseksi, jos väärinkäytöstä on perusteltua syytä
epäillä.
Sosiaalihuollon järjestäjän tai toteuttajan tulee pyydettäessä antaa asiakkaan tai tämän
laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta tieto salassa pidettävästä asiakirjasta
poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle, jos se on tarpeen sellaisen rikoksen
selvittämiseksi, josta säädetään ilmoitusvelvollisuus rikoslain (39/1889) 15 luvun 10
§:ssä, taikka jonka enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.
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Asiakaslain 18 §:n 3 ja 4 mom.
Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tiedon, kun
epäillään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta taikka silloin, kun epäillään
jonkun syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään rikokseen, jos
sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen
edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Lisäksi
sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja saa salassapitovelvollisuuden estämättä
ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja
uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain
mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella
hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.
(20.3.2015/270) [HE 333/2014]
Sosiaalihuollon viranomainen saa 1–3 momentissa tarkoitettujen tapausten
lisäksi antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos se on välttämätöntä
tarkistettaessa sosiaalihuollon viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän
hoitamiseksi olennaisen tärkeää tietoa tilanteissa, joissa viranomaisella
itsellään on oikeus saada tieto.
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Asiakaslain 20 §
Velvollisuus antaa sosiaalihuollon viranomaiselle salassapidettäviä tietoja
Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos,
eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä,
sosiaalipalvelun tuottaja, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai
toimintayksikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan
sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten
estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat
tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat
välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon
järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle
annettujen tietojen tarkistamista varten.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos sosiaalihuollon
viranomainen ei saa riittäviä tietoja ja selvityksiä edellä mainituilta tahoilta ja jos on
perusteltua syytä epäillä asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa antamien tietojen
riittävyyttä tai luotettavuutta. Pyyntö tulee esittää kirjallisena rahalaitokselle ja pyynnön
esittämistä koskevan päätöksen on oikeutettu tekemään sosiaalihuoltolain 6 §:ssä
tarkoitetun toimielimen määräämä sosiaalihuollon viranhaltija. Ennen kuin pyyntö tehdään
rahalaitokselle, on asiakkaalle annettava siitä tieto.
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Asiakaslain 22 §
Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus saada virkaapua
Sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus saada laissa
säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista
virka-apua muilta viranomaisilta.
Virka-avun antajan tulee salassapitovelvollisuuden
estämättä ilmaista sosiaalihuollon viranomaiselle
virka-aputehtävän edellyttämät tiedot.
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Julkisuuslain 7 luvun säännökset
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7
luvussa ovat yleissäännökset salassapidosta
poikkeamisesta, kts. ainakin:
26 § Yleiset perusteet salassapidosta
poikkeamiseen
29 § Salassa pidettävien tietojen antaminen toiselle
viranomaiselle

26

Edunvalvonnan tarpeesta ilmoittaminen

 Jos täysi-ikäinen henkilö tarvitsee edunvalvojaa

jonkin asian tai asioiden hoitoon, voi kuka tahansa
lain mukaan tehdä maistraatille ilmoituksen
edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä
salassapitovelvollisuutensa estämättä (Laki
holhoustoimesta 91 §).

 Sosiaalihuollon puolella asiakaslain 9.2 §:ssä täysiikäisen ilmeisen edunvalvonnan tarpeesta on
säädetty sosiaalihuollon viranomaiselle
ilmoittamisvelvollisuus.
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