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Tiivistelmä  
 
 
 
 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja hy-
vään kohteluun. Laissa säädetään asiakkaan oikeudesta saada selvitys toimenpidevaih-
toehdoista, oikeudesta päätökseen sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Laissa säädetään 
myös muun muassa salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävien tietojen 
luovuttamisesta.   
 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan kunnassa on oltava sosiaaliasiamiehen palvelut. Sosi-
aaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuollon asia-
kaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen tekemisessä sekä tiedot-
taa asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tulee antaa vuosittain sel-
vitys kunnanhallitukselle asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä.  
 
Turun sosiaaliasiamiehen selvitys perustuu asiakkaiden, heidän edustajiensa ja ammatti-
henkilöiden yhteydenotoista kerättyihin tietoihin. Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen 
kuuluvat kunnan järjestämät sosiaalipalvelut sekä yksityiset sosiaalipalvelut. 
 
Vuonna 2015 otettiin eniten yhteyttä toimeentulotukea koskevista asioista, joita oli lähes 
puolet yhteydenotoista. Noin 20 prosenttia yhteydenotoista koski lastensuojelua. Muista 
sosiaalihuollon palveluista yhteydenottoja on huomattavasti vähemmän. Kaikkiaan yhtey-
denottoja vuonna 2015 oli 542, kun niitä vuonna 2014 oli 507. Eniten yhteydenotot koskivat 
asiakkaan saamaa sosiaalihuollon päätöstä, palvelun toteuttamista sekä informaatiota so-
siaalipalveluista. 
 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin 37. Vuonna 2014 muistutuksia 
tehtiin 19. Eniten vuonna 2015 tehtiin muistutuksia toimeentulotuesta, lastensuojelusta ja 
vammaispalveluista. 
 
Selvityksen loppuosassa olen joiltakin osin käsitellyt uutta sosiaalihuoltolakia, lapsiperhei-
den kotipalvelua, omavalvontaa ja vanhuspalvelujen toimeenpanon valvontaa. 
 
Yhteistyö asiakkaiden asioissa on sujunut erittäin hyvin hyvinvointitoimialan työntekijöiden 
ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kiitän lämpimästi näistä monista yhteistyön vuo-
sista! 
 
 
 
 
 
Turussa toukokuussa 2016 
 
 

 
Rita Salviander 
Turun kaupungin sosiaaliasiamies 
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1. Johdanto 
 
 
1.1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
 

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (asiakaslaki) säädetään asiak-
kaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvistä keskeisistä oikeudellisista peri-
aatteista.  
 
Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun ilman syrjintää. Hyvä kohtelu edellyttää sitä, että 
asiakkaan ihmisarvoa ei loukata ja että asiakkaan arvokkuus säilytetään kaikissa tilanteis-
sa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomuk-
set ja mielipide ja kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan.  
 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on: 
- oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää 
- oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon 

otetuksi sosiaalihuollon toteutuksessa 
- oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista 
- oikeus saada päätös tai yksityisessä sosiaalihuollossa kirjallinen sopimus 
- oikeus saada palvelu- tai hoitosuunnitelma 
- oikeus saada ja tarkastaa itseään koskevia tietoja 
- oikeus tehdä muistutus saamastaan palvelusta tai kohtelusta 
- velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot. 
 

Lakia sovelletaan sekä julkisen että yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon. Palveluita 
ovat sosiaalihuoltolaissa ja erillislaeissa määritellyt palvelut kuten toimeentulotuki, päih-
dehuolto, lastensuojelu, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, vanhustenhuolto, vammais- ja 
kehitysvammapalvelut, kotihoito ja lasten päivähoito. 
 
Viranomaisen järjestämää sosiaalihuoltoa ovat valtion, kunnan tai kuntayhtymän järjestä-
mä sosiaalihuolto. Kunnan järjestämää sosiaalihuoltoa on myös yksityisen palveluntuotta-
jan toteuttama sosiaalihuolto, kun järjestämisen perusteena on ostopalvelusopimus, kun-
nan toimeksianto, maksusitoumus tai palveluseteli. Yksityisesti järjestetyllä sosiaalihuollol-
la tarkoitetaan asiakkaan ja yksityisen sosiaalihuollon toteuttajan väliseen sopimukseen 
perustuvia sosiaalihuollon palveluja ja tukitoimia. Yksityisiin palveluihin sovelletaan myös 
kuluttajansuojaa koskevia normeja. 
 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: 
 
- neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
- avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
- toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
- seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys 

vuosittain kunnanhallitukselle. 
 

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava eikä hänellä ole itsenäistä päätösvaltaa. So-
siaaliasiamiehen tulee olla puolueeton ja riippumaton. Sosiaaliasiamiehen tehtäväaluee-
seen kuuluvat sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon palvelut. 

 
Asiakaslaki astui voimaan vuonna 2001. Vuoden 2015 alussa asiakaslakia muutettiin siten, 
että valvontaviranomainen eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tai 
aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toi-
mintayksikössä. 
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1.2 Sosiaaliasiamiestoiminta Turussa 
 

Turussa sosiaaliasiamiehenä on Turun kaupunginhallituksen päätöksellä toiminut VTM Rita 
Salviander 1.1.2001 alkaen. Hallinnollinen sijoituspaikka on Turun kaupungin hyvinvointi-
toimialan yleishallinto.  
 
Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen puhelinaikana maanantaista torstaihin 
kello 10 – 12, jolloin tarvittaessa voi varata tapaamisajan. Sosiaaliasiamies voi myös asiak-
kaan pyynnöstä osallistua asiakkaan ja viranomaisten välisiin neuvotteluihin. Sosiaaliasia-
miehen toimisto on osoitteessa Yliopistonkatu 30.  
 
Tietoa sosiaaliasiamiestoiminnasta ja Turun sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat Turun 
kaupungin www-sivuilla. Sivulla on tulostettavassa muodossa oleva muistutuslomake sekä 
muun muassa asiakkaan rekisteritietoihin liittyviä lomakkeita. 
  

2. Sosiaaliasiamiehen asiakkaiden esille tuomat asiat vuonna 2015 
 

2.1 Yhteydenottojen taustatiedot  
 
Asiakasyhteydenottojen tilastoinnissa on käytetty valtakunnallisia ohjeita, joiden mukaan 
asiakkaiden yhteydenotot on kirjattu palveluittain asiatapahtumina. Mikäli asia koski muita 
kuin kunnan sosiaalipalveluita, käytettiin luokkaa muut. Tilastoinnissa käytetyt kriteerit ovat 
eriteltynä liitteessä 1.  
 
Yhteydenottoja oli 542 vuonna 2015. Vuonna 2014 niitä oli 507 ja vuonna 2013 634.  
 
Yhteyttä ottaneiden asioista on kerätty yhteydenoton syyn ja asian kohteena olevan sosiaa-
lipalvelun lisäksi tiedot yhteydenoton tavasta, palvelun tuottajasta, yhteydenottajasta ja asi-
ointikielestä.    
 
Yhteydenottajista 80 % otti yhteyttä omassa tai perheensä asiassa. Asiakkaan edustaja otti 
yhteyttä 14 %:ssa asioista. Asiakkaiden edustajat olivat täysi-ikäisten lasten vanhempia ja 
iäkkäiden vanhempien lapsia, jotka halusivat selvittää sosiaalipalvelujen järjestämistä lä-
heisensä puolesta. Työntekijöiden yhteydenottoja asiakkaan asiassa oli 5 %. Työntekijät 
olivat muun muassa diakoneja, sosiaalityöntekijöitä, järjestöjen työntekijöitä ja tukihenkilöi-
tä.  
 
Yhteydenotoista 83 % koski kaupungin järjestämää sosiaalihuoltoa ja 4 % ostopalveluja. 
Kuntayhtymän palveluja ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja koski muutama yhteydenotto. 
Muita kuin kunnan sosiaalihuollon palveluja koskevia yhteydenottoja oli 11 %. Näihin kuu-
luivat muun muassa Kelan palvelut. Nämä yhteydenotot on tilastoitu kohtaan ”muu” myös 
kaikissa muissa tilastoluokissa.  
 
Yleensä asiakkaat ottivat yhteyttä puhelimitse. Sähköpostilla otti yhteyttä vajaa neljännes. 
Tarvittaessa järjestettiin tapaaminen tai asiakkaan pyynnöstä sosiaaliasiamies osallistui 
asiakaspalavereihin. 
 
Taustatiedot yksityiskohdittain ovat liitteessä 2. 
  

2.2. Yhteydenottojen syyt 
 

Yhteydenotoista 65 % koski tyytymättömyyttä palveluihin, 35 % oli luonteeltaan tiedustelua. 
 
Eniten yhteydenotot koskivat sosiaalihuollon päätöksiä, palvelun toteuttamiseen liittyviä 
asioita ja informaatiota palveluista. Näitä käsitellään erikseen eri palveluiden ja etuuksien 
yhteydessä. 
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Muita syitä, jotka tilastoitiin, olivat käsittelyajat, tietosuoja, maksuasiat, kohtelu, itsemää-
räämisoikeus ja selvitys toimenpidevaihtoehdoista. 
 
Yhteydenottojen syyt vuosina 2011–2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Kohdassa muut ovat asiat, jotka ovat sosiaaliasiamiehen varsinaisen tehtäväalueen ulko-
puolella. Kolmasosa näistä yhteydenotoista koski Kelan palveluita ja kolmasosa muiden 
kuntien sosiaalipalveluita. Osassa näistä oli kyse epäselvyyksistä siitä, minkä kunnan jär-
jestämisvastuulla ko. sosiaalipalvelu oli. Muut asiat koskivat muun muassa paluumuuttoa, 
velkaneuvontaa, lähestymiskieltoa ja edunvalvontaa.  
 

2.3. Yhteydenotot palveluittain 
 
Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen kuuluvat kunnan järjestämisvastuulla olevat sosiaa-
lihuollon palvelut.  
 
Uusi sosiaalihuoltolaki tuli pääosin voimaan 1.4.2015. Kotipalvelua koskeva säännöstö tuli 
kuitenkin voimaan jo 1.1.2015. Sosiaalihuoltolaissa määritellään uudella tavalla muun mu-
assa ehkäisevät perhepalvelut, sosiaalinen kuntoutus ja tilapäisen asumisen järjestäminen 
sekä sosiaaliohjaus. Uutena sosiaalipalveluna on esimerkiksi lapsen ja vanhemman välisen 
tapaamisen valvonta. Lapsiperheiden kotipalvelu on uuden sosiaalihuoltolain mukaan sub-
jektiivinen palvelu. Tämän mukaan lapsiperheiden kotipalvelua on myönnettävä kunnan va-
raamista määrärahoista riippumatta, mikäli perhe täyttää laissa palvelun saamiselle asete-
tut edellytykset. 
 
Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia sosiaalipalveluja ovat muun muassa 
vammaispalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto, toimeentulotuki, lastensuojelu, kuntout-
tava työtoiminta, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sovittelu, perhehoito ja 
omaishoidon tuki. Laissa lasten päivähoidossa sovelletaan sosiaalihuollon asiakaslakia ja 
myös se kuuluu sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen.  
 
Selvityksessä palvelujaotteluun kuuluu sekä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita että eri-
tyislainsäädännön nojalla myönnettäviä palveluita. Yhteydenotot on tilastoitu seuraaviin 
palveluihin: toimeentulotuki, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, perheasiat, ikäänty-
neiden palvelut, lastensuojelu, omaishoidontuki, kotihoito, päihdehuolto, lasten päivähoito, 
lapsiperheiden kotipalvelu ja muut sosiaalipalvelut sekä muut yhteydenotot.  
 
Toimeentulotukeen liittyvistä asioista otetaan sosiaaliasiamieheen eniten yhteyttä. Vuonna 
2015 52 % koski toimeentulotukea. Vuonna 2014 prosenttiosuus oli sama. Seuraavaksi 
eniten on lastensuojelun yhteydenottoja, joita oli vuonna 2015 20 % yhteydenotoista. Muita 
sosiaalipalveluja koskevia yhteydenottoja oli alle 5 %. 
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Kohdassa muut ovat ne palvelut, jotka eivät ole kunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä, 
kuten esimerkiksi Kelan palvelut.  Näitä yhteydenottoja oli 12 % kaikista yhteydenotoista.  
 
Yhteydenotot palveluittain vv. 2011–2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraavassa käsitellään palveluittain, minkälaisia asioita asiakkaat toivat yhteydenotois-
saan esille. Kunkin palvelun kohdalla on lyhyesti selvitetty, minkälaisia muutoksia lainsää-
däntöön on tullut vuoden 2015 aikana. 
 
Toimeentulotuki 
 
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoi-
tuksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä suoriutumista. 
Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vä-
hintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukea maksetaan perustoimeentulotukena, 
täydentävänä toimeentulotukena ja ehkäisevänä toimeentulotukena.  
 
Toimeentulotukilain mukaan ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. tuen saa-
jan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai ta-
loudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi 
sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tehtäviin. Ehkäisevää toi-
meentulotukea kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaisesti. Turun peruspalvelu-
lautakunta on päättänyt ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteista 11.1.2012. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että ehkäisevään toimeentulotukeen käytettäi-
siin vähintään 3,3 % varsinaisen toimeentulotuen (perustoimeentulotuki ja täydentävä toi-
meentulotuki) menoista.  
 
Toimeentulotuessa on ollut väliaikaisesti voimassa perhekohtainen ansiotulovähennys, jo-
ka on 20 % tuloista ja enintään 150 € kuukaudessa. Ansiotulovähennys muutettiin pysy-
väksi 1.1.2015 ja samalla se muutettiin tulonsaajakohtaiseksi. Toimeentulotuen perusosaa 
korotettiin 1,1 % vuoden alussa, jolloin perusosa yhden hengen taloudessa oli 485,50 €. 
 
Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy Kelan hoidettavaksi vuoden 
2017 alusta. 
 
Turussa aloitettiin loppuvuodesta 2015 toimeentulotuen sähköinen hakemusmenettely. 
Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja voi seurata www.turku –sivulla. 
 
Turussa toimeentulotukea koskevista yhteydenotoista vuonna 2015 lähes puolet koski asi-
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akkaan saamaa päätöstä. Tietoa toimeentulotuesta tarvitsi 29 % yhteydenottajista. Tieto 
koski yleistä informaatiota toimeentulotuesta, mutta useimmiten yksilön tai perheen nimen-
omaisessa tilanteessa. Yhteydenotoista 23 % koski palvelun toteuttamista. Asiakkaan yh-
teydenotto saattoi koskea useampaa syytä, jolloin se on tilastoitu pääasiallisten syiden pe-
rusteella esimerkiksi päätökseen ja palvelun toteuttamiseen.  
 
Yhteydenottojen syyt toimeentulotuessa vv. 2013–2015  
 
 

          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Toimeentulotukipäätökset 
Toimeentulotukipäätöksiä koskevia yhteydenottoja oli 135 (48 % toimeentulotukeen liittyvis-
tä asioista). Yleensä sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä, kun asiakas oli saanut osittain 
tai kokonaan kielteisen päätöksen. Asiakkaat toivoivat saavansa selvityksen, miten päätök-
sen lopputulokseen on päädytty ja toivoivat arviota siitä, voisiko oikaisuvaatimuksen teke-
mällä saada muutoksen päätökseen. Asiakkaat pyysivät myös sosiaaliasiamiestä olemaan 
yhteydessä päätöksentekijöihin esimerkiksi silloin, kun hakemukseen ei oltu kirjattu pää-
töksenteon kannalta oleellisia asioita. Asiakkaat toivoivat tietoa siitä, minkälaisia perustelu-
ja kannattaisi mahdolliseen muutoksenhakuun tehdä.  
 
Osalla asiakkaista on huomattavia vaikeuksia hakea kirjallisesti toimeentulotukea ja toimit-
taa kaikki tarvittavat liitteet. Asiakkaat toivoivat apua toimeentulotuen hakemiseen ja tilan-
teisiin, joissa pyydetään lisäselvityksiä. Mikäli hakemukseen ei liitetä kaikkia pyydettyjä sel-
vityksiä, seurauksena saattaa olla kielteinen toimeentulotukipäätös puuttuvien tietojen ta-
kia.   
 
Terveydenhuollon kustannuksista toimeentulotukimenona tulee yleensä vuosittain yhtey-
denottoja runsaasti. Vuoden alussa yhteydenottoja tulee yleensä siitä, että pienituloisilla 
henkilöillä on vaikeuksia kustantaa lääkkeitään ennen maksukaton täyttymistä. Asiat koski-
vat usein maksusitoumuksen myöntämistä apteekkiin.  
 
Aiempien vuosien tapaan asiakkaat ottivat yhteyttä asumiseen liittyvistä asioista. Asiat kos-
kivat kohtuullisia asumiskustannuksia, muutosta aiheutuvia kustannuksia ja vuokravakuutta 
uuteen asuntoon muutettaessa. Asumisen järjestäminen vaikeutuu huomattavasti henkilöil-
lä ja perheillä, joilla vuokrarästejä, luottohäiriömerkintä ja/tai merkintä häiriön tuottamisesta 
aiemmassa asumisessa.   
 
Asiakkaat ottivat yhteyttä saatuaan kielteisen päätöksen vuokrarästejä koskevaan toimeen-
tulotukihakemukseen. Usein kielteisen päätöksen perusteluna oli se, että pitkäaikaisesti 
toimeentulotukea saaneen henkilön toimeentulotukipäätökseen oli kuukausittain jo sisälly-
tetty asumiskustannukset.  
 
Yhteydenottoja oli myös perheiltä, joissa tapaajavanhemman asunnon pienuus aiheutti asi-
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akkaiden kertoman mukaan haasteita lapsen luonapidolle. Kesällä 2015 toimeentulotuki-
päätöksessä hyväksyttäviä kohtuullisia asumiskustannuksia korotettiin niiden tapaajavan-
hempien osalta, joilla on useampia lapsia.  
 
Iltalukiossa opiskelevat tai sitä suunnittelevat asiakkaat toivat esille ongelman, joka liittyy 
eri viranomaisten erilaisiin säännöksiin: työvoimahallinto tulkitsee, että iltalukiolainen on 
täysipäiväinen opiskelija. Kelan tulkinnan mukaan iltalukiossa opiskeleva ei ole päätoimi-
nen opiskelija, jolla olisi oikeus opintoetuuksiin. Toimeentulotuen perusosaa saatetaan 
alentaa, mikäli henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt työstä tai julkisesta työvoi-
mapalvelusta. Alentaminen voidaan tehdä myös, jos henkilö laiminlyönnillään aiheuttaa 
sen, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua voida tarjota. Turun ylioppilaskyläsäätiöltä ilta-
lukiolainen voi saada asunnon ainoastaan, mikäli päätoimisia opiskelijahakijoita ei ole. 
 
Palvelun toteuttaminen toimeentulotuessa 
Palvelun toteuttamiseen on tilastoitu asiat, jotka koskevat asian käsittelytapaa sekä pää-
töksen saamiseen ja viranomaisten yhteydenpitoon liittyviä ongelmia. Toimeentulotukeen 
liittyvistä yhteydenotoista 66 (23 %) koski palvelun toteuttamista.  
 
Yhteydenotot koskivat pääosin etuuskäsittelyn pyytämiä lisäselvityksiä toimeentulotukipää-
töstä tehtäessä. Asiakkaat eivät aina tienneet, millä tavoin selvittää asiaa. Toivomuksena 
esitettiin, että etuuskäsittely antaisi jonkin esimerkin tai vaihtoehdot, millä tavoin selvittää 
asiaansa. Asiakkaat kokivat, että he joutuvat antamaan selvityksiä ja todisteluja toistuvasti 
samoista asioista. Asiakkaat toivoivat, että asiakkaan selvittämät asiat kirjattaisiin näkyvästi 
niin, että esimerkiksi päätös Kelan hoitotuesta näkyisi päätöksentekijälle eikä niitä pyydet-
täisi toistuvasti. 
 
Asiakkaat toivoivat, että päätöksessä ilmoitettaisiin selkeästi, mitä laskuja on maksettu suo-
raan laskuttajalle. Esimerkiksi vuokran maksussa asiakkaalle saattaa jäädä epäselväksi, 
mikä on hänen osuutensa laskusta, kun asumistuki ja toimeentulotuen osuus on maksettu 
toimeentulotukena vuokranantajalle. 
 
Asiakkaat toivat esille, että aina ei kaikkiin hakemuksen vaatimuksiin annettu päätöstä ja 
asiakas jäi epätietoiseksi, miten toimia saadakseen päätöksen.  
 
Asiakkaat ottivat sosiaaliasiamieheen yhteyttä kiireellisissä asioissa, jolloin he eivät olleet 
tavoittaneet omaa sosiaalityöntekijäänsä tai omaa työntekijää ei oltu nimetty. Sosiaaliasia-
miehen asiakkailta saadun tiedon mukaan etuuskäsittelyssä on pystytty toimimaan asiak-
kaan edun mukaisesti myös esimerkiksi hankkimalla lisäselvityksiä, joita asiakas ei ole ky-
ennyt hankkimaan ja käsittelemällä ko. asia samana päivänä.  
 
Monella asiakkaalla vaihtui sosiaalityöntekijä, jolloin asiakkaat kokivat, että asioiden hoito 
vaikeutui huomattavasti. Yhteydenotot näissä asioissa tulivat myös asiakkaiden muilta 
työntekijöiltä, jotka pyrkivät hoitamaan heidän asioitaan.  
 
Asiakkaat ottivat yhteyttä myös siitä, että he eivät saaneet varattua aikaa sosiaalityönteki-
jälle tai sosiaaliohjaajalle. Saadun palautteen mukaan alkuvuonna 2015 ajan saamiseen 
sosiaalityöntekijälle saattoi kulua useita viikkoja.  
 
Asiakkaat toivoivat, että esimerkiksi koulutuksella kehitettäisiin työntekijöiden valmiuksia 
ymmärtää käytännön ongelmia, joita aiheutuu aikuisille, joilla on neurologisia poikkeamia.   
 
Tiedontarve 
29 % toimeentulotukiasioissa yhteyttä ottaneista tarvitsi tietoa toimeentulotuesta, sen saa-
misen edellytyksistä ja hakemisesta erityistilanteissa. Asiat koskivat myös käytännön me-
nettelytapoja ja käsittelyaikoja toimeentulotuessa. 
 
Asiakkaat ottivat yhteyttä muun muassa koskien toimeentulotuessa sovellettavia ohjeita 
Turussa. Asiat koskivat muun muassa kohtuullisten asumiskulujen suuruutta, vähäiseksi 
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katsottavaa tuloa ja harrastusmenojen hyväksymistä.  Asiakkaat totesivat, että useilla muil-
la paikkakunnilla soveltamisohjeet olivat luettavissa kunnan omalla sivulla.  
 
Useat tiedustelut koskivat sitä, miten pitkään jotakin tuloa voidaan ottaa huomioon. Nämä 
koskivat esimerkiksi veronpalautuksia, pelivoittoja ja aiempia ansiotuloja.  
 
Nuorten projekteissa toimivat työntekijät ottavat jonkin verran yhteyttä selvittäessään nuor-
ten asioita. 
 
Käsittelyajat 
Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukiasia on kiireellisessä tilanteessa käsiteltävä 
samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Muussa kuin kiireellisessä tilanteessa toi-
meentulotukipäätös on tehtävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saa-
pumisesta. Jos hakemus on puutteellinen, lisäselvitystä on pyydettävä viimeistään seitse-
mäntenä arkipäivänä saapumisesta. Hakemuksen täydentämisen jälkeen päätös on annet-
tava viivytyksettä tai viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä määräajan päättymisestä.  

 
Toimeentulotukilain mukaan asiakkaalle on järjestettävä mahdollisuus päästä keskustele-
maan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitse-
mäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Keskustelu voidaan järjes-
tää myös puhelimitse.  
 
Käsittelyajoista oli yhteydenottoja 8. Yhteydenotot koskivat muun muassa toimeentulotuki-
päätösten käsittelyaikoja, kun oli pyydetty lisäselvityksiä aiempien lisäselvitysten jälkeen. 
Yhteydenotot koskivat myös muutoksenhakujen käsittelyaikoja. Käsittelyaikoja koskevien 
yhteydenottojen määrä on vuosittain vähentynyt. Käsittelyaikaan ei ole tilastoitu niitä yhtey-
denottoja, jotka koskivat päätöksenteon kiirehtimistä akuutissa tilanteessa kuten esimerkik-
si lääkkeiden saamisessa.  
 
Sosiaaliasiamiehen asiakkaiden yhteydenotoissa tuli esille se, että kiireelliset päätökset 
pystyttiin tekemään toimeentulotukilain mukaisesti hakemuspäivänä tai seuraavana arki-
päivänä.   
 
Muut syyt yhteydenottoihin toimeentulotuessa 
Kohtelusta toimeentulotuessa oli 11 yhteydenottoa. Nämä koskivat asiakkaan kokemusta 
työntekijän käytöksestä tapaamisella tai puhelimessa. Tyytymättömyyttä herätti myös se, 
että asiakkaiden kertoman mukaan esimerkiksi sähköpostiin ei vastattu. 
 
Lastensuojelu 
 
Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalli-
seen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suo-
jeluun. 
 
Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan kunnassa tekemällä asiakassuunnitel-
ma ja järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat 
myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.  
 
Kunta järjestää lastensuojelun lisäksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe 
ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota 
annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvo-
lassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa.  
 
Sosiaalihuoltolain nojalla on lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi mahdollista saada perhe-
työtä, tukihenkilöitä ja –perheitä sekä vertaisryhmiä ilman lastensuojelun asiakkuutta. 
 
Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä ovat toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulo-
tuen ja lasten päivähoidon lisäksi muun muassa  

- tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen 
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- lapsen taloudellinen ja muu tukeminen (esimerkiksi koulunkäynnissä, ammatin 
ja asunnon hankkimisessa, harrastuksissa ja läheisten ihmissuhteiden ylläpitä-
misessä) 

- lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja 
- tehostettua perhetyötä 
- perhekuntoutusta sekä 
- muita lasta ja perhettä tukevia palveluja (THL, Lastensuojelun käsikirja) 

 
Lapselle on voitu 1.4.2015 alkaen järjestää kiireellinen avohuollon sijoitus.  

 
Vuonna 2015 lastensuojeluun liittyviä yhteydenottoja oli 106. Vuonna 2014 yhteydenottoja 
oli 105. Osa asiakkaista asioi uudestaan tilanteen muuttuessa.  
 
Yli puolet yhteydenotoista koski lastensuojelun avohuoltoa. Sijaishuoltoa, kiireellisiä sijoi-
tuksia, huostaanottoa ja huostaanoton purkua koskevia asioita oli vastaavasti vajaa puolet 
yhteydenotoista. Edellisenä vuonna 2014 lastensuojelun avohuollon osuus yhteydenotoista 
oli noin 30 % ja sijaishuoltoa ja huostaanottoja ja sijaishuoltoa koskevia yhteydenottoja lä-
hes 70 %.  
 
Lastensuojeluasiassa yhteyttä ottavilla asiakkailla on yleensä monia syitä yhteydenottoon-
sa. Eniten yhteydenotot koskivat asian toteuttamista ja käsittelyä lastensuojelussa. Hyvin 
usein asioihin liittyi myös asiakkaiden kokemus siitä, että heitä ja lasta ei ole kuultu ja 
kuunneltu. 
 
Asiakkaalla on oikeus pyytää asiakirjoihin merkityt tiedot itsestään ja huollossa olevista 
lapsistaan. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista, poistamista 
tai täydentämistä. Asiakastietojen tarkastamista ja korjaamista koskevat yhteydenotot 
vuonna 2015 koskivat lähes yksinomaan lastensuojelua. 
 
Yhteydenottojen syyt lastensuojelussa vuosina 2013–2015  
 

          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 
 
 
Lastensuojelun avohuoltoa koskevat asiat liittyivät muun muassa avohuollon sijoituksiin,  
tehostettuun perhetyöhön ja kaikilta osin asioiden dokumentointiin.  
 
Asiakkaat toivoivat, että lastensuojelun työntekijät huomioisivat perheen kokonaisuuden. 
Asiakkaat toivat esille mielipiteensä siitä, että pitemmällä tähtäimellä ei ole perheen eikä 
lasten edun mukaista se, että esimerkiksi vanhemman työ tai opiskelu vaarantuu.  
 
Avohuollon sijoituksia koskevissa asioissa asiakkaat toivat esiin kokemuksensa siitä, että 
tapaamisia oli rajoitettu, vaikka kyseessä oli lastensuojelun avohuolto.  
 
Osa lastensuojelun asiakasperheistä koki, että he eivät saaneet tarvitsemaansa apua ja tu-
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kea lastensuojelusta. Asiat koskivat myös laajemmin lapsiperheille ja lapsille saatavana 
olevia palveluja ja tukitoimia. Toisaalta monet kokivat lastensuojelun työntekijöiden kanssa 
keskustelun hedelmälliseksi. Myös tehostetun perhetyön osalta asiakkaiden näkemykset 
erosivat toisistaan: joidenkin mielestä perhetyö on rasite, joidenkin mielestä perhe on saa-
nut tarvitsemansa avun. Monet asiakkaat toivat esille avoimuuden ja luottamuksen tärkey-
den työntekijöiden ja vanhempien välisessä yhteistyössä.   
 
Asiakkaat toivoivat, että myös positiiviset asiat kirjataan. Asiakkaat toivoivat, että kun asia-
kirjoihin kirjataan tulkintoja, kirjataan se, kenen tulkinnasta on kyse. Asiakkaat toivoivat 
myös, että asiakirjoihin kirjataan muualta saatujen tietojen viranomaislähde, mikäli nämä 
kirjataan asiakirjoihin. Asiakastietojen dokumentoinnin osalta asiakkaat toivat esille, että 
kun tietojen korjaamisesta oli kieltäydytty, asiasta oli ilmoitettu kirjeellä ilman tiedonantoa 
siitä, miten asiakas voi viedä asian eteenpäin. 
 
Asiakkaat ottivat yhteyttä lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Yhteydenotot koskivat 
muun muassa ilmoittajan mahdollisuutta nimettömään lastensuojeluilmoitukseen ja toisaal-
ta ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeudesta ilmoituksen tekijän henkilöllisyyteen.   
 
Yksityisistä sijoituksista oli muutama yhteydenotto, jotka koskivat taloudellisia asioita. Yksi-
tyisestä sijoituksesta on kyse silloin, kun lapsen huoltaja sopii lapsen hoidosta ja kasvatuk-
sesta yksityishenkilön, esimerkiksi sukulaisen kanssa. Tällöin ei ole kyse lapsen sijoituk-
sesta, johon sosiaalitoimi olisi myötävaikuttanut. Lapsen huoltaja vastaa edelleen lapsen 
elatuksesta. Kunnalla on velvollisuus pitää rekisteriä kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsis-
ta.  
 
Suuri osa sijaishuoltoa koskevista yhteydenotoista liittyi lasten ja biologisten vanhempien 
yhteydenpitoon ja niiden rajoittamiseen sekä muutamissa tapauksissa valvottuihin tapaa-
misiin. Yleensä kyse oli siitä, että vanhemmat olisivat toivoneet enemmän tapaamisia kuin 
sallittiin. Joissakin tapauksissa asiakkaat kertoivat, että suullisesti oli rajoitettu tapaamisia, 
mutta he eivät olleet saaneet päätöstä asiasta. Lasten vanhemmat toivat esille ongelmalli-
sia tilanteita yhteydenpidossa kokiessaan, että sijaisperhe ei sitoudu yhteistyöhön lapsen 
vanhempien kanssa.   
 
Lapsen huostaanotto on kriisi lapselle, vanhemmille ja läheisille. Asiakkaat ehdottivat, että 
lastensuojelussa tehtäisiin kooste eri tahoista, joista vanhemmat voivat hakea tukea ja 
apua. Tämä voisi pitää sisällään kunnan palvelut, kirjallisuutta, järjestöjen palveluita, kriisi-
terapiatiedot jne. Kooste voitaisiin antaa muun tukemisen lisäksi.  
 
Usein yhteydenotot koskivat sitä, että vanhempien ja sijaisvanhempien oli vaikeaa tavoittaa 
sosiaalityöntekijöitä, jolloin olisi voitu sopia muun muassa tapaamisista ja muista välttämät-
tömistä asioista.  
 
Asiakkaat kertoivat yhteydenotoissaan, että viivästystä oli asiakassuunnitelmien laatimi-
sessa, muistutuksiin vastaamisessa sekä rekisteritietojen korjaamispyyntöihin vastaami-
sessa.  
 
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 
 
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain tarkoituk-
sena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenver-
taisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haitto-
ja ja esteitä.  
 
Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeavammaisten kuljetuspalve-
lut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä 
asunnon muutostyöt. Vammaisilla henkilöillä on näihin subjektiivinen oikeus.  
 
Kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat määrärahasidonnaiset palvelut, 
joita ovat kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumi-
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sessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet sekä ylimääräiset vaatetuskustannukset ja eri-
tyisravinto. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää kotona asumisen tukemi-
seen henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa julkisilla kulkuvälineillä.  
 
Vuonna 2015 yhteydenottoja vammaispalveluista oli 24. Vuonna 2014 niitä oli 25. Yhtey-
denottojen määrä on alle viisi prosenttia kaikista yhteydenotoista. Sosiaalihuoltolain mukai-
sista kuljetuspalveluista ei ollut yhteydenottoja. Palvelu tuli esille ainoastaan silloin, kun oli 
kyse eri vaihtoehtojen kartoittamisesta asiakkaan tilanteessa. Kehitysvammahuoltoa kos-
kevia asioita oli kahdeksan. 
 
Vammaispalveluista otettiin eniten yhteyttä vaikeavammaisten kuljetuspalveluista, henkilö-
kohtaisesta avusta ja palveluasumisesta.  
 
Asiakkaat tiedustelivat muun muassa yleistä tietoa siitä, miten vammaisen henkilön liikku-
minen turvataan. Sosiaaliasiamiestä pyydettiin myös selvittämään epäselvyyksiä kuljetus-
palvelun hakemiseen ja toteuttamiseen liittyen.  
 
Henkilökohtaista apua koskevat tiedustelut koskivat muun muassa epätietoisuutta siitä, 
miksi päätös oli tehty määräaikaiseksi, tietoa työsopimuksen laatimisen yksityiskohdista 
sekä avustajan palkanmaksua koskevia kysymyksiä. 
 
Palveluasumista koskevat yhteydenotot koskivat yksityisiä yksikköjä, joista kunta ostaa 
palvelut. Yhteydenotoissa otettiin esille muun muassa halukkuus vaihtaa asumisyksikköä 
tai tyytymättömyys yksikön palvelun laatuun tai terveydenhuoltoon. Joissakin tapauksissa 
tyytymättömyys kohdistui yksikön muihin asukkaisiin.  
 
Kehitysvammaisia henkilöitä koskevat asiat koskivat muun muassa erityishuolto-ohjelmaa 
ja sen merkitystä palvelujen kokonaisuudessa.  
 
Eräässä yhteydenotossa toivottiin yhteistyötä lastensuojelun ja vammaispalvelujen työnte-
kijöiden välillä palvelujen koordinoinnin ja kokonaisnäkemyksen saamiseksi lapsen ja per-
heen tilanteeseen.  
 
Ikäihmisten palvelut 
 
Sosiaalihuoltolain nojalla vanhuksille järjestetään muun muassa asumispalveluita, laitos-
huoltoa ja avohuollon palveluja. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. 
 
Osa vanhuspalvelulain säädöksistä on tullut voimaan asteittain. Vuoden 2015 alusta iäk-
käälle henkilölle on ollut nimettävä vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen to-
teuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Kunnalla on myös oltava riittävästi 
monipuolista erityisasiatuntemusta eri aloilta. Kaikissa toimintayksiköissä on ollut oltava 
omavalvontasuunnitelma 1.1.2015 alkaen.  
 
Vanhuspalvelulakia muutettiin vuoden 2015 alusta siten, että iäkkäiden henkilöiden hoito ja 
huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- 
ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Kunnan on myös selvitettävä mahdollisuudet 
vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla avopal-
veluilla ennen pitkäaikaista laitoshoitoa. 
 
Vanhusten sosiaalipalveluista oli 15 yhteydenottoa. Yhteydenottoja on vuosittain ollut suh-
teellisen vähän, enimmillään yhteydenottoja on ollut 22.  Useimmiten yhteydenottaja oli 
omainen tai ammattihenkilö. Vuoden 2015 yhteydenotoista kaksi koski kaupungin ostopal-
velupaikkaa, täysin yksityisistä palveluista ei ollut yhteydenottoja. 
 
Omaiset ja ammattihenkilöt ottivat yhteyttä siitä, että henkilöt, joilla yhteydenottajan näke-
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myksen mukaan ei ole edellytyksiä asua kotonaan, eivät ”pääse jonoon”. Tiedusteluja tuli 
myös siitä, miten menetellä, kun kolmen kuukauden odotusaika on menossa umpeen tai 
ylittynyt. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada ei-kiireelliset sosi-
aalipalvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluttua saatuaan myönteisen päätöksen palve-
lun järjestämisestä.   
Asiakkaat tiedustelivat myös muun muassa sitä, miten menetellä, kun muualla asuva van-
hus ja hänen omaisensa toivovat vanhuksen pääsevän Turkuun palveluasumisen piiriin.  
Yhteydenotot koskivat myös palveluasumispaikan valintaa silloin, kun omaiset toivoivat 
muuta palveluasumispaikkaa kuin mitä vanhustenhuollosta oli ehdotettu. Tiedustelut koski-
vat myös asiakasmaksuja, muun muassa käyttövaroja kaupungin palveluasumisyksikössä 
ja ostopalveluyksikössä sekä asiakasmaksun perusteita.  
 
Kotihoito  
 
Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain mukaisen 
kotisairaanhoidon. Kotihoitoa annetaan erityisesti vanhuksille ja vammaisille sekä pitkäai-
kaissairaille henkilöille. Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai 
alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henki-
lökohtaisista toiminnoista. Kotisairaanhoito suorittaa asiakkaan kotona sairaanhoidollisia 
toimia, seuraa asiakkaan terveydentilaa ja tukee omaisia. Kotihoito on sosiaalihuollon pal-
velu, vaikka siihen sisältyy myös terveydenhuollon palveluja.  
 
Kotihoitopalvelut perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laaditta-
vaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Palvelun järjestämisestä on tehtävä päätös ja sen li-
säksi päätös maksun määräytymisestä.   
 
Kotihoidon tukipalveluita ovat turvapalvelu, tukipalveluiden kaupparinki, saunapalvelu sekä 
palveluseteleinä maksettava siivouspalvelu. 
 
Yhteydenottoja kotihoidosta oli 15 kuten myös edellisenä vuonna. Asiat koskivat muun mu-
assa seuraavia asioita: 
- kotihoidon mahdolliset palvelut talon putkiremontin aikana 
- kotihoidon ja tukipalvelujen maksujen määräytyminen erityistilanteissa 
- asiakasmaksu, kun asiakas kokee, että ei ole saanut vastinetta maksulle 
- yksityisen mm. siivouspalveluja tuottavan yrityksen asiakasmaksut 
- kotihoidon ulkoiluun antama apu  
- palvelun laatu ja kotihoidon työntekijöiden vastuukysymykset asiakkaan hyvinvoinnista  
  
Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Sosiaalihuoltolain nojalla lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämä-
töntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perheelle on järjestettävä tarvittaessa kotipalvelua 
esimerkiksi perheenjäsenen vamman, sairauden, uupumuksen tai erityisen perhetilanteen 
vuoksi. Lapsiperheiden kotipalvelu on subjektiivinen oikeus 1.1.2016 alkaen.  
 
Yhteydenottoja oli kahdeksan. Asiat koskivat informaatiota lapsiperheiden kotipalvelun jär-
jestämisestä Turussa. Asiakkaat toivoivat, että myös esimerkiksi koulujen ja päiväkotien 
henkilökunnalle järjestettäisiin koulutusta tai informaatiota sosiaalihuoltolain mukaisista 
lapsiperheiden palveluista. 
 
Perheasiat 
 
Perheasioihin on koottu yhteydenotot, jotka liittyvät lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoi-
keudesta, lakiin lapsen elatuksesta, isyyslakiin ja lakiin lapseksiottamisesta.  
 
Lain lapsen huolto- ja tapaamisoikeudesta mukaan sopimus lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja se on esitettävä vahvistettavaksi lapsen asuinkunnan 
sosiaalilautakunnalle. Jos vanhemmat eivät pääse sovintoon asiassa, se voidaan viedä 
tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin voi pyytää sosiaalilautakunnalta selvityksen 
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vanhempien ja lasten olosuhteista.  
 
Lain lapsen elatuksesta mukaan voidaan lapselle vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos 
vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu van-
hempiensa luona. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai 
tuomiolla. 
 
Huoltoriidan sovittelu on vaihtoehto oikeudenkäynnille. Asiantuntija-avustajien järjestämi-
nen on käräjäoikeuden sijaintikunnan tehtävä. Sosiaalihuoltolain mukaan lapsen ja van-
hemman väliset valvotut tapaamiset kuuluvat uutena tehtävänä kunnalle.  
 
Yhteydenottoja oli seitsemän. Asiat koskivat huoltajuuskiistoja, tapaamisoikeutta, ela-
tusavun suuruutta sekä valvottuja tapaamisia.  
 
Päihdehuolto 
Päihdetyön muotoja ovat ohjaus ja neuvonta, päihdehuoltolain mukaiset sosiaalihuollon eri-
tyispalvelut sekä muut päihteettömyyttä tukevat tai ongelmakäytön haittoja vähentävät so-
siaalipalvelut. Sosiaalihuoltolain nojalla raskaana olevalla on oikeus saada välittömästi riit-
tävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut. 
 
Päihdehuollosta yhteydenottoja oli seitsemän. Yhteydenoton syynä oli muun muassa am-
mattihenkilön yhteydenotto siitä, että hoitoon pääsy kestää pitkään asiakkaan voimiin näh-
den. Yhteydenotot koskivat myös asiakkaan kokemaa kohtelua kaupungin päihdehuollon 
yksiköissä sekä ateriamaksujen perimistä tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ollut mahdolli-
suutta syödä yksikössä. Yhteyttä otettiin myös A-klinikan lääkärille pääsyn ruuhkautumises-
ta. 
 
Muut sosiaalipalvelut 
 
Omaishoidontuella edistetään hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista tur-
vaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan 
työn tukeminen. Näitä yhteydenottoja oli neljä, joista kolme koski alle 18-vuotiaiden omais-
hoidon tukea. Asiat koskivat muun muassa maksuluokan määrittelyä.  
 
Lasten päivähoidosta yhteydenottoja oli kolme. Yhteydenotot koskivat muun muassa erityi-
sen tuen tarpeessa olevaa lasta, joka vanhempien kertoman mukaan ei ollut saanut mää-
räajassa päivähoitopaikkaa.  
 
Muut yhteydenotot 
 
Muita kuin kunnan sosiaalihuollon palveluihin liittyviä asioita oli 63.  
 
Eniten yhteydenotot koskivat Kansaneläkelaitoksen palveluita ja muiden kuntien sosiaali-
huollon palveluita. Yleensä tällöin oli kyse informaation tarpeesta. Muiden kuntien palvelui-
den osalta oli kyse myös siitä, minkä kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin ko. palvelu 
kuuluu.  
 
Muut yhteydenotot koskivat esimerkiksi velkaneuvontaa, lähestymiskieltoa, identiteettivar-
kauksia, paluumuuttoa Suomeen ja homeongelmia asunnoissa.  
 

3. Sosiaaliasiamiehen toimenpiteet asiakkaiden asioissa 
 
Sosiaaliasiamiehen toimenpiteet on tilastoinnissa eritelty neuvontaan, muistutus- ja kante-
luneuvontaan, oikeusturvaneuvontaan, asian selvittämiseen ja sovitteluun sekä vaikutta-
mistoimintaan. 
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Sosiaaliasiamiehen toimenpiteet asiakkaiden asioissa v. 2015 
 
 

          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Sosiaaliasiamiehen toimenpiteistä neuvonnan osuus on ollut noin puolet yhteydenotoista. 
Toimenpiteet, myös neuvonta, on voinut vaatia yhteydenottoja useampiin tahoihin. 
 
Sosiaaliasiamies voi asiakkaan nimenomaisella suostumuksella selvittää asiaa sosiaali-
huollon työntekijöiden kanssa. Näin tapahtui usein liittyen esimerkiksi toimeentulotukipää-
tökseen tai asiakkaan saamiin lisäselvityspyyntöihin. Sosiaaliasiamies voi asiakkaan pyyn-
nöstä olla mukana asiakkaan asiaa koskevissa neuvotteluissa työntekijöiden kanssa. 
Useimmiten tällöin oli kyse lastensuojelua koskevista neuvotteluista.  
 
Oikeusturvaneuvonta sisältää neuvonnan myös muutoksenhaussa. Sosiaaliasiamies neu-
voo tai avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen tai kantelun tekemisessä.  
 

4. Muutoksenhaku, muistutuksen ja kantelut vuonna 2015 
 
4.1. Muutoksenhaku 

 
Sosiaalihuollon palveluja hakevilla on oikeus saada kirjallinen päätös perusteluineen. Mikäli 
asiakas on tyytymätön saamaansa viranhaltijan päätökseen, hän voi hakea päätökseen 
muutosta. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa asia sosiaali- ja terveyslautakun-
nan yksilöjaoston käsiteltäväksi.   
 
Perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun järjestämiseen liittyvät valitusasiat käsitellään hal-
linto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.  
 
Vuosina 2011–2015 muutoksenhakuja tehtiin Turun hyvinvointitoimialalla seuraavasti (tie-
dot on kerätty Turun kaupungin Joutsen-järjestelmästä, luvuissa saattaa olla epätarkkuuk-
sia). 
 
 
Muutoksenhaut 2011 2012 2013 2014 2015 
Toimeentulotuki 425 519 401  396 403 
Vanhusten palvelut  
(palveluasuminen, 
ympärivuorokautinen 
hoito),  
kotihoito (maksut ja 
tukipalvelut) ja yli 18-
vuotiaiden omaishoi-
dontuki 

56 
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omaishoidon tuki 
10  
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Asumis- ja päihde-
palvelut 

17 11 1 (peruttuja 7)  1 

Vammaispalvelut ja 
kehitysvammahuolto,  
 - shl-kuljetuspalvelu   
 - alle 18-vuotiaiden 
omaishoidontuki 

73 
 
 
 

67 66 
 
shl-kuljetuspalv.  
9 
omaishoidon tuki 
(alle 18-v.)10  
yht. 85 

45 
 
7 
 
3 
 
yht. 55 

36 
 
1 
 
4 
muut 2 
yht. 43 

Lastensuojelu 2 2 8 3 8 
Yhteensä 573 642 519 479 481 
 
Viranomainen voi korjata asiasta aiemmin tehdyn viranhaltijan päätöksen tai käsitellä sen 
uudelleen. Lainvoiman saaneen etuuspäätöksen oikaisu voi perustua esimerkiksi olosuh-
teiden muuttumiseen päätöksenteon jälkeen tai siihen, että päätös on alun perin ollut vir-
heellinen. Asiakas saattaa perua tekemänsä muutoksenhaun muun muassa siitä syystä, 
että asiakkaan esittämät vaatimukset päätöksen muuttamisesta on hyväksytty. Muutoksen-
haun peruutuksia vuonna 2015 oli noin 170, joista lähes kaikki koskivat toimeentulotukea. 
Peruutusten syynä oli useimmiten se, että viranhaltijan päätös oli korjattu vaatimusten mu-
kaisesti. Peruutukset eivät sisälly muutoksenhakujen lukumäärää koskevaan tilastoon. 
 
Yksilöjaoston päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen Turun hallinto-oikeuteen. 
Vuodelle 2015 kaupungin tietojärjestelmään on kirjattu 57 Turun hallinto-oikeuden ratkai-
sua. Näistä toimeentulotukea koski 23 ja vammaispalveluita 23. Ratkaisut koskivat lisäksi 
omaishoidontukea, asiakasmaksuja kotihoidossa ja palveluasumisessa, sosiaalihuoltolain 
mukaista kuljetuspalvelua ja asumispalveluja sekä lyhytaikaishoitoa. Hallinto-oikeuden rat-
kaisuista 15:ssä päätös muuttui kokonaan tai osittain asiakkaan vaatimuksen mukaiseksi. 
Ratkaisut koskivat toimeentulotukea, vammaispalveluita, asiakasmaksuja, omaishoidontu-
kea ja sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista.  
 
Turun hallinto-oikeuden ratkaisuista voi joissakin tapauksissa valittaa tai hakea valituslupaa 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kaupungin tietojärjestelmään on kirjattu vuoden 2015 
saapuneiksi 11 päätöstä, jotka koskivat toimeentulotukea, vammaispalveluita ja lastensuo-
jelukustannusten korvaamista. Valitukset oli pääosin hylätty.  
 
Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, jotka koskevat lastensuojelu-
lain mukaista kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa ja sijaishuoltoa, eivät sisälly edellä mainit-
tuihin päätöksiin, koska näistä ei ole saatavissa tietoa kaupungin Joutsenjärjestelmästä. 
 

4.2. Muistutukset ja kantelut 
 
Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista nojalla kohteluunsa tyytymättömäl-
lä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus. Muistutus tehdään sosiaalihuollon vastuuhenkilöl-
le tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Yksityistä sosiaalihuoltoa koskeva muistutus 
tehdään kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on annettava vas-
taus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen tavoitteena on, että asiakkaalla 
on joustava ja nopea keino esittää mielipiteensä sille taholle, jolla on mahdollisuudet vaikut-
taa tilanteen korjaamiseen.  
 
Asiakkaan tulee saada selkeä ja asiallinen vastaus muistutukseensa. Vastauksesta tulisi 
käydä myös ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on mahdollisesti ryhdytty tai 
miten asia muuten on tarkoitus hoitaa. Muistutukseen saatuun vastaukseen ei voi hakea 
muutosta. Muistutusmenettely on tullut ensisijaiseksi kanteluihin nähden 1.1.2015 alkaen. 
 
Turussa muistutukset ohjataan keskitetysti hyvinvointitoimialan kirjaamoon, josta ne siirre-
tään asianomaiseen yksikköön vastattaviksi. Vuonna 2015 tehtiin sosiaalihuollon asiakas-
lain mukaisia muistutuksia 37. Valvontaviranomainen (muun muassa aluehallintovirasto) 
voi arvioida, voidaanko kantelu käsitellä muistutuksena. Vuoden 2015 muistutuksista seit-
semän oli asiakkaan alun perin kanteluiksi laatimia, jotka aluehallintovirasto oli lähettänyt 



18 
 

käsiteltäviksi muistutuksina. Eräässä tapauksessa kantelu oli tehty Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto Valviraan, siirretty sieltä aluehallintovirastoon ja aluehallintoviras-
tosta hyvinvointitoimialalle. Vuonna 2014 muistutuksia tehtiin 19 ja vuonna 2013 23. 
 
Vuoden 2015 muistutuksista 11 koski toimeentulotukea, lastensuojelua 13, vammaispalve-
luita kuusi ja perheasioita kaksi. Vanhusten ympäristövuorokautista hoitoa koski kaksi ja 
kotihoitoa kaksi muistutusta. Yksi muistutus koski sosiaalihuoltolain mukaista asumista.  
 
Toimeentulotukea koskevissa muistutuksissa otettiin esille muun muassa tyytymättömyys 
päätöksenteon käsittelyprosessiin, lisäselvityspyyntöihin, asiakkaan kokemaan kohteluun ja 
toimeentulotukipäätöksiin sisältyviin asioihin. Eräässä muistutuksessa arvosteltiin sitä, että 
toimeentulotukipäätöksen jälkeen toimitetut laskut saatetaan palauttaa saatekirjeellä eikä 
valituskelpoisella päätöksellä.  
 
Lastensuojeluasioissa muistutukset koskivat muun muassa sitä, että palavereissa sovituis-
ta asioista ei pyynnöistä huolimatta toimitettu kirjauksia esimerkiksi sovituista lasten ja van-
hempien tapaamisista. Esille otettiin myös pitkät käsittelyajat rekisteritietojen tarkistuspyyn-
nöissä.  Muistutukset koskivat myös muun muassa yhteistyötä lastensuojelulaitoksen hen-
kilökunnan ja vanhempien kesken, kuulemiseen liittyviä asioita sekä lastensuojeluilmoituk-
sen tekijän nimettömyyden vaatimusta.  
 
Vammaispalveluissa asiat koskivat asiakkaan kokemaa päätöksen viivästymistä, kuljetus-
palvelua, ostopalveluasumisyksikön henkilöstömitoitusta ja terveydenhuollon järjestämistä 
asumisyksikössä. 
 
Muistutuksissa, jotka koskivat vanhusten palveluita, esitettiin muun muassa tyytymättö-
myys hoitopaikan viipymiseen yli kolme kuukautta sekä palveluasumispaikan vaihtamiseen. 
Kotihoidon osalta tuotiin esille tyytymättömyys hoidon laatuun ja ”kotikokeiluun.” Kokeilulla 
tarkoitettiin sitä, että asiakas kotiutettiin laitoksesta sen arvioimiseksi, selviytyykö henkilö 
kotona.  
 
Perheasioissa muistutukset koskivat olosuhdeselvityksen dokumentointia ja elatusavun 
suuruuden arviointia. 
 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan muistutuksiin tulee vastata kirjallisesti kohtuullisessa 
ajassa muistutuksen tekemisestä. Valvira on antanut ohjeistuksen muistutuksen käsittelys-
tä. Sen mukaan kohtuullinen käsittelyaika on noin 1-4 viikkoa.  
 
Toimeentulotukea koskevat vastaukset annettiin pääosin kohtuullisessa ajassa. Vastaukset 
viipyivät jonkin verran kauemmin, mikäli kyseessä oli aluehallintoviraston siirto kantelun kä-
sittelemiseksi muistutuksena. Myös vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa ja perheasi-
oissa vastaukset annettiin pääsääntöisesti kohtuullisessa ajassa. Muutaman lastensuojelua 
koskevan muistutuksen vastausaika oli enemmän kuin kaksi kuukautta ja vaati useita tie-
dusteluja vastauksen saamiseksi.  
 
Sosiaalihuollon asiakaslain perustelujen mukaan asiakkaan tulisi saada selkeä ja asiallinen 
vastaus muistutukseensa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vastauksen ymmärrettävyy-
teen asiakkaan kannalta. Vastauksesta olisi myös käytävä ilmi, mihin toimenpiteisiin muis-
tutuksen johdosta on ryhdytty tai miten asia muuten on tarkoitus hoitaa (HE 137/1999vp).   
 
Vastaukset muistutuksiin olivat asiallisia. Riippuen muistutuksen sisällöstä esimerkiksi sel-
vitettiin perusteet menettelylle tai päätökselle tai pahoiteltiin tilannetta. Joissakin tapauksis-
sa todettiin, että jatkossa asiaan tullaan kiinnittämään huomiota.  
 
Lounais-Suomen aluehallintovirastoon voi tehdä hallintokantelun, jos asianomainen kat-
soo viranomaisen menettelyn tai toiminnan lainvastaiseksi. Kantelun voi tehdä myös siitä, 
että palvelut eivät toimi tai että kunta lyö laimin tehtävänsä.  
 
Muutoksenhaku viranhaltijan päätökseen ei estä kantelun tekemistä. Kahta vuotta van-
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hemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Vuoden 
2015 alussa sosiaalihuollon asiakaslakia muutettiin siten, että valvontaviranomainen voi 
siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi muistutuksena toimintayksikössä. 
 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston ratkaisuja sosiaalihuoltoa koskeviin hallintokantelui-
hin on vuonna 2015 kirjattu kolme, jotka koskivat toimeentulotukea, kotihoitoa ja tehostetun 
palveluasumisyksikön toimintaa. Vireillä on mm. lastensuojelua, lapsiperheiden kotipalve-
lua ja kotihoitoa koskevia kanteluita. 
 
Eduskunnan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun, kun epäilee, että viranomainen tai vir-
kamies ei ole noudattanut lakia tai ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan. Kantelu voi koskea 
myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.  
 
Kaupungin asianhallintajärjestelmään on vuodelle 2015 kirjattu kahdeksan kanteluratkai-
sua, jotka koskivat lastensuojelua, vammaispalveluita, toimeentulotukea ja perheoikeudelli-
sia asioita. Vireillä kanteluina on mm. toimeentulotukea, kotihoitoa ja pitkäaikaisen laitos-
hoidon asiakasmaksua koskevia asioita.  
 

5. Yleisiä huomioita 
 

5.1. Uusi sosiaalihuoltolaki 
 

Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät muut lainmuutokset tulivat pääosin voimaan 
1.4.2015. Kotipalvelua koskeva säännös tuli voimaan 1.1.2015. Laki sisältää lukuisia muu-
toksia, joista otan esille joitakin asiakkaan palveluihin vaikuttavia asioita. 
 
Laki sisältää uusia sosiaalipalveluja kuten lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen val-
vonnan. Laissa on myös useita ilmoitusvelvollisuuksia koskevia säännöksiä, joista keskei-
sin koskee yhteydenottoa sosiaalihuoltoon palvelutarpeen arvioimiseksi. Ammattihenkilöi-
den ilmoitusvelvollisuus koskee sekä iäkkäitä että muihin ikäryhmiin kuuluvia henkilöitä, 
mikäli he ovat tehtävässään saaneet tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmei-
nen. Lastensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekemiseen velvoitettuja lisättiin muun muas-
sa ulosottoviranomaisilla ja rajavartiolaitoksella.  
 
Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointi tehdään, mikäli se ei ole ilmeisen 
tarpeetonta kuten esimerkiksi silloin, kun arviointi on juuri tehty tai tuen tarve on selvästi ti-
lapäinen (Kunnat 2015, 6).   
 
Asiakkaalla on oikeus omatyöntekijään asiakkuuden ajaksi, jollei se ole ilmeisen tarpeeton-
ta. Omatyöntekijän tulisi tukea asiakasta tämän omien ja asiakassuunnitelmassa asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamisessa sekä omien voimavarojen vahvistamisessa ja käyttämi-
sessä. Omatyöntekijä voi myös seurata, kuinka palveluilla ja tukitoimilla vaikutetaan ja vas-
tataan asiakkaan tuen tarpeisiin (Kunnat 2015, 8).  
 
Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että sosiaalihuollon ja 
muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden. 
Jos tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen edellyttävät muiden viranomaisten palveluja tai 
tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä 
henkilön palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen. (Kun-
nat 2015, 9).  
 
Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Tämä 
koskee laissa lueteltuja palveluita, joita ovat: sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kun-
toutus, perhetyö, kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut, liikkumista tukevat 
palvelut, päihdetyö, mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvonta, lapsen ja vanhemman 
välisten tapaamisten valvonta sekä muut asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömät sosiaali-
palvelut. 
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Oikaisuvaatimukselle asetettua määräaikaa on pidennetty aiemmasta 14 päivästä 30 päi-
vään. 
 

5.2. Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena 
on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepal-
veluna ja siten myös lastensuojelun asiakkailla on vastaava oikeus kotipalvelun saamiseen. 
Muille kuin lapsiperheille ei sosiaalihuoltolaissa ole säädetty subjektiivista oikeutta kotipal-
velun saamiseen. Kotipalvelua on kuitenkin annettava muillekin, jos se on välttämätöntä 
henkilön huolenpidon turvaamiseksi (STM 2015,38) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa todetaan, että kotipalvelun myöntämiseen ja jär-
jestämiseen liittyy yksilöllisiin tilanteisiin liittyvää harkintaa ja julkisen vallan käyttöä. Siksi 
on tärkeää, että palvelun järjestäminen tai palvelun rajaaminen tai hylkääminen perustuu 
hallintopäätöksiin. Sekä palvelun järjestämisestä että siihen liittyvistä mahdollisista asia-
kasmaksuista tulee tehdä viranhaltijapäätökset. (STM 2015, 37). 
 
Lapsiperheiden kotipalvelun osalta sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.1.2015. Turussa palve-
lu ei kuitenkaan käynnistynyt vuoden 2015 alussa vaan kiireellisimpiin tarpeisiin pyrittiin an-
tamaan apua muun muassa neuvolan perhetuesta tai lastensuojelun perhetyöstä.  
 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto otti lapsiperheiden kotipalvelun järjestämisen käsitte-
lyyn valvonta-asiana. Puutteet palvelussa olivat tulleet esille julkisista tiedostusvälineistä. 
Aluehallintovirasto totesi päätöksessään 6.10.2015, että selvitysten perusteella sosiaali- ja 
terveyslautakunta on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin lapsiperheiden kotipalvelun turvaami-
seksi.  
 
Turun lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön palvelukokonaisuus koostuu lapsiperheiden 
kotipalvelusta, neuvolan perhetuesta, ryhmämuotoisesta neuvolan perhetyöstä (Torin kul-
ma), ennaltaehkäisevästä perhetyöstä ja sosiaalipäivystyksen ennaltaehkäisevästä perhe-
työstä. Muita varhaisen tuen palveluja on eri hallintokunnissa. (Sosterla 19.5.2015 § 102).  
 
Turussa lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi huhti-toukokuussa ja se on järjestetty pää-
osin palveluseteleillä. Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelistä, palvelu järjestetään omana 
työnä lastensuojelun perhetyöstä. Ennen palvelupäätöksen tekemistä arvioidaan kotipalve-
lun tarve kotikäynnillä. 
 
Perhe- ja sosiaalipalveluista saadun tiedon mukaan vuoden 2015 toukokuusta vuoden lop-
puun lapsiperheiden kotipalvelua sai 126 perhettä. Tunteja perheet ovat saaneet keskimää-
rin 4-6 tuntia viikossa. Palvelua on myönnetty enemmänkin, mikäli perheen tarve on sitä 
vaatinut. Suurin osa kotipalvelua saaneista on pikkulapsiperheitä, mutta mukana on myös 
perheitä, joissa on vanhempia lapsia. Syyt kotipalvelun myöntämiseen ovat olleet moninai-
set kuten vakava sairaus, uupumus ja vanhempien erotilanne. Yksiköstä saadun tiedon 
mukaan palaute kotipalvelun järjestämisestä on ollut positiivista.  
 

5.3. Omavalvonta 
 
Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan sosiaalihuollon toimintayksiköiden on laadittava toimin-
nan laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. 
Suunnitelman tarkoituksena on osaltaan tukea sosiaalihuollon henkilöstöä laadukkaiden, 
turvallisten ja asianmukaisten palvelujen toteuttamisessa, edistää toiminnan kehittymistä, 
mahdollistaa epäkohtiin puuttuminen aiemmin ja ehkäistä jälkikäteisen oikeusturvan tarvet-
ta. (Kuntaliitto 2015, 18) 
 
Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2016–2019 todetaan, että keskeinen osa 
ennakkovalvontaa on luottamusperusteinen valvontamalli, jossa omavalvonta ja sen tuke-
minen ovat ensisijaisia valvontakeinoja.  
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Omavalvontasuunnitelma tulee pitää julkisesti nähtävillä ja sen toteutumista tulee seurata 
säännöllisesti. Sekä toimintayksikön henkilökunnalla että asiakkailla tulee olla mahdollisuus 
kertoa käsityksensä yksikön toiminnasta ja mahdollisista epäkohdista (Kuntaliitto 2015, 18).  
 
Turussa sosiaalipalveluista omavalvontasuunnitelmat on laadittu lähes kaikkiin sosiaalipal-
veluihin tai niiden työstäminen on meneillään. Vuoden 2016 alussa www.turku -sivulla  oli 
löydettävissä kotihoitoa ja vanhustenhuoltoa koskevat omavalvontasuunnitelmat. Laissa ei 
ole tarkempia määräyksiä siitä, miten laajasti julkinen nähtävänä pitäminen on toteutettava. 
Vähimmäisvaatimuksena on, että omavalvontasuunnitelma on toimintayksikössä esillä si-
ten, että asiakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat perehtyä siihen niin, ettei sitä tarvit-
se erikseen pyytää ( http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-
valvonta/omavalvonta/kysymyksia_ja_vastauksia  ) 
 
Vuoden 2016 alusta astui voimaan säädös henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. Sen 
mukaan, jos henkilökuntaan kuuluva havaitsee tai saa muulla tavoin tietoonsa epäkohdan 
asiakastyössä, hänen tulee ilmoittaa asiasta viipymättä sosiaalihuollon toimintayksikön toi-
minnasta vastaavalle henkilölle. Tämän tulee ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalihuollosta 
vastaavalle viranhaltijalle. (Kuntaliitto 2015, 18). Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa 
kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Valviran ohjeiden mukaan ilmoi-
tusta koskeva ohje ja ilmoituslomake liitetään osaksi omavalvonnan asiakirjoja. Julkisesti 
nähtävänä olevaan omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettely, jonka mukaan henkilö-
kunta tekee ilmoituksen ja se, miten esille tullut asia käsitellään ja korjataan omavalvon-
nassa. (www.valvira.fi). 
 
Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiak-
kaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä vahingollisia toimia. Kunnan tulee tie-
dottaa henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta. (Kuntaliitto 2015, 18-19)  
 

5.4. Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valviran) valvonnan kohteena 
vuonna 2015–2018 oli muun muassa vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta. Valvonta 
kohdistuu palvelurakenteisiin ja palveluiden saatavuuteen.  
 
Ohjelman mukaan palvelujen järjestämisessä on painotettava kotona asumista ja kuntou-
tumista edistäviä toimenpiteitä. Asiakkaalle myönnetyt sosiaalipalvelut on järjestettävä kol-
men kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Mikäli asiakkaalla on todettu palvelutarve, mutta 
kunta ei voi järjestää palvelua määräajassa, siitä on tehtävä kielteinen päätös. Nämä kiel-
teiset päätökset ovat kunnalle merkki siitä, että esimerkiksi asumispalveluita ei ole riittäväs-
ti saatavilla. (Valvira 2015, 24).  
 
Kunnan on julkaistava vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi 
saada hakemansa sosiaalipalvelut. Turun internet-sivulla on tiedot hoitotakuun toteutumi-
sesta vanhuspalveluissa. Sivulla olevan tiedon mukaan 31.12.2015 ympärivuorokautista 
hoitoa jonotti 109 henkilöä, joista yhdeksän oli odottanut hoitopaikkaa yli kolme kuukautta. 
 
Valviran valvottavia asioita oli lisäksi muun muassa ajantasainen palvelusuunnitelma, jossa 
on asiakkaan näkemykset vaihtoehdoista. Valvira valvoo edelleen myös asiakkaan oikeutta  
saada päätös sosiaalipalveluista mukaan lukien kotipalvelut. Kotihoito on sosiaalihuollon 
palvelu, vaikka siihen sisältyy myös terveydenhuollon palveluja, joten myös siitä on tehtävä 
hallintopäätös asiakasmaksupäätöksen ohella.  
 
Kotiin annettavien palvelujen valvonta jatkuu myös valvontaohjelman vuosina 2016–2019.  
 
 
 
 
 
 

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta/kysymyksia_ja_vastauksia
http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta/kysymyksia_ja_vastauksia
http://www.valvira.fi/
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Yhteenvetoa aiemmissa selvityksessä esille otetuista asioista 
 
- tilapäishoidon järjestäminen vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä tarpeita 

vastaavasti 
- asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen kunnan ostopalvelupaikoista 
- vammaispalvelulain mukaisten palvelusuunnitelmien laatiminen 
- lapsiperheiden kotipalvelu 
- palveluohjaus 
- sosiaalityön palveluiden varmistaminen kotihoidon asiakkaille 
- Turun www-sivujen kehittäminen mm. täydentämällä niitä kolmannen sektorin palveluil-

la 
- sosiaalihuollon päätökset 
- sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen 
- valtakunnalliset valvontaohjelmat 
- yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta 
- sosiaalihuollon palvelujen määräajat 
- toimeentulotuen perusosan alentaminen 
- tuki lapsiperheille 
- nuorten aikuisten palvelutarpeet 
- sosiaalihuollon asiakaslain mukainen muistutus osana asiakaspalautetta 
- nuorten syrjäytymisestä 
- toimeentulotuen lisäselvityspyynnöt 
- vanhuspalvelulaki 
- asiakastyön dokumentointi 
- toimeentulotuen ja lastensuojelun määräaikojen valvonta 
- oikaisuvaatimusten käsittelyajat 
- yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta 
- järjestöpalautetta ikääntyneiden palvelutarpeista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähteet 
 
Kunnat.net, yleiskirje 9/2015, Uotinen Sami, Porko Maria  
Sosiaalihuoltolaki, soveltamisopas. 18.6.2015, sosiaali- ja terveysministeriö 
HE 137/1999vp 
Lastensuojelun käsikirja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2018. Valvi-
ran valvontaohjelmia 1:2015. Helsinki 2015. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelma vuosille 2016-2019.  Valvira. Helsinki 2015.  
Lastensuojelun käsikirja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
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Liite 1 

 
      
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan asiakastilastoinnin valtakunnallinen kehittämishanke 1.5.2007 – 
31.10.2009. Loppuraportti. Arja Laukka, Laura Lepikkö, Pekka Einemäki: 
 
2.2.8.1 Sosiaaliasiamiesten käsittelemien asiatapahtumien syyt  
Suomen perustuslaki sekä esityksen alussa mainittu joukko yleislakeja ja erityislakeja säätelee alla olevia luok-
kia. Asiatapahtumien syyt on johdettu sekä asiamiehen tosiasiallisesta toiminnasta että asiakaslaista.  
-päätökset/sopimukset  
Valitaan kun asiakas ottaa yhteyttä jo tehdystä päätöksestä tai sopimuksesta. Tähän kuuluvat myös lautakun-
nan, valtuuston ja johtavien viranhaltijoiden linjapäätökset, jotka eivät ole asiakaskohtaisia (SHAL 6 §, HL).  
-jonotus- ja käsittelyaika  
Valitaan kun kyse aikaperusteisesta asiatapahtumasta: asiakkaan asia koskee hakemuksen käsittelyaikaa, jo-
noja, palveluntarpeen arvioinnin viivästymistä, työntekijän vastaanotolle tai puheille pääsyä tai laitokseen pää-
syn kestoa (HlL 23 §).  
- selvitys toimenpidevaihtoehdoista  
Tähän kuuluvat tilanteet, joissa sosiaalihuollon henkilöstö ei ole selvittänyt asiakkaalle hänen oikeuksiansa tai 
velvollisuuksiansa tai erilaisia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia tai muita seikkoja, joilla on merkitystä hänen 
asiassaan. (SHAL 5 §) 20 – 
- palvelun toteuttaminen  
Valitaan kun kyse hallintoasian vireille tulosta, asian käsittelytavasta (käsittelyaika erikseen), asiakkaan kuule-
misesta, päätöstä ei tehdä ollenkaan (asiakkaalle ilmoitettu suullisesti, ettei hän saa etuutta), tiedoksisaanti on 
puutteellinen, väärä ohjaus, viranomaisten väliset ongelmat, asiakkaalle ei tehdä suunnitelmaa tai suunnitelman 
sisältöön ollaan tyytymättömiä, asiakkaalle ei tehdä palveluntarpeen arviointia (HlL, SHAL 5,7,11).  
-kohtelu  
Valitaan kun kyseessä asiakkaan vuorovaikutustilanteessa kokemat ongelmat, kuten työntekijän epäasiallinen 
käytös, töykeys tai asiattomat kysymykset, syrjintä, ihmisarvon loukkaaminen tai vakaumuksen loukkaaminen 
(SHAL 4 §).  
-tietosuoja  
Valitaan kun kyseessä oikeus henkilötietolain mukaiseen henkilörekisteritietojen tarkastamiseen, oikeus saada 
kopioita asiakirjoista, oikeus saada tietojansa ymmärrettävässä muodossa, virheellisten tietojen muuttaminen, 
poistaminen tai tietojen täydentäminen, oikeus julkisuuslain mukaiseen asianosaisen tietojen saantiin, infor-
mointi tietojen käsittelystä ja tietojen luovuttaminen. Käyttö- ja luovutuslokiin liittyvät asiat ja kysymykset asia-
kastietojen laatimisesta, henkilörekisteritietojen säilyttämisestä ja suojaamisesta. (HetiL, JulkL, SHAL, Laki so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä).  
Valitaan kun yhteydenottaja epäilee, että salassapitoa, hyväksikäyttökieltoa tai vaitiolovelvollisuutta on rikottu 
(HetiL, JulkL, SHAL 11, 12, 13 § 3 luku, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-
lystä).  
-maksuasiat  
Tähän luokkaan kuuluvat julkisen sosiaalihuollon asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut, etuuksien perintä 
hoidon korvaukseksi, palvelusetelien omavastuuosuudet ja kysymykset maksukatosta (AsikasmaksuL). Myös 
yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvat maksut kuuluvat tähän luokkaan  
-itsemääräämisoikeus  
Tähän kuuluvat asiakkaan mielipiteen huomioiminen, mahdollisuus osallistua palvelujensa suunnitteluun, asi-
akkaan kuuleminen ennen päätöstä, tahdosta riippumaton hoito, pakotteet ja rajoitteet sekä itsemääräämisoi-
keus erityistilanteissa (läheisen tai laillisen edustajan kuuleminen ja suostumus, kun asiakas ei itse kykene 
päättämään asioistaan) ja alaikäisen etu (SHAL 8, 9 ja 10 §). Myös muihin erityislakeihin, kuten päihdelakiin, 
lastensuojelulakiin ja kehitysvammalakiin liittyvät itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät asiakastapauk-
set kuuluvat tähän.  
-muu syy  
Tähän kuuluvat kaikki muut kysymykset tai tyytymättömyyden ilmaukset, jotka eivät sovi edellisiin luokkiin. Ai-
emmasta tehtäväaluejaottelusta selviää se, onko 21 kyse sosiaalihuoltoa koskevasta asiasta vai jostain sosiaa-
liasiamiehen tehtäväalueen ulkopuolisesta asiasta.  
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Liite 2 

 
Taustatiedot yhteydenotoista 2013 - 2015 
 
Kunta           2013                2014 2015 
Turku 625 499 524 
Muu/ei tietoa 9 8 18 
 
 
Palvelun tuottaja   2013                 2014 2015 
Kunnan palvelu 541 423 452 
Kuntayhtymän 
sosiaalipalvelu 

3 0 3 

Yksityinen kun-
nan ostopalvelu-
na 

20 28 22 

Yksityinen sosi-
aalipalvelu 

6 2 2 

Muu (mm. Kelan, 
Työvoimahallinto) 

64 54 63 

 
 
Yhteydenottaja      2013                2014 2015 
Asiakas 492 386 435 
Edustaja/muu 106 85 77 
Henkilöstö 36 36 30 
 
Asiatapahtuman kohde 2013         2014 2015 
Mies 164 121 133 
Nainen 240 188 184 
Alaikäinen 17 14 5 
Perhe 201 168 200 
Muu/ei tietoa 12 16 20 
 
Asiointikieli           2013                2014 2015 
Suomi 634, tulkki-

palvelu 2 
507 540 

ruotsi 1 
tulkkipalvelu1 

 
 
Yhteydenoton tapa 2013                2014 2015 
Puhelin 417 343 342 
Kirjallinen (ylei-
simmin sähkö-
posti) 

127 123 129 

Tapaaminen 90 41 69 
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      Liite 3 
       

 
Turun sosiaaliasiamiehen asiakkaiden yhteydenottojen pääasiallinen syy 2008–2015 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sosiaalihuollon päätök-
set 

202 189 237 189 176 188 155 154 

Tiedontarve sosiaali-
huollosta 

182 159 156 172 155 170 127 138 

Jonot, käsittelyaika, 
työntekijän tapaaminen 

88 108 60 68 44 47 27 23 

Kohtelu 68 54 31 48 31 24 25 30 
Palvelun toteuttaminen 249 195 161 161 165 158 154 156 
Tietojen tarkistaminen, 
korjaus, ym. 

39 28 28 42 36 49 24 35 

Itsemääräämisoikeus  24 37 13 25 29 26 15 
Selvitys toimenpidevaih-
toehdoista 

  19 10 15 12 8 5 

Maksuasiat 20 16 21 11 16 13 12 14 
Muu syy (mm. Kelan, 
työvoimahallinnon palve-
lut) 

145 114 147 138 95 64 54 63 

 
 
Yhteydenottojen määrä palveluittain 2008–2015 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Toimeentulotuki 371 439 398 381 316 323 263 281 
Vammaispalvelut 
(sis. sosiaalihuoltolain 
mukaisen kuljetuspalve-
lun, kasvatus- ja perhe-
neuvolan palvelut) 
 

62 51 32 
 
7 

59 
 
7 

50 
 
4 

48 25 24 

Kehitysvammahuolto 4 4 5 5 1 6 6 8 
Isyys-, huolto ja tapaa-
misasiat, elatusapu 

34 19 28 19 17 19 10 7 

Ikääntyneiden palvelut 22 10 13 12 17 22 17 15 
Lastensuojelu 52 42 52 62 99 109 105 106 
Omaishoidon tuki 7 4 7 11 11 10 4 4 
Kotihoito 76 54 43 29 28 15 15 15 
Päihdehuolto 8 12 18 10 11 4 1 7 
Lasten päivähoito 8 6 10 7 1 9 1 3 
Lapsiperheiden kotipal-
velu 

       8 

Muut sosiaalipalvelut  
(monitahoiset asiat) 

22 10 10 7 2 5 
 

6 1 

Muut (mm. kelan, työ-
voimahallinnon ym. pal-
velut) 

123 119 147 138 95 64 54 63 

Yhteensä 789 770 770 747 652 634 507 542 
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