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SAATTEEKSI 
Sosiaaliasiamiehen vuosittainen selvitys tarkastelee yleensä sellaisia ilmiöitä, joka koskettavat erityi-

sen haavoittumassa asemassa olevia sosiaalihuollon asiakkaita tai jotka toistuvuutensa vuoksi viittaa-

vat tarpeeseen palveluita koskevien menettelytapojen kehittämiseen tai korjaamiseen. 

Haavoittuvassa asemassa oleville erityistä tukea tarvitseville lapsille ja aikuisille on lainsäädännössä 

säädetty erityisiä oikeuksia. Sosiaalihuollossa on lain määrittelemä valtuutus ja velvollisuus auttaa 

tällaisia henkilöitä enemmän kuin joitakin muita ryhmiä. Minulle välittyy yhä, ettei näitä velvollisuuksia 

käytetä tai niitä ei riittävästi tunneta.  

Vaikka kunta voi sopimuksin siirtää palveluiden tuottamisen esimerkiksi kuntayhtymälle tai yksityi-

selle sosiaalipalveluiden tuottajalle, kunnalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että sosiaa-

lihuollossa toimivilla on sekä osaamiseen että resursseihin liittyvät edellytykset suoriutua lakisäätei-

sistä tehtävistään. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 3 

§:n mukaan kunnan on osoitettava voimavaroja valtionosuuden perusteena olevaan sosiaali- ja ter-

veydenhuoltoon. 

Yksittäinen kunta (kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus) viime kädessä aina vastaa siitä, että sen alaisessa 

sosiaalihuollossa on edellytykset noudattaa perustuslain vaatimusta voimassaolevan lainsäädännön 

tarkasta noudattamisesta. Viranhaltija ja työntekijä vastaa omien toimiensa lainmukaisuudesta, minkä 

vuoksi esimerkiksi henkilöstöresursseihin liittyvistä epäkohdan uhista ja siten esimerkiksi lakisäätei-

siin käsittelyaikoihin liittyvistä viiveistä tulee ilmoittaa toiminnasta vastaavalle taholle tai aluehallinto-

virastolle.  

Tässä selvityksessä nostan jälleen esille sosiaalihuollon asiakkaisiin kohdistuvia menettelytapoja, joita 

pidän lainsäädännön tavoitteiden ja säännösten tarkoituksen kannalta ongelmallisina. Erot menette-

lytavoissa ja niitä koskevissa ohjeissa kuntien kesken ovat suuria ja vaihtelevat myös kunnan sisällä 

sektoreittain. Palautteiden kautta minulle välittyy, että sosiaalihuollon työn laatua heikentävät jatkuva 

kiire ja resurssipula, lainsäädännön osaamattomuus sekä johtamiseen liittyvät puutteet. Myös toimin-

nan organisointi voi tuottaa epätarkoituksenmukaisia seurauksia ja/tai ns. turhaa työtä muutenkin 

kuormittavissa olosuhteissa.  

Osa sopimuskunnista hyödyntää aktiivisesti ja oma-aloitteisesti sosiaaliasiamiestä esimerkiksi vai-

keissa laintulkintatilanteissa, mitä pidän suuressa arvossa ja asiakkaiden asemaa edistävänä toiminta-

tapana. Osa kunnista hyödyntää sosiaaliasiamiestä myös pyytämällä oma-aloitteisesti tietoa kuntaa 

koskevista asiakaspalautteista. Myös tältä osin sopimuskunnat kuitenkin eroavat toisistaan. 

Kehittämisehdotukseni kaikkia kuntia koskien ovat luvussa 2.8. Kuntakohtainen osuus on tietosuo-

jasyistä yleensä varsin lyhyt ja tilastollinen. Erikseen, kunnan tilanteen niin mielestäni vaatiessa, voin 

tarkastella laajemmin joitakin palautteiden kautta nousevia ilmiöitä. 

Erityiskiitokseni osoitan tällä kertaa niille rohkeille asiakkaille ja omaisille, jotka ovat kertoneet mi-

nulle elämästään ja kokemuksistaan sekä opastaneet minua eri tavoin matkan varrella 

Tampereella 6.4.2020  

Satu Loippo   
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1 JOHDANTO 

1.1. Sosiaaliasiamies asiakkaiden aseman edistäjänä 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista1 (asiakaslaki) on ollut voimassa vuodesta 2001. 

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiak-

kaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.  

Asiakaslaissa säädetään myös sosiaaliasiamiestoiminnasta ja sosiaaliasiamiehen tehtävistä. Sosiaaliasia-

mieheltä edellytetään asiakaslain 24 a §:n mukaista ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai 

jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaali-

työssä. Tehtävään on kelpoinen myös henkilö, jolla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan 

tuntemus.  

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on asiakaslain mukaan  

• neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

• avustaa muistutuksen tekemisessä  

• tiedottaa asiakkaan oikeuksista  

• toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi sekä  

• antaa selvitys kunnanhallitukselle asiakkaan aseman kehittymisestä kunnassa.  

Vaikka sosiaaliasiamies ei käytä julkista valtaa esimerkiksi tekemällä asiakkaita koskevia päätöksiä, 

sosiaaliasiamiehellä on lakiin ja säädökseen perustuvia tehtäviä ja toimivaltaa. Sosiaaliasiamiehen tulisi 
sijoittua kunnassa hallinnollisesti siten, ettei luottamus hänen riippumattomuutensa vaarannu. Kunnat 

voivat järjestää sosiaaliasiamiestoiminnan kuten muutkin sosiaalihuollon palvelut, yksin, ostopalve-

luina tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. 

Pikassos sosiaaliasiamiespalvelun tuottajana 

Pikassos Oy2 on tuottanut sosiaaliasiamiespalveluja vuodesta 2003 lähtien. Pikassos tuotti sosiaali-

asiamiespalvelut vuonna 2019 kaikille Kanta-Hämeen kunnille sekä Pirkanmaan kunnista Akaalle ja 

Urjalalle. Sopimuskuntia ovat Akaa, Urjala; Hattula, Hämeenlinna, Janakkala; Hausjärvi, Loppi ja Rii-

himäki; Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Forssan hyvinvointikuntayhtymä tuottaa so-

siaalihuollon palvelut viidelle jäsenkunnalleen.  

Sosiaaliasiamiehen toimialueella on noin 193 000 asukasta. Sopimuskuntien määrä on pysynyt vuodet 

2018 ja 2019 ennallaan. Sosiaaliasiamiehenä on vuodesta 2003 alkaen toiminut yhteiskuntatieteiden 

maisteri, laillistettu sosiaalityöntekijä Satu Loippo. 

 

 

1 Laki 812/2000. 
2 Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. 
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Sosiaaliasiamiehen laatii julkisen selvityksen vuosittain  

Sosiaaliasiamiehen tulee seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä 

vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Tämä selvitys on Pikassoksen sosiaaliasiamiehen 18. selvitys. 

Kaikki selvitykset ovat luettavissa Pikassoksen verkkosivulta3.  

Sosiaaliasiamiehen selvitys on julkinen asiakirja. Koska se on sosiaaliasiamiehelle tulevien asiakas- ja 

omaispalautteiden perusteella laadittu asiakirja, se kuvastaa kuntien sosiaalihuollon tilaa sellaisena, 

kuin se palautteiden perusteella välittyy sosiaaliasiamiehelle. 

Selvityksissä tarkastelen vuosittain sosiaalihuollon palveluista yleensä aikuisten palveluita, lasten ja 

perheiden palveluita, vammais- ja kehitysvammapalveluita sekä ikäihmisten palveluita. Tarkastelun 

painopiste kohdistuu yleensä niihin ilmiöihin, joissa asiakas- ja omaispalautteiden perusteella on eni-

ten kehitettävää. Selvityksissä voidaan lisäksi kohdistaa huomiota myös muihin, asiakkaiden oikeuksiin 

ja asemaan heijastuviin ilmiöihin, vaikka ne eivät suoraan kuuluisi sosiaalihuoltoon. 

Kunnissa tehdään paljon erilaista kehittämis- ja uudistustyötä, joka ei aina välity sosiaaliasiamiehelle. 

Kun sosiaaliasiamieheen ollaan yhteydessä, yhteydenottaja tuntee usein epätietoisuutta ja tyytymät-

tömyyttä sosiaalihuollon – kunnan omiin tai yksityisiin – sosiaalipalveluihin tai hänelle on muutoin 

epäselvää, mihin hänen tulisi olla yhteydessä. Selvityksessä voidaankin vain harvoin arvioida kuntien 

onnistumisia.  

 

3 http://www.pikassos.fi/sosiaaliasiamies-4/selvitykset  

http://www.pikassos.fi/sosiaaliasiamies-4/selvitykset
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2 YHTEYDENOTOT SOSIAALIASIAMIEHELLE 
Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2019 yhteensä 437 yhteydenottoa4. Sopimuskuntiin kohdistui yhtey-

denotoista 421 ja toimialueen kuntien ulkopuolelle 16 (18)5. Sosiaalihuoltoon kuulumattomia yhtey-

denottoja koko aineistossa oli 53 (51)6. Kuvion 1 perusteella yhteydenottojen määrän kehitys on 

aleneva. 

 

Kuvio 1: Yhteydenottojen määrän kehitys vuosina 2003 – 2019, kpl 7

 

Omaiset ja läheiset ottavat eniten yhteyttä 

Asiakkaita edustavat tahot8 ovat suurin yhteydenottajaryhmä (49 %). Asiakkaiden omat yhteydenotot 

muodostivat tätä pienemmän osuuden (31 %) nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Kuntien tai yksityisten 

palveluiden henkilöstöltä yhteydenottoja tuli 71 (16 % kaikista yhteydenotoista). Pidän henkilöstön 

yhteydenottoja suuressa arvossa. Yhteydenottoja voi olla myös tavallinen kuntalainen, oikeusavus-

taja, asiakkaan asianajaja, vuokranantaja tai jonkin järjestön edustaja9.  

Yhteydenotoista 21,3 prosenttia (21,2 %) oli vuonna 2019 yleistä tiedustelua tai työntekijöiden kon-

sultaatiotarvetta. Loput yhteydenotot kuvastavat tyytymättömyyttä esimerkiksi palvelutarpeen arvi-

oinnin toteuttamistapaan, asiakkaan mielipiteen selvittämiseen ja sen merkitykseen asiakkaan tilan-

 

4 Tässä luvussa ovat kaikki Pikassoksen sosiaaliasiamiehelle tulleet yhteydenotot.  
5 Yhteydenotto voi kirjautua toimialueen ulkopuolelle mm. silloin, että yhteydenottaja asuu itse sopimuskuntien alueella, mutta pal-
velun järjestämisvastuinen kunta on sopimuskuntien ulkopuolella.  
6 Nämä liittyivät esimerkiksi terveydenhuoltoon, ulosottotoimeen, TE -toimiston palveluihin, oikeusapuun, sosiaalivakuutukseen, 
asumisasioihin ja edunvalvontaan. 
7 Vuoden 2003 tilastointi aloitettiin 24.4. lukien. 
8 Huoltaja, omainen tai läheinen tai yleinen edunvalvoja. 
9 Tällaisia oli aineistossa yhteensä 17 kappaletta. 
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teen arvioinnissa; päätöksen puuttumiseen tai viivästymiseen, päätöksen perustelemiseen, sopimuk-

sen sisältöön, tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin sekä asiakkaan neuvontaan, ohjaukseen tai kohte-

luun. 

Yhteydenotoista noin puolet (57,2 %) tulee puhelimitse. Sähköpostin ja muiden sähköisten kanavien 

(esim. Suomi.fi – asiointipalvelu) käyttö on kasvussa. Vuonna 2019 näiden osuus oli 38 prosenttia. 

Muistutusten määriä ei vuodelta 2018 ja 2019 selvitetty, sillä en asiamiehenä saa kaikista kunnista ao. 

tietoa.  

Yhteydenottojen määrät vaihtelevat kunnittain selvästi  

Kuntien keskinäiset erot näkyvät parhaiten taulukossa 1. Siinä on kuvattu asiatapahtumien osuuksia 

suhteessa kaikkiin asiamiehelle tulleisiin yhteydenottoihin ja kunnan väkilukuun10.  

Selvin yhteydenottojen vähentyminen vuonna 2019 kohdistuu Forssan hyvinvointikuntayhtymään. 

Myös Hausjärven kuntaa koskevat yhteydenotot ovat vähentyneet selvästi suhteutettuna kaikkiin 

yhteydenottoihin. Myös Akaan (36 yhteydenottoa vuonna 2019) yhteydenottomäärät ovat laskussa. 

Väestömäärään suhteutettuna Urjalasta tulee eniten yhteydenottoja. 

Taulukko 1: Kunnan asiatapahtumien osuus suhteessa kaikkiin asiatapahtumiin ja kunnan 

väestömäärään, % 

Yhteydenottojen määrä 

yhteensä vuonna 2019/ 

kpl 

 

Osuus kaikista asiamiehelle tulleista 

yhteydenotoista, %  

Osuus suhteutettuna kunnan/kuntayhtymän 

väestömäärään, % 

201711 201812 201913 KA14 2017 2018 201915 KA 

Akaa/Urjala16  54 13,2 13,8 12,4 13,0 0,29 0,31 0,25 0,28 

Hattula  25 4,4 2,7 5,7 4,2 0,22 0,14 0,24 0,18 

HML  176 33,0 28,5 40,3 34,1 0,23 0,20 0,26 0,23 

Janakkala  25 4,2 4,0 5,7 4,7 0,12 0,11 0,15 0,13 

Hausjärvi  28 7,8 10,3 6,4 8,2 0,43 0,58 0,33 0,45 

Loppi  28 4,6 6,1 6,4 5,8 0,27 0,36 0,36 0,33 

Riihimäki  46 12,2 13,0 10,5 11,9 0,20 0,21 0,16 0,19 

Forssan hyvin-

vointiky. 

39 15,5 17,8 8,9 16,7 0,22 0,26 0,11 0,20 

 

10 Väestötietona on käytetty tietoja 31.12.2017. 
11 Osuus perustuu ao. kunnan yhteydenottomääriin vuonna 2017. 
12 Osuus perustuu ao. kunnan yhteydenottomääriin vuonna 2018. 
13 Osuus perustuu ao. kunnan yhteydenottomääriin vuonna 2019. 
14 Lyhenne KA tarkoittaa tässä kolmen vuoden keskiarvoa. 
15 Osuus perustuu ao. kunnan väestötietoihin 31.12.2018.  
16 Akaata ja Urjalaa on perusteltua arvioida tässä yhteydessä yhdessä, koska Akaa tuottaa isäntäkuntana monia sosiaalihuollon pal-
veluja Urjalan asukkaille. Akaata koskien yhteydenottoja oli 35 (osuus väestömäärästä on 0,21 %) ja Urjalaa koskien 18 (osuus väes-
tömäärästä oli 0,38 %) vuonna 2019. 



Satu Loippo    
 

 

 
5 

Kuviosta 2 näkyy, että nykyisin lasten ja perheiden palveluita koskevat yhteydenotot muodostavat 

ylivoimaisesti suurimman osuuden kaikista yhteydenotoista. Määrällisesti niitä oli yhteensä 120 (27,5 

% kaikista yhteydenotoista). Selvin sisältöihin liittyvä palautteiden kasvu liittyy asiakkaiden tiedollisiin 

oikeuksiin, tietoturvaan ja kirjaamiseen liittyviin palautteisiin.  

Vammaisten ja kehitysvammaisten sekä vanhustenpalveluiden ja vanhusten kotihoidon palveluja kos-

kevat yhteydenotot ovat määrällisesti samansuuruisia. Toimeentulotuen (perustoimeentulotuki ja 

täydentävä sekä ehkäisevä toimeentulotuki) yhteydenottojen osuuden vähentyminen on ollut hyvin 

voimakasta. Tärkeimpänä syynä tähän on perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan vastuulle. Sosiaa-

liasiamiehellä ei ole toimivaltaa Kelaan nähden. 

Kuvio 2: Asiatapahtumien jakautuminen eri tehtäväalueisiin vuosina 2013 – 2019, %.17 

 

Sosiaalihuollon ulkopuolisista tehtävistä noin 30 prosenttia koskee jollakin tavoin terveydenhoitoa. 

Määrä on verraten suuri, vaikka minulla ei sosiaaliasiamiehenä ole terveydenhuollon oikeusturvaky-

symyksiin liittyvää toimivaltaa. Akaassa ja Urjalassa on yhteinen potilasasiamies ja Kanta-Hämeessä 

on useita pelkästään julkisiin terveydenhuollon palveluihin liittyviä potilasasiamiehiä eri yksiköissä. 

Minulla ei ole tietoa siitä, laativatko ao. potilasasiamiehet mitään koontia tai selvitystä kunnille tai 

antavatko potilasasiamiehet muutoin potilaiden palautetta (sosiaali-) ja terveydenhuollon vastuuvi-

ranomaisille.   

 

17 Lasten ja perheiden palvelut koostuvat lastensuojelusta, lasten huolto- ja tapaamisasioista sekä elatuksesta, perheneuvonnasta, 
lapsiperheiden kotipalvelusta ja päivähoidosta tai varhaiskasvatuksesta. Vanhushuolto sisältää myös ikäihmisten kotihoidon. Muut 
sosiaalipalvelut sisältävät lapsettomien aikuisasiakkaiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, päihdehuollon, mielenterveyskuntoutu-
jien asumispalvelut ja kuntouttavan työtoiminnan. 
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2.1. Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus aikuisasiakkailla 

Aikuissosiaalityötä koskevia yhteydenottoja oli 47 vuonna 201918. Vuoden 2019 aikana minulle välittyi 

useita kertoja ongelmia terveydenhuollon velvollisuuksiin liittyen.  

Sosiaaliasiamiehenä minulla ei ole terveydenhuollon oikeusturvakysymyksiin liittyvää toimivaltaa. Tar-

kastelen lääkärinlausuntoihin liittyviä ilmiöitä tässä laajasti sen vuoksi, että eri sosiaalityön asiakkailla19 

on usein tarvetta terveydenhuollon palveluihin samanaikaisesti sosiaalityön ja -ohjauksen kanssa.  Pi-

dän asiakkaan edun vuoksi erittäin tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on moni-

puolista ja laadukasta ja siihen on kunnissa luotu rakenteet.  

Asiakas ja potilas ei aina saa tarvitsemaansa lääkärinlausuntoa 

Minulle paljastui, että eräässä tilanteessa kunnan terveyskeskuslääkäri oli nimenomaisesti kieltäytynyt 

laatimasta eläkettä saavan hoitotukihakemukseen liittyvää lääkärinlausuntoa, koska lääkäri oli oman 

kertomansa mukaan varma, että Kela ei tulisi hoitotukea kyseiselle asiakkaalle myöntämään. Asiak-

kaalla oli sekä synnynnäinen vamma että krooninen sairaus ja näihin liittyen useita, hänen toiminta-

kykyään heikentäviä oireita.  

Kela edellyttää käytännössä kaikkien sosiaalivakuutuslainsäädäntöön kuuluvien etuuksien (kuten elä-

kettä saavan hoitotuki, vammaistuki, sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke) arvioinnissa lääkärin asi-

antuntijalausuntoa. Eläkettä saavan hoitotukihakemukseen Kela edellyttää mahdollisimman tuoretta 

lääkärinlausuntoa C (korkeintaan 6 kk vanha) tai lääkärinlausuntoa B, jos siitä ilmenevät hakemuksen 

ratkaisemisessa tarvittavat tiedot20.  

Terveydenhuollossa erotetaan toisistaan lääkärintodistus ja lääkärinlausunto21. Lääkärinlausunnolla 

tarkoitetaan kirjallista selvitystä, joka sisältää varmennettujen tosiasioiden lisäksi lääketieteellisesti pe-

rustellun lääkäriasiantuntijan arvion tutkittavan tilanteesta ja kyvystä lausunnon mainitsemiin asioihin.22 Lau-

sunnon kohteena voi olla esimerkiksi toimintakyky tai toimintakyvyttömyys. 

Valvira on todennut, että kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen asukas tai terveyskeskuksen 
potilas saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausun-

non tarve perustuu lakiin, taikka on asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun 

vastaavan syyn kannalta välttämätöntä23. Lakiin perustuvia toimeentuloon liittyviä todistuksia voivat 

Valviran mukaan olla esimerkiksi todistukset, joilla haetaan sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia.24 

Valviran näkemys on, että kun potilas hoitosuhteeseen perustuen pyytää lääkärintodistusta25, se pitää 

pääsääntöisesti antaa.  

 

18 Näitä oli 61 vuonna 2018; 31 vuonna 2017 ja 40 vuonna 2016. 
19 Lapsiin liittyviä terveydenhuollon palveluita tarkastelen lapsia ja perheitä koskevassa luvussa 2.4. 
20 Lähde: Kelan verkkosivut. [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki-nain-haet  
21 Lääkärintodistuksella tarkoitetaan Valviran mukaan lääkärin laatimaa kirjallista selvitystä, jossa todetaan tutkimuksin varmistetut 
tosiasiat tekemättä niiden perusteella johtopäätöksiä. Suomen lääkäriliitto on antanut ohjeet lääkärintodistusten kirjoittamisesta. 
Saantitapa: https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/ Lähde: 
Valviran verkkosivut. [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laaka-
rinlausunto  
22 Korostukset SL. 
23 Korostukset SL. 
24 Valviran verkkosivut. [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laa-
karinlausunto 
25 Todettakoon, että sekä lääkärintodistus että lääkärinlausunto ovat pääosin maksullisia. Asiakasmaksuasetus 23 §. Asiakasmaksu-
lain 5 §:n 1 kohdan d-alakohdan mukaan maksuja saa periä terveydenhuollon ammattihenkilön antamista todistuksista ja lausun-
noista silloin kun ne eivät liity potilaan hoitoon. Todettakoon, että ylimpien oikeusvalvojien kanteluratkaisuista ilmenee, ettei mak-
sulain ja -asetuksen soveltaminen käytännön arjessa ole ongelmatonta. 

https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki-nain-haet
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakarinlausunto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakarinlausunto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakarinlausunto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakarinlausunto
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Jos lääkäri arvioi, että pyydetty todistus on tarpeeton tai jopa haitallinen potilaalle, hänen on siitä 

huolimatta annettava se, jos potilas lääkärin mielipiteen kuultuaan edelleen haluaa todistuksen. To-

distusten on oltava asiallisia, eikä niissä saa tuoda esiin sellaisia seikkoja, joilla ei ole merkitystä ky-

seessä olevan asian kannalta. 

Lääkäriliiton ohjeistuksen mukaan lääkärintodistuksen tai -lausunnon on oltava puolueeton asiantun-

tijalausunto. Lääkärin todistamisvelvollisuus ulottuu kuitenkin vain asioihin, jotka kuuluvat hänen asi-

antuntemuksensa piiriin. Jos lääkäri ei havaintojensa ja käytettävissään olevien tietojen perusteella 

voi ottaa asiaan kantaa, hän voi Lääkäriliiton mukaan myös esittää ehdotuksensa toisesta hoitopai-

kasta, jossa todistuksen laatimiseen tarvittavat lisätiedot mahdollisesti ovat käytettävissä. Jos todistus 

jää huonolaatuiseksi, potilaan mahdollisuus saada hänelle kuuluva etuisuus vaarantuu.26 

Lääkäri ei siis edellä kuvatussa tilanteessa ollut kieltäytynyt lausunnon antamisesta sen vuoksi, että 

hän olisi arvioinut sen antamisen olen potilaalle tarpeeton tai jopa haitallinen. Hän ei myöskään ollut 

kieltäytynyt sen vuoksi, että hänellä ei olisi ollut edellytyksiä ottaa asiaan kantaa.  

Lääkäri oli kieltäytynyt lausunnon antamisesta sen vuoksi, että hän teki itse päätelmän siitä, ettei 

henkilö tule saamaan eläkettä saavan hoitotukea ja lausunto siksi on potilaalle ”tarpeeton”. Lääkäri 

laati asiakkaalle lausunnon hoitotukea varten vasta sen jälkeen, kun olin sosiaaliasiamiehenä kertonut 

asiakasta hoitavalle sairaanhoitajalle, että lääkärin lausunnonantamisvelvollisuus hoitotukiasiassa pe-

rustuu lakiin27. Perusterveydenhuollon sairaanhoitaja koki hyvin vaikeaksi pyytää hierarkkisesti ylem-

pänä olevaa ammattihenkilöä toimimaan asiassa.  

Mielestäni (perus)terveydenhuollon toiminta on organisoitava siten, että potilasta hoitava asiantun-

tijalääkäri kykenee ajallisesti käyttämään tarvittavan ajan laatiakseen puolueettoman ja perustellun 

lausunnon. Olen nähnyt useita lääkärinlausuntoja, joiden sisältö on niin niukka, ettei potilaalla ole 

edellytyksiä saada hakemaansa etuutta ao. lausunnon perusteella.  

Sosiaalipalveluissa tulee varmistua asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta  

Asiakkaiden oikeusturva välttämättä edellyttää, että he voivat saada toimivaltaisen viranomaisen 

(tässä Kelan) muutoksenhakukelpoisen päätöksen oikeudestaan johonkin etuuteen (tässä eläkkeen 

saajan hoitotuki). Lääkärin arvio ei ole muutoksenhakukelpoinen ratkaisu. Eläkkeen saajan hoitotuen 

edellytysten arviointi on Kelan toimivaltaan kuuluva asia. Mahdollisesta Kelan kielteisestä ratkaisusta 

asiakkaalle avautuu mahdollisuus muutoksenhakuun.  

Mielestäni sosiaaliviranomaisen tulisi aina varmistua, että sosiaalityön ja -ohjauksen asiakkaat ovat 

osanneet hakea heille mahdollisesti kuuluvia etuuksia. Mielestäni sosiaaliviranomaisen tehtäviin kuu-

luu myös tarvittaessa auttaa asiakkaita etuuksien hakemisessa ja varmistaa, että asiakas on osannut 

hakea etuuksia tai palveluita varten riittävän seikkaperäisen terveydenhuollon ammattihenkilön lau-

sunnon. Jos esimerkiksi lääkäri ei tiedä, mitä seikkoja ja millä tavoin hänen tulisi kuvata antamassaan 

lausunnossa, pidän mahdollisena, ettei asiakkaan oikeusturva toteudu täysimääräisesti.  

 

 

 

 

26 Lääkäriliiton verkkosivut [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laaka-
rina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/ 
27 Laki vammaisetuuksista (570/2007) 20 §: Vammaisetuuden hakijan terveydentilaselvitys; Laki terveydenhuollon ammattihenki-
löistä (559/1994) 23 §: Lääkintölailliset todistukset ja lausunnot. 

https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/
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Terveydenhuollon ammattihenkilön asiantuntija lausunto sosiaalihuollossa 

Minulle selvisi useamman eri sosiaalityöntekijöiden kertomana, että (julkisen terveydenhuollon) lää-

käri oli kieltäytynyt laatimasta asiantuntijalausuntoa sosiaalityöntekijän pyynnöistä huolimatta. Lau-

sunnoissa oli ollut kysymys lapsen tilanteen ja edun arvioinnista.28 Apulaisoikeusasiamies piti jo 
vuonna 2014 huolestuttavana, että lastensuojelussa tarvittavien asiantuntijalausuntojen saamisen vii-

västyminen tai estyminen kokonaan saattoivat selvästi johtaa lapsen kannalta vahingollisiin seurauk-

siin. Eräässä tilanteessa lapsen siirtäminen hänen erityisiä tarpeitaan vastaavaan koulukotiin epäon-

nistui sen vuoksi, ettei lapsesta saatu tarvittavaa psykologin lausuntoa.29 

Hyvin tavallista havaintojeni mukaan on, ettei lääkäri osallistu – edes puhelimitse – sosiaalihuollon 

ammattilaisen pyynnöstä asiakkaan palvelutarpeen arviointiin tai palvelusuunnitelman tekoon. Tie-

dossani on, että yhtäältä lääkäri on jättänyt laatimatta mitään asiantuntijalausuntoa ja toisaalta samaa 

asiaa koskien on laadittu saman lääkärin toimesta useita eri lausuntoja, kun potilas on niitä pyytänyt 

huomioimatta ollenkaan, tuoko uusi lausunto mitään uutta tietoa jo annettuun selvitykseen. 

Sosiaalityössä ei mielestäni kaikissa tilanteissa hyödynnetä asiakkaan tilanteen arvioinnissa terveyden-

huollon asiantuntemusta pyytämällä lääkäriltä tämän osaamiseen perustuvaa kirjallista lausuntoa esi-

merkiksi siitä, miten lääkärin käsityksen mukaan asiakkaan ja potilaan terveydentila vaikuttaa hänen 

toimintakykyynsä. Eräässä kunnassa sosiaalihuollon viranhaltija arvioi, että terveydenhuollossa on 

muutakin tekemistä kuin antaa lausuntoja sosiaaliviranomaisille.  

Useilla aikuissosiaalityön piirissä syystä tai toisesta olevilla henkilöillä on heidän toimintakykyään hei-

kentäviä psyykkisiä tai somaattisia sairauksia tai niihin liittyviä oireita, joiden merkityksestä asiakkaan 

toimintakykyyn lääkärinlausunto voisi minun mielestäni tuoda lisävalaistusta.  

Kun todistusta pyytää joku muu kuin potilas, tietojen luovuttamisen tulee perustua potilaan nimen-

omaiseen suostumukseen tai lain säännökseen30. Lääkäri vastaa aina siitä, että todistuksessa tai lau-

sunnossa esitetyt tiedot ovat oikeat ja tarkoituksenmukaiset ja että esitetyt johtopäätökset ovat 

perusteiltaan kestävät. Kun todistus laaditaan kolmannelle osapuolelle, tämä taho tekee lopullisen 

päätöksen todistuksen pohjalta.31 

Terveydenhuollon on osallistuttava, jos sosiaaliviranomainen sitä pyytää  

Sosiaalihuoltolain 41 §:ssä säädetään, että esimerkiksi palvelutarpeen arvioimiseksi sosiaalihuollon 

viranomaisen on huolehdittava siitä, että sosiaalihuollon viranomaisella on henkilön yksilöllisiin tar-

peisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vas-

taaminen edellyttävät muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava 

toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen. 

Työntekijän on oltava tarpeen mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin. 

Asiakaslain 20 §:n nojalla terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayk-

sikkö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen 

 

28 Todettakoon tässä yhteydessä, että esim. lastensuojelulain 15 § velvoittaa terveyskeskusta ja sairaanhoitopiiriä antamaan asian-
tuntija-apua. Lisäksi muun ohella terveydenhuoltolain 32 §:ssä (yhteistyö) ja 50 a §:ssä (yhteistyö) on säädetty sosiaali -ja tervey-
denhuollon yhteistyöstä. 
29 Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 18.12.2014. Dnro 929/4/13. [Lainattu 20.3.2020]. Saantitapa: https://www.oi-
keusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/929/2013  
30 Ks. tarkemmin lääkäriliiton verkkosivut. Mielestäni Lääkäriliiton vaatima ”lain valtuutus” on sosiaalihuollon asiakaslaissa. 
31 Lääkäriliiton verkkosivut [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laaka-
rina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/ 

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/929/2013
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/929/2013
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/


Satu Loippo    
 

 

 
9 

pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuh-

teeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi 

ovat välttämättömiä esim. asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi. Kokemukseni mukaan 

asiakkaan suostumus on myös yleensä näissä tilanteissa saatavissa32. 

Maahanmuuttajat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa  

Minulle on välittynyt, että eri sopimuskuntien mahdollisuudet vastata maahanmuuttajien erityistar-

peisiin vaihtelevat erittäin suuresti. Tiedossani on, että sopimuskunnissani laillisesti maassa olevien ja 

oleskeluluvattomien maahanmuuttajien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelut on voitu järjestää 

hyvin tavoin.  

Esimerkiksi Hämeenlinnassa on oma maahanmuuttajille suunnattu palveluyksikkö, jossa sosiaalityön-

tekijät ja sosiaaliohjaajat arvioivat ja järjestävät palveluita pelkästään maahanmuuttajille. Esimerkiksi 

Riihimäellä puolestaan aikuissosiaalityön työntekijät arvioivat maahanmuuttajien palvelutarpeita mui-

den asiakasryhmien ohella.  

Lähes poikkeuksetta niillä maahanmuuttajilla, jotka ovat asioineet sosiaaliasiamiehen kanssa, on suuria 

puutteita suomen kielen taidossa. Havaintoni on, että useille maahanmuuttajille suomalaisen sosiaa-

liturvajärjestelmän hahmottaminen on hyvin vaikeaa33. Maahanmuuttajan on esimerkiksi vaikea hah-

mottaa, mikä on TE-toimiston rooli Kelan ratkaisemaan työttömyysturvaan liittyen ja miten Kelan 

perustoimeentulotukipäätös voi vaikuttaa kunnan sosiaalityöntekijän tekemään täydentävään tai eh-

käisevään toimeentulotukiratkaisuun. Minulle on tullut maahanmuuttajilta palautetta myös edunval-

vontaratkaisusta tai välitystilistä, jota he eivät ymmärtäneet edes tulkkauksen avulla.  

Eräässä tilanteessa asiakkaalta oli alennettu Kelan perustoimeentulotuessa perusosan mää-

rää, koska hän ei ollut ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Asiakas kertoi, ettei hän ollut 

käsittänyt suomen kielisestä ohjeesta, miten hänen pitää toimia. Hän koki olevansa sairas ja 

kyvytön työntekoon. Kela kuitenkin hylkäsi sairauspäivärahan, koska sen mukaan lääkärinlau-

sunto osoitti, ettei sairaudesta ollut ”riittäviä löydöksiä”. TE-toimisto päätyi arvioimaan ns. 

karenssin antamista, koska asiakas kieltäytyi hänelle tarjotusta toimenpiteestä. Havaintojeni 

mukaan asiakas ei riittävästi ymmärtänyt edes tulkin avulla, mitä toimenpiteestä kieltäytymi-

nen hänelle merkitsee.  

Maahanmuuttajataustainen henkilö ei ilman tulkkausta ymmärrä, miten hänen odotetaan toimivan 

missäkin tilanteessa, hän ei saa kerrotuksi omia palvelutarpeitaan eikä hän ymmärrä eri viranomaisten 

joko suomen tai ruotsin kielellä antamia päätöksiä. Edellä kuvattu asiakas ei tiennyt lääkärin hänestä 

kirjoittaman lääkärinlausunnon sisältöä, vaikka lausunto vaikutti hänen sairauspäivärahaoikeutensa 

arviointiin Kelassa.  

Sosiaalihuoltolain 36 § 4 momentti edellyttää, että palvelutarpeen arviointia tehtäessä asiakkaalle on 
selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöönsä perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä eri-

laiset 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 huo-

mioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa.  

Sosiaaliviranomaisen on asiakaslain 5 §:n perusteella selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja vel-

vollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ja muut seikat, joilla on merkitystä häntä 

 

32 Asiakkaan suostumuksesta säädetään asiakaslain 16 §:n 1 momentissa. Korostukset SL. 
33 Todettakoon, että myös monille suomalaisille sosiaaliturvajärjestelmä vaikuttaa monimutkaiselle. Korostukset luvun tekstissä SL. 
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koskevassa asiassa. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus saada ymmärrettävällä tavalla tietoja palvelujär-

jestelmistä ja häntä koskevista seikoista turvaa keskeisesti sitä, että asiakas pystyy muodostamaan 

oman käsityksensä asiasta ja ilmaisemaan oman mielipiteensä viranomaisen esittämistä seikoista ja 

häntä koskevista päätösehdotuksista.34  

Tulkkauksen järjestäminen edistää asiakkaan ja ammatt ilaisen oikeusturvaa 

Jos sosiaalihuollon henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä taikka asiakas ei muun syyn vuoksi 

voi tulla ymmärretyksi, on asiakaslain 5 §:n 3 momentin mukaan mahdollisuuksien mukaan huoleh-

dittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimisesta.  

Tulkkauksen järjestäminen on pakollista vain tietyissä tilanteissa. Kielilain mukaan viranomaisen on 

huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisyhteyksissä 

käytettävää suomen tai ruotsin kieltä asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta35. Viran-

omainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkkaamisesta ja kääntämisestä myös muissa maahan-

muuttajan velvollisuuksia koskevassa asioissa.36 

Mielestäni em. säännökset edellyttävät, että sosiaaliviranomainen kuvaa ja selvittää maahanmuuttajan 

asemaan heijastuvaa (sosiaalihuollon) lainsäädäntöä tavalla, jolla maahanmuuttajataustainen henkilö 

sen riittävästi ymmärtää. Mielestäni useissa maahanmuuttajaa koskevissa tilanteissa tulkkauksen jär-

jestäminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että henkilö ymmärtää oikeutensa ja velvollisuu-

tensa ja sosiaaliviranomainen voi tehdä työnsä tuloksellisesti ja varmistua päätöksentekoa varten oi-

keasta tiedosta37. Tulkkaus on siten usein välttämätöntä sen selvittämiseksi, minkälaisia maahanmuut-

tajan mahdolliset palvelutarpeet ovat ja voidaanko sosiaaliviranomaisen keinoin häntä auttaa.  

Jos maahanmuuttaja ei saa työttömyyskorvausta, koska hän ei täytä TE-toimiston ja Kelan edellytyk-

siä sen saamiseen, henkilö voi joutua hakemaan perustoimeentulotukea. Jos perustoimeentulotukea 

alennetaan tiettyjen asiakkaan omaan toimintaan liittyvien laiminlyöntien vuoksi, hän voi joutua ha-

kemaan kunnasta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Mielestäni on aina kunnan etu, että 

myös maahanmuuttaja saa mahdollisimman täysimääräisesti sosiaalivakuutuslainsäädännössä määri-

tellyt ensisijaiset etuudet ja tukitoimet.  

Mikäli paikkakunnalla on entuudestaan samaa kieltä puhuvia henkilöitä, heitä voidaan käyttää ver-

taisoppaina mutta ei tulkkeina. Naapuria tai ystävää voi käyttää vertaisoppaana vain arkipäiväisten ja 

yksinkertaisten asioiden hoitamisessa, kuten kaupassa käymisessä tai vapaa-ajan toiminnassa. Viran-

omaisten kanssa asioitaessa tai terveyskeskuskäynneillä käytetään aina tulkkia. Tulkkaaminen on am-

mattilaisen työtä.38 

Tiedossani on, että tulkkauksessa käytetään usein ns. puhelintulkkausta. Vaikka puhelintulkkaus usein 

on joustava toimintatapa, pidän mahdollisena, että joissakin tilanteissa läsnäolotulkkaus voisi olla asi-

akkaan etua paremmin toteuttava toimintatapa.   

 

34 Ks. esim. apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu, dnro EOAK/3681/2018. [Lainattu 20.1.2020]. 
35 Tällainen viranomaisaloitteinen asia on esimerkiksi lapsen huostaanotto ja kodin ulkopuolelle sijoittaminen.   
36 Kotouttaminen.fi -verkkosivusta. [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://kotouttaminen.fi/tulkkaus  
37 Vaatimus viranomaistehtävien tuloksellisesta suorittamisesta perustuu hallintolain 7 §:n 1 momenttiin. 
38 Valtio korvaa kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden vastaanottoon liittyviä tulkkauskustannuksia täysimääräisesti 
useiden vuosien ajan, kun tulkkipalveluja käytetään kotouttamisasioissa (muun muassa alkuvaiheen perehdytys, kotoutumissuunni-
telman teko, koulun ja kodin välinen yhteistyö) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lähde: Kotouttaminen.fi -verkkosivusto. [Lai-
nattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://kotouttaminen.fi/tulkkaus  

https://kotouttaminen.fi/tulkkaus
https://kotouttaminen.fi/tulkkaus
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2.1.1. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat 

Päihteitä käyttävät tai mielenterveyskuntoutujat ottavat itse sosiaaliasiamieheen yhteyttä hyvin har-
voin, mikä mielestäni kuvastaa heidän heikkoja valmiuksiaan edistää omia oikeuksiaan tai omaa ase-

maansa. Minulle välittyy, että näiden ryhmien palveluissa palveluiden hajaantuminen eri toimijoille 

(kunta, yritys, järjestö) ja osittain sen seurauksena koordinoinnin puuttuminen ja/tai vastuutahojen 

epäselvyys tuottavat asiakkaan edun vastaisia tilanteita. Eräs toistuvasti esiin nouseva asia on ns. vas-

tuusosiaalityöntekijän puuttuminen.  

Olen jo aiemmissa selvityksissäni tuonut esille käsitykseni, että mielestäni päihde- ja mielenterveys-

kuntoutujien auttaminen on myös sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen kuuluva tehtävä. Monella mie-

lenterveyskuntoutujalla voi olla myös vammaispalveluihin liittyviä tarpeita esimerkiksi sen vuoksi, että 

he eivät voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Päihteitä käyttävät 

tarvitsevat usein sosiaalihuoltolaissa säädettyjä erilaisia asumispalveluja, koska he eivät voi asua täysin 

itsenäisesti.  

Mielestäni hyvin monet päihde- ja mielenterveyskuntoutujat ovat erityistä tukea tarvitsevia aikuisia 

henkilöitä, joiden omatyöntekijän tulee sosiaalihuoltolain 42 §:n 2 momentin mukaan olla sosiaali-

työntekijä. 

Omainen otti yhteyttä 28 -vuotiaan läheisensä asioissa. Läheisellä oli sekä lukivaikeus että 

kehityksellinen kielihäiriö. Läheinen oli asunut aiemmin itsenäisesti tukihenkilön avulla. Psy-

koosin saatuaan hän siirtyi palveluasumiseen. Yksikön tavoitteena oli kuntouttaa asiakasta 

siten, että tämä pääsisi kotiin annettavien palveluiden piiriin. Omainen kertoi läheisensä asu-

neen yksikössä jo 3 vuotta. Omaisen mukaan läheinen oli lihonut asumisensa aikana noin 30 

kg ja hänen lääkitystään oli lisätty. Omaisen mukaan läheinen oli masentunut ja hyvin väsynyt 

koko ajan. Hänellä oli pakkoneuroottisia piirteitä. Omaisen mukaan hän vietti aikansa omassa 

huoneessaan kissan ja tietokoneen kanssa. Omainen ei ollut ollut missään tekemisissä lähei-

sen asioissa mukana olevan sosiaaliviranomaisen kanssa eikä omaisella ollut tietoa, kuka lä-

heisen asioista mahdollisesti vastaava sosiaalityöntekijä oli.  

Mielenterveyden hoito mahdollisine lääkityksineen ja esimerkiksi huumekorvaushoito ovat tervey-

denhuollollisia toimia.39 Sen sijaan esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujan sosiaalisen kiin-

nittymisen, taloudellisen tuen ja asumisen turvaaminen eri tavoin ovat sosiaalihuoltoon kuuluvia teh-

täviä. Asumisyksiköissä puolestaan tarvitaan poikkeuksetta sekä sosiaali- että terveydenhuollon asi-

antuntemusta.  

Eräässä tilanteessa omaiset ihmettelivät 51 -vuotiaan aikuisen skitsofreniaa sairastavan lähei-

sensä palveluiden toteutumista. Omaiset olivat pyytäneet läheistään koskevia kirjauksia vuo-

silta 2017 ja 2018 saadakseen paremmin käsityksen siitä, millä tavoin palvelusuunnitelmaan 

linjattu ”vahva tuettu asuminen” käytännössä toteutui. Omaiset ihmettelivät kirjausten niuk-

kuutta. Vuonna 2017oli 97 päivää, jolloin kirjauksia ei ollut tehty ollenkaan. Tällaisia päiviä 

 

39Mielenterveyspalveluissa esim. depression akuuttihoidossa keskeisimpiä spesifisiä hoitomuotoja ovat vaikuttaviksi osoitetut psy-
koterapiat ja masennuslääkkeet. Lähde: Depression käypä hoito. [Lainattu 17.3.2020]. Saantitapa: https://www.kaypa-
hoito.fi/hoi50023 Alkoholiriippuvuuden hoidossa psykososiaaliset hoitomuodot ovat ensisijaisia, mutta lääkehoidolla voidaan hoi-
totulosta parantaa arviolta 15-25%. Pelkän katkaisuhoidon avulla harvoin saavutetaan pitkäaikaisia tuloksia. Huumeongelmaisen 
hoidossa käytetään samoja psykososiaalisia hoitoja kuin alkoholiongelmaisenkin hoidossa, esimerkiksi motivoivaa haastattelua, 
kognitiivista käyttäytymisterapiaa sekä 12-askeleen hoitomalleja. Pelkkä vieroitushoito on yleensä riittämätöntä huumeriippuvuu-
den hoidossa. Lähde: Päihdelinkki -verkkosivusto. [Lainattu 22.1.2020]. Saantitapa: https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietois-
kut/paihdeongelmien-hoito/huumeriippuvuuden-hoito  

https://www.kaypahoito.fi/hoi50023
https://www.kaypahoito.fi/hoi50023
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdeongelmien-hoito/huumeriippuvuuden-hoito
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdeongelmien-hoito/huumeriippuvuuden-hoito
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oli vuoden 2018 kohdalla 32 päivää. Kirjausmerkintänä saattoi olla "asukas (nimi) kävi kak-

kostalossa, asiat kunnossa"; "kertoi käyneensä lenkillä"; "(tietty nimeltä mainittu) injektio pis-

tetty" tai "asukas (nimi) ei ota vastaan ohjausta (tietyltä) hoitajalta”. 

Tiedossani on, että omaisten antaessa palautetta kuntaan kirjausten niukkuudesta vuonna 2019, kun-

nan sosiaaliviranomainen oli todennut, että ”ohjeet kirjauksista tullaan antamaan”. Terveydenhoidon 

osalta kirjauksia koskeva asetus oli tuolloin ollut voimassa jo kymmenen vuotta ja asiakastietoja kos-

keva kirjaamisvelvoite jo yli 4 vuotta. Todettakoon, että injektiot aina edellyttävät erityisen huolellista 

kirjaamista40. Kuvatussa tilanteessa käytössä olleen lihakseen annettavan injektion antaminen on mah-

dollista vain tiettyjen terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta41. Kyseinen hoivayksikön asu-

kas oli saanut tiettyä samaa injektiota jo useita vuosia. Epäselväksi jäi, oliko sen antajalle ollut siihen 

kelpoisuus.  

Päihdehuollon ja mielenterveyden tehtävät jakautuvat sosiaali - ja terveyden-

huollolle 

Minulle on jo useita vuosia välittynyt, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ei varsinkaan päih-

dehuollossa toimi joidenkin sopimuskuntieni alueella parhaalla mahdollisella tavalla.  

Sosiaalihuoltolain 25 §:n ja terveydenhuoltolain 27 §:n mukaan mielenterveystyö on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kunnassa tehtävän sosiaali- ja tervey-

denhuollon kanssa. Kunnan tulee mielenterveyslain 3 §:n mukaan huolehtia alueellaan laissa tarkoi-

tettujen mielenterveyspalvelujen järjestämisestä siten kuin terveydenhuoltolaissa säädetään ja osana 

sosiaalihuoltoa siten kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään. Kunnan tai kuntayhtymän on em. lain 4 §:n 

mukaan huolehdittava siitä, että mielenterveyspalvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellai-

siksi kuin kunnassa tai kuntayhtymän alueella esiintyvä tarve edellyttää. 

Päihdehuoltolain mukaisten palvelujen ja toimenpiteiden järjestäminen ja kehittäminen kuuluu sosi-

aalihuollon osalta sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle42. Päihdehuol-

lon alalla toimivien viranomaisten ja yhteisöjen on lain mukaan oltava keskenään yhteistyössä. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä päihdehuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon, raittiustoimen, asun-

toviranomaisten, työvoimaviranomaisten, koulutoimen, nuorisotoimen sekä poliisin keskinäiseen yh-

teistyöhön.43 Palveluja annettaessa on päihteiden ongelmakäyttäjää tarvittaessa autettava ratkaise-

maan myös toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmiaan44.  

Mielestäni erityisesti toimeentuloon, asumiseen ja päihteitä käyttävän lähisuhdeverkostoon liittyvät 

toimet ovat osa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tehtäviä. Käsitykseni on, että päihderiippuvaisilla ei 

useinkaan riitä hoidoksi pelkkä riippuvuuden hoito, sillä useilla heistä on samanaikaisesti psyykkisiä 

ja fyysisiä sairauksia. Myös mielenterveyden ja päihdehäiriöiden samanaikaisuus on suhteellisen 

 

40 Muun ohella potilasasiakirja-asetuksen 10 §, 11 §, 12 § ja 13 §. Ao. asetus on ollut voimassa 1.8.2009 alkaen. 
41 Lähihoitajat tarvitsevat osaamisen varmistamisen jälkeen myönnettävän kirjallisen luvan vaativamman lääkehoidon toteuttami-
seen, esimerkiksi injektioiden antamiseen lihakseen.  
42 PhuoltoL 3 § 2 mom. Päihdehuollon järjestäminen. 
43 PhuoltoL 9 §. Yhteistoiminta. Korostukset luvussa SL 
44 PhuoltoL 8 §. Keskeiset periaatteet. 
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yleistä45.Lisäksi on havaittu, että vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivien on muita ryhmiä han-

kalampaa saada somaattiseen sairauteen liittyviä tutkimuksia ja hoitoa46. 

Minulle on välittynyt myös, että toisinaan jonkin yhteistyötahon edustaja kontaktoi sosiaaliasiamiestä 

sen vuoksi, että hän ei löydä kunnan verkkosivuilta mitään tietoa siitä, kenen puoleen hänen pitäisi 

päihde- tai mielenterveyskuntoutujan asiassa kääntyä tai miten asiakasta pitäisi ohjata kyseisen kun-

nan kohdalla toimimaan. Olen tämän vuoksi tarkastellut sopimuskuntien ja kuntayhtymän verkkosi-

vujen tietoja päihde- ja mielenterveyspalveluiden osalta47.  

Taulukko 2: Päihde- ja mielenterveyspalveluita koskevat tiedot verkkosivuilla 

 Verkkosivuilla olevat tiedot Pääasi-

allinen 

palve-

luiden 

tuottaja 

Akaa48 
Päihdehuollon palveluja annetaan henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. Palveluja 
voidaan antaa päihdeongelmaisen perheelle ja muille läheisille. Palveluiden antamisen edellytys on avun, tuen 
ja hoidon tarve. Päihdeongelman hoitoon liittyvissä käytännönjärjestelyissä apua saa kaupungin sosiaalityön-
tekijöiltä ja päihdetyönohjaajilta. Neuvontaan ja ohjaukseen sisältyy muun muassa keskustelu päihteiden käy-

tön haitoista itselle / läheisille; hoidontarpeen arviointi; asiakkaan motivointi hoitoon; hoitopaikka ja maksu-
järjestelyt (hoitopaikan varaaminen, tarvittaessa toimeentulotuki ja ostopalvelusopimukset). Laitoskatkaisu-
hoitoa annetaan muun muassa Tampereen A-klinikan katkaisuhoitoasemalla. Laitoshoitoon hakeudutaan ot-

tamalla yhteyttä oman alueen sosiaalityöntekijään. Hoito on maksullista, mutta siihen on mahdollista saada 
tarveharkintaan perustuva maksusitoumus. Katkaisuhoitoon ja muihin päihdehuollon asioihin liittyen voi yh-
teyttä ottaa myös suoraan kaupungin terveysasemiin. Aikuisten mielenterveyspalvelut lyhytaikaisissa 

elämän muutos- ja kriisitilanteissa; äkillinen, järkyttävä kokemus; kuolema; ihmissuhdekriisit; ahdistuneisuus-, 

masennus- tai paniikkioireet; tarvittaessa ohjaa jatkotukeen mielenterveyskeskukseen. Terveyskeskuspsyko-
logi tekee kiinteää yhteistyötä lastenneuvolatiimin kanssa. Kunnassa on psykologeja ja psykiatrisia sairaanhoi-

tajia. 

Oma perus-
terveyden-

huolto. 

Urjala 
Päihdehuoltolain mukaan päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongel-

makäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongel-

makäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Palvelut tulee järjestää ensisijai-

sesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. 

Valkeakosken A-klinikka; Tampereen A-klinikka; Forssan A-klinikka. Urjalan kunta ostaa mie-

lenterveyspalvelut Valkeakosken kaupungilta. Palvelu sisältää neuvontaa, tutkimusta, hoitoa ja 

kuntoutusta. Asiantuntijat auttavat sekä asiakkaita että heidän omaisiaan. Mielenterveyskeskus 

tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta mielenterveyteen liittyvissä pulmissa yli 

15-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Mielenterveyskeskukseen hakeudutaan ensisijaisesti lääkärin tai 

muun hoitavan työntekijän lähetteellä/suosituksella. Äkillisissä kriiseissä voi ottaa yhteyttä myös 

suoraan mielenterveyskeskukseen. 

A-klinikka 

Oy; Valkea-

kosken kau-

punki ja 

Akaan tuot-

tamat pe-

rustervey-

denhuollon 

palvelut 

 

45 Esimerkiksi noin 10-30 %:lla masennusta sairastavista on samanaikainen päihdehäiriö. Noin puolella päihteen takia palveluissa 
asioineista oli myös lääkärin toteama mielenterveyden häiriö. Ks. tarkemmin Mielenterveysstrategia. Saantitapa: https://stm.fi/ar-
tikkeli/-/asset_publisher/uusi-mielenterveysstrategia-ryhdistaa-tulevaisuuden-mielenterveyspolitiikkaa 
46 THL tiedote 23.10.2019.[Lainattu 17.3.2020]. Saantitapa:  https://thl.fi/fi/-/vakavia-mielenterveyshairioita-sairastavien-ihmisten-
fyysisten-sairauksien-hoito-toimii-heikosti 
47 Tiedot on koottu 18.3.2020 hakusanoilla päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kattaa sen aineiston, joka oli kohtuullisella vaivalla 
verkkosivuilta saatavissa. Osa kunnista on antanut linkin palveluntuottajien verkkosivuille, josta saattoi löytyä merkittävästi enem-
män tietoa. Jätin nämä tarkastelun ulkopuolelle, sillä halusin kohdistaa huomioni nimenomaan järjestämisvastuisen kunnan omaan 
verkkosivutiedottamiseen.  
48 Kunnan verkkosivuilla on lueteltu avopalveluja tarjoavina yksiköinä Tampereen A-klinikka; Tampereen kuntoutumiskeskus, Tam-
pereen nuorisoasema sekä A-klinikan valtakunnallinen puhelinvaihde. Sain tietooni 19.3.2020, että Akaan kaupunki ei käytä A-klini-
kan palveluita, kuin kaupungin omille työntekijöille ja Toijalan terveyskeskuksen sairaanhoitaja pyytää tarvittavat maksusitoumukset. 
Mikäli joku muu asiakas tarvitsee päihdekeskustelua, avokatkoa, ajokorttiseurantaa tai pidempää laitoskuntoutusta asiasta tulisi kon-
sultoida terveyskeskuksen sairaanhoitajaa tai aikuissosiaalipuolelta tuetun asumisen ohjaajaa, psykiatrista sairaanhoitajaa. Kunnassa 
päätetään päihdetiimissä, kuinka ja kuka asiaa hoitaa. Mielestäni verkkosivujen sisältö onkin selvästi puutteellinen. 

http://toimipaikka.a-klinikka.fi/pirkanmaa/tampere
http://toimipaikka.a-klinikka.fi/pirkanmaa/tampere
http://www.fstky.fi/DowebEasyCMS/?Page=Aklinikka
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-mielenterveysstrategia-ryhdistaa-tulevaisuuden-mielenterveyspolitiikkaa
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-mielenterveysstrategia-ryhdistaa-tulevaisuuden-mielenterveyspolitiikkaa
https://thl.fi/fi/-/vakavia-mielenterveyshairioita-sairastavien-ihmisten-fyysisten-sairauksien-hoito-toimii-heikosti
https://thl.fi/fi/-/vakavia-mielenterveyshairioita-sairastavien-ihmisten-fyysisten-sairauksien-hoito-toimii-heikosti
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Hattula 
Päihdepalvelut Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa tuottaa A-klinikka Oy. A-klinikka 

tarjoaa avohoitoa yli 18-vuotiaille päihdeongelmiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin, kuten pelion-

gelmiin ja nettiriippuvuuteen. Palvelut on tarkoitettu oman päihdeongelman tai jonkin arkielämää 

hallitsevan toimintatavan haitalliseksi kokeville sekä heidän läheisilleen. Palvelut perustuvat va-

paaehtoisuuteen ja ovat luottamuksellisia. A-klinikan päivystysvastaanotolle voi tulla maanan-

taista perjantaihin klo 8.15–11.00.Ajanvarausta tai lääkärin lähetettä ei tarvita. Palvelut ovat mak-

suttomia Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan asukkaille. Henkisen hyvinvoinnin palvelut 

tarjoaa Pihlajalinna Oy ja ne sisältävät psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin palvelut. Pihlaja-

linna tuottaa Hattulan terveyspalvelut 1.1.2019 alkaen Hattulan Terveys -nimen alla. 

A-klinikka 

Oy ja Pihla-

jalinna Oy. 

HML Mielenterveyspalveluja tarjotaan aikuisväestölle Henkisen hyvinvoinnin palveluiden yksiköissä. 

Psykiatriset sairaanhoitajat tarjoavat omalla terveysasemallasi tukea ja keskusteluapua erilaisissa 

elämäntilannevaikeuksissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Tilanteesi perusteella 

hoidon tarpeesi arvioidaan ja sen perusteella suunnitellaan ja toteutetaan hoito. Soita oman ter-

veysasemasi psykiatriselle sairaanhoitajalle klo 11- 12 arkipäivisin. Äkillisissä elämäntilannekrii-

seissä voit ottaa yhteyttä psykiatriseen sairaanhoitajaan myös ma-pe klo 8.15 – 9.45 p. 03 621 

9361. Henkisen hyvinvoinnin yksikössä ei ole tarjolla lääkäripalveluja. Mikäli tarvitset lääkäripalve-

luja (esim. sairauslomat, lääkitykset, reseptin uusinta, eläkeasiat), varaa aika oman terveysasemasi 

lääkäriltä. Psykologin vastaanotolle pääset ajanvarauksella psykiatrisen sairaanhoitajan tai omalää-

kärin ohjaamana. Vastaanottoaika toimitetaan sinulle puhelimitse tai kirjeitse. Psykiatrinen päivä-

yksikkö Hyvä Mieli on kahdeksanpaikkainen yksikkö, joka tarjoaa tehostettua avohoitoa opiskelu- 

ja työikäisille masennusoireisille. Hoitoon ohjaudutaan lähetteen perusteella tai terveysaseman 

psykiatrisen sairaanhoitajan ohjaamana. Hoitoon ohjautumiseen kuuluu tutustumiskäynti. Henki-

lökuntaan kuuluvat lääkäri, psykiatrisia sairaanhoitajia ja osastonsihteeri. Lisäksi toimintaan osal-

listuu toimintaterapeutti ja kuntoutusohjaajan palvelut ovat käytettävissä. Lisäksi toimii psykiatri-

nen kuntoutuspoliklinikka ja psykiatrinen päivätoiminta. Mielenterveyskuntoutujien asumispal-

velujen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien siirtyminen tuetusta asumisesta itsenäisem-

pään asumiseen sekä asiakkaiden kotiuttaminen kuntouttavasta asumispalvelusta omiin asuntoihin. 

Asumispalveluihin haetaan hakemuksella, johon tulee liittää elämisentaitojen kartoituslomake. 

Asumispalveluhakemuslomakkeita saa myös palveluohjaajalta tai palvelupiste Kastellista sekä pitä-

jien palvelupisteistä. Palveluohjaaja antaa palveluohjausta, selvittää asumistarpeen asiakkaan kanssa 
ja etsii asiakkaan tarpeisiin sopivan palveluasumismuodon. Palveluohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja päihdepalveluiden sekä muiden ihmisen 

henkiseen hyvinvointiin vaikuttavien tahojen kanssa. Palvelusihteerit vastaavat mielenterveys-

asumispalveluiden laskutuksesta sekä maksupäätöksistä. Päihdepalveluja tarjoaa A-klinikka. Palve-

lut ovat asiakkaalle maksuttomat lukuun ottamatta päiväyksikön ja kuntoutuspoliklinikan nuorten 

aikuisten ryhmän ylläpitomaksua (8,50e). Päihdepalveluja Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janak-

kalassa tuottaa A-klinikka Oy. Tavoitteena on auttaa ja tukea asukkaiden selviytymistä niissä elä-

mäntilanteissa, joissa päihteiden käyttö tai jokin muu riippuvuus haittaa yksilön, perheen tai yhtei-

sön elämää. 

Kunnan 

oma perus-

terveyden-

huolto ja A-

klinikka Oy. 

Janakkala Mielenterveyspalveluissa annetaan apua erilaisissa elämäntilannekriiseissä mielenterveyden 

häiriöissä psyykkisissä sairauksissa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikön vastaanottoja pide-

tään myös Tervakosken terveysasemalla. Vastaanotolle voi hakeutua omasta aloitteesta tai toisen 

työntekijän ohjaamana. Hoitoon hakeutumiseen et tarvitse lähetettä. Päihdepalveluista saat 

tukea ja neuvontaa eri riippuvuuksien hoitoon sekä kuntoutuksiin liittyvissä asioissa oma tai lähei-

sen päihteiden käyttö peli tai muu toiminnallinen riippuvuus katkaisuhoitoon tai kuntoutumisjak-

solle hakeutuminen korvaushoito päihdearviot ja päihdeseuranta. Huomioitavia asioita: Mikäli olet 

estynyt tulemasta vastaanotolle, ilmoitathan siitä välittömästi. Käyttämättä ja peruuttamatta jäte-

tystä lääkärin vastaanottoajasta peritään sakkomaksuna 41.60 €. Vastaanotolle ei tulla päihty-

neenä. Reseptin uusinta: vastaanoton yhteydessä (hoitajasi välittää uusintapyynnön lääkärille); pu-

helimitse ajanvaraus- ja neuvontanumerossa; www.omakanta.fi -kautta. Uusiminen kestää noin 

viikon, joten toimithan ajoissa ja ennakoit lääkkeittesi riittävyyden. Kunnassa on psykiatri sekä 

päihdetyöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan ja mielenterveyshoitajan nimikkeellä toimivia hen-

kiköitä, joilla on myös lisäkoulutuksia, 

Kunnan 

oma perus-

terveyden-

huolto ja A-

klinikka Oy. 

Hausjärvi Aikuissosiaalityön henkilökunnan puoleen voit kääntyä mm., kun: sinulla on mielenterveys tai päih-

deriippuvuusongelmia, jotka haittaavat selviytymistäsi arjessa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen 

kuntayhtymä tuottaa mielenterveys- ja päihdepalvelut Hausjärvelle, Lopelle ja Riihimäelle. 

Riihimäen 

seudun ter-

veyskeskus-

kuntayh-

tymä /MPY 
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Loppi Lopella on tavattavissa psykiatrinen sairaanhoitaja, johon voi ottaa yhteyttä halutessaan keskuste-

luapua elämänkriiseissä, kuten masennus- ja uupumistilat tai esim. ahdistuneisuushäiriöt. A-klini-

kan toiminta on siirtynyt Riihimäen kaupungilta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhty-

mälle osaksi MPY-yksikköä. 

Riihimäen 

seudun ter-

veyskeskus-

kuntayh-

tymä /MPY 

Riihimäki Päihde- ja mielenterveyspalvelut tarjoavat apua päihde- tai muihin riippuvuuksiin sekä niihin liitty-

viin elämänhallintaongelmiin. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä 

erilaisiin riippuvuuksiin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihde- ja mielenterveyspalvelut 

tukevat ihmisten selviytymistä niissä elämäntilanteissa, joissa päihteiden käyttö tai muut riippu-

vuudet haittaavat yksilön, perheen tai yhteisön elämää. Päihdepalveluita Riihimäellä tarjoavat 

A-kilta, A-klinikka, Nuortentalo Nuppi ja Tiilikadun kuntoutumisyksikkö. Lisäksi Riihimäellä toimii 

AA-ryhmiä ja Al-anon-ryhmä. Lähimmät NA-ryhmät ovat tällä hetkellä Hyvinkäällä, Hämeenlin-

nassa ja Lahdessa. Kalevanrinne on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu tehostetun palveluasu-

misen yksikkö Riihimäen keskustassa. Kalevanrinne on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat 

jatkuvaa hoitajien apua ja ohjausta suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoistaan vuorokauden kaik-

kina aikoina. Kuntoutuja tarvitsee tukea mm. arjen askareissa, itsensä hoitamisessa, vuorokausi-

rytmin ylläpidossa, lääkehoidossa, sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja kaupungilla liikkumisessa. 

Kaikessa ohjauksessa otetaan huomioon kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä esiin tulleet 

kuntoutujan omat voimavarat, tiedot ja taidot. Tavoitteena on se, että kuntoutuja selviytyy pa-

remmin arjesta omia voimavarojaan hyödyntäen. Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tuottaa kuntout-

tavaa asumispalvelua, lyhytaikaista kuntoutusta ja intervallijaksoja. Lisäksi Tiilikadun kuntoutu-

misyksikössä toimii Turvakotihuone-palvelu. Riihimäen kaupungin Tiilikadun kuntoutumisyksikkö 

tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua eri elämänhallinnan ongelmissa esimerkiksi päihteet, mielen-

terveys, peliriippuvuus. Talon toimintaa ohjaa päihteettömyys ja yhteisöllisyys. Tiilikadulla on kak-

sikymmentä yksiötä. Asiakkaat ohjautuvat Tiilikadulle muun muassa A-klinikan, sosiaalitoimen, 

psykiatrian yksikön ja terveyskeskuksen kautta. Ennen asiakkaaksi tuloa tekee sosiaalityöntekijä 

yhdessä Tiilikadun työntekijän kanssa palvelutarpeen arvion. Asumispäätöksen ja maksusitoumuk-

sen tekee sosiaalityöntekijä. Asiakkaalle tehdään yhteistyössä kuntoutussuunnitelma, mitä tarkas-

tetaan yhteistyössä säännöllisesti. Lyhtytaikaiseen kuntoutukseen tai intervallipaikalle voi tulla 

henkilö, kenellä on oma asunto, mutta tarvitsee intensiivistä kuntoutusta elämänhallinnan äkilli-
sesti heiketessä esimerkiksi retkahduksen tai äkillisen elämänkriisin takia. Päätöksen kuntoutuk-

sesta tekee alueen sosiaalityöntekijä. Elämänhallintaan liittyvien asioiden johdosta voi asiakas tulla 

arviointijaksolle. Jakso on kahden viikon mittainen. Päätöksen arviointijaksolle tekee alueen sosi-

aalityöntekijä. Asumispalveluihin voi tulla myös Lopen ja Hausjärven alueelta. Tuetussa asumisessa 

asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Päihde- ja mielenterveystyö (Pämi-tiimi) tekee tuettua asu-

mista kuntouttavalla työotteella antaen ohjausta ja tukea erilaisissa elämänhallinnallisissa asioissa. 

Lisäksi Y-säätiön hallinnoimia tukiasuntoja on tällä hetkellä 12 eri puolilla kaupunkia. Asuntoja 

haetaan kaupungin asuntosihteerin kautta. Pämi-tiimi antaa ohjausta myös tukiasuntoihin. Sosiaa-

lityöntekijä tekee yhdessä Tiilikadun työntekijän kanssa palvelutarpeen arvioinnin. Sosiaalityönte-

kijä tekee päätöksen palvelun aloittamisesta sekä tuetussa asumisessa että tukiasumisessa. 

Riihimäen 

seudun ter-

veyskeskus-

kuntayh-

tymä /MPY 

FSHYKY Mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt tuottavat mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä polikliini-

sesti että osastohoitona. Aikuispsykiatrian yksikkö tuottaa mielenterveyspalveluita sekä 

polikliinisesti että osastohoitona. (Lisäksi erikseen on kuvattu lasten ja nuorten psykiatrian palve-

lut). A-klinikalla hoidetaan erilaisista päihderiippuvuusongelmista kärsiviä ja peliriippuvaisia. 

Nuorille on oma sairaanhoitaja. Neuvonta-apua tarjotaan myös päihdeongelmaisen läheisille. A-

klinikalla toteutetaan opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoa. Ajanvarauksen yhteydessä 

arvioidaan kiireellisyys ja saman päivän aikana pyritään järjestämään alkoholin aiheuttamien vieroi-

tusoireiden hoidon arviointi. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotyösken-

telyä. A-klinikkakäyntien tavoitteena on kartoittaa elämäntilannetta, parantaa elämänhallintaa ja 

motivoida elämänmuutokseen. Tukihoitona käytetään korva-akupunktioita sekä alkoholinkäyttöä 

estäviä tai hillitseviä lääkehoitoja. A-klinikkakäynnit ovat maksuttomia. Akuuttiryhmä hoitaa akuut-

teja kriisejä ja vaikeita mielenterveyshäiriöitä, joissa tarvitaan tiivistettyä avohoitoa. Työryhmä 

koostuu erikoislääkärin, 3 sairaanhoitajan ja mielenterveyshoitajan tiimistä. Tarvittaessa myös so-

siaalityöntekijän palvelut ovat käytössä. Kiireelliset tapaukset voidaan arvioida hoitajan sekä lää-

kärin vastaanotolla päivittäin virka-aikana. Akuuttiryhmän vastaanotolle pääsee myös ilman lähe-

tettä. Akuuttiryhmän puhelimesta saa neuvoja kaikkina vuorokaudenaikoina. Hoito aloitetaan ar-

viointikäynnillä, jossa arvioidaan hoidon tarve ja tehdään ensisijainen hoitosuunnitelma. Hoitoa 

jatketaan arvioinnin jälkeen perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, akuuttiryhmässä, psy-

kiatrian osastolla tai ajanvarauspoliklinikalla. Terveyskeskuspsykologiin voit ottaa yhteyttä esim., 

jos fyysinen sairaus tuottaa sinulle huolta; olet kokenut elämänmuutoksen, esim. menettänyt lä-

heisen ihmisen tai jäänyt työttömäksi; työelämän paineet vaivaavat mieltäsi; tunnet mielialasi ala-

vireiseksi tai ahdistuneeksi; haluat keskustella henkilökohtaisista huolenaiheista. Sosiaalihuoltolain 

FSHYKY 
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mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea 

asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue vastaa Mielen-

terveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen järjestämisestä. 

Asumispalveluilla tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista tukevat palvelut 

liittyvät kiinteästi yhteen. Asumista tukevat palvelut voivat olla hoito- ja hoivapalveluja, tukipalve-

luja kuten ateria, vaatehuolto-, hygienia- ja siivouspalveluja tai näiden yhdistelmiä. Palvelut voidaan 

ryhmitellä asiakkaiden toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä annettavan palvelun 

määrän ja laadun perusteella palvelukokonaisuuksiin. Asumisesta asukas maksaa yleensä vuokran 

ja palveluista asiakasmaksun 

Taulukko 2 osoittaa, että kuntien erot ovat erittäin suuret sekä verkkosivujen tekstisisällön että 

sosiaalihuollon roolin näkymisen suhteen (esim. asumispalvelut eivät näy kaikissa kunnissa ollenkaan). 

Pidän verkkosivujen sisällön kehittämistä tarpeellisena sekä sen huolellista arvioimista, mistä tiedosta 

sivuja kenties käyttävät hyötyisivät eniten. Haluan korostaa, että yleensä päihde- ja mielenterveyspal-

veluissa omaisten ja läheisten rooli on keskeinen. Pidän myös kieliasun selkeyttä ja ymmärrettävyyttä 

erittäin tärkeänä kaikkien asiakasryhmien kohdalla.  

Päihdehuollossa tehtävät sopimukset asiakkaan oikeusturvan näkökulmasta  

Päihdehuollossa on tavallista, että asukkaiden edellytetään suostuvan erilaisten sopimusten tekoon 

asumispalveluissa49. Allekirjoituksellaan asiakas siis käytännössä varmistaa tutustuneensa sopimuk-

seen ja yksikön sääntöihin sekä sitoutuu niiden noudattamiseen. Sääntöjen rikkomisesta voi seurata 

erilaisia yksikkökohtaisia seuraamuksia. 

Riihimäki eroaa muista sopimuskunnista siten, että kunnassa on kunnan oma päihdehuollon avohuol-

lon asumisyksikkö, Tiilikadun kuntoutumisyksikkö. Tiilikadun yksikkö on valmistunut vuonna 2014. 

Kaksikerroksisessa rakennuksessa on 20 asuntoa, ruokasali, sauna ja oleskelutilat kolmessa eri osas-

tossa. Tiilikadulla on kaksi selviämishuonetta, jotka on varustettu valvontakameroin. Tiilikadulle ei 

ole voi olla päihtyneenä. Koska yksikkö on avohuoltoon kuuluva, asiakkaat ovat yksikössä vapaaeh-

toisesti. Käsittääkseni muut Kanta-Hämeen kunnat käyttävät eri asteisesti lähinnä A-klinikka Oy:n 

alaisia asumispalveluita.  

Avopalveluissa tapahtuva asuminen ja siihen liittyvät palvelut ovat vapaaehtoisia. Asiakkaita ei siten 

voida velvoittaa niitä vastaanottamaan. Toisaalta monissa tilanteissa asiakas jäisi ns. ”kadulle”, jos 

hänelle ei tarjota mitään asumispaikkaa tai hän kieltäytyy ottamasta jotakin tarjottua paikkaa vastaan. 

Asumispalveluyksikössä olevien päihdekuntoutujien kuntoutumisen ja asumisviihtyvyyden vuoksi on 

perusteltua, että yksiköissä on sääntöjä. 

Minulle välittyneitä ongelmia sääntöihin liittyen olivat seuraavat: 

- Asiakkaalle ei ollut selvää, miten säännöt on laadittu eli ketkä olivat osallistuneet niiden mää-

rittelyyn (asukkaat vai henkilökunta vai molemmat). 

- Asiakkaalle oli epäselvää, olivatko säännöt hyväksytty kunnan jossakin lautakuntaelimessä tai 

milloin ne viimeksi oli päivitetty. 

- Asiakas koki, että eri asukkaille oli eri sääntöjä. 

- Asiakas ei tiennyt, mitä seurauksia sääntöjen ”rikkomisesta” saattoi olla. 

- Asiakas ei tiennyt, seuraako sääntöjen rikkomisesta varoitus tai kuinka monta varoitusta pitää 

antaa ennen ns. ”uloskirjaamista”. 

 

49 Valviran selvityksen perusteella toimintayksikköä koskevat kirjalliset säännöt olivat 100 %:ssa päihdehuollon asumispalveluyksi-
köistä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa osuus oli 93 %. Lähde: Valviran ylitarkastaja Lilli Autti. Luento 1.10.2018 Jyväs-
kylässä Psykiatrian asumispalveluissa on noin 8000 eri asukasta. Päihdehuollon asumispalveluissa on noin 4000 asukasta. Lähde: Sot-
kanet, 2017. 
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- Asiakas ei tiennyt, annetaanko asumispalvelun päättämisestä sääntöjen rikkomisen vuoksi 

muutoksenhakukelpoinen päätös. 

- Asiakas ei tiennyt, voiko hän nähdä itseään koskevista asiakaskirjauksista, mitä sääntöjä hänen 

on väitetty rikkoneen. Asiakas ei myöskään tiennyt, voiko hän kyseenalaistaa kirjausmerkin-

nän oikeellisuuden. 

Tiedossani on, että päihdehuollon avohuollon asumisyksikössä tehdään puhallutuksia. Myös veri- ja 

virtsanäytteiden antamisvelvollisuuksista on kuvauksia.  

Valvira pitää henkilön perusoikeuksien rajoittamista hänen kanssaan tehtävän sopimuksen nojalla läh-

tökohtaisesti ja periaatteellisesti ongelmallisena. Asiasta ei ole olemassa säädöksiä. Valviran mukaan 

sopimukset ovat kuitenkin esimerkiksi päihdehoidossa usein välttämättömiä tuloksellisen hoidon 

mahdollistamiseksi. Valvira korostaa, että hoitosopimuksia laadittaessa tulee pyrkiä sekä asianmukai-

sen hoidon edellytysten että potilaan ja asiakkaan oikeuksien turvaamiseen. 

Lisäksi on mielestäni otettava huomioon hallinnon yleisiin oikeusperiaatteisiin kuuluva suhteellisuus-

periaate. Tämän periaatteen mukaan viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoitelta-

vaan päämäärään nähden. Hallintolain mukaan hallinnon yleisiä oikeusperiaatteita sovelletaan viran-

omaistoiminnan ohella yksityisissä niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää. Päihdepalvelujen järjes-

täminen kunnan toimeksiannosta on julkisen hallintotehtävän hoitamista. 

Asumispalveluissa käytettyjen rajoitusten asianmukaisuus 

Valvira otti jo vuonna 2017 mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut valvonnan koh-

teeksi. Asumispalveluiden kohdistettiin valvontaa sen vuoksi, että ryhmä edustaa kaikkein heikoim-

massa asemassa olevia ja heidän mahdollisuutensa kanteluiden tai muiden oikeusturvakeinojen käyt-

tämiseen ovat rajalliset.  

Asumispalvelut ovat avohuoltoa. Toistaiseksi sosiaalihuollon lainsäädäntöön ei ole liitetty rajoitus-

toimia koskevia säännöksiä asumispalveluihin liittyen. Säännösten puuttuminen tarkoittaa minun mie-

lestäni sitä, että kaikkiin perustuslaissa turvattuihin henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämisoi-

keuteen kohdistuviin rajoitustoimiin tulee suhtautua erittäin pidättyvästi. Tämä tarkoittaa mielestäni 

sitä, että kuntien on valvonnassaan kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin asumisyksikön toiminta-

käytäntöihin, jotka puuttuvat asukkaiden perusoikeuksiin. 

Valviran selvityksessä50 ilmeni, että rajoittamistoimina mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis-

palveluissa käytettiin liikkumisen rajoittamista (esim. ovet lukossa; hygieniahaalari); tupakoinnin ra-

joittamista (tuntitupakat, tupakat ja sytyttimet yöksi pois); yhteydenpidon rajoittamista (puhelimen 

käytön ja vierailujen rajoittaminen); alkometri- ja huumeseulojen tekemistä; henkilö- ja huonetarkas-

tuksia ja erilaisia seuraamuksia (esim. herkkuostosten kieltäminen tai siirtäminen; ylimääräiset keit-

tiövuorot; jääminen pois retkiltä ja puheluiden siirto tai kieltäminen).  

Kun seurauksia asetettiin, perusteeksi saatettiin esittää asukkaan ja yksikön välinen sopimus; yksikön 

asukkaiden ja henkilöstön turvallisuus, paloturvallisuus, taloudelliset syyt tai vaarallisen esineiden löy-

täminen ja poistaminen. Lupa rajoittamiseen oli vastausten perusteella vaihdellen tullut suoraan so-

pimuksesta, lääkäriltä tai henkilökunnan antamana tai asiakkaan läheisen myötävaikutuksella.  

Selvityksessä todettiin, että useissa asumispalveluyksiköissä asukkaiden itsemääräämis- ja perusoi-

keuksia oli rajoitettu virheellisesti mielenterveys- ja päihdehuoltolain säännöksillä, jotka koskevat 

 

50 Lähde: Valviran ylitarkastaja Lilli Autti. Luento 1.10.2018 Jyväskylässä ”Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden 
valvonta. Toimintakertomuskyselyn tulokset. Aineisto ei ole julkisesti saatavilla. 
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tahdonvastaisessa hoidossa olevia henkilöitä. Esimerkiksi asukkaiden laukkuja oli tarkastettu syste-

maattisesti kauppa- ja lomareissuilta palattaessa tai heitä oli systemaattisesti puhallutettu alkometriin. 

Valviran mukaan olennaista on, että asukkaiden ja asumisyksikön välillä tehdyt sopimukset tietyn 

asian rajoittamisesta on tehty asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä esimerkiksi taloudellisen tai 

terveydellisen syyn takia ja että asiakas on tietoinen siitä, että hän voi purkaa sopimuksen milloin 

haluaa.  

Valvira korosti, että myös talon säännöillä ja ohjeilla voidaan tosiasiallisesti rajoittaa asukkaiden itse-

määräämisoikeutta. Esimerkiksi ruoan ja ruokajuomien määrään liittyvät rajoitukset eivät voi olla 

kaikkia samalla tavoin koskevia sen vuoksi, että osalla asukkaista on ruokailuun liittyviä terveysongel-

mia.  

2.2. Toimeentulotuki 

Kuvio 3 osoittaa, että perustoimeentulotukea sekä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kos-

kevat yhteydenotot ovat pysyneet matalalla tasolla. 

Kuvio 3: Toimeentulotukea koskevat yhteydenotot vuosina 2008 – 2019, kpl ja % kaikista 

yhteydenotoista 

 

Kelan hallinnoimaan perustoimeentulotukeen liittyviä yhteydenottoja oli 59 ja täydentävää tai ehkäi-

sevää vain 25 yhteydenottoa. Tarkastelen tässä pääosin kuntien vastuulla olevaa toimeentulotukea. 

Laskelman tekeminen täydentävässä toimeentulotuessa  

Minulle on välittynyt, että kunnissa ei pääsääntöisesti tehdä erillistä laskelmaa täydentävän toimeen-

tulotuen päätöksen liitteeksi. Kunta siis nojautuu päätöksenteossaan ainoastaan Kelan tekemään pää-

tökseen ja laskelmaan perustoimeentulotuesta. Kunnalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta laatia 

laskelmaa täydentävästä toimeentulotuesta. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi jo vuonna 2014, että toimeentulotukilaista on johdettavissa 

periaate, että ilman toimeentulotukilaskelman laatimista ei voida myöntää perustoimeentulotukea 

eikä perustoimeentulotukea voida myöntää, jos laskelma on ylijäämäinen. Tarkastusviraston näkemys 
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oli, että jos toimeentulotukea joudutaan myöntämään ilman laskelman laatimista, se tulisi myöntää 

täydentävänä tai ehkäisevänä toimeentulotukena.51.  

Tiedossani on, että Kela siirtää kuntien arvioitavaksi suoraan52 tai asiakkaan pyynnöstä hyvin monen-

laisia menolajeja, joita Kela ei hyväksy perustoimeentulotuessa tai joita asiakkaat muutoin hakevat. 

Tällaisia menoja ovat esimerkiksi maksamattomat sähkölaskut, joissa on jo katkaisuvaroitus; tervey-

denhoitomenoja (esim. lääkkeitä ja fysioterapiaa), lasten harrastusmenoja, autojen kustannuksia, pe-

sukoneen hankintamenoja, vaatetushankintoja jne. Edunvalvojilta tulee anomuksia päämiehen edun-

valvontapalkkiokuluihin sekä vaate- ja kenkähankintoihin. Lisäksi kunnat ottavat kantaa vuokravelkoi-

hin ja hautauskuluihin. 

Hallintolain mukaan hallintopäätös on annettava kirjallisesti (myös suullisen päätöksen jälkeen) ja se 

on perusteltava hallintolain 45 §:n mukaisesti. Päätöksessä on otettava kantaa kaikkiin hakemuksessa 

esitettyihin vaatimuksiin. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 

mainittava sovelletut säännökset.  

Päätöksen perusteluvelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa, että asianosainen saa tiedon paitsi 

asian lopputuloksesta myös sen perusteista. Perusteluilla on myös keskeinen merkitys sosiaalihuollon 

asiakkaan muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta. Erityisesti silloin, jos viranomainen ei hy-

väksy hakijan esittämiä selvityksiä, on päätöksessä esitettävä hallintolain mukaisesti ja asiakkaalle ym-

märrettävällä tavalla perustelut sille, miten ja miksi tällaiseen lopputulokseen on asian arvioinnissa 

päädytty.  

Mielestäni asiakkaan oikeusturvaa edistäisi se lähtökohta, että myös täydentävää toimeentulotukea 

aina myönnettäisiin laskelmaan perustuen. Varsinkin, kun Kela voi tulkita asiakkaan käytettävissä ole-

via tuloja ja asiakkaalle tarpeellisia menoja kunnasta poikkeavalla tavalla. Mielestäni laskelma edistäisi 

asiakkaan oikeutta tietoon omassa asiassaan.  

Kunnista on tullut viimesijaisen toimeentulon takaaj ia  

Perustoimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki muodostavat yhdessä toimeentulotuen koko-

naisuuden, johon asiakkaalla on subjektiivinen oikeus. Toimeentulotuen määrä on toimeentulotuki-

lain 6 §:n mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tulot 

ja varat otetaan huomioon ensin perustoimeentulotukea myönnettäessä53.  

Vaikka toimeentulotukilaissa määritellään, mitä tuloja ja menoja asiakkaalle tai hänen perheelleen 

voidaan huomioida, tosiasiassa sekä Kelalla että kunnilla on asiassa harkintavaltaa. Minulle tulleiden 

palautteiden perusteella vaikuttaa olevan tavallista, että Kela ei ole hyväksynyt jotakin asiakkaan esit-

tämää menoerää perustoimeentulotuessa huomioitavaksi, vaikka ne tosiasiallisesti menolajinsa pe-

rusteella kuuluisivat perustoimeentulotuella katettaviksi.  

Tällaisia ovat olleet muun ohella terveydenhuoltomenot, sähkölaskut, vuokravakuudet ja muuttoku-
lut. Tiedän, että kunnat tosiasiassa huomioivat tällaisia Kelan vastuulle kuulevia menolajeja täydentä-

vässä toimeentulotuessa ja myöntävät niihin tukea sosiaalityön lähtökohdista. 

Kelassa käytetään harkintaa siltä osin, mitä menoja on pidettävä kussakin yksittäisessä tilanteessa 

asiakkaalle tarpeellisen suuruisena. Jos esimerkiksi ADHD-lääkkeen kustannuksia ei pidetä Kelassa 

tarpeellisina, asiakas hakee niihin asuin- ja oleskelukunnastaan täydentävää toimeentulotukea. Jos 

 

51 Valtiontalouden tarkastusviraston verkkosivut. [Lainattu 20.1.2020]. Saantitapa:  https://www.vtv.fi/julkaisut/valtionosuus-kun-
nille-perustoimeentulotuen-kustannuksiin/#c42c6687  
52 Kela käyttää tähän ns. Kelmu-järjestelmää. 
53 TotuL 7 §. 

https://www.vtv.fi/julkaisut/valtionosuus-kunnille-perustoimeentulotuen-kustannuksiin/#c42c6687
https://www.vtv.fi/julkaisut/valtionosuus-kunnille-perustoimeentulotuen-kustannuksiin/#c42c6687
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asiakas puolestaan on jättänyt maksamatta sähkölaskujaan, vaikka lasku on hyväksytty erääntymis-

kuukauden perustoimeentulotuen laskelmaan, asiakas kääntyy kunnan puoleen, koska Kela ei ”tois-

tamiseen” hyväksy laskelmaan jo aiemmin hyväksyttyjä menoeriä.  

Kela saattaa arvioida, että jotakin perustoimeentulotukeen menolajinsa puolesta kuuluvaa menoa ei 

hyväksytä tarpeellisena menona eikä asiakkaalle synny sen vuoksi perustoimeentulotukioikeutta. Eri-

tyisen ongelmallisia vaikuttavat minun näkökulmastani olevan monet terveydenhuoltoon liittyvät me-

not54 ja erityisesti erilaiset lääkevalmisteet. Kunta kuitenkin voi pitää sosiaalityön harkinnan perus-

teella ao. menoa (esimerkiksi ADHD -lääkettä) asiakkaalle tarpeellisena.  

Käytännössä syntyy tilanne, että kunnasta tuleekin viimesijaisen vähimmäistoimeentulon takaava 

taho, koska kuntalaisia ei voi jättää ilman vettä ja lämmitystä, jotka usein ovat sähkön toimituksesta 

riippuvaisia.55 Minulle välittyy toistuvasti, että kunnissa asetelma tuottaa merkittäviä haasteita. Kun-

tien ja Kelan yhteinen rooli asiakkaiden viimesijaisen toimeentulon takaajina ei ole ongelmaton myös-

kään sen vuoksi, että kunnat yhä osallistuvat myös perustoimeentulotuen kustannuksiin56.  

2.3. Lasten ja perheiden palvelut 

Lasten ja perheiden palveluihin sisältyvät lastensuojelu, lapsiperheiden kotipalvelu, lapsiperheiden so-

siaalityö, lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat, biologisen vanhemmuuden selvittäminen sekä las-

tenvalvojan toimintaan liittyvät asiat; päivähoito ja varhaiskasvatus sekä kasvatus- ja perheneuvonta. 

Lasten ja perheiden palvelut muodostivat myös vuonna 2019 suurimman yhteydenottosektorin. Yh-

teydenottoja oli yhteensä 120 (122), joista pelkästään lastensuojelua koski 93 (89) yhteydenottoa. 

Lasten huoltoon ja tapaamiseen, elatukseen ja isyyden selvittämiseen liittyviä yhteydenottoja oli yh-

teensä 12 (14). Lapsiperheiden sosiaalityötä koski lasten ja perheiden palveluja koskevista palautteista 

7 (14) ja päivähoitoa 7 (3) sekä lapsiperheiden kotipalvelua 1 (3) yhteydenotto.  

Alaikäisiin täytyy kiinnittää erityishuomiota 

Vuonna 2019 yhteydenotoista alaikäistä koski 129 yhteydenottoa, eli 29,5 prosenttia (kuvio 4) kai-
kista yhteydenotoista. Alaikäiset eivät yleensä itse ota sosiaaliasiamieheen yhteyttä. Alaikäisten jou-

kossa on useita kehitysvammaisia tai neuropsykiatrisia piirteitä omaavia henkilöitä.  

Lastensuojelua koskevista yhteydenotoista alaikäinen oli kohteena 82 tilanteessa. Tietooni tulleiden 

lasten ja nuorten ikä vaihteli 8 kk ikäisestä vauvasta juuri 18 vuotta täyttäneeseen. Lasten ja nuorten 

iän perusteella palautteita tuli eniten ikäryhmissä 14 -16 vuotiaat (23 %) ja 9-11 -vuotiaat (13 %).57 

 

54 Jo mainittujen ADHD-lääkkeiden lisäksi minulle on välittynyt lääkekannabikseen, kilpirauhaslääkkeisiin ja fysioterapiaan liittyviä 
ongelmia.  
55 Vrt. KHO ratkaisu (62:2019). KHO:n mukaan kyseisessä tapauksessa vastaanottopalvelujen lakkauttamisen jälkeen valittajalla oli 
ollut mahdollisuus hakea ehkäisevää toimeentulotukea oleskelukuntansa sosiaaliviranomaisilta, mikä oli perustelujen mukaan tur-
vannut hänen oikeutensa välttämättömään toimeentuloon. Perustuslakivaliokunta on vastaanottopalveluista säädettäessä nimen-
omaisesti todennut seuraavaa (PeVL 26/2010 vp, s. 2): ”Vaikka ehdotuksessa tarkoitetut henkilöt eivät enää kuuluisikaan turvapai-
kanhakijoiden vastaanoton piiriin, he eivät menetä oikeuttaan perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvattuun välttämättömään toi-
meentuloon ja huolenpitoon”. Käytännössä näissä tilanteissa on myönnetty henkilölle toimeentulotukena rahaa muun muassa ruo-
kaan, lääkkeisiin ja matkalippuun. Nämä menot ovat perustoimeentulotukeen kuuluvia menolajeja. Saantitapa: 
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1557206847887.html  
56 TotuL 5 b §. Kunnan rahoitusosuus perustoimeentulotuen kustannuksista on 50 prosenttia. Kunnan rahoitusosuus otetaan huo-
mioon tekemällä sitä vastaava vähennys kunnalle maksettavasta peruspalvelujen valtionosuudesta. Valtionosuuden vähentämistä 
koskevasta menettelystä säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 34 b §:ssä. 
57 Palautteissa näkyi myös selvästi 17 -vuotta täyttäneiden määrä (osuus noin 11 %) lastensuojelua ja alaikäisiä koskevista palaut-
teista. 

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1557206847887.html
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Kuvio 4: Sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen kohteena alaikäinen; henkilöä ja % 

kaikista yhteydenotoista vuosina 2010 – 2019 

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä asema on huono 

Kun lapsella tai nuorella on jokin neuropsykiatrinen erityispiirre58 havaintoni on yhä, että avun saa-

minen lapselle (ja perheelle) on liiallisesti vanhempien omalla huolehtimisvastuulla. Tunnen vakavaa 

huolta asetelmasta, johon lapset ja perheet toistuvasti minulle tulevien palautteiden perusteella jou-

tuvat.  

”Minun piti kirjoittaa tähän tapahtumien kulku, mutta en jaksa. En yksinkertaisesti jaksa 

enää. Olen joutunut kertomaan tarinaamme kymmeniä kertoja vuoden aikana. Aina ja jok’iki-

nen kerta uudestaan sama tarina, kun joku uusi taho tulee elämäämme. Koulu, lastensuojelun 

vaihtuvat työntekijät, nuorisopsyka, sijoituslaitoksen henkilökunta. Lista on loputon. Aina sama 

tarina alusta. En ymmärrä eikö asioistamme voi lukea kirjauksista? On pompoteltu lastensuo-

jelulta nuorisopsykalle ja takaisin. Asperger ei kuulu kenellekään. Sen olen oppinut. Taistelin 

lapseni nuorisopsykiatriselle, jotta hänen tilansa tutkittaisiin. Koulua käymätön nuori, joka lo-

petti kommunikoinnin, tarvitsee apua. Voin kertoa, että se oli äärettömän hankalaa. Kukaan 

ei auttanut. Sosiaalipäivystyksestä minulle sanottiin "koita pärjätä", kun pyysin heitä tulemaan 

hakemaan lapseni pois, koska hän ei pystynyt enää hillitsemään pahaa oloaan. Pojan pahasta 

olosta meillä on muistona rikkinäinen saunanovi ja klommoille hakatut lauteet ja saunan seinä. 

Muita tuhoja en jaksa edes mainita. Asiat menettävät merkityksensä, kun niitä tulee liikaa.” 

Myös tutkijoiden havainnot tukevat havaintoa, että lasten, nuorten ja perheenjäsenten elämään saat-

taa kytkeytyä useita auttajatahoja ja ammattilaisia, jotka eivät välttämättä tiedä toisistaan tai tarjo-
tuista ja toteutuneista hoidoista ja palveluista. Jokainen ammattilainen pyrkii auttamaan omaa asia-

 

58 Kuten autismin kirjon piirteitä, sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä haasteita, toiminnanohjauksen ongelmia; itsetuhoisuutta, 
masennusta; tunteiden säätelyn haasteita; tarkkaavuuden säätelyn häiriöitä ja näiden piirteiden eriasteisia yhdistelmiä tai näiden 
lisäksi kehitysvammaisuus. 

57
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kastaan tai potilastaan, mutta monen eri tahon asiakkaana olevan yksittäisen perheenjäsenen autta-

minen vaikuttaa väistämättä koko perheeseen. Pahimmillaan palvelujärjestelmä voi omalla toiminnal-

laan jopa ylläpitää ja tuottaa uusia ongelmia.  

Tutkijat toteavat, että lasten, nuorten ja perheiden joustava ja oikea-aikainen avun saaminen edellyt-

tää selkeitä yhteistyökäytäntöjä tuen, palvelujen ja hoidon järjestämisessä. Tutkimus on paikantanut 

ongelmia, jotka liittyvät palvelujen johtamiseen, saatavuuteen, integrointiin, ammattilaisten yhteistyö-

hön sekä asiakkaiden osallisuuteen.  

Tarvittavien perus- ja erityispalvelujen järjestäminen lastensuojelun ja lasten- tai nuorisopsykiatrian 

yhteisasiakkaille edellyttää yhteistä ymmärrystä tuen ja hoidon tarpeesta sekä sopimusta yhteistyön 

sisällöstä. Hoidon ja yhteistyön kehittäminen onnistuu parhaiten yhteistyössä kaikkien asianosaisten 

– asiakkaiden, potilaiden, heidän läheistensä sekä eri alojen ammattilaisten – kanssa. Visiona tulisi olla 

kaikkia osapuolia kunnioittava auttamisjärjestelmä, jossa lapsi saa aina tarvitsemansa avun ja että 

(maa-) kunta ammattilaisineen voi olla ylpeä toiminnastaan.59 

Asiakas ei saa päätöstä edelleenkään kaikissa tilanteissa viivytyksettä  

Yhä edelleen kohtaan tilanteita, että asiakas ei ole tosiasiassa saanut omaan oikeusasemaansa keskei-

sesti vaikuttavaa viranhaltijapäätöstä tai päätöksen saaminen kestää asian laatuun nähden liian kauan. 

Eräässä tilanteessa Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatriselta oli esitetty 10-vuoti-

aalle lapselle koulun alkaessa 3 päivänä viikossa perhetyötä tai iltapäivähoitoa, yhteensä 12 

h/viikossa. KHKS oli päätynyt tähän ehdotukseen perheen vanhempien näkemyksiä kuultuaan 

ja lapsen tutkimukseen ja hoitoon perustuen. KHKS oli esittänyt näkemyksensä ensimmäisen 

kerran jo keväällä 2019, mutta kunta reagoi vasta toiseen, heinäkuussa 2019 tulleeseen 

yhteydenottoon.  

Vanhempi kertoi hakeneensa sosiaalihuoltolaissa säädettyä perhetyötä jo kevätkesällä 2019. 

Kunnasta lähetettiin perheelle 3.7. päivätty kirje, jossa todettiin, että ”emme pysty järjestä-

mään yksilöllistä hoitoa niin suurta viikkotuntimäärää, mutta voimme tarjota seuraavanlaisia 

palveluita:” Tämän jälkeen kirjeessä lueteltiin vaihtoehtoisia tukimuotoja lapselle ja perheelle. 

Perhettä ohjattiin olemaan tarvittaessa kuntaan yhteydessä. Perheen kuntaan tekemä erillinen 

hakemus saapui 14.8. ja se ratkaistiin 10.9. Päätöksessä ei otettu kantaa perheen hakemuk-

seen (12 h/viikko), vaan päätöksellä myönnettiin tukea lapsen koulun jälkeiseen aikaan 1 

krt/viikossa eli noin 1- 2 h viikkoa kohden. 

Mielestäni lapsen koulupäivän jälkeistä hoitoa koskeva asia oli viimeistään60 tullut vireille, kun sosiaa-

lityöntekijä oli saanut tietää KHKS:n lastenpsykiatrian yhteydenoton kautta mahdollisesti sosiaalipal-

veluiden tarpeessa olevasta erityistä tukea tarvitsevasta alaikäisestä. Sosiaalihuoltolain 34 §:n mukaan 

sosiaalihuoltoasia tulee vireille myös, kun kunnan sosiaalihuollon työntekijä on muutoin tehtävissään 

saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä.  

Sosiaalihuoltolain 45 §:n nojalla asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjes-

tämisestä. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, 

kun asia on tullut vireille. Päätös on toimeenpantava kiireellisissä tapauksissa viipymättä ja muissa 

 

59 Tarja Heino, Martta Forsell, Pia Eriksson, Päivi Känkänen, Päivi Santalahti ja Mia Tapiola (2018). Päätösten tueksi 50/2018. Lasten-
suojelun, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yhteiset asiakkaat– yhteinen vastuu. THL. Saatavilla: https://www.julkari.fi/han-
dle/10024/137068 
60 Perheen kertoman mukaan KHKH olisi ollut jo aiemmin keväällä 2019 asiaan liittyen yhteydessä kuntaan. Pidän mahdollisena, 
että asia oli tullut vireille jo aiemmin kuin 3.7.2019.  

https://www.julkari.fi/handle/10024/137068
https://www.julkari.fi/handle/10024/137068
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kuin kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. Päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeis-

tään 3 kuukaudessa asian vireilletulosta.  

Hallintolain 7 luvussa on yleiset säännökset päätöksen muodosta, sisällöstä ja päätöksen perustele-

misesta. Hallintopäätös on annettava kirjallisesti (myös suullisen päätöksen jälkeen) ja se on perus-

teltava hallintolain 45 §:n mukaisesti. Päätöksessä on otettava kantaa kaikkiin hakemuksessa esitet-

tyihin vaatimuksiin. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mai-

nittava sovelletut säännökset. 

Päätöksen perusteluvelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa, että asianosainen saa tiedon paitsi 

asian lopputuloksesta myös sen perusteista. Perusteluilla on myös keskeinen merkitys sosiaalihuollon 

asiakkaan muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta. Erityisesti silloin, jos viranomainen ei hy-

väksy hakijan esittämiä selvityksiä, on päätöksessä esitettävä hallintolain mukaisesti ja asiakkaalle ym-

märrettävällä tavalla perustelut sille, miten ja miksi tällaiseen lopputulokseen on asian arvioinnissa 

päädytty. 

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että päätöksentekoon oikeutetun viranomaisen tulee tutkia hake-

mus siinä laajuudessa ja sen mukaisesti, miten asiakas on hakenut sosiaalipalvelua. Asiakkaalla on siten 

oikeus saada päätös siihen, mitä hän on tosiasiassa hakenut.61 

Vaikka em. tilanteessa kunta tarjosikin muita tukitoimia lapselle ja perheelle, perheen oma toive 

palveluiden määrästä ei toteutunut. Viranomainen ei myöskään päätöksessään ottanut kantaa kaikkiin 

vaatimuksiin eikä ilmoittanut, mitkä seikat lapsen ja perheen tarpeissa ovat vaikuttaneet ratkaisuun.  

2.3.1. Lastensuojelu 

Lastensuojelutyön rakenteelliset ongelmat ovat laadukkaan asiakastyön esteenä 

Laadulla tarkoitetaan palvelujen kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmäl-

lisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. Laadukas palvelu ylläpitää tai pa-

rantaa asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia.62  

Apulaisoikeusasiamies63 ja apulaisoikeuskansleri ovat molemmat esittäneet huolensa siitä, että päte-

vistä sosiaalityöntekijöistä on lastensuojelussa pulaa ja sosiaalityöntekijöillä on kohtuuttoman suuri 

työtaakka. Sen lisäksi työntekijöiden suuri vaihtuvuus horjuttaa lastensuojelun luonteeltaan pitkäjän-

teisiä prosesseja.64  

Apulaisoikeuskansleri arvioi, että pätevänkään sosiaalityöntekijän koulutus ei välttämättä anna riittä-

viä valmiuksia työhön: hallintotoiminnan perusjuridiikkaa opetetaan sosiaalityöntekijöille liian vähän, 

 

61 Esim. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 20.12.2018, dnro EOAK/7043/2017. [Lainattu 23.2.2020]. Saantitapa: https://www.oi-
keusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/7043/2017 
62 Lastensuojelun laatusuositukset 2019/8, s. 42. 
63 Apulaisoikeusasiamiehen tiedote 2.10.2018. Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja 
kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen. [Lainattu 17.3.2020]. Saantitapa: https://www.oikeusasiamies.fi/fi/-
/sosiaalityontekijoiden-kohtuuton-tyotaakka-vaarantaa-sijaishuollon-valvonnan-ja-kodin-ulkopuolelle-sijoitetun-lapsen-oikeuksien-
toteutumisen  
64 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Tarkastukset kertoivat karusta arjesta: rakenteelliset ongelmat lastensuojelun uhkana. 
Puheenvuoro 15.10.2018. [Lainattu 20.1.2020]. Saantitapa: https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/491/tarkastukset-ker-
toivat-karusta-arjesta-rakenteelliset-ongelmat-lastensuojelun-uhkana/  

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/7043/2017
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/7043/2017
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/-/sosiaalityontekijoiden-kohtuuton-tyotaakka-vaarantaa-sijaishuollon-valvonnan-ja-kodin-ulkopuolelle-sijoitetun-lapsen-oikeuksien-toteutumisen
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/-/sosiaalityontekijoiden-kohtuuton-tyotaakka-vaarantaa-sijaishuollon-valvonnan-ja-kodin-ulkopuolelle-sijoitetun-lapsen-oikeuksien-toteutumisen
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/-/sosiaalityontekijoiden-kohtuuton-tyotaakka-vaarantaa-sijaishuollon-valvonnan-ja-kodin-ulkopuolelle-sijoitetun-lapsen-oikeuksien-toteutumisen
https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/491/tarkastukset-kertoivat-karusta-arjesta-rakenteelliset-ongelmat-lastensuojelun-uhkana/
https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/491/tarkastukset-kertoivat-karusta-arjesta-rakenteelliset-ongelmat-lastensuojelun-uhkana/
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vaikka he joutuvat usein tekemään hallintopäätöksiä65. Tuen ja ohjauksen tarvetta lisää myös moni-

mutkaiseksi koettu sosiaalihuollon lainsäädäntö. Työskentely pienemmissä kunnissa on myös yksi-

näistä eikä työyhteisön taikka kollegoiden tukea ole. Etenkin nuoret ja kokemattomat sosiaalityön-

tekijät tarvitsevat paljon tukea työssään. Minä olen ylimpien oikeusvalvojien kanssa samaa mieltä las-

tensuojelutyön ongelmista.  

Palvelutarpeen arvioinnin usein myös katsotaan riittävän. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen lasten-

suojelutyö kuitenkin edellyttää palvelutarpeen arviointiin pohjautuvaa ja ajantasaista asiakassuunni-

telmaa. Keskeinen laadun tae on hyvä ja ajantasainen asiakassuunnitelma, joka on palvelujen toteut-

tamisen perusta. Suunnitelmien laatua tai ajantasaisuutta ei kuitenkaan juurikaan valvota.66 

Kuvio 5: Lastensuojelua koskeneet yhteydenotot vuosina 2008 – 2019, kpl ja % kaikista 

yhteydenotoista  

 

 

Onko lasten- ja nuortenpsykiatria lastensuojelun rinnalla perheen tukena? 

Olen jo aiemmissa selvityksissäni tuonut esille huoleni, että lasten- ja nuorisopsykiatrian ja lasten-

suojelun yhteistyö ei aina ole toiminut sillä tavoin, kuin olisi ollut lapsen edun mukaista. Minulle 

välittyy palautteina vanhemmilta, huoltajilta tai muita lapsia edustavilta tahoilta, että lapsen neuropsy-

kiatrinen erityispiirre on korostuneesti syynä tarpeeseen saada sekä terveydenhuollon että sosiaali-

huollon palveluita ja tukea yhtä aikaa. 67 

Tilanne on minulle tulleiden palautteiden perusteella kohentunut, vaikka ongelma ei olekaan koko-

naan poistunut. Haasteita yhteistyölle aiheuttaa tutkijoiden mukaan yhteistyökumppaneiden määrä 
sekä eri tahojen osin virheellisetkin mielikuvat toistensa resursseista, toimintaperiaatteista sekä lain-

säädännöllisistä vastuista68. 

 

65 Todettakoon, että vaikka sosiaalityö on paljon muutakin kuin hallintopäätöksiä, erityisesti lastensuojelulaissa on menettelyvaati-
muksia, joiden tunteminen on välttämätöntä. 
66 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Tarkastukset kertoivat karusta arjesta: rakenteelliset ongelmat lastensuojelun uhkana. 
Puheenvuoro 15.10.2018. [Lainattu 20.1.2020]. Saantitapa: https://www.okv.fi/fi/tiedotteet-ja-puheenvuorot/491/tarkastukset-ker-
toivat-karusta-arjesta-rakenteelliset-ongelmat-lastensuojelun-uhkana/  
67 Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lasten- ja nuorisopsykiatrian asiakkaana oli 53 000 alaikäistä. Lastensuojelun avo-
huollon asiakkaana oli lähes saman verran eli 47 000 lasta (4,4 % ikäryhmästä). Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian asiak-
kaana oli yhteensä noin 100 000 lasta. Molemmilla sektoreilla oli eniten teini-ikäisiä asiakkaita.  
68 Tarja Heino, Martta Forsell, Pia Eriksson, Päivi Känkänen, Päivi Santalahti ja Mia Tapiola (2018). Päätösten tueksi 50/2018. Lasten-
suojelun, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yhteiset asiakkaat– yhteinen vastuu. THL. Saatavilla: https://www.julkari.fi/han-
dle/10024/137068  
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Valvira on arvioinut, että lapsi- ja nuorisopsykiatrisen sairaanhoidon ja avohuollon välimaastoon tar-

vitaan kuntouttavia lapsi- ja nuorisopsykiatriaan erikoistuneita hoitopaikkoja.69 Apulaisoikeuskansleri 

on todennut tiedossaan olevan, että lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille, joilla on mielenter-

veysongelmia, ei ole saatavissa riittävästi asianmukaista lasten- ja nuorisopsykiatrista hoitoa. Tällaisille 

lapsille ja nuorille ei myöskään ole tarjolla heille soveltuvia sijaishuoltopaikkoja.70  

Eräässä tilanteessa vanhempien edustaja kertoi perheen hakeneen lastensuojelun apua kei-

nottomuuden vuoksi, koska perheen yhdellä lapsista oli epäselviä neuropsykiatrisia piirteitä ja 

itsetuhoisuutta. Vanhemmille oli jäänyt käsitys, että sairaanhoitopiiri oli kieltäytynyt jatkamasta 

lapsen tutkimuksia kiireellisen sijoituksen ja lapsen huostaanottovalmistelun vuoksi. Vanhem-

mat kokivat, että kunnan lastensuojelupalvelut olivat sivuuttanut lapsen tutkimus- ja kuntou-

tustarpeet.  

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi 
todettu hoito järjestettävä alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kol-

men kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, jolleivat lääketieteelliset, hoidolliset tai 

muut vastaavat seikat muuta edellytä.71 

Terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on annettava lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asi-

antuntija-apua ja tarvittaessa järjestettävä lapsen tutkimus sekä hoito- ja terapiapalveluja lapselle72. 

Jos lastensuojelun tarve johtuu riittämättömistä terveydenhuollon palveluista, lapselle ja hänen per-

heelleen on järjestettävä viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät tervey-

denhuollon palvelut73. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa74 todetaan, että näissä tilanteissa 

lapsi tai hänen perheenjäsenensä tarvitsee terveyspalveluja kiireellisesti ja huomattavasti nopeammin 

kuin niissä määräajoissa, joista säädetään terveydenhuoltolain 51–53 §:ssä.75 

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja 

laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, po-

tilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan 

perusteella lääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. Kunnan ja 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestä-

misestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan.76 

Apulaisoikeuskansleri on arvioinut, että käytännössä ongelmana on ollut se, että terveydenhuollon 

viranomaisilla ei ole välttämättä tarvittavia hoitoyksiköitä käytettävissään tai ne eivät ole varanneet 

riittävästi määrärahoja kyseiseen tarkoitukseen. Tämä on johtanut siihen, että lapsia on jouduttu 

hoitamaan heidän sairaudestaan huolimatta pelkästään lastensuojelun avohuollon tukitoimin tai huos-

taanotettuna lastensuojeluyksiköissä, mikä on ongelmallista muun muassa lapsen oikeusturvan kan-

nalta.  

 

69 Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 18.12.2014. Dnro 5166/4/13, 1320/4/14. Saantitapa: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/rat-
kaisut/-/eoar/5166/2013  
70 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu 24.4.2019. Dnro OKV/657/1/2018. Lastenpsykiatrisen hoidon järjestäminen. Saantitapa: 
https://www.okv.fi/media/filer_public/b1/57/b157630e-71a8-4543-9768-d23962b6bf57/okv_657_1_2018.pdf  
71 ThuoltoL 53 § 2 mom. 
72 LSL 15 §.  
73 ThuoltoL 69 § 2 mom. 
74 HE 164/2014 vp. 
75 Esim. apulaisoikeuskansleri on arvioinut lasten- ja nuortenpsykiatrian palveluiden saamista myös kanteluratkaisussaan. Ks. tar-
kemmin apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 13.12.2019. Dnro EOAK/6173/2018. [Lainattu 20.1.2020]. Saantitapa: https://www.oi-
keusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6173/2018 
76 ThuoltoL 10 § (lyhennettynä). 

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5166/2013
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5166/2013
https://www.okv.fi/media/filer_public/b1/57/b157630e-71a8-4543-9768-d23962b6bf57/okv_657_1_2018.pdf
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6173/2018
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Terveydenhuollon ja lastensuojelun yhteistyössä lapsen hoidon järjestämisessä tulee hänen mukaansa 

kiinnittää erityistä huomiota siihen, että esimerkiksi psyykkisesti sairaan lapsen hoito järjestetään 

ensisijaisesti terveydenhuollon toimesta. Lastensuojelutoimenpiteisiin ja erityisesti huostaanottoon 

voidaan ryhtyä vasta, ellei huoltaja suostu viemään lasta välttämättömäksi arvioituun hoitoon tai kun 

lapsen psyykkisiin ongelmiin liittyy muita esimerkiksi lapsen kasvuoloihin liittyviä ongelmia ja tervey-

denhuollon järjestämä hoito yksinään ei turvaa lapsen terveyttä ja kehitystä. 

Terveyskeskukselle ja sairaanhoitopiirille on lisätty velvollisuus järjestää tarvittaessa terapiapalveluja 

lapsella ja nuorelle. Lisäksi velvollisuutena on antaa asiantuntija-apua ja tarvittaessa järjestää lapsen 

tai nuoren hoito. Terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin on lisäksi järjestettävä tarvittaessa lapsen 

tutkimus77.  

Ehdotan kunnille ja kuntayhtymälle, että ne huolellisesti viimeistään palvelutarpeen arvionnin 

yhteydessä selvittävät lapsen mahdollisesti tarvitsemat terveydenhuollon palvelut 
terveydenhuollon asiantuntemusta hyödyntäen. Lisäksi ehdoton, että kunnat ja kuntayhtymä 

käynnistäisivät lastensuojeluasiakkuudessaan olevien lasten terveyden- ja sairaanhoitoa sekä 

terapiapalveluiden saantia koskevan seurannan. 

Palvelutarpeen arviointi lastensuojelussa 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto totesi, että sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ja henkilös-

tön suuri vaihtuvuus vaikeuttavat lastensuojelulain noudattamista, mutta myös lastensuojelulaissa 

säädettyjen määräaikojen laskennassa on joissakin kunnissa epäselvyyksiä78. Määräaikaylityksiä tapah-

tuu sen vuoksi, että sosiaalityöntekijöitä ei ole riittävästi ja lastensuojeluilmoituksia tehdään entistä 

herkemmin.  

Lastensuojelulain mukaan palvelutarpeen arviointi on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa ja ar-

viointiselvitysten tulee olla valmiita kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lain mukaan 

arvioinnin tulee olla valmis kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta eli ilmoituksen kuntaan 

saapumisen ajankohdasta79.  

Asiakasasiakirjalain 14 §:n edellyttää, että asian vireilletulo kirjataan80. Minulle on välittynyt, että asi-

akkaan itsensä tai tämän edustajan yhteydenottoa (esim. tekstiviestillä, puhelimella tai sähköpostilla) 

ei tunnisteta ”asian vireille tuloksi”, minkä vuoksi myöskään vireilletuloa koskevia kirjauksia ei tehdä. 

Pidän tätä huolta herättävänä.  

 

77 Lapsen tutkiminen on mahdollista ilman huoltajan suostumusta hallinto-oikeuden luvalla, LSL 28 §. Lisäksi lapsi voidaan tutkia 
sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä tietyissä tilanteissa, LSL 51 §. Maakunnan tulisi tilastotiedon, tutkimuksen ja muun paikalli-
sen tiedon pohjalta analysoida oman alueensa tilanne ja tarkastella systeemisesti sitä, miten yhdellä sektorilla toteutetut muutok-
set heijastuvat toiseen tai näkyvät lasten ja perheiden arjessa ja miten palvelukokonaisuus toimii. Lähde: Tarja Heino, Martta For-
sell, Pia Eriksson, Päivi Känkänen, Päivi Santalahti ja Mia Tapiola (2018). Päätösten tueksi 50/2018. Lastensuojelun, lastenpsykiat-
rian ja nuorisopsykiatrian yhteiset asiakkaat– yhteinen vastuu. THL. Saatavilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/137068  
78 Määräaikaylitykset ilmenivät kuntien vastauksista THL:n lakisääteiseen kyselyyn ajanjaksolta 1.10.2018 – 31.3.2019. Lähde: Alue-
hallintoviraston tiedotteet 12.12.2019. [Lainattu 20.1.2020]. Saantitapa: http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedotteet;jses-
sionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26 
79 Aluehallintoviraston tiedotteet 12.12.2019. [Lainattu 20.1.2020]. Saantitapa: http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedot-
teet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26  
80 Asian vireilletuloa koskeviin asiakasasiakirjoihin kirjataan:1) henkilön tuen, huolenpidon, hoivan tai muun palvelun tarve; 2) mah-
dolliset perustelut palvelun tarpeelle; 3) asian vireille saattaja; sekä 4) asian vireille saattamisen ajankohta. 

https://www.julkari.fi/handle/10024/137068
http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedotteet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26
http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedotteet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26
http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedotteet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26
http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedotteet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26
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Jos vireilletuloa ei kirjata asianmukaisesti, myöskään oikeaa tietoa määräajan kulumisesta ei voida 

selvittää tai antaa. Aluehallintoviraston mukaan palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen määritte-

lyssä on myös menetelty virheellisesti. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi on katsottava valmiiksi 

vasta, kun asiakas on saanut kirjallisen yhteenvedon asiassaan.  

Apulaisoikeusasiamies81 arvioi, että kunnan sosiaalitoimi oli toiminut lainvastaisesti, kun lastensuoje-

lun tarpeen selvitystä ei ollut tehty lastensuojelulain 27 §:ssä säädetyllä tavoin viivytyksettä ja viimeis-

tään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta, vaan sen teko kesti noin neljä 

kuukautta. Apulaisoikeusasiamiehelle syyksi lastensuojelutarpeen selvityksen teon pitkittymiselle esi-

tettiin syyksi se, että kunnan sosiaalityön resurssi oli tavallista vähäisempi sosiaalityöntekijän pitkän 

sairausloman takia.  

Hallituksen esityksessä82 todetaan, että taloudellisten voimavarojen kohdentaminen kuuluu niihin 

keskeisiin keinoihin, joilla julkisen vallan tulee toteuttaa perustuslain säännöksessä tarkoitettu tur-
vaamisvelvollisuutensa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kunta ei voi vedota resurssien puutteeseen, 

jos kuntalaisen perusoikeuksia turvaavien työtehtävien suorittaminen viivästyy kunnassa lainvastai-

sesti. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Taloudellisten 

voimavarojen oikea kohdentaminen kuuluu niihin keskeisiin keinoihin, joilla julkisen vallan tulee to-

teuttaa tämä velvollisuutensa. Kunnan henkilökunnan määrän tulee vastata sen lakisääteisiä työteh-

täviä.  

Apulaisoikeusasiamies totesi, että lastensuojelutarpeen selvitysten tekeminen on resursoitava niin, 

että selvitykset voidaan antaa lastensuojelulaissa säädetyssä määräajassa. Lastensuojelutehtävien asi-

anmukaisen hoitamisen turvaamiseksi tulee huolehtia siitä, että myös pitkien sairauslomien aikana 

palvelut voidaan hoitaa lainmukaisesti.83  

Sopimuskunnista huomautuksen määräaikoihin liittyen sai Hämeenlinna ja ohjauskirje lähetettiin 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle84. 

Lastensuojelussa ei aina tunnisteta lapsen lakisääteisiä oikeuksia  

Palautteita perusteella minulle syntyy toisinaan huoli lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 

osaamisesta. Minulle selvisi, että erään kunnan omassa lastensuojeluyksikössä avohuollon sijoituk-

sessa olevalta 17 vuotta täyttäneeltä nuorelta edellytettiin, että hän luovuttaa oman matkapuheli-

mensa pois tiettyinä, lastensuojelulaitoksen määritteleminä aikoina.  

Huoltajalle asia selvisi, kun hän yritti eräänä iltapäivällä tavoitella lasta puhelimella. Yksikön edustaja 

oli vedonnut ”talon sääntöihin, hiljentymistuntiin ja ruokarauhaan”, jotka koskevat kaikki yksikköön 

sijoitettuja samalla tavalla. Yksikössä oli asetettu myös kotiintuloajat (klo 20.00) ja tiistaisin ja tors-

taisin vierailut olivat kokonaan kielletty, koska tiistaina oli nuoren huoneen siivouspäivä ja torstaina 

oli ns. ”toimintatorstai”. Nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä ei vastannut huoltajille ”oikein 

mitään”. 

 

81 Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 4.7.2012. Dnro 1467/4/11. Saantitapa: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/1467/2011 
82 Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamiseksi (HE 309/1993). 
83 Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 4.7.2012. Dnro 1467/4/11.  
84 Aluehallintoviraston tiedotteet 12.12.2019. [Lainattu 20.1.2020]. Saantitapa: http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedot-
teet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26 

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1467/2011
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1467/2011
http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedotteet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26
http://www.avi.fi/web/avi/ajankohtaista-tiedotteet;jsessionid=41EEF265702C05663E230C6016F19E26
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Avohuollossa olevaan lapseen ei kuitenkaan lastensuojelulain 61 §:n perusteella voi kohdistaa mitään 

lastensuojelulain 11 luvussa säädettyjä rajoituksia. Rajoituksia voi, erityisillä perusteilla ja yksilökoh-

taisen harkinnan perusteella kohdistaa vain huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuoje-

lulain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitettuun lapseen85.  

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja lapsen sijaishuoltopaikan velvollisuutena on edistää 

lapselle kuuluvien tiedollisten oikeuksien toteutumista. Apulaisoikeusasiamies on todennut, että avo-

huollon sijoituksessa olevat lapset eivät kaikki tiedä sitä, että lain mukaan heihin ei voi kohdistaa 

minkäänlaisia lastensuojelulaissa säädettyjä rajoitustoimenpiteitä86. Mielestäni edellä kuvatut katego-

risesti kaikkia samalla tavoin kohtelevat muun ohella puhelimen käyttöä koskevat säännöt eivät olleet 

lainmukaisia eivätkä mahdollisia avohuollon sijoituksessa olevalle. 

Eräässä tilanteessa alaikäinen otti itse sosiaaliasiamieheen yhteyttä. Hän kertoi joutuneensa 

sairaalaan, koska oli 16.6. ottanut tiettyä lääkettä vastoin määräystä. Nuori oli sijoitettu Fa-
milarin lastensuojelulaitokseen. Nuori kertoi 19.6. käyneensä sovitusti päivälomalla noin 120 

kilometrin päässä sijoituspaikastaan. Nuori kertoi, että palattuaan laitokseen, henkilökunnan 

edustaja oli kysynyt nuorelta mielipidettä samana päivänä klo 20.00 alkavaan liikkumisva-

pauden rajoitukseen. Nuorelle annetussa päätöksessä oli todettu, että ” (nuoren nimi) oli 

edeltävästi su 16.6. ottanut lääkkeitä itsensä vahingoittamistarkoituksessa sekä ilmoittanut 

pyrkivänsä jatkossakin vahingoittamaan itseään. (Nuoren nimi) sosiaalityöntekijän pyynnöstä, 

(laitoksen nimi) tehdään (nuoren nimi) 7 vuorokauden rajoituspäätös ja sosiaalityöntekijä jat-

kaa rajoitusta tarvittaessa." Nuori totesi, että ” mielestäni on kohtuutonta, että rajoitus ker-

rotaan minulle edeltävänä iltana, kun ajattelin lähteä sukulaisille. Ymmärtäisin rajoituksen, jos 

olisin esimerkiksi karannut ja rajoitus olisi tehty heti päästyäni osastolta.” 

Liikkumisvapauden rajoittamisesta ja sen edellytyksistä on säädetty lastensuojelulain 69 §:ssä. Sään-

nöksen mukaan lapselle saadaan, jos se on hänen huoltonsa kannalta välttämätöntä ja jos se on lapsen 

edun mukaista, asettaa määräajaksi kielto poistua 1) laitoksen alueelta, 2) laitoksesta tai 3) tietyn 

asuinyksikön tiloista87. Liikkumisvapauden rajoittamisesta on tehtävä valituskelpoinen päätös.  

Minulle ei edellä kuvatusta päätöksestä selvinnyt, millä nimenomaisella tavalla rajoitus aiottiin toteut-

taa. Nuoren kertoman perusteella vaikutelmakseni kuitenkin jäi, että rajoitus koski ainakin kieltoa 

poistua laitoksen alueelta, koska nuori ei voinut lähteä (jo sovituille) sukulaisvierailuille. Mielestäni 

lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän olisi tullut varmistua siitä, että päätöksessä kuvataan ra-

joituksen konkreettinen sisältö selvästi tarkemmin kuin minun tietooni nyt tuli. 

Eräässä toisessa tilanteessa huoltaja ihmetteli, oliko lapsen asioista vastaavalla sosiaalityönte-

kijällä oikeus pelkän asiakassuunnitelman perusteella asettaa nuoren kotilomille ja muulle 

yhteydenpidolle sääntöjä. Asiakassuunnitelmaan oli kirjattu, että ”kotilomia voidaan joutua 

perumaan, mikäli sijoituksen aikana ongelmia”. Erikseen huoltajalle oli kerrottu, että nuori ei 

saa olla yötä muulla kuin missä nuoren huoltaja itsekin on. Huoltajan olisi myös pitänyt lähteä 

nuoren mukaan ja ajaa autollaan (julkisia liikenneyhteyksiä oli kunnassa niukasti) useita kym-

meniä kilometrejä vain sen vuoksi, ettei nuoren sallittu tavata esimerkiksi poikaystävää ilman 

huoltajaa. Yhteydenpidon rajoituspäätöstä ei ollut annettu eikä edes ehdotettu, koska sosiaa-

lityöntekijän mukaan ”hän ei kokenut erityistä vastustusta loman määrittelyn suhteen”.  

 

85 LSL 49 § ja 61 §. 
86 Ks. esim. tarkastuspöytäkirja27.6.2019. Dnro EOAK/5916/2018. Saantitapa: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/5916/2018  
87 Numerointi SL. 

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5916/2018
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5916/2018
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Lapsella on lastensuojelulain 54 §:n oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä 

henkilöitä (esim. poikaystävää) myös vierailemalla sijaishuoltopaikan ulkopuolella. Sosiaalihuollosta 

vastaavan toimielimen ja lapsen sijaishuoltopaikan on tuettava ja edistettävä lapsen ja hänen vanhem-

piensa sekä lapsen ja muiden hänelle läheisten henkilöiden yhteydenpitoa. Lastensuojelulain 62 §:n 

mukaan sijaishuollossa olevan lapsen oikeutta pitää muihin hänelle läheisiin henkilöihin saadaan ra-

joittaa, jos yhteydenpidosta ei ole voitu asiakassuunnitelmassa tai erityisestä syystä muutoin sopia 

lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä kanssa. 

Apulaisoikeusasiamies korosti eräässä ratkaisussaan88, että mikäli lapsen yhteydenpitoa hänen lähei-

siinsä tosiasiassa rajoitetaan esimerkiksi peruuttamalla tai muuttamalla sovittuja kotilomia tai jättä-

mällä kokonaan sopimatta lomia, tulee tällöin, mikäli lain mukaiset edellytykset rajoittamiselle täyt-

tyvät, tehdä yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös. Useissa ratkaisuissaan ylimmät oikeusval-

vojat ovat myös arvioineet, että jos huoltaja myöhemmin ilmoittaa olevansa tyytymätön yhteydenpi-
toa koskeviin järjestelyihin, asiakkaan oikeusturva edellyttää rajoituspäätöksen tekemistä, jos sille on 

lastensuojelulaissa säädetyt edellytykset.   

Lapsen ja nuoren oikeudesta ymmärrettävään tietoon  

Olen saanut palautteita, joiden perusteella minulle on välittynyt, että alaikäiselle lapselle ja nuorelle 

ei aina onnistuta kuvaamaan häntä koskevia ratkaisuja ja toimenpiteitä sillä tavoin, että nuori ymmär-

täisi ne. Olen myös saanut palautteen, jonka mukaan nuori ei ymmärtänyt hänelle tehtyä ja annettua 

päätöstä lastensuojelussa. Työntekijän käsitys kyseisessä tilanteessa oli, että päätöksessä ei ollut vi-

kaa, vaan nuoren halussa ottaa vastaan päätöksessä oleva asia.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 17 artiklassa lapsen ja nuoren oikeudesta tiedon saantiin.89 Las-

tensuojelulain nojalla alaikäisellekin lapselle on hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla tur-

vattava oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus esittää siinä mieli-

piteensä. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa, lasta tai nuorta koskevaa päätöstä tehtäessä ja lasten-

suojelua toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen tai nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin90.  

Lastensuojelulaki edellyttää, että kaksitoista (12) vuotta täyttäneelle lapselle varataan tilaisuus tulla 

kuulluksi hallintolaissa säädetyllä tavalla häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa91. Mielipiteen 

selvittämisen ja kuulemisen yhteydessä lapselle ei saa antaa sellaisia tietoja, jotka vaarantavat hänen 

kehitystään tai ovat vastoin lapsen muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Hallintolain 34 § 2 momen-

tin 4 kohdan mukaan asian saa ratkaista kuulematta, jos kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen 

tarkoituksen toteutumisen. 

Lapsella, joka on täyttänyt kaksitoista (12) vuotta on oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edus-

tajan ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa.92 Viisitoista (15) vuotta 

täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus 
erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökohtaista etua tai 

oikeutta. 93 

 

88 Ks. esim. tarkastuspöytäkirja27.6.2019. Dnro EOAK/5916/2018. 
89 Suoraan sovellettavana lainsäädäntönä mm. EU:n tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään ikärajasta, jonka mukaan 
tietoyhteiskunnan palveluja voidaan tarjota suoraan lapselle ilman lapsen vanhempainvastuunkantajan suotumusta. Lapsen henki-
lökohtainen tilanne voi olla hyvin erilainen ja joissain tilanteissa sähköinen asiointi ilman huoltajan myötävaikutusta - voisi olla lap-
selle tärkeä vuorovaikutusväline. 
90 LSL 5 §. Korostukset SL. 
91 LSL 20 §; HL 34 §. 
92 LSL 21 § 
93 HL 14 § 3 mom. 
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Lapsella on osallistumisoikeus lastensuojelussa lapsen iästä riippumatta. Lapsen ja nuoren mielipitei-

siin ja toivomuksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Mitä varttuneemmasta ja kehittyneemmästä 

lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys on annettava lapsen itsemääräämisoikeuden toteutumiselle 

viranomaisen tehdessä lapsen itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen puuttuvia tai niihin liittyviä 

päätöksiä.  

Mielipiteen esittämisen ohella lapselle tulisi turvata mahdollisuus saada riittävästi tietoa näkemystensä 

muodostamisen pohjaksi. Lapsen tulisi siten voida ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla kes-

kustella ja käsitellä kokemuksiaan esimerkiksi niistä asioista ja tapahtumista, joista lastensuojelun 

tarve johtuu.  

Viranomaisen on lapsen mielipidettä selvittäessään objektiivisella tavalla annettava tietoa lapselle hä-

nen mielipiteenmuodostamistaan varten. Lapsen tulee voida muodostaa käsityksensä vapaasti siten, 

että hän tosiasiassa ymmärtää sen, mistä on kysymys ja mitkä ovat ajateltavissa olevat vaihtoehdot. 
Lapsella on aina myös oikeus tietää, missä asiassa hänen mielipidettään selvitetään ja mihin lapsen tai 

hänen perheensä asiaan mielipiteen selvittäminen liittyy.94 

Hyvä kieli on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää  

Minun käsitykseni on, että päätöksissä ja muissa viranomaisen asiakirjoissa käytettävän tekstin ym-

märrettävyyttä pitäisi aina viime kädessä arvioida asiakkailta tulevan palautteen perusteella, koska he 

ovat näiden asiakirjojen vastaanottajia tai niiden kohteita. Mielestäni toimintayksikössä voitaisiin asia-

kirjoissa käytettävää kieltä kehittää työntekijöiden itsensä toimesta. 95 

Hallintolaki edellyttää, että viranomaisen käyttämä kieli on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää. Asia-

kasasiakirjalain 6 §:n mukaan asiakasasiakirjoissa käytettävän kielen on oltava selkeää ja ymmärrettä-

vää, ja niissä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä96.  

Asiallisuudella tarkoitetaan muun ohella sitä, että kielenkäyttö on lukijaa kunnioittavaa ja dokumen-

tointi perustuu faktoihin eli tosiasioihin. Selkeys rakentuu muun ohella tekstin jäsentelystä ja visuaa-

lisesta selkeydestä; monimutkaisten rakenteiden purkamisesta ja vastuullisten tahojen ilmaisemisesta 

esimerkiksi havainnoissa ja johtopäätöksissä. Ymmärrettävyyttä edistää merkittävästi se, että ajatus-

kulut, syysuhteet ja päättelyketjut avataan ja käytetään vain yleisesti tunnettuja sanoja. 

Asiakkaalle sosiaalihuollon virallisetkaan termit eivät yleensä ole tuttuja. Esimerkiksi puhe kodin ul-

kopuolelle sijoittamisesta kuulostaa siltä, että lapsi pantaisiin ulos kuusen alle asumaan. Hyvä teksti 

on ymmärrettävää myös niille, joille sosiaalihuollon ammattisanasto ei ole tuttu.97 Mielestäni käytän-

nössä kaikki sosiaalihuollon asiakkaat, heidän iästään riippumatta, ovat tässä asemassa, koska harvat 

heistä ovat itse sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia. 

Kanta—palveluihin liittymisen myötä hyvällä kielellä tulee olemaan entistä suurempi merkitys luotta-

muksellisen asiakassuhteen syntymisessä. Hyvä teksti vähentää väärinymmärryksiä ja sitä myötä muu-
toksenhakuja.98 Tietosuojavaltuutettu on arvioinut, että asiakaskertomukseen kirjattu tieto on EU:n 

tietosuoja-asetuksen kannalta arvioituna oikein silloin, kun siitä ilmenee oikein se, mitä joku henkilö 

on asiasta kertonut tai miten sosiaalityöntekijä on perheen tilannetta arvioinut.  

 

94 HE lastensuojelulaiksi 252/2006 vp. Yksityiskohtaiset perustelut. 
95 Käsitykseni on, että ammattilaiset ”sokeutuvat” omaan tuttuun tapaansa tuottaa tekstiä. Valmius vastaanottaa ja kyky antaa ra-
kentavaa palautetta toisen ammattilaisen tavasta kirjoittaa voisi mielestäni olla hyvin kustannustehokas tapa kehittää kirjaamista. 
96 AkirjaL 6 §. 
97 Kansa-koulu -hanke. Kirjaamisvalmentaja-materiaali. ”Kieli sosiaalihuollon kirjaamisessa”. Ei julkisesti saatavilla. 
98 Em. lähde. 
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Tiedonsaantioikeus tutkintapyynnöstä 

Palautteiden perusteella tietooni on tullut, että (lastensuojelun) sosiaalityöntekijä on saattanut asiak-

kaan mukaan suullisesti kertoa, että sosiaalitoimi aikoo tehdä asiakkaasta tutkintapyynnön poliisille 

vanhemman alaikäiseen lapseen tai nuoreen kohdistamien toimien vuoksi. 

Kun asiakas myöhemmin yrittää selvittää poliisilta tai sosiaaliviranomaiselta, milloin tutkintapyyntö 

on tehty tai minkä sisältöinen se on, hän ei kertomansa mukaan ole ollenkaan saanut tietoa, onko 

tutkintapyyntö lopulta tehty vai ei. Näissä tilanteissa asiakas saattaa olla yhteydessä sosiaaliasiamie-

heen, koska hän on voimakkaasti kokenut, että hänellä on oikeus tietää, mihin toimenpiteisiin sosi-

aaliviranomainen on hänen asioissaan ryhtynyt. Asiakas on myös saattanut käyttää julkisuuslain 11 

§:ssä säädettyä tiedonsaantioikeuttaan salassapidettäviin lastensuojeluasiakirjoihin saamatta täyttä kä-

sitystä siitä, onko tutkintapyyntö tehty vai ei.  

Havaintojeni mukaan on varsin tavallista, että palautetta antanut on kokenut tutkintapyynnön esiin 

nostamisen sosiaaliviranomaisen uhkailuna, mikä ei kuitenkaan olisi konkreettisesti toteutunut. Tie-

dossani on, että asiakasperheelle ei aina kerrota tutkintapyynnöstä sen vuoksi, että poliisitutkinta ei 

häiriintyisi. 

Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään niistä tilanteista, joissa asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa sa-

lassa pidettävästä asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella 

ei ole oikeutta julkisuuslain 11 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa 

esitettyyn tai laadittuun asiakirjaan ennen tutkinnan lopettamista, jos tiedon antamisesta aiheutuisi 

haittaa asian selvittämiselle. 

Lastensuojelulain 25 §:n 3 momentin mukaan sosiaalihuoltoviranomaisilla on velvollisuus tehdä salas-

sapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 

perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslain 20 luvussa rangaistavaksi säädettyä tekoa99 

tai rikoslain 21 luvussa100 rangaistavaksi säädettyä tekoa, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähin-

tään kaksi vuotta vankeutta.  

Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan101arvioinut lapsen kiireellisen sijoituksen päätöksen sisältöä 

tutkintapyynnön osalta. Hän otti huomioon, että lastensuojelussa voi syntyä tilanteita, joissa mahdol-

lisen tutkintapyynnön paljastuminen asianosaiselle (esimerkiksi lapsen kaltoinkohtelusta epäillylle 

vanhemmalle) voi haitata asian selvittämistä. Toisin sanoen vanhempi voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka 

hankaloittavat esimerkiksi todisteiden saamista. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kiireellistä sijoi-

tusta koskevassa päätöksessä olisi kuitenkin tullut kertoa, että lastensuojelulaissa edellytetty kuule-

minen oli jätetty tekemättä poliisin pyydettyä tätä tutkinnallisista syistä. Hän korosti, että kiireellisen 

sijoituksen perusteena ei kuitenkaan koskaan voi olla yksinomaan esimerkiksi esitutkinnan turvaami-

nen.  

Lastensuojelun käsikirjan mukaan ilmoituksen poliisille tekee se henkilö, jolle on syntynyt epäily lap-

seen kohdistuneesta rikoksesta ja jolla on siitä eniten ensikäden tietoa.  Mikäli henkilö on epävarma 

velvollisuudestaan tehdä ilmoitus tai muista sen tekemiseen liittyvistä asioista, henkilö voi konsultoida 

poliisia lapsen tai muiden asianosaisten nimiä mainitsematta. 102 

 

99 Seksuaalirikokset. Korostus SL. 
100 Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. 
101 Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 4.7.2012. Saantitapa: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1467/2011 
102 Lastensuojelun käsikirja. [Lainattu 10.3.2020]. Saantitapa: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysy-
mykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/lapsiin-kohdistuneiden-seksuaalirikosepailyjen-ilmoitusvelvollisuus  

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1467/2011
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/lapsiin-kohdistuneiden-seksuaalirikosepailyjen-ilmoitusvelvollisuus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/lapsiin-kohdistuneiden-seksuaalirikosepailyjen-ilmoitusvelvollisuus
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2.4. Vammais- ja kehitysvammapalvelut 

Vuonna 2019 vammais- ja kehitysvammapalveluita koskien yhteydenottoja oli yhteensä 68 (kuvio 6). 
Näistä 21 koski kehitysvammahuoltoa.  Kaikista vammaispalvelua ja kehitysvammahuoltoa koskevista 

yhteydenotoista noin 29 prosenttia kohdistuu Hämeenlinnaan, Forssan hyvinvointikuntayhtymään 

noin 16 prosenttia ja Lopelle ja Riihimäelle molempiin noin 11 prosenttia. 

Kuvio 6: Vammais- ja kehitysvammapalveluja koskeneet yhteydenotot vuosina 2008–2019, 

kpl ja % kaikista yhteydenotoista  

 

 

Hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpano vammaispalveluissa 

Saan ajoittain palautteita, joista käy ilmi, että kunnassa tai kuntayhtymässä ei ole ryhdytty hallinto-

oikeuden ratkaisun antamisen jälkeen päätöksen edellyttämiin toimiin. 

Eräässä tilanteessa vammainen henkilö oli hakenut valittamalla muutosta henkilökohtaisen 

avun tuntimäärään (100 h/kk). Hallinto-oikeus käsitteli asiaa noin 11 kuukautta ja antoi rat-

kaisunsa 19.9.2019. Hallinto-oikeus oli ratkaisussaan ottanut kantaa siihen, mikä on riittävä 

määrä henkilökohtaista apua päivittäisiin toimiin kotioloissa ja toisaalta kodin ulkopuolella. 

Hallinto-oikeuden arvion mukaan päivittäinen välttämätön avun tarve tuli katetuksi 100 tun-

nilla kuukaudessa. Lisäksi kodin ulkopuolelle tuli myöntää vähintään 30 tuntia kuukaudessa. 

Hallinto-oikeus velvoitti näin ollen kuntaa järjestämään 130 h/kk henkilökohtaista apua ajalla 

1.10.2018 – 30.9.2019 sekä korvaamaan kuitteja vastaan ne kustannukset, jotka vammai-

selle olivat aiheutuneet hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaisen järjestämisvelvollisuu-

den laiminlyönnistä. Sosiaaliasiamiehelle yhteydenottoon mennessä asiakas ei ollut saanut tie-

toa, mihin toimiin kunta oli ryhtynyt ajanjaksolta 1.10.2018 – 30.9.2019 saamatta jääneiden 

avustustuntien osalta.  

Eduskunnan oikeusasiamies totesi erään käsittelyn yhteydessä, että korkeimman hallinto-oikeuden 

vammaispalvelua koskevan päätöksen täytäntöönpano kesti kunnan sosiaalitoimessa noin kolme ja 

puoli kuukautta, minkä vuoksi hän katsoi, ettei asiaa ollut käsitelty ilman aiheetonta viivytystä siten 

kuin hallintolaissa ja vammaispalvelulaissa edellytettiin.  
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Eduskunnan oikeusasiamies korosti, että hallintolaissa säädetty vaatimus viivytyksettömälle asian kä-

sittelylle koskee hallintoasian käsittelyä kaikissa sen eri vaiheissa. Tämä merkitsee hänen mukaansa 

myös sitä, että päätöksen täytäntöönpanoon on ryhdyttävä viivyttelemättä. Sosiaalihuollon asiak-

kaalla on oikeus luottaa siihen, että viranomainen huolehtii oma-aloitteisesti tuomioistuinten päätös-

ten täytäntöönpanosta. 

Vammaispalvelulain mukaisten subjektiivisten oikeuksien kohdalla viranomaisilta edellytetään, että 

asian käsittelyn joutuisuuteen ja päätöksen täytäntöönpanon viivytyksettömyyteen kiinnitetään eri-

tyistä huomiota. 103 

Palvelusuunnitelman laatiminen ja kirjaaminen vammaispalveluissa 

Minulle välittyy, että kirjaamisen tapa vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa vaihtelee mer-

kittävästi kunnittain, mutta myös yksittäisten työntekijöiden kesken. Olen saanut nähtäväksi vuosien 

kuluessa erityisesti useita palvelusuunnitelmia, joiden sisältöä vammainen tai hänen edustajansa on 

ihmetellyt. 

Sosiaalihuollon kirjaamista koskeva laki tuli voimaan huhtikuussa 2015.104 Lain tarkoituksena on to-

teuttaa yhdenmukaisia menettelytapoja käsiteltäessä sosiaalihuollon asiakasta koskevia tietoja ja siten 

edistää sosiaalihuollon tehtävien asianmukaista hoitamista. Laki määrittelee sosiaalihuoltolain ohella, 

mitä asiakkaalle tehtävään asiakas- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan.  

Kirjaamisen tapaan vaikuttaa myös EU:n tietosuoja-asetus, jonka mukaan viranomainen voi kerätä ja 

käsitellä henkilötietoja vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten (tarkoitussidonnai-

suus). Keskeistä on, että viranomainen kerää tietoja vain sen verran, kuin se on tarpeellista tietojen 

käsittelyn tarkoitukseen nähden (tarpeellisuusvaatimus). 

Kiinnitin eräässä tilanteessa huomiota vaikeasti vammaiselle tehtyyn palvelusuunnitelmaan. Suunni-

telma oli pituudeltaan seitsemän (7) sivua eli se oli huomattavan pitkä. Pituuteen vaikutti merkittä-

västi se, että nykytilaa koskevassa palvelusuunnitelmassa oli haluttu kuvata vuosien 2009 – 2016 avun 

tarvetta ja tuolloin tehtyjä palvelupäätöksiä105. Minun oli vaikea nähdä niitä syitä, joiden vuoksi jopa 

kymmenen vuoden takaisilla tapahtumilla olisi ollut merkitystä nykytilan arvioinnissa. 

Viranhaltija oli kirjannut suunnitelmaan, että ”talo on pitkän matkan päässä palveluista” sekä ”asunto 

on hyväksytty virallisesti vakituiseen asuinkäyttöön soveltuvaksi”. Mielestäni kirjaamisessa pitää vält-

tää arvionvaraisia ilmaisuja. Jos asumisen olosuhteita täytyy kuvata, tulisi mielestäni todeta esimer-

kiksi, että ”kunnan keskustaan on yhdensuuntaista matkaa X kilometriä ja lähimpään kauppaan Y 

kilometriä”. Viranhaltijan kirjauksen tarpeettomuus mielestäni korostui, kun suunnitelmassa lisäksi 

erikseen todettiin, että ”asunnon sijainti ei ole vaikuttanut avustajien saamiseen”. Mielestäni doku-

mentaatiossa tulee pyrkiä objektiiviseen ja neutraaliin ilmaisuun silloinkin, kun viranhaltija kenties on 

asiakkaan kanssa eri mieltä sopivista ja riittävistä palveluista. 

Mielestäni suunnitelmaan ei myöskään olisi tullut kirjata ollenkaan tietoa siitä, että asiakas oli käyttä-

nyt lakisääteistä oikeuttaan hakea kunnan ratkaisuihin valittamalla muutosta. Mielestäni tieto siitä, 

onko asiakas tehnyt oikaisuvaatimuksia, valituksia tai kanteluja ei ole tieto, jota voitaisi pitää tarpeel-

lisena tietona asiakasasiakirjoissa (tässä palvelusuunnitelma-asiakirjassa). Näiden kuvaaminen johti 

mielestäni nopeasti siihen, että palvelusuunnitelma menetti keskeisen merkityksensä välineenä, jolla 

 

103 Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 17.3.2015. Dnro 1251/4/15. [Lainattu 23.1.2020]. Saantitapa: https://www.oi-
keusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1251/2015 
104 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015. 
105 Todettakoon, että palvelupäätökset tulee säilyttää osana asiakasta koskevia asiakasasiakirjoja. Ne tulee olla saatavilla myöhem-
pää tarvetta varten myös, vaikka niitä ei kuvattaisi palvelusuunnitelmassa. 

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1251/2015
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1251/2015
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suunnitellaan asiakkaan palveluita ja asetetaan yhteisiä tavoitteita. Palvelusuunnitelma saikin piirteitä, 

jotka eivät mielestäni kuulu hyvään hallintoon.  

Vammaisilta perittävä kuljetuspalvelumaksujen omavastuu  

Vaikeavammainen halusi tietää, millä tavoin hän voisi toimia tilanteessa, jossa Waltti-järjes-
telmän mobiililippu maksaa sitä käyttäville kuntalaisille yhdellä matkavyöhykkeellä vain 2,70 

euroa. Vaikeavammaiselle kuljetuspalveluiden omavastuu taksilla on 3,40 euroa. Vaikeavam-

mainen koki, että käytäntö, jossa vaikeavammainen henkilö maksaa selvästi suuremman 

omavastuun, on vammaisia henkilöitä syrjivä ja epäoikeudenmukainen.  

Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa on linja-autoliikenteessä käytössä ns. Waltti-korttijärjes-

telmä, jossa linja-automatkan hinta määräytyy vyöhykkeittäin. Hämeenlinnan seudulla on kolme mat-

kustusvyöhykettä. Hinta vaihtelee sen mukaan, matkustaako henkilö yhdellä vai useammalla vyöhyk-

keellä. Kertamatkalipun hinta yhdellä vyöhykkeellä on 3,40 euroa, kahdella vyöhykkeellä 5,00 euroa 

ja kolmella vyöhykkeellä 6,80 euroa. Käytössä on muun ohella mobiililippu, kertalippu, kausilippu ja 

arvolippu-vaihtoehdot. Muissa sopimuskunnissa ei ole Waltti-järjestelmää. Riihimäellä on käytössä 

mobiililippu, ja lippuvaihtoehtoina mobiililippusovelluksessa ovat kertaliput ja kaupunkilippu. Liput 

kelpaavat kaikissa paikallis- ja seutuliikenteen busseissa lukuun ottamatta Loppi-Riihimäki-vuoroja. 

Korkein hallinto-oikeuden antoi ratkaisun106, jonka mukaan asiakasmaksuasetuksen 6 §:stä ilmenee, 

että pääsäännön mukaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla 

käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 

asetuksen säännöksen loppuosa, jonka mukaan maksu voi olla edellä mainittuun maksuun verratta-

vissa oleva kohtuullinen maksu, tulee sovellettavaksi lähinnä silloin, kun paikkakunnalla ei ole sellaista 

julkista liikennettä, jonka maksuja voitaisiin käyttää perusteena asiakasmaksujen enimmäismäärälle.  

KHO arvioi, että vaikeavammaisille henkilöille järjestettävistä yksittäisistä kuljetuspalvelumatkoista 

voidaan yleispäätöksellä päättää perittäväksi enintään paikkakunnan julkisen liikenteen kertalipun hin-

taa vastaava maksu. Kaupungin sisäisessä linja-autoliikenteessä tavallinen kertalipun hinta oli Waltti-

korttijärjestelmään siirtymisen jälkeen 3,50 euroa. Vammaisen omavastuuosuus oli kaupungin sosi-

aali- ja terveyslautakunnan tekemän yleispäätöksen mukaan kaupungin sisäisillä yli kuusi kilometriä 

pitkillä matkoilla tätä korkeampi. Kuljetuspalvelun asiakasmaksu oli voinut muodostua linja-autolii-

kenteen Waltti-korttijärjestelmän mukaisia kertalippujen hintoja korkeammaksi myös kuntarajat ylit-

tävillä matkoilla. KHO katsoi, että sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös, jonka mukaan vaikeavam-

maisten kuljetuspalvelun omavastuuna peritään edelleen Matkahuollon hinnaston mukainen kilomet-

rien mukaan määräytyvä kertalipun hinta, oli lainvastainen.  

Vammaispalveluissa ei ole riittävästi ylemmän korkeakoulutuksen saaneita työn-

tekijöitä 

Minulle on välittynyt, että vammais- ja kehitysvammapalveluiden palvelutarpeiden arviointia tai pää-

töntekoa koskevissa tehtävissä ei ole riittävästi tai ollenkaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-

taneita sosiaalityöntekijöitä. Jos kelpoisuuden omaava kunnassa on, hän yleensä on hallinnollisissa 

tehtävissä eikä osallistu asiakastyöhön kuin joissakin yksittäisissä tilanteissa – kuten kehitysvamma-

laissa säädetyn erityishuolto-ohjelma-päätöksen tekemiseen.  

 

106 KHO:n vuosikirjaratkaisu 2020:2, annettu 4.3.2020. Saantitapa: https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuo-
sikirjapaatos/1583150090616.html  

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1583150090616.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1583150090616.html
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Minulle on välittynyt myös, että kunnissa on vaikeuksia saada palkattua sosiaalityöntekijäkoulutuksen 

saaneita. Käytännössä asetelma aiheuttaa tilanteen, jossa erityistä tukea tarvitseva ei saa sosiaalihuol-

tolain tarkoittamalla tavalla omatyöntekijäkseen sosiaalityöntekijää107.  

Sosiaalihuoltolain 3 §:n mukaan erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asiakkaalla tarkoitetaan hen-

kilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen 

tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai 

muun vastaavan syyn vuoksi. Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan muun ohella lasta, joka 

on erityisen tuen tarpeessa edellä mainituista, esimerkiksi kognitiiviseen vammaan tai sairauteen liit-

tyvistä syistä. 

Vammais- ja kehitysvammapalveluiden lainsäädännön soveltaminen on mielestäni vaativaa ja erityistä 

osaamista edellyttävää. Lisäksi vammais- ja kehitysvammapalveluissa on erityislakien rinnalla sovellet-

tava useita muita lakeja – esimerkiksi perustuslakia, sosiaalihuoltolakia, asiakaslakia, asiakasmaksula-
kia, asiakasasiakirjalakia, hallintolakia ja EU:n tietosuoja-asetusta. Vammaisten asemaa ja oikeuksia 

säädellään myös Suomen ratifioimassa Yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista.  

Minulle välittyvät vammaisen ja kehitysvammaisten henkilöiden asemaan ja oikeuksiin liittyvät puut-

teet ovat mielestäni keskeisesti sidoksissa kunnan määrärahoihin – vaikka monet em. ryhmien palve-

lut ovat subjektiivisia ja määrärahoista riippumattomia – sekä johtamiseen, osaavan henkilöstön mää-

rään ja erityisosaamiseen sekä palveluiden konkreettiseen organisoitumiseen kunnassa. Joidenkin 

kuntien verkkosivut ovat vammaisten ja kehitysvammaisten palveluiden osalta erittäin niukat ja esi-

merkiksi kehitysvammaisten palveluista saatetaan todeta käytännössä yhdellä lauseella. 

Viranomaiset ovat oikeusasiamiehen mukaan vastuussa siitä, että kuntalaiset saavat oleellisen tiedon 

riittävän laajasti tuotettuna heille merkityksellisistä palveluista. Hänen mukaansa viranomaisen tulee 

huolehtia, että verkkosivuilta saatavat tiedot ovat ajantasaiset ja asiakkaalla on käytettävissään päivi-

tetyt yhteystiedot hänen asioitaan hoitavalle viranomaiselle.108  

Erityisesti haluan nostaa esille Forssan hyvinvointikuntayhtymän vammais- ja kehitysvammaisten pal-

veluita koskevat hyvin laadukkaat verkkosivut. Erityisen arvokkaana pidän sitä, että verkkosivuilta 

löytyy helposti tieto salatun sähköisen asiointiviestin lähettämismahdollisuudesta109. 

Lääkärinlausunnon sisältö kehitysvammaisen päämiehen asioissa 

Eräässä tilanteessa omainen oli hakenut ns. laajennettua (henkilöön liittyvää) edunvalvontaa kehitys-

vammaista täysi-ikäistä läheistään varten. Hänellä oli jo taloudellisiin asioihin liittyvä edunvalvonta-

päätös.  

Jos täysi-ikäinen henkilö on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveyden-

tilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai 

varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa, voi tuomioistuin määrätä hänelle edunvalvo-
jan. Tuomioistuimen ohella myös holhousviranomainen eli maistraatti voi tietyissä tilanteissa määrätä 

edunvalvojan. 

 

107 SHL 42 § 2 mom: Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai hänen kans-
saan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. 
108 Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 17.1.2017, dnro 385/4/16. [Viitattu 23.1.2018]. Saantitapa: http://www.edus-
kunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7BAPPL%7D=ereoapaa&$%7BBASE%7D=ereo-
apaa&$%7BTHWIDS%7D=0.1/1515930901_19322&$%7BTRIPPIFE%7D=PDF.pdf  
109 Sosiaalihuollon asiakasasioita ei voi käsitellä tavallisen sähköpostin kautta. Asiakkaille ja heitä edustaville tulisikin ilmoittaa – 
myös verkkosivuilla – turvaviestien käyttömahdollisuudesta ja kannustaa turvaviestin yhteystieto antamalla sen säännölliseen käyt-
töön. Yhä edelleen monet asiakkaat tai heidän edustajansa käyttävät tavallista sähköpostia asiointiinsa.  

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7BAPPL%7D=ereoapaa&$%7BBASE%7D=ereoapaa&$%7BTHWIDS%7D=0.1/1515930901_19322&$%7BTRIPPIFE%7D=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7BAPPL%7D=ereoapaa&$%7BBASE%7D=ereoapaa&$%7BTHWIDS%7D=0.1/1515930901_19322&$%7BTRIPPIFE%7D=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7BAPPL%7D=ereoapaa&$%7BBASE%7D=ereoapaa&$%7BTHWIDS%7D=0.1/1515930901_19322&$%7BTRIPPIFE%7D=PDF.pdf
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Maistraatti ja tuomioistuin tarvitsevat käytännössä aina terveydenhuollon ammattihenkilön lausun-

non voidakseen tehdä ratkaisun (laajennettuun) edunvalvontaan liittyen. Maistraatista oli em. tilan-

teessa pyydetty lääkärinlausuntoa 22.3.2019. Omainen oli saanut kopion 15.4. tehdystä lausunnosta. 

Lausunnossa todettiin seuraavasti: ”A taloudellinen edunvalvoja, nyt haluaa laajentaa kaikkia asioita 

koskevaksi. Henkilökunta ei tätä toivo tapahtuvaksi.” Omainen halusi tietää, voiko lääkäri lausuntoa 

laatiessaan kuulla läheisensä hoiva- ja asumisyksikön henkilökuntaa ja vedota omassa lausunnossaan 

henkilökunnan käsitykseen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 1999 määräyksen koskien lääkärinlausuntoa edunvalvonta-

asioissa.110 Sen mukaan lausunnon antaa laillistettu lääkäri, joka nykyisen tai aikaisemman hoitosuh-

teen perusteella tuntee tutkittavan terveydentilan. Ellei tällaista lääkäriä ole, lausunnon antaa valtion, 

kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva laillistettu lääkäri.  

Sisar oli huolissaan 61 -vuotiaasta veljestään. Tämä asui iäkkään vanhempansa kanssa. Van-
hempi oli sairaanhoidossa, eikä ollut selvää, pystyisikö hän enää palaamaan yhteiseen kotiin. 

Veljellä oli sisaren mukaan mielenterveyden ongelmia. Hän oli täysin tuloton eikä hänellä ollut 

edes pankkitiliä. Veljen kanssa ei koskaan ollut keskusteltu esimerkiksi Kelan etuuksien hake-

misesta. Sisaren mukaan veli ei pystynyt lähtemään kodistaan esimerkiksi lääkäriin, koska 

hänellä oli voimakasta vieraiden ihmisten ja paikkojen pelkoja. Sisar halusi tietää, voiko lääkäri 

tulla kotikäynnille, jotta mahdollinen edunvalvonta-asia voisi edetä.  

Tarvittaessa, esimerkiksi vaativassa psykiatrisessa arvioinnissa tulee lausunnon antajan olla psykiat-

rian erikoislääkäri ja vaativassa dementoivan sairauden arvioinnissa neurologian tai geriatrian erikois-

lääkäri. Pelkkä lääketieteellinen diagnoosi, esimerkiksi psyykkinen sairaus, ei ministeriön mukaan si-

nänsä oikeuta rajoittamaan kenenkään kelpoisuutta määrätä varallisuudestaan. Jos psyykkisesti poik-

keavasta tilasta ei aiheudu vaaraa asianomaisen taloudellisille eduille, ei rajoituksen asettaminen tule 

kysymykseen. 

Lääkärinlausunnon tulee ministeriön määräyksen mukaan perustua lausunnon antavan lääkärin lau-

sunnon laatimisajankohtana suorittamaan henkilökohtaiseen tutkimukseen, riippumatta siitä, tun-

teeko lausunnon antaja tutkittavan aikaisemman hoitosuhteen perusteella. Tutkittavan henkilöllisyys 

on todettava henkilöllisyystodistuksella tai muulla siihen verrattavalla luotettavalla tavalla. Henkilöl-

lisyyden toteaminen voi perustua myös tutkittavan henkilökohtaiseen tuntemiseen. Henkilöllisyyden 

toteamistapa on ilmoitettava lausunnossa.  

Lausunnon johtopäätös -osassa tulee määräyksen mukaan esittää lääketieteellisin syin perustellut 

johtopäätökset siitä, onko tutkittu kykenevä vai kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan 

itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista ja ovatko hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai 

muut tärkeät etunsa hänen tilansa vuoksi vaarassa. 

Lääkäriliiton ohjeistuksen mukaan lääkärintodistuksen tai -lausunnon on oltava puolueeton asiantun-

tijan todistus riippumatta siitä, kenen pyynnöstä tai toimeksiannosta se annetaan.111 Lääkäriliitto on 

arvioinut, että laadittaessa yksilön oikeuksien rajoittamiseen kohdistuvia lausuntoja, esim. edunval-

vojan määräämiseksi, on johtopäätösten perustuttava huolelliseen perehtymiseen potilaan elämänti-

 

110 Valviran verkkosivut. STM:n määräys 1999:51 [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-
ammatinharjoittaminen/laakarinlausunto  
111 Lääkäriliiton verkkosivut. [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laaka-
rina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/  

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakarinlausunto
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakarinlausunto
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/
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lanteeseen (mm. omaiselta tai muulta kolmannelta osapuolelta saatavaan tietoon), lääkärin omakoh-

taisiin tutkimushavaintoihin, potilaan suorituskyvyn testauksen tuloksiin ja tarvittaessa toisen asian-

tuntijan antamaan arvioon tilanteesta.112 

Mielestäni lääkärinlausunnon puolueettomuudesta voi herätä aiheellisia epäilyjä, jos lääkäri esittää 

kehitysvammaista hoitoyksikössä hoitavan hoitohenkilöstön näkemyksiä omassa lausunnossaan il-

man, että hän kuvaa niitä syitä, joiden vuoksi henkilöstö ei toivo muutosta olemassaolevaan tilantee-

seen. Asiaa maistraatista selvitettäessä ilmeni, että maistraattiin on holhouslainsäädännön uudistami-

sen jälkeen113 saapunut ”melko värikkäitäkin lausuntoja, mutta lausunnot ovat yhdenmukaistuneet 

maistraatin ohjauksen ja lomakepohjien myötä”114.  

Pidän edunvalvontaan haettavan (erityisesti kehitysvammaisten, muistisairaiden ja muutoin kognitii-

visilta kyvyiltään vajavaisten) henkilön oikeusturvan ja etujen vastaisena tilannetta, että yksilön oi-

keuksien rajoittaminen nojautuu voimakkaasti lääkärinlausuntoihin, joiden sisältö ei ole yhteismitalli-

nen siitäkin huolimatta, että jokaisen yksilön tilanne on erilainen. 

2.5. Vanhustenhuolto  

Ikäihmisten sosiaali- ja vanhuspalvelulain mukaisiin palveluihin ja ikäihmisten kotihoitoon liittyviä yh-

teydenottoja tuli yhteensä 52. Näistä 11 koski kotihoitoa. Selvästi suurin osa yhteydenotoista (78 %) 

tulee omaisilta, läheisiltä sekä kuntien tai yksityisten palvelutuottajien henkilöstöltä. Hoidon ja huo-

lenpidon tarpeessa olevat heikkokuntoiset ikääntyneet eivät yleensä kykene ottamaan sosiaaliasia-

mieheen itse yhteyttä. Itse yhteyttä ottavat asuvat yleensä vielä kotonaan, eivätkä usein saa vielä edes 

kotihoidon palveluita. 

Kuvio 7: Vanhustenhuollon yhteydenotot sosiaaliasiamiehelle vuosina 2008–2019, kpl ja % 

kaikista yhteydenotoista 

 

 

112 Lääkäriliiton verkkosivut. [Lainattu 18.1.2020]. Saantitapa: https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laaka-
rina/laakarintodistuksen-kirjoittaminen/  
113 Laki holhoustoimesta tuli voimaan 1.12.1999 alkaen.  
114 Maistraatin holhoustoimen edustajan kanssa käyty puhelinkeskustelu elokuussa 2019. Maistraatit kuuluvat 1.1.2020 lukien Digi- 
ja väestötietovirastoon. Viraston uusilta verkkosivuilta ei ollut 18.1.2020 vielä löydettävissä lomaketta ”lääkärinlausunto edunval-
vonta-asiassa”. 
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Tehostettu palveluasuminen  

Eräässä tilanteessa iäkäs vanhus oli sijoittunut asumaan Pirkanmaalla sijaitsevan Attendon te-

hostetun palveluasumisen yksikköön. Omaiset tunsivat suurta huolta läheisensä hoidosta. Van-

huksen ulkoilutus ei toteutunut, vaikka vanhusta hoitava lääkäri ei ollut todennut mitään estettä 
ulkoilutukselle. Hoivayksikön henkilökunta vetosi toistuvasti siihen, että vanhus ”on väsynyt” tai 

hänellä ”on kipuja”. Omaiset päättivät järjestää läheisellen itse maksaen hierojan, joka myös 

ulkoilutti vanhusta. Omaisille oli jäänyt käsitys, että ulkoilutukset tuottivat läheiselle selvästi 

suurta mielihyvää, vaikka ulkoilutuksia olikin vain 1 krt/viikossa. Omaiset kokivat, että yksikössä 

laaditut hoivaa koskeva kirjaukset olivat erittäin niukkoja ja puutteellisia eikä esimerkiksi väite-

tyistä kivuista saanut tietoa kirjausten perusteella. Omaiset kokivat, että hoivayksikkö viestitti eri 

tavoin heidän olevan hoitoyksikölle häiriöksi. Sosiaaliasiamieheen yhteydenottamiseen men-

neessä Attendo ei ottanut ulkoilutusta hoitaakseen.  

Eri aluehallintovirastojen toimialueilla vanhusten ympärivuorokautisten palveluasumisen yksiköissä 

valvonnassa todetut puutteet ovat olleet samankaltaisia: 

• asiakkaiden palvelutarpeisiin ei ollut riittävästi osaavaa henkilöstöä 

• tuki- ja muita tehtäviä ei ollut resursoitu riittävästi tai lainkaan 

• hoito- ja palvelusuunnitelmat olivat tekemättä, puutteellisia tai ne eivät olleet ajan tasalla 

• puutteellinen esimiestoiminta 

• erilaiset lääkitysturvallisuusongelmat kuten puutteet hoivahenkilöstön lääkeluvissa tai lää-

kehoitosuunnitelmassa, käytännöissä ja lääkkeiden säilytyksessä 

• puutteellisuuksia omavalvontasuunnitelmassa ja omavalvonnan toimeenpanossa.115 

Minulle välittyy varsin paljon yksiköiden johtamiseen liittyviä ongelmia, vaikka omaiset vain hyvin 

harvoin osaavat itse nimetä suurimmaksi ongelmaksi johtamisen puutteet. Käsitykseni, että johtami-

sen valvonta voi olla valvoville kunnille vaikeaa tai jopa mahdotonta, koska johtamisen puutteet eivät 

yleensä tule – ainakaan heti – suhteellisen lyhyillä ja harvoin toistuvilla valvontakäynneillä esille elleivät 
työntekijät niistä kerro. Pidän mahdollisena, että johtajan tukea tarvitaan työn konkreettisen organi-

soinnin lisäksi myös ammatillisesti haastavissa vuorovaikutus- ja palvelutilanteissa, joita esimerkiksi 

omaiset voivat aiheuttaa.  

”Häiritsevät omaiset” ja työsuojeluun turvautuminen tehostetun palveluasumi-

sen yksiköissä 

Johtava viranhaltija toivoi neuvoja sen suhteen, miten tehostetun palveluasumisen yksikön pi-

täisi toimia, kun osa henkilökunnan jäsenistä koki iäkkään vanhuspariskunnan omaisten toi-

minnan ja käyttäytymisen haastavaksi. Omainen oli muun muassa soittanut asiakaskirjauksen 

tehneelle työntekijälle työpaikalle illalla noin klo 20.30 luettuaan laaditut kirjaukset. Työntekijä 

koki omaisten käytöksen niin aggressiiviseksi, että hän oli alkanut tuntea huolta yksityisyydes-

tään ja kotirauhastaan. Hoitohenkilökunta koki, että omaiset "puuttuivat joka ikiseen asiaan". 

Henkilökunta koki, että useista neuvotteluista ja sopimuksista huolimatta, omaiset eivät pys-

tyneet noudattamaan mitään sovittujakaan asioita. Hoivayksikössä pohdittiin, voidaanko 

omaisten tuloa yksikköön tai yhteydenottoja (soittoja tai käyntejä) rajoittaa? 

 

115 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote 11.3.2020. [Lainattu 13.3.2020]. Saantitapa: https://www.avi.fi/web/avi/-/sosiaali-
huollon-valvonnassa-vuonna-2019-selvitettiin-erityisesti-vanhustenhuollon-ja-lastensuojelun-asioita-pohjois-suomi-  

https://www.avi.fi/web/avi/-/sosiaalihuollon-valvonnassa-vuonna-2019-selvitettiin-erityisesti-vanhustenhuollon-ja-lastensuojelun-asioita-pohjois-suomi-
https://www.avi.fi/web/avi/-/sosiaalihuollon-valvonnassa-vuonna-2019-selvitettiin-erityisesti-vanhustenhuollon-ja-lastensuojelun-asioita-pohjois-suomi-
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Kuvatun kaltaisia palautteita tuli vanhustenhuollon lisäksi kehitysvammahuollosta. Palautteet olivat 

poikkeuksellisia siinä mielessä, että eri työntekijöiden ”häiritseviksi” kokemia omaisia oli eri kunnissa 

Kanta-Hämeen alueella. Vastaavia palautteita ei ole minulle aiempina vuosina tullut. 

Melkein kaikkia palautteita luonnehti se, että sosiaaliasiamieheen olivat yhteydessä sekä hoivayksi-

köiden esimiehet että ne omaiset (myös edunvalvoja-asemassa olevat), joiden toimintaa yksikön hen-

kilöstö arvosteli. Kuulin siis ”riidan” osapuolten keskenään täysin vastakkaisia käsityksiä ja mielipi-

teitä.  

Minulle välittyi omaisten palautteista huolta hoivan konkreettisesta toteuttamisesta, kuten pesuista, 

ihon hoidosta, hoitotoimenpiteiden aikatauluista tai toteuttamistavasta116, tiedon kulusta ja johtami-

sen ongelmista sekä virkistyksen tai ulkoilutusten vähäisyydestä. Omainen saattoi myös kokea, että 

hän ei saa apua läheisen pesuun hoivayksikössä, vaikka sitä tarvitsisi.  

Toisaalta omaisia oli saatettu kieltää olemasta paikalla hoitotoimien aikana. Minulle välittyi myös, että 
monia omaisia harmitti erityisen paljon se, että hoitohenkilökuntaan kuuluva työntekijä ei osannut 

vastata omaisen kysymyksiin ja vetosi siihen, että hän ”ei ole ollut työvuorossa eikä tiedä asiasta”. 

Omaisten kokemuksista välittyi tyytymättömyys siihen, ettei tieto eri työntekijöiden välillä vaikutta-

van kulkevan riittävästi ”eikä kukaan ota vastuuta mistään”. Toisinaan omaiset esittivät epäilynsä, että 

”esimies on liian kiltti” eikä omaisten ongelmallisiksi kokemat asiat sen vuoksi korjaantuneet. Omai-

set vaikuttivat olevan hyvin loukkaantuneita väitteistä, että omaiset ”tukkivat sähköpostit” ja ”häirit-

sevät työntekijöitä”.  

Henkilökunnan kokemus puolestaan oli, että omaiset saattoivat puuttua siihen, miten ihon rasvaus 

pitää tehdä tai mitä hapanmaitovalmistetta vanhukselle annetaan. Henkilökunta koki myös, että hoi-

totoimenpiteitä ei pystynyt aina tekemään omaisten läsnä ollessa, koska omaiset saattoivat puuttua 

sen tekemistapaan tai ahdistuivat läheisen voinnista liiallisesti. 

Omainen saattoi henkilökunnan ja esimiehen mukaan kontaktoida käynnein, puhelimella ja sähkö-

postilla useita kertoja viikossa. Henkilökunnan kokemus oli, että omaiset olivat täysin rajattomia 

soittaessaan myöhään illalla työntekijöille, vaikka tiesivät iltavuoron kiireistä eivätkä he kunnioitta-

neet työntekijöiden osaamista ollenkaan.  

Esimiehet toivat voimakkaasti esille, että heillä on huoli siitä, että ammattitaitoiset työntekijät siirty-

vät muihin tehtäviin omaisten aiheuttaessa lisäkuormitusta muutenkin raskaaksi koetuissa hoito- ja 

huolenpitotöissä. Lisäksi esimiehet korostivat, että heillä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työ-

suojelusta.  

Tietooni tuli, että eri kunnissa hoivayksikön henkilökunnan ja omaisten yhteisneuvotteluihin oli kut-

suttu työsuojeluvastaava mukaan. Palautteiden perusteella omaiset eivät yleensä tienneet etukäteen, 

että neuvotteluun tulee työsuojeluvastaava. Työsuojeluvastaava saattoi olla kyseisessä hoivayksikössä 

itse hoitajan töissä, mutta hän oli neuvottelussa nimenomaan työsuojeluvastaavan ominaisuudessa.  

Erään omaisen mukaan kunnan ikäihmisten sosiaalipalveluissa ei reagoitu millään tavoin työsuojelu-

vastaavan mukaan kutsumiseen. Omaisen mukaan kunnassa hoivayksiköiden valvonnasta vastaava 

johtava viranhaltija ei tiennyt, että kunnassa oli (kunnan omia) yksiköitä, jotka turvautuivat työsuoje-

luvastaavan käyttöön omaisyhteistyöhön liittyvissä ongelmissa. 

 

116 Esimerkiksi letkuruokinnassa olevan hoidettavan tai avannepotilaan hoitovälineiden ja sidosten tms. riittävä vaihtaminen ja 
avanteen kohdalla muun ohella ihoalueen kunnon hoitaminen ovat tärkeitä toimenpiteitä. 
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Tietooni tuli myös neuvottelumuistio, joka oli laadittu muun muassa hoitohenkilöstön edustajien, 

yksikön esimiehen ja kunnan työsuojelupäällikön kesken. Muistiossa todettiin muun ohella, että työn-

tekijät tarvitsevat lisäresursseja, työnohjausta ja muuta johdon tukea. Muistiossa kuvattiin kuitenkin 

myös tiettyjen omaisten käyttäytymistä ja sen vaikutuksia työn tekemiseen. Muistio oli toimitettu 

yhden ainoan hoitoyksikön asukkaan omaisedunvalvojalle. Muistiossa ei ollut mitään saatekirjettä eikä 

siinä millään tavalla perusteltu sen lähettämistä vain yhden asukkaan omaiselle. Kyseisen muistion 

sisältö tuli kunnan ylimmän hallinnollisen esimiehen tietoon vasta siinä vaiheessa, kun olin häneen 

sosiaaliasiamiehenä yhteydessä.  

Vaikka työnantajalla on lakisääteinen työsuojeluvelvollisuus, on mielestäni erittäin kyseenalaista toi-

mittaa hoidettavan asukkaan omaiselle muistio, jossa käsitellään työntekijöiden työhyvinvointiin ja 

jaksamiseen liittyviä tuen tarpeita. Mielestäni työsuojeluun liittyvät neuvottelut ja ohjeistukset tulee 

pitää kokonaan erillään sellaisista asiakirjoista, jotka toimitetaan asiakkaille tai heidän laillisille edus-

tajilleen tai omaisilleen.  

Minulla ei ole toimivaltaa arvioida sitä, onko hoivayksiköllä oikeus kutsua hoidettavan hoitoa ja huo-

lenpitoa koskevaan(palvelusuunnitelma)neuvotteluun tai edes ns. sovitteluneuvotteluun työsuojelu-

vastaava. Mielestäni omaisella on neuvottelun luonteesta riippumatta kuitenkin oikeus etukäteen tie-

tää, ketä henkilöitä neuvotteluun on kutsuttu ja minkä vuoksi. Mielestäni myös hoivapalveluissa tulee 

ehdottomasti pyrkiä avoimuuteen, luottamuksellisuuteen ja perusteltavuuteen. Nämä vaatimukset 

eivät siten koske vain hallinnollista päätöksentekoa, vaan kaikkia sosiaalipalveluita ja niissä toimivia 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. 

Ehdotan kunnille ja kuntayhtymille arvioitavaksi, mihin toimenpiteisiin mahdol-

lisesti haastavissa omaisyhteistyötilanteissa tulisi ryhtyä. 

Turvallisuussopimuksen tekeminen kotihoidon asiakkaan kanssa  

Erään palautteen perusteella minulle selvisi, että kunta oli laatinut sopimuspohjan ”asiakkaan ja hen-

kilöstön turvallisuuden takaamiseksi”. Sopimuksessa todettiin muun ohella, että ”tällä sopimuksella 

turvataan työskentelyolosuhteet asiakkaan kotona ja sopimus laaditaan aina uuden asiakkaan kanssa 

palvelun alkaessa”. Sopimuksessa asetettiin myös kotihoidon asiakkaan omaiselle velvollisuuksia tai 

vastuita. Sopimuksessa oli useita kohtia, joilla käsitykseni mukaan pyrittiin sopimuksen otsikosta huo-

limatta ensisijaisesti turvaamaan kotihoidon työntekijöiden työturvallisuutta, ei niinkään kotihoidon 

asiakkaan asiakasturvallisuutta. Sopimukseen oli myös kirjattu seuraukset, joita sopimuksen rikkomi-

sesta voisi tulla - muun ohella ääritapauksessa palvelun keskeyttäminen ja lopettaminen kokonaan.  

Sain palautteen, jossa lomaketta oli tarjottu täytettäväksi jo pitkään kotihoidon palveluita saaneelle 

iäkkäälle henkilölle. Työntekijä ei ollut millään tavoin kuvannut tai selvittänyt lomakkeen taustaa ja 

merkitystä asiakkaan kohdalla, vaan oli antanut ohjeeksi allekirjoittaa lomake seuraavaksi kerraksi. 
Paikalla ollut omainen lähestyi sosiaaliasiamiestä sen vuoksi, että hän arvioi turvallisuussopimuksen 

sisällön olevan lainvastainen. Lomakkeen täyttämistä koskeva pyyntö osui ajankohtaan, jossa kotihoi-

dosta oli jo tehty muistutus, minkä vuoksi omainen koki turvallisuussopimuksen tekovelvoitteen ole-

van ”seuraamus” oikeusturvakeinojen käytöstä. Asiaa kunnan johtavien viranhaltijoiden kanssa selvi-

tettyäni, kunta päätti arvioida turvallisuussopimuksen sisältöä uudelleen.  

Todettakoon tässä yhteydessä, että turvallisuussopimuksesta ei ole säännöksiä lainsäädännössä. Kä-

sitykseni mukaan ao. turvallisuussopimus rinnastuu muihin sosiaalihuollossa laadittaviin sopimuksiin 

eli ne ovat kotihoidon asiakkaalle vapaaehtoisia ja hän voi halutessaan irtautua niistä. Mielestäni ko-

tihoidon asiakkaan omaista ei voi velvoittaa allekirjoittamaan ao. sopimusta sillä uhalla, että kotihoi-

don palvelun antaminen muutoin päättyy.  
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Turvakieltoasiakkaan asiakasmaksulaskutus voi epäonnistua 

Saan vuosittain joitakin yksittäisiä palautteita, joista selviää, että yhteydenottajalla on ns. turvakielto. 

Turvakielto on poikkeuksellinen osoite- ja kotikuntatiedon turvaamiskeino. Turvakielto talletetaan 

väestötietojärjestelmään vain, mikäli henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä ja per-

heensä terveyden ja turvallisuuden tulevan uhatuksi.  

Julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin kohdan 31 mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat 

asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta tai tiedon mat-

kaviestimen sijaintipaikasta, samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön kotikunnasta ja 

hänen siellä olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja 

muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä 

itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi. 

Asiakas asui asumispalveluyksikössä. Hoivamaksu oli 136,36 €/kk ja ateriamaksu 430 €/kk. 

Hänelle ei ollut vahvistettu eikä määrätty edunvalvontaa. Asiakkaalle oli vahvistettu turva-

kielto. Hän kertoi, ettei hän ollut saanut asiakasmaksulaskuja itselleen, minkä vuoksi huhti-, 

touko-, heinä- ja elokuun 2019 asiakasmaksulaskut olivat maksamatta. Kesäkuuta 2019 kos-

keva lasku oli päätynyt asiakkaalle vasta elokuussa 2019 ja se on maksettu heti. Asiakas 

kertoi, että hänen kanssaan oli sovittu 50 euron kuukausilyhennyksestä velkaosuuteen. Asun-

non vuokra oli 535,82 €/kk, johon hän sai asumistukea. Asiakkaan tulona oli lisäksi kuntou-

tustuki. Asiakas toivoi, että hänelle näissä olosuhteissa myönnettäisiin asiakasmaksuun alen-

nusta tai sen poisto.  

Asiaa selvitettäessä ilmeni, että asiakasmaksulasku muodostuu asiakkaan perustietojen syöttämisen 

jälkeen kunnan tietojärjestelmässä automaattisesti ja lähtee automaattisesti. Kunnan laskutuksessa 

olleen tiedon mukaan laskun pitäisi kuitenkin palautua postista, jos / kun sitä ei voida turvakiellon 

vuoksi toimittaa perille asiakkaalle. Kunta ei pystynyt kertomaan syytä siihen, miksi näin ei ollut ta-

pahtunut. Minulla ei ole tietoa, missä laajuudessa eri kunnat ja kuntayhtymä käyttävät asiakasmaksujen 

perinnässä yksityisiä perintätoimistoja117.  

Kun turvakielto talletetaan väestötietojärjestelmään, estää se käytännössä useita viranomaisia saa-

masta kotikunta- ja osoitetietoja sellaisten järjestelmien kautta, joihin tiedot päivittyvät väestötieto-

järjestelmästä. Tämä yleensä vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi asiointia paikallisessa terveyskes-

kuksessa. Maistraatti suosittelee ilmoittamaan väestötietojärjestelmään yhteysosoitteen, jos turva-

kielto on talletettu väestötietojärjestelmään. Yhteysosoite voi olla esimerkiksi postilokero tai asiak-

kaan jonkun tuttavan osoite. 

Turvakielto on sosiaalihuollossa asiakasasiakirjalain 9 §:n 6 kohdan mukaisesti kirjattava. Jos siis asi-

akkaalle tai hänen lailliselle edustajalleen on vahvistettu turvakielto osoitetietoihin, tämä tulee käydä 
ilmi asiakasta koskevista kaikkien asiakirjojen perustiedoista. Turvakieltoa koskevaa tietoa ei mieles-

täni voi jättää pois esimerkiksi vammaispalveluiden palveluissa sen vuoksi, että turvakieltotieto on 

kirjattuna asiakasta koskeviin asiakastietoihin aikuissosiaalityössä. Syynä tähän on muun ohella se, 

että vammaispalveluissa toimivalla työntekijöillä ei yleensä ole oikeutta nähdä aikuissosiaalityön asia-

kasasiakirjatietoja.  

Apulaisoikeusasiamies on korostanut118, että asiakasmaksujen perintä tai laskutus on julkinen hallin-

totehtävä. Saatavien perinnästä annetun lain 4 §:n mukaan hyvään perintätapaan kuuluu muun muassa, 

 

117 Tällaisia ovat mm. Lowell (entinen Lindorff) ja Intrum.   
118 Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 13.8.2019. Dnro: EOAK/4780/2018. Saantitapa: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/4780/2018  

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/4780/2018
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/4780/2018
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ettei velalliselle saa aiheuttaa tarpeettomia kuluja tai tarpeetonta haittaa. Asiakasmaksut ovat suoraan 

asiakasmaksulain 17 §:n nojalla ulosottokelpoisia. Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että ulosotto-

perinnästä aiheutuu velalliselle merkintä ulosottorekisteriin ja ulosottomaksun perintä. Tämän vuoksi 

aiheeton ulosottoperintä voi aiheuttaa maksuvelvolliselle huomattavaakin haittaa. 

Turvakieltoasiakkuus myös aiheuttaa käytännössä monasti viivästyksiä tai tietokatkoksia viranomais-

asioinnissa. Menettelyjen asianmukaisuuden turvaaminen asettaakin apulaisoikeusmiehen julkisyhtei-

sölle sopimuskumppaniensa valvonnassa vaatimuksia tarkkuudesta ja tehokkuudesta. Minun tiedos-

sani ei ole, onko mikään sopimuskunnistani antanut kirjallisen ohjeen postin lähettämisestä turvakiel-

toasiakkaalle. 

Asiakasmaksulasku menee asiakkaalle ilman palvelua koskevaa päätöstä  

Minulle selvisi, että eräässä tilanteessa asiakas oli sijoitettu asumaan ja saamaan hoivaa vanhainkotiin 

viiden vuorokauden ajaksi. Asiakas ei missään vaiheessa saanut kunnalta viranhaltijapäätöstä siitä, että 

hänet oli hänen yksilöllisen tilanteensa vuoksi sijoitettu lyhytaikaisesti laitoshoitoon. Lyhytaikaisesta 

laitoshoidosta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukainen maksu. 

Asiakas sai myöhemmin laitoshoitojaksolta lyhytaikahoidon laskun. Asiakas sai siten asiakasmaksua 

koskevan laskun siitäkin huolimatta, että hän ei ollut saanut viranhaltijapäätöstä saamastaan palve-

lusta. Syynä tähän oli se, että vanhainkoti oli ilmoittanut hoitovuorokaudet kunnalle ja maksu muo-

dostui automaattisesti laskutusjärjestelmässä. Päätöksen puuttumisen arvioitiin kunnassa johtuneen 

monista eri tekijöistä. 

Lyhytaikahoidon vuorokausimaksu oli 48,50 euroa/vrk. Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu kerryttää 

terveydenhuollon maksukattoa, mutta maksukatto ei ollut vielä täyttynyt. Laskusta ei käynyt ilmi, 

että siitä voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella119 eikä siitä selvinnyt, että maksuun voi halutessaan 

hakea alennusta tai jopa maksun poistoa.  

2.6. Omaishoidontuki  

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen, vanhuksen, tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon jär-

jestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Laajasti ottaen omais-

hoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, 

vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan. Hoidettava voi 

olla lapsi tai aikuinen.  

Minulle välittyy, että omaishoidon tukeen liittyvissä menettelytavoissa on varsin yleisesti puutteita. 

Vaikka yhteydenottoja on määrällisesti varsin vähän vuosittain, tarkastelen omaishoidon tuen tarpeen 

arviointia ja palvelupäätösten tekoa erityisesti menettelypuutteisiin liittyvistä syistä. 

 

 

 

 

 

119 STM on ohjeistanut, että ohjeet maksupäätöksen oikaisemisesta on annettava asiakkaalle esimerkiksi laskussa. [Lainattu 
18.3.2020]. Saantitapa: https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut  

https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut
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Kuvio 8: Omaishoidon tukea koskevat yhteydenotot sosiaaliasiamiehelle vuosina 2008 – 

2019, kpl ja % 

 

Haluan korostaa, että kunnalla on oikeus tiedossa olevaan tarpeeseen nähden mitoittaa omaishoidon 

tuen määrärahoja. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa laissa säädettyjä menettelytapoja sil-

loin, kun omaishoidon tuen hakemuksia kunnassa käsitellään. 

Eräässä tilanteessa huoltaja oli kertomansa mukaan hakenut kunnalta omaishoidon tukea 

20.12.2018 päivätyllä hakemuksella 6 -vuotiaan lapsensa hoitoon. Huoltaja sai aiemman 

päätöksen perusteella alinta omaishoidontukea toisesta lapsesta ja haki tukea nyt myös toista 
lasta koskien. Molemmilla lapsilla oli vanhemman mukaan erityisen tuen tarve. Kotikäynti 

palvelutarpeen arviointia varten toteutui maaliskuussa 2019. Omaishoidon tuen maksu oli 

käynnistynyt vasta 1.4.2019 lukien. Kunnan viranhaltija ei ratkaissut hakemusta ollenkaan 

ajalta 20.12.2018 – 31.3.2019 eikä vanhempi toisin sanoen saanut ao. ajanjaksolta mitään 

muutoksenhakukelpoista päätöstä. Omaishoitosopimus allekirjoitettiin 27.3.2019. Omaishoi-

topäätös tehtiin voimaan määräaikaisena ajalle 1.4.2019 – 31.12.2020, mutta päätöksessä 

ei perusteltu millään tavalla, mitkä syyt vaikuttivat päätöksen määräaikaisuuteen. Vapaiden 

järjestämisessä oli toistuvia ongelmia, vaikka omaishoitosopimukseen oli kirjattu, että hoitajalla 

on oikeus 3 vapaavuorokauteen kuukaudessa. Vanhemmalle oli muun ohella 25.10.2019 

ilmoitettu sähköpostilla, ettei aiemmin sovittuja vapaita (3 X 24 h) voida järjestää, koska 

kunnalla ei ole siihen resursseja. Vanhempi halusi tietää, voiko kunta rajata omaishoitosopi-

mukseen kirjattuja vapaita kuvatulla tavalla. 

Kun kunta ei ollut ratkaissut kuntaan jätettyä hakemusta sen vireilletulosta lähtien (viimeistään kun-

taan saapumispäivästä lukien eli noin 2.1 – 5.1.2019 lukien), kunta ei mielestäni noudattanut voimassa 

olevaa lainsäädäntöä.  

Eduskunnan oikeusasiamies120 toteaa, että omaishoitoa koskeva hakemus on käsiteltävä sitä kuu-

kautta koskevana ja siitä lukien, jona hakemus on saapunut sosiaalitoimistoon. Omaishoitoa koskevan 

päätöksen voimassaoloa ei voi siis aloittaa hakemuksen tekoa myöhemmästä ajankohdasta tai tosi-

asiallisesta päätöksentekopäivästä lukien, ellei hoidettavan tai hoitajan olosuhteista tai asiaa koske-

vasta hakemuksesta muuta johdu. Oikeusasiamies on vakiintuneesti katsonut, että omaishoidon tuki 

 

120 Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu 3.2.2020. Dnro EOAK/412/2019.[Lainattu 15.3.2020]. Saantitapa: https://www.oi-
keusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/412/2019  
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on myönnettävä alkavaksi viimeistään hakemusajankohdasta tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jol-

loin hakijan on katsottu täyttävän tuen saamisen edellytykset.  

Viranhaltijan on omaishoidon tukea koskevassa päätöksessään perusteltava nimenomaisesti omais-

hoidon tuen alkamisajankohta, jos se poikkeaa haetusta ajankohdasta. Sitä vastoin kunnalla ei ole 

velvollisuutta omaishoidon tuen järjestämiseen takautuvasti (hakemuksen jättämistä edeltävää aikaa), 

koska lainsäädännössä ei ole asetettu tällaista velvollisuutta viranomaiselle. 

Perustuslain mukaan121 jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aihee-

tonta viivytystä ja oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös. Sosiaalihuoltolain 45 

§:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalveluiden järjestämisestä. Hallinto-

lain 23 §:n mukaan hallintoasia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Mitä suurempi merkitys 

ratkaisulla on asianomaisen jokapäiväisen elämän kannalta, esimerkiksi lapsen ja hänen perheensä 

toimeentulon tai huolenpidon kannalta, sitä joutuisampaan käsittelyyn asiassa tulee pyrkiä.  

Edellä kuvatussa tilanteessa vanhemmalle ei selvinnyt perusteluja sille, miksi omaishoidon tukea 

myönnettiin vasta 1.4.2019 lukien, kun hakemus kuitenkin oli tullut vireillä jo selvästi aiemmin. Rat-

kaisu tehtiin määräaikaisena, eikä viranhaltijan ratkaisuista selvinnyt määräaikaisuuden peruste.122 

Olen havainnut, että edellä kuvatun kaltainen toiminta- ja päätöksentekotapa on hyvin yleinen eri 

kunnissa. Toisin sanoen hakemusta ei ratkaista sitä kuukautta koskevana ja siitä lukien, kun hakemus 

on saapunut sosiaalitoimistoon. Mielestäni kotikäyntiajankohdan lykkääntyminen esimerkiksi resurs-

seista johtuvista syistä ei oikeuta tarkastelemaan asiaa toisin. Nähdäkseni ongelmat ainakin osittain 

kytkeytyvät johtamisen puutteisiin tai ohuuteen. 

Ehdotan kunnille ja kuntayhtymälle harkittavaksi, mihin toimenpiteisiin omaishoidon tuen pää-

töksentekomenettely antaa aihetta. Ehdotan, että kunnissa ja kuntayhtymissä arvioidaan me-

nettelytapakoulutuksen ja/tai kirjallisen menettelyohjeistuksen antamista. 

2.7. Asiakkaan tiedolliset oikeudet, tietosuoja sekä kirjaaminen 

Tietosuojaan tilastoituvat kaikki sellaiset yhteydenotot, joissa on kysymys asiakkaan oikeudesta tu-

tustua itseä tai alaikäisiä lapsiaan koskeviin tietoihin tai viranomaisen menettelystä tietojen käsittelyyn 

tai luovuttamiseen liittyen. Käsittelen tässä luvussa myös kirjaamista yleisellä tasolla. 

Palautteet koskevat edelleen tietopyynnön lakisääteisen käsittelyajan ylittymistä ja menettelytapaa 

tietopyyntöjen käsittelyssä. Mielestäni asiakkaiden oikeusturva ehdottomasti edellyttää, että hän saa 

kirjallisen, perustellun ratkaisun, jos pyydettyjen tietojen saamiseen tai tietojen oikaisemiseen tai 

poistamiseen ei suostuta. Ilman ratkaisua pyytäjä ei voi saattaa asiaa hallintotuomioistuimen tai tie-

tosuojavaltuutetun arvioitavaksi.  

Sain myös tiedusteluja koskien sosiaalihuollon asiakkaan kuoleman jälkeen tapahtuvaa tietojenluovu-

tusta muun ohella tilanteessa, jossa kuolinpesän osakkaat kyseenalaistivat vainajan oikeustoimikel-

poisuuden testamentin tekohetkellä. 

 

121 Perustuslaki 21 § 
122 Laissa omaishoidon tueksi todetaan, että omaishoitosopimus tehdään toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan määräai-
kaisena. (8 § 3 mom). Vaikka hallintopäätös omaishoidon tuesta annetaan hoidettavalle ja omaishoitosopimus tehdään hoitajaksi 
hakeutuvan kanssa, en näe hallinnon tarkoituksenmukaisen järjestämisen (hallintolaki 7.1 §) kannalta perustelluksi, että omaishoi-
tosopimuksen ja hallintopäätöksen kesto eivät olisi ajalliselta kestoltaan samoja. 
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Kuvio 9: Tietosuojaan li ittyvien yhteydenottojen kehitys vuosina 2008 – 2019, kpl ja % kai-

kista yhteydenotoista 

 

Kuolleen henkilön potilastietojen luovuttaminen kotihoidosta 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolakiin sisältyvien kotisairaanhoidon tehtä-

vien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon palveluissa laaditaan sekä potilasmerkintöjä että asia-

kasta koskevia kirjauksia. Kotihoitoa antavat usein terveydenhuollon ammattihenkilöt123, joiden tulee 

tehdä kotihoidon asiakkaan terveyden- ja sairaudenhoitoa koskevat kirjaukset siten, kuin potilasasia-

kirja-asetuksessa määritellään.124  

Pesän osakasta edustava asianajaja oli pyytänyt vainajaa koskevia kotihoidon tapahtumatie-

toja ajalta 2009 – 2012. Vainaja oli laatinut testamentin loppuvuodesta 2010 ja hänellä 

todettiin muistisairaus heinäkuussa 2011. Pesän osakas halusi riitauttaa testamentin pätevyy-

den, koska epäili, ettei testamentin tekijä enää ollut oikeustoimikelpoinen sen tehdessään. 

Kunnan edustaja halusi tietää, miten pyyntöön tulisi kunnassa suhteutua.  

Potilaslaissa säädetään salassa pidettävien potilasasiakirjojen antamisesta eri tilanteissa125. Lain 13 § 3 

momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa kos-
kevia tietoja saadaan perustellusta kirjallisesta hakemuksesta antaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkei-

den etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttä-

mättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi; luovutuksensaaja ei saa käyttää tai 

luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kantelun teke-

minen tai sen arviointi ja hoitovirheilmoituksen tarpeen arviointi. Sosiaalihuollon asiakaslaissa ei ole 

vastaavaa säännöstä.  

 

123 Näistä tavallisimpia ryhmiä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat. 
124 Potilaslain 12 §:n 1 momentin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon 
järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirja-asetusta (298/2009) so-
velletaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laatimiseen sekä niiden ja muun hoitoon liit-
tyvän materiaalin säilyttämiseen. (…) Asetusta sovelletaan myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettui-
hin terveydenhuollon ammattihenkilöihin heidän antaessaan edellä tarkoitettua terveyden- ja sairaanhoitoa riippumatta siitä, ke-
nen palveluksessa ammattihenkilö on tai harjoittaako hän ammattiaan itsenäisesti. 
125 Potilaslaki 13 §.  
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Eräässä tilanteessa omainen oli jättänyt tietopyynnön kuntaan helmikuun 2019 lopulla kos-

kien menehtyneen läheisensä potilastietoja. Tietopyyntö siirtyi ratkaistavaksi hallintoylilääkä-

rille. Tietopyyntöä ei ollut vielä 25.3. ratkaistu, koska pyytäjää oli kehotettu toimittamaan 

erillinen tietopyyntölomake. Henkilö ihmetteli, minkä vuoksi hänen pitää täyttää erillinen lo-

make, vaikka hän mielestään oli toimittanut jo sähköpostilla kaikki lomakkeessa pyydetyt 

tiedot. Erityisesti henkilö ihmetteli sitä, että tietopyynnön liitteeksi piti laittaa pyytäjän henki-

löllisyystodistuksesta kopio. Kunnan edustaja ilmoitti tietopyyntölomakkeen saatuaan, että 

pyytäjän on yksilöitävä, mitä tietoja ja minkä vuoksi tietoja pyydetään. Omainen halusi tietää, 

onko lainmukaista pyytää liitteeksi henkilöllisyystodistuksesta kopiota.  

Käsittääkseni kunnalla on oikeus pyytää selvitystä pyynnön perusteista eli mitä tarkoitusta varten 

tietoja pyydetään. Käsittääkseni kunnalla on myös oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä eli 

siitä, että pyytäjä on se henkilö, keneksi hän esittäytyy ja jolle harkintaan perustuen voi syntyä oikeus 
saada kuollutta henkilöä koskevia tietoja. Koska potilasta koskevien tietojen luovutukseen sovelle-

taan myös julkisuuslakia126, kunta ei kuitenkaan mielestäni voi ehdottomasti edellyttää, että tieto-

pyyntö tehdään juuri tietynlaiselle lomakkeelle, jos kaikki tarvittavat tiedot tietopyynnön käsittele-

miseksi ovat muulla tavoin jo saatu. 

Mielestäni kunta tai kuntayhtymä vastaavat siitä, että niiden alaisessa toiminnassa syntyneitä tervey-

denhuollon potilastietoja ja sosiaalihuollon asiakastietoja koskevat pyynnöt käsitellään asianmukai-

sesti ja laissa säädetyissä määräajoissa.  

Ehdotan kunnille ja kuntayhtymälle arvioitavaksi, että ne liittäisivät selkeät ja ymmärrettävät 

julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä koskevat ohjeet kuntien verkkosivuille. Mielestäni myös 

lomakkeiden liittämistä verkkosivuille tulisi harkita, koska ne usein ohjaavat tiedon pyytäjää 

antamaan ne tiedot, joita tiedon luovutusta arvioiva viranomainen kunnassa tarvitsee.  

Maksun perimisoikeus asiakkaalle annettavista asiakirjoista?  

Eräässä tilanteessa huoltajat eivät kertomansa mukaan ole saaneet kaikkia niitä alaikäistä 

koskeneita lastensuojelun asiakirjoja, joihin kunta vetosi kiireellisen sijoituksen valitusvai-

heessa. Kunnasta oli huoltajien mukaan annettu tieto, että huoltajien on tehtävä uusi asiakir-

japyyntö, mutta samalla oli ilmoitettu, että asiakirjat tulevat olemaan maksullisia. Huoltajat 

halusivat tietää, kenen tahon (kunnan vai hallinto-oikeuden) tehtävä olisi ao. tiedot antaa ja 

voiko kunta periä niistä maksuja. 

Toisessa tapauksessa kunnan viranhaltija halusi tietää, millä tavoin kunnassa tulisi toimia, kun 

vanhemmat vaativat toistuvasti ja kahtena kappaleena (molemmille vanhemmille omat) luo-

vutettavaksi lastensuojelun asiakirjoja (mm. asiakaskertomukset, lastensuojeluilmoitukset, 

päätökset, asiakassuunnitelmat), jotka heille oli kunnan käsityksen mukaan useampaan ker-
taan jo luovutettu. Tiedot oli luovutettu siihen päivään asti, kun niitä oli pyydetty. Viranhaltijan 

käsitys oli, että vanhemmat epäilivät, että viranhaltijat muokkaavat asiakirjoja jälkikäteen ja 

 

126 Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään asianosainen oikeudesta tiedonsaantiin salassapidettävistä asiakirjoista. Ao. säännöksessä tai 
muutoinkaan ei julkisuuslaissa edellytetä, että tietopyynnön tekeminen edellyttää tietynlaisen lomakkeen käyttämistä. Lain 13 §:n 
mukaan pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on kuitenkin yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvit-
tää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole 
tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan 
sisällöstä. Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, 
josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttö-
tarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tieto-
jen suojaus on tarkoitus järjestää. 
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halusivat verrata toimitettuja asiakirjoja aiemmin vanhemmille toimitettuihin asiakirjoihin. Las-

tensuojelun asiakkuus oli perustettu jo 2017 ja asiakirjapyyntö koski aina koko asiakkuusai-

kaa. 

Asiakasmaksulain 4 §:n mukaan sosiaalipalveluissa maksuttomia ovat henkilölle hänen sosiaalihuolto-

aan koskevissa asioissa annetut asiakirjat127.  

Julkisuuslain 34 §:ssä säädetään asiakirjan antamisesta mahdollisesti perittävistä maksuista. Asiakirjan 

antamisesta asianosaiselle lain 11 §:n nojalla ei peritä maksua, kun asiakirjasta annetaan tietoja suulli-

sesti tai asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi. Maksua ei myöskään 

peritä, jos sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse128 tai pyydetyn asia-

kirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin. 

Jos kunta päättää periä antamistaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista maksuja, sen on nou-

datettava julkisuuslain 34 §:ssä säädettyä menettelyä. Tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena asi-
anosaisasemaan perustuen129 peritään maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutu-

vien kustannusten määrää, jollei tätä alhaisemmasta maksusta erikseen toisin säädetä tai kuntalaissa 

päätetä.  

Maksu määrätään ja peritään siten kuin kuntalain nojalla päätetään tai valtion maksuperustelain 7 §:n 

2 momentissa tarkoitetusta suoritteesta säädetään. Viranomaisten on määriteltävä ennakolta kopion 

ja tulosteen antamisesta perittävät maksut ja julkaistava ne yleisessä tietoverkossa, jollei julkaisemista 

ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. 

Ehdotan kunnille ja kuntayhtymällä arvioitavaksi, tulisiko kunnassa tai kuntayhtymässä laatia 

lautakuntaelimelle hyväksyttäväksi (sosiaalihuollon) asiakirjojen mahdollista maksullisuutta 

koskeva linjaus perusteluineen sekä julkaista se yleisessä tietoverkossa. 

Asiakastietojärjestelmässä olevien tietojen korjaaminen jälkikäteen  

Kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa, Hämeenlinnaa lukuun ottamatta130, on käytössä muun ohella las-

tensuojelupalveluissa Pro Consona -niminen asiakastietojärjestelmä131. Monissa kunnissa on sosiaali-

huollossa ja terveydenhuollossa eri järjestelmät ja samassakin kunnassa eri sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palveluita voidaan arvioida ja myöntää eri asiakastietojärjestelmien avulla. 

Minulle selvisi asiakaspalautteen perusteella, että eräs kunta ei huoltajan pyynnöstä korjannut lasten-

suojelun asiakirjoja. Perusteluksi oli kerrottu, että ”Pro Consona on sellainen asiakastietojärjestelmä, 

ettei vanhoihin kirjauksiin voi mennä korjaamaan ja lisäämään mitään, vaan ne lukkiutuvat. Siksi tek-

nisesti ei pääse muokkaamaan kyseisiä kirjauksia.” Lisäksi asiakkaalle oli todettu, että ”ohjelman tekijä 

on ajatellut asiakkaan oikeusturvaa, jotta kirjaajat eivät voi jälkikäteen muutella kirjauksiaan”. 

 

127 AmaksuL 4 § 1 momentti 9 kohta. 
128 Tavallinen sähköposti ei miltään osin sovellu salassa pidettävien sosiaali- tai terveydenhuollon asiakirjojen lähettämiseen. Vaih-
toehtona ovatkin käytännössä kirjeposti saantitodistuksella tai asianosaisen oma asiakirjojen nouto, ellei ns. turvaviestimahdolli-
suutta ole. 
129 Asianosaisen tiedonsaantioikeudesta säädetään julkisuulain 11 §:ssä. Sen mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oi-
keutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto 
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Esimerkiksi lastensuojelussa 
on hyvin tavallista, että tietopyyntöä perustellaan asianosaisuudella. Lastensuojelussa asianosainen voi olla huoltaja-asemassa, 
mutta myös esimerkiksi vanhempi, jolla ei ole huoltaja-asemaa. 
130 Hämeenlinnassa on käytössä Effica. Ohjelman toimittaa Tieto-niminen yritys. Todettakoon, että Tieto on myös Lifecare -nimisen 
asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittaja.  
131 Pro Consonan toimittaa CGI – niminen yritys.  
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Viranhaltija kertoi asiaa myöhemmin selvitettäessä, että huoltaja oli pyytänyt täydentämään lasten-

suojelussa tehtyjä kirjauksia. Viranhaltijan käsitys oli, että kaikki pyydetyt täydennykset oli tosiasiassa 

liitetty alaikäistä koskeviin asiakirjoihin. Asiakkaan oman kertoman mukaan hän kuitenkin pyysi ni-

menomaan korjaamaan eli sisällöllisesti muuttamaan joitakin yksittäisiä kirjauksia, koska piti niitä joil-

takin osin puutteellisina, virheellisinä tai muutoin tosiasioita vastaamattomina. 

Pro Consonassa kirjauksia tekevä työntekijä voi lukita kaksi asiakirjaa – asiakas (tai palvelu-) suunni-

telman ja asiakaskertomuksen siinä vaiheessa, kun hän arvioi niiden olevan valmiita. Jos asiakirja luki-

taan, kukaan toinen kunnan työntekijä eikä edes pääkäyttäjä pysty avaamaan lukitusta. Kirjauksen 

tehnyt työntekijä voi kuitenkin itse avata lukituksen omilla tunnuksillaan. Koska kunnissa työntekijä-

vaihdokset ovat yleisiä, voi useinkin syntyä tilanne, ettei lukittuja kirjauksia pystytä enää avaamaan. 

Lukituksen voi poistaa asiakastietojärjestelmän toimittaja CGI, mutta yritys veloittaa erillisveloituk-

sen tällaisista tehtävistä. 

EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki edellyttävät, että henkilö voi pyytää itseään koskevien tietojen 

oikaisua tai poistamista. Oikaiseminen tarkoittaa sitä, että henkilöä koskevat virheelliset tai epätarkat 

henkilötiedot korjataan. Käytännössä pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle132 ja siinä yksilöidään sa-

natarkasti, mitä tietoja ja minkä vuoksi niitä tulisi oikaista. Käsitykseni on, että pyyntö on korostetun 

henkilökohtainen eli henkilö voi tehdä pyynnön itse ja vain itseään koskeviin tietoihin. Kunnalla re-

kisterinpitäjänä on yksi (1) kuukausi aikaa vastata pyyntöön.133 Kieltäytyminen oikaisusta edellyttää 

laissa säädettyjä perusteluja.  

EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki edellyttävät, että (sosiaalihuollon) asiakkaita informoidaan 

siitä, miten heitä koskevia henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Lisäksi em. lait edellyttävät, että tie-

tojen tarkastusoikeudesta viestitään ymmärrettävästi ja aktiivisesti. Minulle on toistuvasti välittynyt, 

että kuntien asiakkailleen antama ohjaus ei ole riittävän selkeää, ymmärrettävää tai johdonmukaista 

ja/tai se vaihtelee merkittävästi sen mukaan, kuka yksittäinen työntekijä asiakkaan tai tämän edustajan 

tiedusteluun vastaa.  

Mielestäni asiakastietojärjestelmässä olevia tietoja ei voi lukita sillä tavoin, että niiden oikaiseminen 

tai poistaminen kokonaan estyy134. Asiakasasiakirjalain 13 §:n 2 momentin mukaan korjaus on tehtävä 

siten, että alkuperäinen merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksesta on käytävä ilmi korjauk-

sen tekijän nimi ja virka-asema sekä korjauksen ajankohta ja peruste. Jos tietoja päätetään korjata, 

pitää aiemman, alkuperäisen kirjauksen tallentaneen ammattihenkilön nimitiedot jäädä asiakastieto-

järjestelmän metatietoihin, josta ne ovat tarvittaessa myöhemmin katsottavissa.  

Viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että ns. tosiasiatiedot135 ovat virheettömiä. Virheelliset 

asiakastiedot on korjattava, joten korjaamisvelvoite koskee kaikkia asiakasasiakirjoja. Mielestäni kun-

nalla on velvollisuus huolehtia siitä, että korjaukset voidaan tehdä, jos niiden tekemiselle on laissa 

säädetyt edellytykset olemassa. 

 

132 Kunnassa voi olla useampia eri rekistereitä. Asiakkaalla on oikeus etukäteen saada kunnalta ohjausta ja neuvoja siitä, mitä rekis-
tereitä kunnassa on. 
133 Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsitte-
lyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua al-
kuperäisestä pyynnöstäsi. 
134 Tai korjaaminen vaatii erityisiä, ylimääräisiä toimenpiteitä, kuten asiakastietojärjestelmätoimittajaan yhteyden ottamista. 
135 Erotan ”tosiasiatiedot” sosiaalihuollon ammattilaisen ammatilliseen arvioon perustuvista, tulkinnanvaraisista tiedoista ja niitä 
koskevista kirjauksista. Tällainen tosiasiatieto voisi olla esim. lapsella oleva diagnoosi tai vanhemman sosioekonominen asema. 
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää, että henkilö voi tarkastaa itseänsä koskevat tiedot ja virheelliset tiedot on oikaistava.  
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Esitän niille Pro Consonaa käyttäville kunnille ja kuntayhtymälle arvioitavaksi, mihin toimenpi-

teisiin Pro Consonassa olevien asiakasasiakirjojen lukitsemiskäytännön osalta tulisi ryhtyä.  

Salassapidettävien tietojen paljastaminen 

Eräässä tilanteessa huoltaja-asemassa oleva vanhempi ihmetteli, oliko sosiaaliviranomaisella 
oikeus paljastaa 15 -vuotiaan lapsen oheishuoltajalle (isovanhempi), että nuoren vanhemmalla 

oli ns. ”tikkutestillä” saatu positiivinen tulos amfetamiinin käytöstä ja hän oli ollut sairaalahoi-

dossa liikenneonnettomuuden vuoksi. Tilanteesta oli tehty lastensuojeluilmoitus. Huoltajalle oli 

sosiaaliviranomaisen toimesta annettu ymmärtää, että oheishuoltajalle pitää ilmoittaa lasten-

suojeluilmoituksen sisältö eli tieto ilmoituksen perusteista. Asiasta oli ilmoitettu oheishuoltajalle 

kirjeellä. Huoltaja koki, että tieto varmistamattomasta huumeiden käytöstä heikensi yhteistyön 

edellytyksiä isovanhemman kanssa lapsen asioissa. Huoltaja ihmetteli kirjeen yksityiskohtai-

suutta ja halusi tietää, olisiko asiassa riittänyt vähäisempi tiedon luovutus. 

Minulla ei sosiaaliasiamiehenä ole toimivaltaa arvioida, oliko sosiaaliviranomaisella oikeutta antaa 

edellä kuvattu tieto lapsen oheishuoltajalle vai ei. Todettakoon kuitenkin, että tietojen luovuttamisen 

laillisten perusteiden olemassaoloon liittyvät yhteydenotot sosiaaliasiamiehelle ovat varsin yleisiä. 

Yhä useampi asiakas tietää tiedollisista oikeuksistaan ja salassapitoon liittyvistä viranomaisten velvol-

lisuuksista ja yhä useammin asiakkaat epäilevät, ettei salassapidettävien tietojen luovutukseen ole 

ollut lain mukaisia edellytyksiä. 

Asiakaslain 14 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta 

tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota 

tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sivullisen nähtäväksi tai käytet-

täväksi. Asiakaslain 16 §:n mukaan salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan nimen-

omaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään.  

Asiakaslain 17 §:ssä säädetään niistä tilanteista, joissa salassapidettäviä tietoja voidaan luovuttaa asi-

akkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi. Ao. säännöksen mukaan sosiaalihuollon viranomainen saa 

säännöksessä erikseen säädetyillä edellytyksillä antaa tietoja asiakkaan lailliselle edustajalle taikka 

muulle henkilölle tai yhteisölle, jolle tiedon antaminen on välttämätöntä asiakkaan tahdon tai sosiaa-

lihuollon tarpeen selvittämiseksi taikka sosiaalihuollon toimenpiteen toteuttamiseksi. Todettakoon, 

että asiakas edellä kuvatussa tilanteessa oli 15-vuotias nuori. 

Mielestäni viranomaisen tai viranomaisen lukuun toimivien henkilöiden toimien täytyy olla perustel-

tavissa siten, että asiakas saa riittävällä tavalla tiedon niistä seikoista ja laissa säädetyistä perusteista, 

joilla on merkitystä hänen asiassaan. Mielestäni sosiaaliviranomaisen olisi edellä kuvatussa tilanteessa 

pitänyt kuvata ja kertoa se lainsäännös, jonka he katsoivat oikeuttavan salassapidettävän tiedon (huu-

meiden käyttöepäily) luovuttamiseen oheishuoltajalle. 

2.8. Sosiaaliasiamiehen kehittämisehdotukset kaikkia kuntia koskien 

Tämän selvityksen perusteella esitän kunnille ja kuntayhtymälle harkittavaksi seuraavia toimia: 

 

1. Ehdotan kunnille ja kuntayhtymälle, että ne huolellisesti viimeistään palvelutarpeen 

arvionnin yhteydessä selvittävät lapsen mahdollisesti tarvitsemat terveydenhuollon palvelut 

terveydenhuollon asiantuntemusta hyödyntäen. Lisäksi ehdoton, että kunnat ja 

kuntayhtymä käynnistäisivät lastensuojeluasiakkuudessaan olevien lasten terveyden- ja 

sairaanhoitoa sekä terapiapalveluiden saantia koskevan seurannan. 
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2. Ehdotan kunnille ja kuntayhtymälle arvioitavaksi, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti haas-

tavissa omaisyhteistyötilanteissa tulisi ryhtyä. 

 

3. Ehdotan kunnille ja kuntayhtymälle harkittavaksi, mihin toimenpiteisiin omaishoidon tuen 

päätöksentekomenettely antaa aihetta. Ehdotan, että kunnissa ja kuntayhtymissä arvioi-

daan menettelytapakoulutuksen ja/tai kirjallisen menettelyohjeistuksen antamista. 

 

4. Ehdotan kunnille ja kuntayhtymälle arvioitavaksi, että ne liittäisivät selkeät ja ymmärret-

tävät julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä koskevat ohjeet verkkosivuilleen. Mielestäni 

myös lomakkeiden liittämistä verkkosivuille tulisi harkita, koska ne usein ohjaavat tiedon 

pyytäjää antamaan ne tiedot, joita tiedon luovutusta arvioiva kunnassa tai kuntayhty-
mässä tarvitsee.  

 

5. Ehdotan kunnille ja kuntayhtymällä arvioitavaksi, tulisiko kunnassa tai kuntayhtymässä 

laatia lautakuntaelimelle hyväksyttäväksi (sosiaalihuollon) asiakirjojen mahdollista mak-

sullisuutta koskeva linjaus perusteluineen sekä julkaista se yleisessä tietoverkossa. 

 

6. Esitän niille Pro Consonaa käyttäville kunnille ja kuntayhtymälle arvioitavaksi, mihin toi-

menpiteisiin Pro Consonassa olevien asiakasasiakirjojen lukitsemiskäytännön osalta tulisi 

ryhtyä.  
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3 KUNTAKOHTAISET TIEDOT 

3.1. Akaa ja Urjala  

Akaa 

Akaa ja Urjala muodostavat yhteistoiminta-alueen, jossa Akaa vastaa Urjalan puolesta muun ohella 

ikäihmisten palveluista ja vammais- ja kehitysvammahuollosta.  

Vuonna 2019 Akaata koskien tuli yhteydenottoja yhteensä 36 (47 vuonna 2018). Muutamat henkilö-

kunnan edustajat ottavat Akaasta yhteyttä, mitä pidän suuressa arvossa. Lastensuojelua näistä koski 

7 (10), päivähoitoa 2 ja lasten huolto- ja tapaamisasioita 0 (1).  

Akaan isäntäkuntana tuottamista palveluista vammaispalveluita koski 3 (3), vanhuspalveluita 5 (10) ja 

omaishoidon tukea 1 (0) yhteydenottoa. Ikäihmisten kotihoitoa tai kehitysvammahuoltoa koskevia 

yhteydenottoja ei tullut yhtään vuosina 2018 ja 2019. 

Aikuissosiaalityötä, mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien asumispalveluita koskien tuli 

yhteensä 3 (10) yhteydenottoa. Toimeentulotukea yhteydenotoista koski 12 (vuonna 2018 näitä oli 

8), joista 4 (7) liittyi Kelan perustoimeentulotukeen136. Muita kuin sosiaalihuoltoa koskevia yhtey-

denottoja oli 3 (5).  

Lastensuojelusta minulle välittyy erityisesti sekä asiakasasiakirjojen sisältöön että toimien perustelta-

vuuteen liittyvää palautetta. Kirjaamiseen liittyviä erityisiä näkökohtia olen arvioinut aiemmin tässä 

selvityksessä. Toimien perusteltavuus ja niiden ymmärrettävä sanoittaminen on mielestäni erityisen 
tärkeää silloin, kun jotakin valittua toimintamallia tai suunnitelmaa muutetaan. Tiedossani on, että 

kunnassa tunnistettiin asiakaspalautteen perusteella lastensuojelun menettelytapoihin liittyviä puut-

teita. 

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palautteista minulle on välittynyt, että erityistä tukea tarvitsevien 

(kuten autismin kirjon) lasten hoitojärjestelyissä ja ryhmäkokojen määrittelyssä on ollut epäjohdon-

mukaisuutta ja henkilöstöresursseihin liittyviä haasteita.  

Vanhustenhuollon palveluissa nousivat jälleen esille asiakasmaksut sekä niiden määrittelyperuste, 

vaikka ne ovatkin vähentyneet aiemmasta. Yksityiset vanhuspalveluiden toimijat ottivat myös yhteyttä 

epäillessään vanhuksen taloudellista hyväksikäyttöä. Omaishoidon tukea koskeva palvelutarpeiden 

arviointitapa, käsittelyn kesto ja päätösten sisältö toistuvat alaikäisen, vammaisen tai vanhuksen hoi-

toon haettua omaishoidon tukea koskevissa palautteissa. Palautteet ovat vuodesta toiseen samanlai-

sia.  

Kunnasta tulee muihin kuntiin verrattuna paljon sellaisia yhteydenottoja, joissa asiakas tai toimenpi-

teen kohde on itse täysin kyvytön ymmärtämään omaa tilaansa ja avun tarvettaan tai jopa kokonaan 

vastustaa kaikkea apua. Yhteydenottajina näissä tilanteissa toimivatkin usein joku lähisukulainen, 

vuokranantaja tai terveystarkastaja asiakkaan itsensä ollessa siihen täysin kyvytön. Kun tällaisissa ti-

lanteissa otetaan sosiaaliasiamieheen yhteyttä, vaikutelmakseni jää usein, ettei yhteydenottaja ole 

löytänyt kunnan verkkosivulta tietoa oikeasta yhteydenottotahosta tai -paikasta ja/tai ei yrityksistä 

huolimatta saa ketään toimivaltaista viranhaltijaa kunnasta kiinni. 

 

136 Vaikka Kelan perustoimeentulotuki ei ole osa kunnan sosiaalihuoltoa, haluan tilastossa erottaa sitä koskevat yhteydenotot 
muista Kelan hallinnoimia etuuksia koskevista palautteista. 
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Urjala 

Urjalan kuntaan koskien tuli yhteensä 18 (19 vuonna 2018) yhteydenottoa. Näistä lastensuojelua 

koski 6, lasten huolto- ja tapaamisasioita 4, vanhustenhuoltoa 6 ja Kelan perustoimeentulotukea yksi 

yhteydenotto. Sosiaalihuollon ulkopuolisia asioita koskevia yhteydenottoja oli yksi. 

Vanhustenhuollossa nousivat esille sekä (erityisesti yksityisen toimijan) kirjaaminen, tietosuojakysy-

mykset sekä palvelusetelin arvon määrittely. Tietosuojaan ja kirjaamiseen liittyviä teemoja olen tar-

kastellut aiemmin tässä selvityksessä. Todettakoon tässä yhteydessä, että kunta palveluiden ostajana 

vastaa viime kädessä myös siitä, että laaditut asiakasta koskevat kirjaukset ostopalveluyksikössä ovat 

riittäviä ja virheettömiä ja vastaavat sekä potilasasiakirja-asetuksen että asiakasasiakirjalain vähim-

mäisvaatimuksia. 

Kirjaamiseen sisältöön ja laatuun liittyviä palautteita tuli merkittävissä määrin myös lasten ja perhei-

den palveluista. Palautteet koskevat sitä, miten asiakirjoja ylipäätään on laadittu, mitä sanavalintoja 

on käytetty ja miten lapsen ja nuoren tai huoltajan ja vanhemman käsitys ja mielipide on asiakirjoihin 

kirjattu.  

Asiakirjojen laatimiseen liittävää palautetta tulee myös viranomaisen käyttämistä perusteluista. Lisäksi 

minulle välittyy rajoitustoimenpiteistä päättämiseen liittyviä menettelypuutteita. Lasten huolto- ja ta-

paamisasioissa nousi esille muun ohella elatusavun alentamissopimuksen vahvistamisesta kieltäytymi-

nen tilanteessa, jossa elatusvelvollisen taloudellinen tilanne oli täysin muuttunut.  

3.2. Hattula 

Hattulaa koskien yhteydenottoja tuli vuonna 2019 yhteensä 25 (13 vuonna 2018). Eniten, 8 (4) yh-

teydenottoa tuli kehitysvammahuollosta. Vammaispalvelulain tarkoittamia palveluita koski 3 (1) yh-

teydenottoa. Vanhustenhuoltoa koski 4 (0), ikäihmisten kotihoitoa 0 (1) ja omaishoidon tukea koski 

1 (1) yhteydenotto  

Lastensuojelusta yhteydenottoja tuli 2 (0), lasten huolto- ja elatusasioista 0 (1) ja varhaiskasvatuk-
sesta 2 (1). Vuonna 2019 toimeentulotukea koskevia yhteydenottoja tuli 1 (1) ja se koski Kelan 

perustoimeentulotukea.  Sosiaalityötä -tai ohjausta koski 1 yhteydenotto. Sosiaalihuollon ulkopuolisia 

asioita koski 3 (3) yhteydenottoa.  

Vaikka Hattulasta tulee vuosittain palautetta hyvin vähän, joidenkin toimintasektoreiden palautteissa 

on kuitenkin sellaista yhdenmukaisuutta, joka herättää minussa sosiaaliasiamiehenä huolta. Tällaisia 

kunnassa ovat kehitysvammalain, vammaispalvelulain ja omaishoitolain tarkoittamat palvelut. Minulle 

välittyy asiakaspalautteita myös epäsuorasti, järjestöjen kautta.  

Kehitysvammahuoltoon liittyvien palautteiden määrä on lisääntynyt selvästi vuodesta 2014 lukien. 

Palautteet koskevat palvelutarpeen arvioinnin toteuttamistapaa; päätösten saamisaikataulua ja sisäl-

töä; palvelujen järjestämistapaa; erityishuolto-ohjelmaan liittyvien palveluiden hakemista ja määräai-

kaisuutta; kehitysvammaisen omaisen asemaa ja omaishoidon tuen saamisedellytyksiä ja sopimuksia 

sekä laillisen edustajan roolia sekä kehitysvammaisen huolenpitoa ja itsemääräämisoikeutta. 

Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut  

Kunnassa on ollut vammais- ja kehitysvammapalveluissa vaihtuvuutta. Palautteiden perusteella mi-

nulle on välittynyt vaihtuvuutta myös Juteinikodista. Minulle on myös välittynyt ristiriitaista tietoa 

siitä, miten vammais- ja kehitysvammapalveluiden johtaminen loppuvuodesta 2019 tosiasiallisesti jär-

jestettiin. 
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Kunnassa vammais- ja kehitysvammapalveluista vastasi loppuvuodesta 2019 sosiaaliohjaaja, jolla ei 

kertomansa mukaan ollut toimivaltaa tehdä viranhaltijaratkaisuja kaikissa em. lakien mukaisissa asi-

oissa. Tämä johti siihen, että osa kehitysvammaisista lapsiperheistä joutui odottamaan viranhaltija-

päätöksiä, vaikka lapsiperheen palvelutarve olisi ollut tiedossa. Suuren työmäärän vuoksi sosiaalioh-

jaaja ei pystynyt käynnistämään myöskään kaikilta osin palvelusuunnitelmien päivittämistä, vaikka lap-

siperheen muuttuneet olosuhteet olisivat sitä vaatineet. 

Sosiaalihuoltoon liittyvässä erityislainsäädännössä on myös määräaikoihin liittyviä vaatimuksia. Kunta 

on vastuussa siitä, että sosiaalihuollon työntekijöillä on edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävis-

tään laissa säädetyissä määräajoissa. Vammaispalvelulain 3 a §:n 2 momentin mukaan vammaisen hen-

kilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman aiheetonta viivytystä laadittava 

palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakaslain 7 §:ssä säädetään. Palvelusuunnitelma on tar-

kistettava, jos vammaisen henkilön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muu-

toinkin tarpeen mukaan. 

Sosiaalihuoltolain 45 §:n mukaan kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä 

käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään 

huolenpitoon vaarannu. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivy-

tystä sen jälkeen, kun asia on tullut vireille. Vammaispalvelulain tarkoittamat päätökset on lain 3 a §:n 

mukaan tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vam-

mainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei 

asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.  

Minulle on jo vuonna 2017 välittynyt, että kunnan vammais- ja kehitysvammapalveluissa ei tiedetä, 

kuinka paljon kunnassa on lapsiperheitä, joissa on kehitysvammainen tai muutoin vammansa tai sai-

rautensa vuoksi erityistä tukea tarvitseva lapsi (eli alle 18-vuotias). Tiedossani on myös, että kunnassa 

asuvien aikuisten kehitysvammaisten määrästä ei ole tarkkoja tietoja. Minulle on myös välittynyt, että 

kunta ei saa Kanta-Hämeen keskussairaalan kautta tietoa uusista lapsiperheistä, joille on syntynyt 

kehitysvammainen lapsi. Pidän mahdollisena, että kunnan sosiaalihuollon viranhaltijoille ei kantaudu 

tietoa myöskään sellaisesta lapsesta, jolle asetetaan kehitysvammadiagnoosi myöhemmin kehitysiässä 

(kuten käsittääkseni varsin usein esimerkiksi autismin kirjon lasten kohdalla on). Pidän tätä suurena 

epäkohtana. 

Asiakaspalautteiden perusteella erityistä tukea tarvitsevia (vammaisia, kehitysvammaisia tai muita eri-

tyistä tukea tarvitsevia) on kunnassa myös sivistystoimen alaisissa palveluissa eli varhaiskasvatuksen 

ja opetustoimen piirissä. Palautteiden perusteella vaikuttaa myös siltä, etteivät varhaiskasvatuksen ja 

opetustoimen palvelut aina kykene resurssi- tai toiminnan järjestämiseen liittyvistä syistä vastaamaan 

erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisen lapsen palvelutarpeisiin.  

Mielestäni kuitenkin sivistystoimen pitäisi pystyä sosiaalihuollolle ilmoittamaan ainakin niiden lasten 

määrä, joilla on pidennetty oppivelvollisuus. Kehitysvammaisilla pidennetty oppivelvollisuus on taval-

linen ratkaisu. Mielestäni sivistystoimen pitäisi Lasten oikeuksien sopimuksen perusteella tiedottaa ja 

ohjata tällaisten lasten vanhempia kääntymään vammais- ja kehitysvammapalveluiden puoleen saadak-

seen muun ohella lakisääteisen erityishuolto-ohjelman laadituksi siihen sisältyvine subjektiivisine oi-

keuksineen. Subjektiivisilla oikeuksilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joita kunnan tulee myöntää 

henkilölle tai perheelle määrärahoista riippumatta. Näitä ovat useat muun ohella vammaispalvelulain 

tarkoittamat palvelut ja tukitoimet.  

Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon ja hallintoviran-

omaisten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sopimusval-

tiot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon 
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ottaen huomioon hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden hänestä oikeudellisessa vas-

tuussa olevien henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Perustuslain 19 § 3 momentin mukaan julkisen 

vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata 

lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. 

Kunnan verkkosivut ovat puutteelliset 

Kunnan vammaispalveluiden ja erityisesti kehitysvammahuoltoon liittyvät verkkosivut ovat erittäin 

niukat. Vammaispalveluiden verkkosivuilla on lyhyt maininta kehitysvammalaista. Olen kiinnittänyt 

tähän viranhaltijoiden huomiota jo vuonna 2018, mutta sivujen sisältö on edelleen vuonna 2020 en-

nallaan137.   

Kunnalla on kuntalain 29 §:ään perustuva velvollisuus tiedottaa kunnan toiminnasta asukkaille ja pal-

velujen käyttäjille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, 

kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, teh-

dyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää 

kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.138 

Julkisuulain 20 §:n mukaan viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituk-

sessa tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, rat-

kaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Viranomaisen on tie-

dotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista 

toimialaansa liittyvissä asioissa. Viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kan-

nalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai 

yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla139. 

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien var-

mistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useam-

man kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vam-

maisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toiminta-

edellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toi-

minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöi-

den hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toi-

minnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

Tiedossani on, että kunta myönsi vammaisneuvostolle avustusta vammaispalvelulakiin liittyvän kou-

lutuksen järjestämiseksi. Koulutus – Vammaisoikeuksien ajokortti - järjestyi yksityisen juristin toi-

mesta 26.11.2019. Mielestäni kunta ei kuitenkaan voi siirtää asiakkaille sekä palveluiden käyttäjille ja 

heidän edustajilleen liittyvää tiedotusvelvollisuuttaan pelkästään vammaisneuvostolle.   

Tiedossani on, että kunnassa on tunnistettu verkkosivujen puutteet ja toimia niiden kehittämiseksi 

on käynnistetty. Pidän verkkosivujen täydentämistä välttämättömänä. 

 

Kehitysvammainen on erityistä tukea tarvitseva  

 

137 Tarkistusajankohta 6.3.2020. 
138 Ylipäätään verkkotiedottamisen sisältö on käsitykseni mukaan erityistä arviointia vaativaa, jotta tieto olisi kaikkien helposti saa-
vutettavissa.  
139 Korostukset SL. 
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Kehitysvammainen lapsi täyttää hyvin usein sosiaalihuoltolan 3 pykälässä määritellyn ”erityisen tuen 

tarpeessa olevan lapsen” aseman. Alaikäisellä vammaisellakin lapsella voi olla ao. säännöksen tarkoit-

tamia kognitiivisia tai psyykkisiä vammoja tai sairauksia, useita yhtäaikaisia tuen tarpeita tai muita 

vastaavia syitä, joiden vuoksi hän on erityisen tuen tarpeessa sosiaalihuoltolain 3 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla.  

Sosiaalihuoltolain 36 §:n 3 momentin mukaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvi-

ointi on aloitettava viimeistään 7.  arkipäivänä siitä, kun asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmis-

tuttava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa vireille tulosta. Lain 36 §:n 5 momentin mukaan 

erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen 

arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. 

Tiedossani on, että sosiaalihuollon viranhaltija ei joissakin tilanteissa ole kirjannut asiakkaan ja huol-

tajan yhteydenottoa eli hän ei ole merkinnyt asiaa vireille tulleeksi, koska ”asiakkuutta ei syntynyt”. 
Mielestäni kaikki sosiaalihuollon viranomaisille tulevat yhteydenotot tulee asiakasasiakirjalain 14 §:n 

mukaisesti kirjata vireille tulleiksi, jotta muun ohella lakisääteiset määräajat voidaan huomioida ja 

laskea oikein. Vireilletulo on siis eri asia kuin asiakkuuden perustaminen.  

Minulle on välittynyt, että palvelutarpeen arviointia ei ole käynnistetty 7. arkipäivänä siitä, kun asia 

on tullut vireille. Minulle on välittynyt, että useat vanhemmat ottavat kuntaan yhteyttä tavallisella 

sähköpostilla. Vireilletulotapaa ei sosiaalihuoltolaissa ole rajattu koskemaan esimerkiksi vain kirjallisia 

hakemuksia. Sosiaalihuoltolain 34 §:n mukaan sosiaalihuoltoasia tulee vireille myös, kun kunnan sosi-

aalihuollon työntekijä on muutoin tehtävissään saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa 

olevasta henkilöstä. 

Kuntaan palkattiin uusi sekä vammais- että kehitysvammapalveluista vastaava työntekijä vuoden 2020 

puolella. Tiedossani on, ettei hänellä ole ylempää korkeakoulututkintoa eikä vammais- ja kehitysvam-

malainsäädännön soveltaminen ole hänelle ennestään tuttua. Hänet on toistaiseksi fyysisesti sijoitettu 

Juteinikotiin. Juteinikoti on vuonna 2014 Hattulan kunnalle siirtynyt ympärivuorokautinen asumispal-

veluyksikkö, jossa on noin 14 kehitysvammaista aikuista asukasta. Tiedossani on, että kunta pyrkii 

järjestämään vammaisten ja heidän omaistensa tai edustajiensa tapaamiset muualla kuin Juteinikodissa 

(uudessa terveyskeskuksessa). 

Vammais- ja kehitysvammahuollon työntekijän lähiesimiehenä toimii terveydenhuollon ammattihen-

kilö ja hallinnollisena esimiehenä sosiaalihuollon ammattihenkilö. Tiedossani ei ole, minkälainen hal-

linto- ja johtosääntö kunnassa on vammais- ja kehitysvammapalveluiden osalta laadittu. Kuntalain 90 

§:n nojalla kunnassa on oltava laadittuna hallintosääntö. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä 

ja muutoksista ja kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännössä 

on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan. Tällaisia on 

esimerkiksi päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn liittyvät asiat.  

Sosiaalihuollon erityislainsäädännössä on useitakin säännöksiä, joissa määritellään työntekijältä vaa-

dittu vähimmäiskelpoisuus. Vammais- ja kehitysvammapalveluissa ja niitä koskevassa päätöksenteossa 

täytyy ottaa huomioon myös sosiaalihuoltolaista tulevat vähimmäiskelpoisuuteen liittyvät vaatimuk-

set. Tiedossani on, että samoin kuin monissa muissa Kanta-Hämeen kunnissa, myös Hattulassa on 

ollut vaikeuksia rekrytoida lain vähimmäiskelpoisuudet omaavia sosiaalihuollon työntekijöitä. Rekry-

tointivaikeudet eivät kuitenkaan ole sellaisia syitä, joiden perusteella kunta voisi sivuuttaa laissa sää-

detyt vähimmäiskelpoisuusvaatimukset.  

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 9 §:n mukaan laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä vastaa sosiaali-

työn ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelu-

jen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä sekä sen vaikutusten seurannasta 
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ja arvioinnista. Sosiaalityöntekijä vastaa lisäksi sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja päätöksente-

osta sen mukaan kuin muualla laissa erikseen säädetään. Em. lain 12 §:n mukaan sosiaalityöntekijän 

ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva hen-

kilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija 

toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.  

Vaikka kunta voikin tilapäisesti palkata sosiaalityöntekijän tehtäviin muun kuin laillistetun sosiaali-

työntekijän, kunta vastaa aina viime kädessä siitä, että työntekijä suoriutuu hänelle määritellyistä teh-

tävistä sekä resurssien että osaamisensa näkökulmasta. Todettakoon tässä yhteydessä, että tilapäi-

sesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivat henkilöt ovat valvonnan piirissä samalla tavoin kuin re-

kisteriin merkityt sosiaalityöntekijän laillistuksen saaneet henkilöt. 

Pidän kunnassa vallitsevaa asetelmaa asiakkaiden lakisääteisten oikeuksien näkökulmasta huolta he-

rättävänä. 

Omaishoidon tuki vammaisen ja sairaan tai kehitysvammaisen lapsen hoitoon 

Kunnan verkkosivuilla omaishoidontukea koskevia tietoja on erittäin vaikea löytää. Omaishoidontuen 

palvelua kuvataan ikäihmisten palveluohjauksen alla, vaikka omaishoidon tukea voidaan myöntää 

myös vammaista tai kehitysvammaista lastaan hoitavalle vanhemmalle.   

Verkkosivuilta ei selviä, minkälaisilla edellytyksillä omaishoidon tukea voidaan myöntää vammaisen 

tai sairaan alaikäisen lapsen hoitoon ja huolenpitoon eikä verkkosivuilla ole ollenkaan alaikäistä lapsen 

hoitoon tarkoitettua omaishoidontuen lomaketta (hakemus yli 65-vuotiaiden hoitoon löytyy).   

Olen kiinnittänyt jo vuonna 2018 viranhaltijoiden huomioita myös siihen, että palautteiden perus-

teella omaishoidontuen päätöksistä ei käynyt ilmi riittävällä tavalla määräaikaisuuden peruste eikä se, 

minkä vuoksi hoidon sitovuuden arvioitiin edellyttävän vain alinta omaishoidon tuen palkkiota. Sosi-

aali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain ns. vähimmäispalkkion (399,91 €/kk vuonna 2019) ja 

raskaan siirtymävaiheen vähimmäispalkkion (799,81 €/kk vuonna 2019). Kunnan sivuilla on mainittu 

vain alimman palkkion määrä. 

Olen saanut useita palautteita, joiden perusteella alaikäisen huoltajalle on jäänyt vaikutelma, että 

omaishoitajana toimivaa kielletään käymästä töissä. Huoltajalle oli jäänyt kunnan viranhaltijan kanssa 

keskusteltuaan käsitys, ettei omaishoidon tukea voida ollenkaan maksaa, jos huoltaja käy kokoaika-

työssä. Eräässä tilanteessa vanhempi oli kysynyt omaishoidon palkkioista ja palkkioluokista. Palaut-

teen mukaan kunnan viranhaltija olisi todennut, että ”kunnassa on vain kaksi palkkioluokkaa eikä 

verkkosivuihin voi luottaa”. Tiedossani on myös, että kunta on odottamatta muuttanut omaishoitajan 

sijaisena toimivalle hoitajalle maksamiaan korvauksia. Asia selvisi perheelle vasta siinä vaiheessa, kun 

he ottivat itse yhteyttä kunnan viranhaltijaan.  

Sijaisomaistajasta säädetään omaishoitolain 4 a §:ssä. Jos kunta ottaa käyttöön ao. säännöksen mu-

kaisen palveluiden järjestämismuodon, kuntaa sitoo ao. säännöksessä määritellyt toimeksiantosopi-

muksen vähimmäissisältöä koskevat vaatimukset. Toimeksiantosopimuksessa pitää sopia sijaishoita-

jalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta sekä toimeksiantosopimuksen voimassa-

olosta. Tarvittaessa sopimuksessa voidaan todeta sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaami-

sesta ja kuista sijaishoitoa koskevista seikoista. 

Ehdotan kunnalle harkittavaksi, mihin toimenpiteisiin esittämäni näkökohdat vammais- ja ke-

hitysvammapalveluiden sekä omaishoidon tuen osalta antavat aihetta.  
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3.3. Hämeenlinna 

Hämeenlinnasta yhteydenottoja tuli vuonna 2019 yhteensä 176 (136 vuonna 2018). Kunnan omia 
palveluita palautteista koski 61 prosenttia (73 %) ja ostopalveluja noin 7 prosenttia. Kelan perustoi-

meentulotukea tai muita Kelan sosiaalivakuutusetuuksia palautteista koski noin 24 prosenttia.   

Palautteista tyytymättömyyttä kuvasti 75 prosenttia (vuonna 2018 näitä oli 73 prosenttia). Yhteyden-

ottajista asiakkaiden osuus on laskenut jo 34 prosenttiin (47 %), sillä huoltajan ja omaisen tai läheisten 

osuus yhteydenottajista on jo noin 41 prosenttia. Hämeenlinnassa henkilöstön yhteydenottoja oli 22 

prosenttia (2018 näitä oli 17 prosenttia) kaikista Hämeenlinnaa koskeneista yhteydenotoista. Pidän 

tätä erittäin myönteisenä. Yksittäisistä ilmiöistä tietosuojaa ja kirjaamista palautteista koski 9 pro-

senttia (6 %) eli tältä osin suunta on kasvava. 

Taulukko 3: Asiatapahtumien määrä eri toimintasektoreilla vuosina 2014 - 2019. 

 Toimeen-

tulotuki 

Lasten-

suojelu 

Lasten 

huolto ja 

tapaami-

nen /ela-

tusasiat/ 

varhaiskas-

vatus /lap-

siperhei-

den koti-

palvelu/ 

lapsiper-

heiden so-

siaalityö 

Vanhus-

tenhuolto 

ja ikäänty-

neiden ko-

tihoito 

Vammais-

palvelut / 

kehitys-

vamma-

huolto 

Omais-

hoito 

Muu sosi-

aalihuolto 

(esim. ai-

kuissosiaa-

lityö; 

päihde- ja 

mielenter-

veyskun-

toutujien 

asumispal-

velut; kun-

touttava 

työtoi-

minta)  

Muut, 

ei sosi-

aali-

huoltoa 

Yh-

teensä 

Vuosi 

2014 

116 33 15 36 40 7 19 32 298 

Vuosi 

2015 

125 32 7 26 30 2 17 23 263 

Vuosi 

2016 

88 16 14 21 41 3 18 20 221 

Vuosi 

2017 

30, joista 

29 koski 

Kelaa 

24 4 21 25 2 25 26 157 

Vuosi 

2018 

28, joista 

13 koski 

Kelaa 

30 2 14 19 1 27 15 136 

Vuosi 

2019 

43, joista 

36 koski 

Kelaa 

39 5 27 18 2 18 24 176 

 

Lastensuojelu 

Lastensuojelun palautteet muodostavat nykyisin yksittäisenä palveluna suurimman yhteydenottosek-

torin. Palautteet kohdistuvat lähes yksinomaan kunnan omaan lastensuojelun viranomaistyöhön tai 

sosiaalipäivystyksen toimintaan. Lastensuojelun palautteiden määrä on kasvussa. 
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Minulle on välittynyt, että useat vuotta 2019 koskeneet lastensuojelun palautteet kuvastavat työmää-

rään ja työntekijän kuormittuneisuuteen liittyviä elementtejä. Lastensuojelun palautteet henkilöityvät 

voimakkaasti eli eri asiakkaat antavat palautetta samojen 1-3 eri viranhaltijan toiminnasta.  

Menettelypuutteiden näkyminen palauteaineistossa kuvastaa mielestäni ennen kaikkea kiirettä, mutta 

erityisesti huoltajien palautteista välittyy myös paljon puutteita toimenpidevaihtoehtojen ja ratkaisu-

jen perusteluiden kuvaamisessa asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla. Huoltajalle on saattanut olla hyvin 

epäselvää, miksi lapsella on useita avohuollon sijoituksia peräjälkeen, miksi perhetyötä annetaan tai 

lapsen ja vanhemman tapaaminen toteutetaan valvotusti; minkä vuoksi huoltajan omalla mielipiteellä 

ei vaikuta olevan painoarvoa lapsen asioista päätettäessä ja miksi huoltajan mielipidettä ei ole selvi-

tetty ennen lapsen tai nuoren kiireellistä sijoitusta.  

Lastensuojelun dokumentaatiosta tulee myös edelleen varsin paljon palautetta, samoin asiakirjapyyn-

töjen käsittelyajoista. Erityisenä piirteenä nousi esiin lastensuojeluasiakirjojen ”katoaminen” posti-
tusvaiheessa. Asiakirjoja pyytänyt huoltaja ei saanut itselleen saantitodistusta kirjeen toimittamisesta 

postitoimipaikkaan, vaikka kunta oli nimenomaan ilmoittanut, että asiakirjat toimitetaan saantitodis-

tuksella. 

Saantitodistuskirjeessä palveluun kuuluu kuittaus postittamisesta ja luovutuksesta vastaanottajalle, 

lähetyksen seuranta ja luovutus Postin palvelupisteestä. Lähettäjä saa lähetyksen luovuttamisesta yk-

silöidyn tositteen.  Huoltaja yritti eri tavoin – myös Postia kontaktoimalla - selvittää, mihin kunnasta 

lähetetty kirje olisi saattanut päätyä. Jos saantitodistuksella varustettua kirjettä ei noudeta määrä-

ajassa Postista, se palautuu lähettäjälle (kunnalle). Lopulta selvisi, että kunta oli lähettänyt lastensuo-

jelun asiakirjat epähuomiossa väärään osoitteeseen.140 

Tietooni on tullut, että työntekijä on ilmoittanut tekstiviestillä väärän tapaamisajan, mikä on voinut 

johtaa useisiin kuntayhteydenottoihin asiakkaan ihmetellessä annettua ajankohtaa, mutta myös yh-

teydenottoihin sosiaaliasiamiehelle. Kiireessä aiemmin linjattu maaliskuun tapaaminen muuttui teks-

tiviestissä elokuun tapaamiseksi. Työntekijän kiire näkyikin asiakkaalle huolimattomuutena ja välinpi-

tämättömyytenä.  

Työntekijän kannalta asetelma on turhauttava – päivämäärävirhe tai ”kadonneiden” asiakirjojen etsi-

minen ovat tosiasiassa voineet johtaa siihen, että työntekijä joutuu tekemään samaa asiaa koskevia 

kirjauksia ja selvittelytehtäviä toiseen tai kolmanteen kertaan, mikä entisestään pahentaa työkuormaa.  

Olen havainnut, että monet asiakkaat lähettävät saman (sähköposti)viestin sekä lapsen asioista vas-

taavalle sosiaalityöntekijälle (tai koko tiimille), johtavalle sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliasiamiehelle 

yhtä aikaa. Sen sijaan minulle vain harvoin tulee tietooni, että lapsen asioista vastaava viranhaltija olisi 

vastannut vanhemman tai huoltajan viestiin. Vastaajana voi toimia johtava sosiaalityöntekijä, mutta 

vanhempi saattaa saada vastauksen vasta useiden eri viestien lähettämisen jälkeen. 

Käsitykseni on, että vastaamattomuus tai vastaamisen viive johtuu pääosin työkuormituksesta. Myös 

lastensuojelun viranhaltijoilla kuitenkin on velvollisuus vastata asiallisiin sähköpostitiedusteluihin. 

Mielestäni asiakkaan viesteihin on pääsääntöisesti vastattava samalla tavalla, jolla asiakas on lähestynyt 

viranhaltijaa eli sähköiseen viestiin vastataan tietoturvallisesti sähköisellä viestillä. 

 

 

 

140 Todettakoon tässä yhteydessä, että vastaavia, saantitodistuskirjeiden viipymisiä ja/tai katoamisia koskeneita palautteita on tul-
lut myös vuoden 2020 puolella. 
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Vammais- ja kehitysvammapalvelut 

Vammais- ja kehitysvammapalveluita koskevista palautteista minulle välittyy varsin usein palveluiden 

käytännön arjen toteutukseen liittyviä pulmia silloin, kun palveluntuottajana vammaispalvelulain mu-

kaisissa palveluissa on yksityinen palveluntuottaja. Eniten palautteita tuli Mehiläistä koskien. Harvat, 
yksityistä toimijaa koskevat palautteet Hämeenlinnassa kohdistuvatkin pääosin vammais- ja kehitys-

vammapalveluihin.  

Palautteista välittyy muun ohella, että asiakas (so. palvelua saava) joutuu itse selvittelemään ja kon-

taktoimaan vuorotellen palveluntuottajatahoa ja kuntaa saadakseen selvyyttä esimerkiksi palvelun 

puuttumiseen tai viivästymiseen liittyviin tilanteisiin. Vammainen itse tai kehitysvammaisen huoltaja 

on siis keskeisessä roolissa siinä, että palvelua ylipäätään saa. Olen käsityksessä, että vastuu palvelun 

konkreettisesta käytännön toteutumisesta siirtyy kunnalle, kun hallintopäätös palvelun myöntämi-

sestä on asiakkaalle laadittu.  

Toisaalta minulle on myös välittynyt, että hyvin vaativahoitoisen lapsen hoito oli toistuvasti uhattuna 

nimenomaan palvelutuottajaan liittyvistä syistä ja kunnan edustajat joutuivat käyttämään merkittävästi 

aikaa selvitelläkseen yksityisen palveluntuottajan (Mehiläinen) palvelupuutteita ja etsiäkseen perheelle 

vaihtoehtoisia ratkaisuja. Minulle onkin välittynyt ajoittain, että ostopalvelurakenteiden hallinnointi, 

koordinointi ja valvonta tuottavat merkittävää ylimääräistä työtä kunnan vammaispalveluiden viran-

haltijoille. 

Minulle välittyi joitakin menettelytapoihin liittyviä epätarkkuuksia. Tietooni tuli, että asiakkaan ha-

kiessa vammaispalvelulain tarkoittamia kuljetuspalveluita, vammaispalveluiden viranhaltija saattoi siir-

tää hakemuksen suoraan sosiaalihuoltolain tarkoittamaksi liikkumista edistävää palvelua koskevaksi 

hakemukseksi ikäihmisten palveluihin. Vammaispalveluiden viranhaltija ei siis tehnyt sinne osoitettuun 

hakemukseen ollenkaan päätöstä, vaan katsoi hakemuksen tulleen epähuomiossa virheelliseen paik-

kaan. Jos päätös tehtiin, se saatettiin tehdä kielteisenä sillä perusteella, että asiakas ei ollut ensin 

hakenut sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita.  

Haluan korostaa, että asiakkaalle on aina annettava kirjallinen, muutoksenhakukelpoinen päätös sii-

hen asiaan, mitä hän on hakenut. Mielestäni kuljetuspalvelua koskevaa hakemusta ei voi automaatti-

sesti siirtää hallintolain 21 §:n perusteella käsiteltäväksi toisen lainsäädännön alaan kuuluvana, koska 

kyseessä ei ole vammaispalveluiden toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelystä. Vammaispalvelui-

den toimivaltaan kuuluu arvioida ja päättää kuljetuspalveluista. 

3.4. Janakkala 

Janakkalan yhteydenottomäärä oli 25 vuonna 2019 (vuonna 2018 näitä oli 19). Asiakas- ja omaisyh-

teydenottoja näistä oli 21.  

Palautteista lastensuojelua koski 5 (4), lapsiperheiden sosiaalityötä 2 (2); lasten huoltoa- ja tapaamista 

sekä elatusta 4 (1) yhteydenottoa. Toimeentulotukea koski 3 (2), joista Kelaa koskien ei yhtään. 

Omaishoidon tukea 1 (1), kehitysvammapalvelua 3 (3) ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua 

yksi yhteydenottoa. Vanhusten hoivaa tai kotihoitoa koskien ei tullut yhtään yhteydenottoa. Sosiaa-

lihuollon ulkopuolisia asioita oli 5 (3) yhteydenottoa. Tiedustelujen osuus oli noin 20 prosenttia. 

Minulle välittyy palautteista jonkin verran hallinnolliseen menettelyyn liittyviä epäselvyyksiä tai puut-

teita eri sektoreilla. Kunnassa on ollut epäselvyyttä muun ohella siitä, pitääkö siitä, ettei lapsiperhei-

den kotipalvelua myönnetä, tehdä hallinnollinen viranhaltijapäätös. Edelleen on ollut epäselvää se, 
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pitääkö siitä, että asiakas ei ole oikeutettu kehitysvammaisten erityishuoltoon, tehdä muutoksenha-

kukelpoinen päätös Todettakoon, että päätöksen antaminen on keskeinen asiakkaan oikeusturvan 

tae. Ilman päätöstä asiakas ei voi saattaa mahdollista erimielisyyttään tuomioistuimen arvioitavaksi. 

Minulle välittyi myös Janakkalassa tietopyyntöjen käsittelyyn liittyviä pulmia. Tarkemmin olen käsitel-

lyt näitä seikkoja aiemmin tässä selvityksessä.  

3.5. Hausjärvi 

Hausjärveä koskien tuli yhteensä 28 (49 vuonna 2018) yhteydenottoa vuonna 2019. Palautteiden 

määrä on siten vähentynyt merkittävästi. Selvimmin vähennys on kohdistunut ikäihmisten palveluihin 

ja vammais- ja kehitysvammapalveluihin. Pidän kehitystä tältä osin myönteisenä.  

Vanhustenhuoltoa ja ikäihmisten kotihoitoa koskevien yhteydenottojen määrä oli 5 (13). Kehitys-

vammahuoltoa koski 4 (12); sosiaalityötä 6 (4) ja toimeentulotukea 2 (2), joista molemmat olivat 

Kelaa koskevia. Lastensuojelua koski 3 (7), mielenterveyskuntoutujan asumispalveluja 4 (1) ja omais-

hoidontukea 1 (3) yhteydenottoa. Sosiaalihuollon ulkopuolisia asioita koski 3 (4) yhteydenottoa.  

Minulle välittyy edelleen jonkin verran haasteita kunnan ja kuntayhtymän yhteensovitettavissa palve-

luissa ja niiden koordinoinnissa. Palautteista kävi ilmi, että esimerkiksi vaippojen ilmaisjakelun toteut-

tamiseen liittyvän neuvonnan saaminen saattoi edellyttää useita eri soittoja eri tahoille.  

Minulle välittyi kunnan omassa yksikössä epäjohdonmukaisuutta lääkitykseen tai injektioiden antami-

seen liittyen sekä kirjausten puutteita. Asiakasmaksupäätösten sisältö ja maksun määrä, laskutuksen 

toteutusaikataulu ja maksuhuojennuksen edellytykset nousivat useammalla eri toimintasektorilla 

esille. Lastensuojelussa vaikutti siltä, että vanhemmilta perittyjä maksuja ei ollenkaan vanhemman 

pyynnöstä huolimatta otettu huojennusarviointiin. 

Sosiaalityön palautteissa yhteydenottoja oli ensin usein joku muu kuin asiakas itse. Asiakkaan edustaja 

on voinut kokea, etteivät asiakkaan omat voimavarat riitä asioiden hoitoon ja he saattavat kontak-

toida sosiaaliasiamiestä myös, koska kunnan edustaja on vaikuttanut yhteistyöhaluttomalta. Mieles-

täni monen sosiaalityön tarpeessa olevan asiakkaan kohdalla tulisi erityisesti kiinnittää huomiota 

myös siihen mahdollisuuteen, että hän saattaa täyttää sosiaalihuoltolaissa säädetyn erityistä tukea 

tarvitsevan henkilön edellytykset. Tällöin hänen asioistaan vastaavan tulee olla sosiaalityöntekijä.  

3.6. Loppi 

Lopelta tuli vuonna 2019 yhteensä 28 (29 vuonna 2018) yhteydenottoa. Näistä huoltajilta, edunval-

vojilta, omaisilta ja läheisiltä tuli 53 prosenttia. Henkilökunnan yhteydenottojen osuus oli noin 18 

prosenttia.  Pidän henkilöstön yhteydenottoja erittäin arvokkaina. 

Vammais- ja kehitysvammapalveluita koski 7 (vuonna 2018 näitä oli 11) yhteydenottoa, minkä vuoksi 

ao. palvelut muodostivat myös vuonna 2019 suurimman yhteydenottosektorin. Vanhustenhuoltoa ja 

ikäihmisten kotihoitoa koski 5 (4) ja omaishoidontukea 0 (1) yhteydenottoa.  

Lastensuojelua koski 5 (2), lapsiperheiden kotipalvelua 0 (2), lapsiperheiden sosiaalityötä 3 (1) ja 

lasten huoltoa ja elatusta 0 (1) yhteydenottoa. Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö tuottaa 

vuoden 2019 alusta Lopen kunnalle perheoikeudelliset palvelut. 

Toimeentulotukea koski 4 (3) yhteydenottoa, joista 2 koski Kelaa.  Sosiaalityötä koski 1 ja mielen-

terveyskuntoutujien asumispalvelua 1 (2). Sosiaalihuollon ulkopuolisia asioita koski 2 (2) yhteyden-

ottoa. 
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Vammais- ja kehitysvammapalveluissa palautteista välittyy minulle dokumentaatioon, päätösten sisäl-

töön, perustelemiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja. Dokumentaatiota olen käsitellyt aiem-

min tässä selvityksessä. Palautteiden perusteella minulle on myös välittynyt, että asiakasmaksuperus-

teet ovat voineet jäädä epäselviksi ja/tai valittu toimintatapa on näyttäytynyt asiakkaalle tai tämän 

edustajalle yllätyksellisenä. Pidän erittäin tärkeänä, että muutostilanteissa aina pyrittäisiin mahdolli-

simman varhain ja seikkaperäisesti kuvaamaan ja selventämään valittua toimintatapaa.  

3.7. Riihimäki 

Riihimäkeä koskien yhteydenottoja tuli 46 vuonna 2019 (2018 yhteensä 62). Näistä lastensuojelun 

yhteydenotot (9) nousivat vuosina 2018 ja 2019 suurimmaksi yhteydenottosektoriksi. Yhteydenot-

tojen määrän kehitys on selvästi aleneva.  

Taulukko 4: Asiatapahtumien määrä eri toimintasektoreilla vuosina 2014 – 2019. 

 Toimeen-

tulotuki 

Lasten-

suojelu 

Lapsiper-

heiden 

kotipal-

velu, lap-

siperhei-

den sosi-

aalityö, 

varaiskas-

vatus, 

perhe-

neuvonta,  

Vanhus-

tenhuolto 

ja ikäänty-

neiden 

kotihoito 

Vammais-

palvelut / 

kehitys-

vamma-

huolto 

Omais-

hoito 

Aikuisten 

sosiaali-

työ, kun-

touttava 

työtoi-

minta; 

päihde- 

ja mie-

lenter-

veyskun-

toutujien 

asumis-

palvelut  

Muut, 

ei sosi-

aali-

huol-

toa 

Yh-

teensä 

Vuosi 

2015 

39 15 5 8 25 6 9 2 112 

Vuosi 

2016 

28 11 6 10 9 0 14 4 82 

Vuosi 

2017 

13, joista 

Kelaa 

koski 8141 

20 2 4 9 0 4 6 58 

Vuosi 

2018 

22, joista 

Kelaa 

koski 15 

11 3 9 8 2 5 2 62 

Vuosi 

2019 

12, joista 

Kelaa 

koski 8 

9 2 4 7 0 7 5 46 

Yhteydenotoista noin 37 prosenttia tulee asiakkailta edustavilta tahoilta. Henkilöstön yhteydenotot 

muodostavat noin 13 prosenttia. Erityiskysymyksistä tietosuojaa ja kirjaamista yhteydenotoista koski 

 

141 Vaikka Kelan perustoimeentulotuki ei ole osa kuntien sosiaalihuoltoa, tilastossa se on haluttu erottaa muista Kelan hallin-
noimista etuuksista. 
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15 prosenttia ja asiakasmaksuja ei yhtään. Asiakasmaksujen osalta minulle välittyykin menettelytapo-

jen selkeytymistä. Sen sijaan tietosuojaan liittyy edelleen menettelypuutteita ja/tai menettelytavat 

vaihtelevat työntekijän mukaan.  

Lastensuojelusta minulle välittyy sekä kiirettä että siihen osaltaan liittyviä menettelypuutteita ja vii-

veitä asiakkaan tai tämän esiin nostaman asian käsittelyssä. Olen käsityksessä, että laadukasta lasten-

suojelutyötä ei voi tehdä ilman riittävää johtamista ja asianmukaista resurssointia. Olen tarkastellut 

lastensuojeluun liittyviä teemoja aiemmin tässä selvityksessä.   

3.8. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Forssan, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Kuntayhtymän 

kuntien väestöpohja on yhteensä 32 896 henkeä142. Pikassos alkoi tuottaa palvelua kuntayhtymälle 

12.9.2016 lukien. 

Yhteydenottoja tuli sosiaaliasiamiehelle yhteensä 39 vuonna 2019 (85 vuonna 2018). Yhteydenotto-

jen määrä onkin laskenut erittäin selvästi vuodesta 2018. Forssaa koskien yhteydenottoja oli 22 (51); 

Humppilaa koski 2 (4), Jokioisia koski 7 (8), Tammelaa koski 7 (15) ja Ypäjää koski 1 (7). 

Lastensuojelua koski 12 (19) ja lapsiperheiden sosiaalityötä 1 (4). Vammaispalvelua ja kehitysvamma-

huoltoa koski 10 (18) yhteydenottoa. Vanhuspalveluita koski 6 (15) yhteydenottoa sekä omaishoi-

dontukea 1 (3). Täydentävää toimeentulotukea koski 0 (2) yhteydenottoa ja Kelan hallinnoimaa pe-

rustoimeentulotukea 4 yhteydenottoa. Aikuisiin suuntautuvaa sosiaalityötä koski kaksi (6) yhteyden-

ottoa. Sosiaalihuollon ulkopuolisia yhteydenottoja tuli 3 (12). 

Lastensuojelun osalta minulle välittyy menettelypuutteita muun ohella siten, ettei asiakkaalle lähetet-

tyyn kutsukirjeeseen merkitä viranhaltijan nimeä ja yhteystietoja. Asiakas ei siis toisin sanoen tiedä, 

kuka ja missä asemassa oleva viranhaltija on häntä lähestynyt kirjeellä tai tekstiviestillä. Mielestäni 

hyvä hallinto aina edellyttää, että asiakkaalle erilaisissa yhteydenpitotavoissa kerrotaan työntekijän 

nimi, asema ja tarvittaessa yhteystiedot.  

Palautteita tulee myös toimintatapojen perusteltavuudesta (esim. seulojen antamisvelvoitteesta); vi-

reilletulomerkintöjen teosta ja kirjaamisen tavoista tai puutteista. Asiakas tai tämän edustaja on voi-

nut myös kokea, että lapsen asioista vastaava on keskustellut lapsen asioista terveydenhuollon edus-

tajien kanssa suoraan kysymättä ollenkaan huoltajan mielipidettä asiaan. Osa palautteista henkilöityi 

voimakkaasti. Rajoitustoimia oli myös kohdistettu avohuollon tukitoimena sijoitettuun.  

 

142 Kuntaliitto 31.12.2018. 
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