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Sosiaaliasiamies – asiakkaan oikeuksien asialla 
 

Sosiaaliasiamiehet ovat yksi lenkki siinä ketjussa, joka pyrkii varmistamaan, että sosiaaihuollon 

asiakkaiden asema ja oikeudet turvataan osana laadukkaita sosiaalipalveluita. Sosiaaliasiamiesten 

toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), jonka 

mukaan ”Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: 

1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 

2) avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa; (muistutus) 

3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista; 

4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä 

5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys 

vuosittain kunnanhallitukselle” 

Sosiaaliasiamiehen nimittäminen on laissa määritelty kunnan velvollisuudeksi. Mieli Mielenterveys 

Tukitalo ry tuotti vuonna 2020 sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalvelusopimukseen perustuen 

Sastamalan kaupungille ja Punkalaitumen kunnalle. Sosiaaliasiamiehen työtä on vuonna 2020 

hoitanut YTM Mira Kaaja. Sosiaaliasiamiestoiminnan toteutuksesta on laskutettu Sastamalan 

kaupungin kanssa solmittuun sopimuksen mukaisesti 13 037€ vuodessa. 

Vuosi 2020 oli paikallisen sosiaaliasiamiestoiminnan näkökulmasta tavanomainen ja 

rauhallinenkin. Yhteiskunnallisella tasolla covid-19 pandemia toi asiakkaiden oikeuksien 

tarkasteluun uudenlaisia näkökulmia, joita harva oli aiemmin tullut edes ajatelleeksi. Sote-

uudistusta valmisteltiin, paljolti kulisseissa, vailla suurta yhteiskunnallista keskustelua. Paikallisesti 

nämä teemat eivät kuitenkaan nousseet keskeisesti esiin sosiaaliasiamiehelle tulleissa 

kysymyksissä, paitsi muutamissa ikäihmisten palveluja koskevissa yhteydenotoissa, joissa läheiset 

tunsivat huolta siitä, etteivät voi tavata läheisiään ja osallistua heidän arkeensa samalla tavoin kuin 

ennen. 

Tämä käsillä oleva sosiaaliasiamiehen selvitys on julkinen asiakirja, joka on laadittu asiakas- ja 

omaispalautteiden sekä kuntakyselyyn (liitteenä) saatujen vastausten perusteella. Selvitys kuvaa 

sosiaalihuollon tilaa näiden lähteiden perusteella, eikä näin ollen ole kontekstiaan laajempi 

kokonaiskuvaus sosiaalihuollon tilasta sosiaaliasiamiehen toiminta-alueella.  

 

 

 

 

 

 



 

Sosiaaliasiamiestoiminnan tilastot 2020 
 

Sosiaaliasiamiehellä oli vuonna 2020 yhteensä vain 44 asiakastapausta Sastamalan ja 

Punkalaitumen alueella. Asiakastapauksiin liittyen asiamiehellä oli yhteensä 115 yksittäistä 

kontaktia asiakkaan kanssa. Asiakasmäärä oli huomattavasti aiempia vuosia alhaisempi. Trendi on 

ollut aleneva jo muutaman vuoden ajan (sekä paikallisesti että valtakunnallisesti muillakin 

sosiaaliasiamiehillä). Suurimpana yksittäisenä vaikuttavana asiana asiakasmäärien vähenemiseen 

on ollut perustoimeentulotuen Kela-siirto. Sosiaaliasiamiehillä ei ole toimivaltaa Kelan asioiden 

suhteen ja aiemmin toimeentulotukeen liittyvät kysymykset edustivat merkittävää osaa 

yhteydenotoista. 

Alhainen yhteydenottomäärä paikallisesti on sikäli yllättävä, että sosiaaliasiamies tiedotti vuoden 

2020 aikana toiminnastaan aktiivisemmin kuin aiempina vuosina. Lisäksi kunnasta on kerrottu 

sosiaaliasiamiehelle, että osana heidän palveluprosessiaan asiakkaita kyllä säännönmukaisesti 

ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaaliasiamieheen tyytymättömyystilanteissa. Tosin 

sosiaalipalveluiden työntekijöissä on ollut runsaasti vaihtuvuutta vuoden 2020 aikana, mikä voi 

osaltaan selittää asiakasohjausten vähenemistä. Selvää yksittäistä tekijää yhteydenottojen 

vähenemiselle on kuitenkin vaikeaa löytää.  

 

Covid-19 pandemia vaikutti osaltaan sosiaaliasiamiehen työn käytänteisiin. Työtä toteutettiinkin 

vuonna 2020 poikkeuksellisen paljon puhelin- ja verkkoyhteyksiin tukeutuen, asiakkaita 

tapaamatta. Kasvokkaisia asiakastapaamisia toteutui vain 6 toimintavuoden 2020 aikana.  

Sosiaaliasiamiestyön toteuttamisessa on tapahtunut muutosta myös siitä näkökulmasta, että 

syyskuusta 2020 alkaen sosiaaliasiamiehen työtä hoitava työntekijä on tehnyt vain osittaista 

työaikaa, minkä myötä asiakkaat eivät ole välttämättä tavoittaneet sosiaaliasiamiestä aivan yhtä 

joustavasti kuin aiemmin. Puhelinvastaajaan ja sähköpostiin on kuitenkin ollut mahdollista jättää 

soittopyyntö milloin vain, ja poikkeuksetta yhteydenottopyynnön jättäneet asiakkaat on 
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kontaktoitu läpi toimintavuoden 3 arkipäivän kuluessa, palvelulupauksen mukaisesti. Näin ollen 

asiakkaiden odotusajat eivät ole muuttuneenkaan järjestelyn myötä käyneet kohtuuttoman 

pitkiksi. 

Sosiaaliasiamiehen asiakastapausten aiheista keskeisimmiksi nousivat viime vuoden tapaan 

toimeentulotuki ja vanhusten palvelut. 

 

 

 

Sosiaaliasiamieheen ottivat vuonna 2020 ensisijaisesti yhteyttä asiakkaat itse (26 tapauksessa), 

mutta myös omaisilta tulleet yhteydenotot olivat merkittävässä roolissa (14 tapausta). Muutamia 

yhteydenottoja sosiaaliasiamiehelle tuli vuoden aikana myös muilta viranomaisilta (4 tapausta). 

Syynä asiakkaan tai omaisen yhteydenottoon on useimmiten neuvonnan tai tiedon tarve (33 

asiakastapausta vuonna 2020). Asiakkaalla tai omaisella on mielessään kysymys, joka heitä 

sosiaalipalveluihin liittyen pohdituttaa ja he tahtovat varmistaa, onko palvelu sosiaaliasiamiehen 

näkemyksen mukaan ollut kaikilta osin asianmukaista. Melko usein asiakas on epätietoinen siitä, 

mihin tahoon hänen pitäisi olla tietyn huolensa kanssa yhteydessä, jolloin sosiaaliasiamiehen rooli 

palveluohjausta ja neuvontaa toteuttavana toimijana korostuu. Neuvonnan tarpeen lisäksi 

sosiaaliasiamieheen otetaan kuitenkin yhteyttä myös sellaisissa tilanteessa, jossa ollaan 

tyytymättömiä sosiaalipalveluista saatuun päätökseen tai kohteluun.  
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Asiakastarpeita vastaavasti sosiaaliasiamiehen yleisimpänä toimenpiteenä asiakastapausten 

hoitamisessa on informaation antaminen. Asiakkaalle annetaan tietoa hänen asemastaan ja 

oikeuksistaan tai hänen selviytymistään tuetaan palveluohjauksen keinoin. Vuonna 2020 

muutoksenhakuneuvontaa tai muistutuksen tekoon ohjaamista on sisältänyt noin 27 % 

sosiaaliasiamiehen asiakastapauksien hoidosta. 

 

 

Sosiaaliasiamies saa toiminnastaan melko harvoin asiakaspalautetta. Sosiaaliasiamies pyrkii 

kuitenkin tilastointinsa yhteydessä arvioimaan toimintansa tulosta. Usein sosiaaliasiamiehelle on 

jäänyt kokemus, että asiakas on yhteydenoton päättyessä saanut sen tiedon, joka auttaa häntä 

eteenpäin asiansa kanssa. 
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Vuoden 2020 aikana sosiaaliasiamiehen toiminta on ollut asiakaspalautteen kohteena 

Aluehallintovirastolle tehdyssä kantelussa. Sosiaaliasiamies antoi palautteen johdosta 

selvityksensä palvelun tuottamisesta Sastamalan kaupungin pyynnöstä kesäkuussa 2020. 

Sosiaaliasiamiehen tietoon ei ole tullut, että selvitys olisi johtanut enempiin toimenpiteisiin. 

Sosiaaliasiamiehen rooliin Aluehallintovirasto on ottanut kantaa myös kuntouttavaa työtoimintaa 

koskevassa, 29.4.2020 päivätyssä ratkaisussaan. Aluehallintovirasto on osana ratkaisuaan 

todennut, että ”kanteluprosessin lisäksi sosiaaliasiamiehen tulee ohjata asiakkaita myös 

muistutusmenettelyssä.” Kuten toiminnan raportoinnista on käynyt ilmi, on näin toki toimittukin 

sekä ennen tätä Aluehallintoviraston ratkaisua että sen jälkeen. Aluehallintovirastolle on 

sosiaaliasiamiehen kyseistä ratkaisua varten tekemästä selvityksestä jäänyt valitettavasti 

virheellinen kuva siitä, ettei asiakkaita olisi ohjattu muistutusprosessiin. Asiakkailla on omissa 

tilanteissaan laaja itsemääräämisoikeus. Muistutuksen tekoon ohjaamisesta ja sen ensisijaisuuden 

esiin tuomisesta huolimatta osa asiakkaista tahtoo tehdä kokemuksistaan kantelun suoraan 

Aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sosiaaliasiamies on pyrkinyt 

kunnioittamaan näissä tilanteissa asiakkaan valintaa ja antanut neuvontaa ja ohjausta myös 

kanteluprosessien käynnistämiseen, vaikka muistutusmenettelyä ei olisi ensin hyödynnettykään. 

Sosiaaliasiamies tiedotti toiminnastaan vuonna 2020 lähettämällä esitteitä muun muassa kaikille 

Sotesin palvelusetelituottajarekisteristä löytyneille asumispalveluiden tuottajille ja Ikäpisteille. 

Lisäksi sosiaaliasiamies vieraili kertomassa toiminnastaan ja asiakkaiden oikeuksista Sastamalan 

nivelpiirissä, Mouhijärven Eläkeliiton tapaamisessa ja Punkalaitumen Ikäpisteellä. Myös muita 

toiminnan esittelyjä oli sovittuna vuodelle 2020, mutta covid-19 kokoontumisrajoitusten vuoksi ne 

siirtyivät vuoteen 2021. Lisäksi sosiaaliasiamies toteutti lakisääteistä tiedottamistehtäväänsä 

kirjoittamalla asiakkaiden oikeuksiin liittyvän kolumnin paikallislehti Alueviestiin elokuussa 2020. 

Sosiaaliasiamiehen työhön varattua resurssia on käytetty lisäksi verkostoitumiseen (mm. 

Sosiaaliasiamiesyhdistys) ja ammattiosaamisen ylläpitämiseen sekä sosiaaliasiamiestoiminnasta 

raportointiin. 
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Huomioita ikäihmisten palveluista ja kotihoidosta 
 

Sosiaaliasiamiehelle tulleet vanhuspalveluita koskeneet yhteydenotot koskivat vuonna 2020 usein 

ikäihmisten itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Läheisillä on ollut huolta yksittäisten 

vanhusten pärjäämisestä ja siitä, että hoitohenkilöstö (kotihoidossa tai asumispalvelussa) ottaa 

ikäihmisen oman tahdon huomioon liiaksikin, vaikka omaisen näkemyksen mukaan ikäihmisellä ei 

enää olisi kykyä oman etunsa ajamiseen. Läheisten itsemääräämisoikeutta koskevat kysymykset 

ovat koskeneet esimerkiksi lääkityksen antamista (asiakkaan itsensä sitä vastustaessa) ja asumisen 

ratkaisuja. Tyypillisesti näissä tilanteissa sosiaaliasiamies on pyrkinyt kuulemaan asiakkaiden 

huolen, mutta myös perustelemaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja sitä, miksi sen arvo on niin 

tärkeä sosiaalihuollon palveluja toteutettaessa. On selvää, että jatkuva huoli on läheisille raskasta 

kantaa, mutta toisaalta itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta ei myöskään tule jatkossakaan 

poiketa kevein perustein.  

Sosiaaliasiamies otti ilahtuneena vastaan tiedon, että asiakkaiden itsenäistä toimijuutta ja sitä 

kautta myös itsemääräämisoikeutta tukevan kinestetiikan käyttö, on kuntakyselyssä annettujen 

vastausten mukaan yleistynyt järjestelmälliseksi ja organisoituneeksi toiminnaksi alueen 

asumisyksiköissä. 

Mielenkiintoisena yksittäistapauksena sosiaaliasiamies tahtoo tuoda esiin erään 

asiakasyhteydenoton, joka koski hoidon tarpeellisuutta tai tarkoituksenmukaisuutta, eutanasian 

näkökulmasta. Sosiaaliasiamieheen yhteyttä ottaneen ajatuksena oli, ettei hänen läheisensä elämä 

vuodehoidossa enää ole elämisen arvoista. Tämän vuoksi yhteyttä ottanut henkilö ihmetteli 

esimerkiksi sitä, miksi hänen vuodepotilaana olevalle läheiselleen edelleen annetaan vaikkapa 

vitamiineja tai muita hänen arvionsa mukaan tarpeettomia hoitoja. Tämä keskustelu päätyi 

johtopäätöksiin paitsi itsemääräämisoikeudesta, myös palveluiden ensisijaisesta tehtävästä auttaa, 

tukea ja ylläpitää vointia kaikissa tilanteissa, myös silloin kun elämä on jo kääntymässä iltaansa. 

Läheisten huolta on herättänyt myös ikäihmisten asumispalveluiden toteuttamiseen liittyvä 

epätietoisuus. Epätietoisuuden kokemusta ovat osaltaan lisänneet covid-19 pandemian vuoksi 

asetetut tapaamisrajoitukset/-suositukset.  Läheisillä on ollut huolta siitä, sujuvatko arjen 

käytänteet palvelussa sovitusti? Saako palvelussa asiakkaana olevan henkilö arvonsa mukaista 

kohtelua ja kunnioitetaanko hänen tahtoaan silloinkin, kun omainen ei ole läsnä ja ”valvomassa” 

palvelun toteutumista? Asiakkailla on ollut myös kokemusta siitä, että muutoksia ikäihmisten 

voinnissa ei huomata ja iäkkyyden ”piikkiin” laitetaan asioita, jotka todellisuudessa ovat 

hoidettavissa olevien sairauksien aiheuttamia. Epätietoisuuden kanssa eläminen on läheisille 

varsin raskasta ja tällaisissa tilanteissa mitataan luottamus hoitohenkilöstöön. Jos luottamus on 

kohdallaan, sitä on usein helppoa ylläpitää, mutta mikäli läheisille on tullut epäilystä siitä, että 

asiat eivät suju, niin epäluottamus on omiaan laajentumaan.  

Myös eduskunnan oikeusasiamies otti vuoden 2020 aikana kantaa samaan teemaan 

useammassakin eri ratkaisussaan1. Keväällä 2020 sosiaali- ja terveysministeriön vierailuista antama 

ohje tapaamisoikeuden rajoittamiseen todettiin virheelliseksi ja sen johdosta vierailuja ja 

mahdollisuutta ikäihmisten edunvalvontaan oli rajoitettu lainvastaisesti laajalti ympäri Suomea. 

 
1 EOAK/3232/2020 ja EOAK/3823/2020 



Näin toimittiin myös Sastamalan ja Punkalaitumen alueen yksiköissä. Sosiaaliasiamiehen 

kuntakyselyyn toimitetuissa vastauksissa todettiin, että covid-19 tilanne ja läheisten ajautuminen 

kauemmas asumisyksiköiden arjesta olivat suurimpia haasteita ikäihmisten asumispalveluissa 

vuoden 2020 aikana. 

Sosiaaliasiamiehen roolista käsin on helppoa yhtyä eduskunnan oikeusasiamiehen toteamaan: 

”Ymmärrän, että yksityiskohtaisen ja tarkkarajaisen lainsäädännön puuttuessa yksiköissä on ollut 

suuria vaikeuksia arvioida rajoitusten välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta sekä sitä 

turvaisivatko vaihtoehtoiset toimintatavat riittävästi asukkaita koronavirusinfektiolta. ”2 Näin olisi 

kuitenkin pitänyt tehdä. Vierailukieltoja asetettaessa olisi tullut ja tulee jatkossakin arvioida niiden 

välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta sekä vaihtoehtoisia keinoja viruksen leviämisen 

estämiseksi.3  

Paitsi vierailujen rajoittamista kriittisesti arvioimalla, tulee myös kaikin muin tavoin pyrkiä 

turvaamaan sitä, että palveluiden käyttäjien ja heidän läheisverkostonsa luottamus palveluiden 

asianmukaisuuteen säilyy. Tämän kannalta keskeisinä asioina sosiaaliasiamiehelle välittyvät 

asianmukainen ja riittävässä laajuudessa toteutettu kirjaaminen, avoin palvelukulttuuri sekä 

tasokas omavalvonta. Näihin sosiaaliasiamies toivoo jatkuvasti kiinnitettävän huomiota 

asiakkaiden edun ja oikeuksien turvaamiseksi sekä myös yksiköissä työskentelevien oikeusturvan 

varmistamiseksi. 

Erityistä kiitosta sosiaaliasiamies tahtoo antaa asumispalveluiden valvontaa Sotesissa 

toteuttaneille viranhaltijoille, jotka ovat rohkeasti tarttuneet asiakas- ja läheispalautteiden hoitoon 

ja pyrkineet käytettävissä olevin resurssein valvomaan asumispalveluiden toiminnan 

asianmukaisuutta. Aito puuttuminen epäkohtiin on välittynyt myös asiakaspalautteita antaneille ja 

ollut omiaan lisäämään luottamusta palveluiden sujuvuuteen. 

Odotusajat ikäihmisten ympärivuorokautiseen asumispalveluun pysyivät vuonna 2020 

Sastamalassa edellisen vuoden tasolla (keskimäärin 74 vrk aikavälillä heinäkuu-joulukuu/2020), 

mutta Punkalaitumella odotusaika kasvoi viime vuodesta, ollen nyt keskimäärin 67 vrk aikavälillä 

heinäkuu-joulukuu 2020 (vain 14 vrk vuonna 2019). Positiivinen ”jono pois” -mallilla saavutettu 

kehitys näyttää pysähtyneen. 

Ikäihmisten avopalveluista sosiaaliasiamiehelle ei ole välittynyt palautteita vuoden 2020 aikana, 

jos lukuun ei oteta sitä positiivista vastaanottoa, jonka sosiaaliasiamies sai vastaansa vieraillessaan 

Punkalaitumen Ikäpisteellä syksyllä 2020. Kotihoitoon liittyenkin keskustelut jäivät yksittäisiksi. On 

selvää, että avoimien, matalan kynnysten palveluiden osalta vuosi 2020 on ollut 

kokoontumisrajoitusten vuoksi poikkeuksellinen ja omia palveluhaasteitaan ovat varmasti tuoneet 

suositukset, joiden mukaisesti ikäihmisiä on pyritty eristämään koteihinsa. Elämä eristäytyneenä 

on varmasti ollut omiaan heikentämään ikäihmisten toimintakykyä ja elämänhaluakin. Nämä 

teemat oli tunnistettu haasteiksi myös sosiaaliasiamiehen kuntakyselyyn toimitetuissa 

vastauksissa. 

 
2 EOAK 3823/2020 
3 EOAK/3823/2020 



Osana kuntakyselyn vastauksia sosiaaliasiamiehelle toimitettiin kotihoidossa kerätyn laajan 

asiakaskyselyn tuloksia. On hienoa, että systemaattista palautteenkeruuta on vuonna 2020 

toteutettu ja sitä kautta myös pyritty ottamaan asiakaslähtöisyys laajalti huomioon palvelua 

kehitettäessä. Kyselyyn vastanneista 75 % koki, että he ovat voineet vaikuttaa heille tarjottavan 

palvelun suunnitteluun ja jokainen vastaaja koki kotihoidon hoitajien kohtelevan heitä asiallisesi ja 

ystävällisesti. Erinomaisen tai hyvän arvosanan palvelusta antoi jopa 80 % asiakkaista. Tämän 

perusteella asiakaskokemus vaikuttaa erittäin positiiviselta. Näin hyvä tulos on ristiriidassa sen 

kanssa, että kotihoitoa koskevien kanteluiden määrät koko Suomen tasolla ovat olleet kasvussa ja 

kotihoidosta yleisissä keskusteluissa ja mediassa esiin tuodut puheenvuorot ovat olleet varsin 

negatiivisia.4 Erittäin positiivinen asiakaspalaute herättää kysymyksen siitä, tehdäänkö Sotesin 

kotihoidossa huomattavasti parempaa työtä kuin muualla Suomessa vai ovatko tulokset jostain 

syystä vääristyneitä? Ovatko vastaajat uskaltaneet kertoa aidon mielipiteensä? Joka tapauksessa 

positiivisesta tuloksesta on syytä antaa kiitosta kotihoidossa työskenteleville. Moni asia selvästi 

sujuu ja toimii. 

Sosiaaliasiamiehelle on kuntakyselyn vastauksena toimitettu yksi kotihoitoa koskeva muistutus. 

Muistutukseen on vastattu asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessa, mutta käsittelyaika on ollut 

8 viikkoa. Käsittelyaika ylittää selvästi kohtuullisena pidetyn ja Valvirakin ohjeistaman1-4 viikkoa.5 

 

Huomioita lapsiperheiden palveluista 
 

Lapsiperheiden palveluiden osalta erityisenä huolena sosiaaliasiamiehelle ovat asiakaspalautteissa 

välittyneet tiedonkulun ongelmat, mitkä ovat varmasti osittain olleet seurausta henkilöstön 

vaihtuvuudesta. Sosiaaliasiamies pitää ensiarvoisen tärkeänä asiakkaan oikeuksien ja edun 

toteutumisen kannalta sitä, että perheiden kanssa sovitut asiat kirjataan tarkasti ja selkeästi, jotta 

tiedonkulku olisi sujuvaa myös työntekijöiden vaihtuessa. Työntekijöiden vaihtuvuuden ollessa 

suurta, on pyrittävä erityisesti turvaamaan, että lapsiperheille tarjottavat, tyypillisesti pitkätkin 

asiakasprosessit sujuisivat ongelmitta. 6 

Kuntakyselyn vastauksissa suurimmiksi haasteiksi lapsiperheiden palveluissa mainittiin Covid-19 

pandemian aiheuttamien muutosten ohella lasten, nuorten ja perheiden vaikeudet päästä 

psykiatrisiin palveluihin. Tätä voidaan pitää erittäin huolestuttavana huomiona, 

mielenterveysongelmien jo nyt aiheuttaessa merkittäviä yhteiskunnallisia ja inhimillisiä 

kustannuksia. Tästä näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää ja positiivista, että joulukuussa 2020 

 
4 mm. Koivisto, Matti (2020) Kotiinsa unohdettuja muistisairaita, väärin jaettuja lääkkeitä – Ylen selvityksessä näkyy 
kotihoidon karu arki https://yle.fi/uutiset/3-11764200 , viitattu 12.2.2021 
5 mm. EOAK/6253/2017 
6 Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen (2018): 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/], viitattu 11.2.2021 

 
 
 

https://yle.fi/uutiset/3-11764200
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/


sekä yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta (16.12.2020) että Sastamalan 

kaupunginhallitus (20.12.2020) ovat päätöksillään tukeneet nuorisotiimin perustamista 

perheneuvolatoiminnan yhteyteen. Toivottavasti tämä tuo kaivattua muutosta ja lisäresurssia 

varhaisen vaiheen psykiatrisen tuen mahdollistamiseksi. 

 

Lastensuojelun osalta sosiaaliasiamies on kuntakyselyissään seurannut useiden vuosien ajan 

lastensuojeluilmoitusten7 sekä lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi tehtyjen ilmoitusten8 määriä. 

Trendi ilmoitusten määrissä on ollut aiempina vuosina nouseva, mutta vuonna 2020 ilmoituksia on 

tehty huomattavasti edellisiä vuosia vähemmän (kts. taulukko). Toivottavasti tämä on osoitus siitä, 

että useita vuosia jatkuneet merkittävät panostukset ennaltaehkäiseviin ja lapsiperheitä 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukeviin palveluihin ovat Sastamalan ja Punkalaitumen 

kohdalla alkaneet kantaa hedelmää. 

Lastensuojelun osalta myös resurssoinnin voidaan todeta merkittävästi parantuneen. 

Lakisääteisistä määräajoista lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä ja palvelutarpeen arviointien 

toteuttamisessa oli pystytty pitämään vuonna 2020 kiinni lähes poikkeuksetta. Kun vuonna 2019 

lastensuojelun sosiaalityöntekijällä oli keskimäärin vastuullaan 44 lasta, oli määrä vuoden 2020 

myötä laskenut keskimäärin 29 lapseen/työntekijä.  Kohtuullisena asiakasmääränä on muun 

muassa lastensuojelun selvityshenkilöiden toimesta pidetty 25 asiakasta/sosiaalityöntekijä.9 On 

hienoa, että asiakasmäärissä on jo päästy näin lähelle suositusta, joskin työtä on edelleen 

tehtävänä, jotta resurssointi olisi lastensuojelutyössä riittävää. 

Lapsiperheiden palveluja koskevia muistutuksia sosiaaliasiamiehelle toimitettiin kuntakyselyn 

vastauksen yhteydessä yhteensä 7 kappaletta. Sosiaaliasiamiehen arvion mukaan muistutuksiin on 

vastattu asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessa. Sosiaaliasiamies toivoo kuitenkin kiinnitettävän 

huomiota riittävän ripeään muistutusten käsittelyyn asiakkaiden oikeuksien turvaamiseksi. Nyt 

 
7 Lastensuojelulaki 417/2007, 25§ 
8 Lastensuojelulaki 417/2007, 25a§ 
9 Kananoja, Aulikki ja Ruuskanen, Krisiina (2019) Selvityshenkilön ehdotuksen lastensuojelun toimintaedellytysten ja 
laadun parantamiseksi 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshenkilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf  
, viitattu 11.2.2021 
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suositusten mukainen10 1-4 viikon vastausaika on ylittynyt useimpien vastausten antamisen 

yhteydessä. 

Erityisenä huomiona eräästä yksittäisestä muistutuksen vastauksesta sosiaaliasiamies tahtoo 

nostaa esiin maininnan, jonka mukaan lastensuojeluilmoitus oli jäänyt kyseisessä tilanteessa 

kirjaamatta, koska sosiaalipalveluiden edustaja ei etäyhteyksin toteutetussa palaverissa ollut 

kuullut, mitä kirjaamisesta oli sovittu. Sosiaalihuollon asiakaslaki11 ja hyvän hallinnon periaatteet 

korostavat viranomaisperiaatetta, jonka mukaisesti korostettu vastuu asioiden riittävästä 

selvittämisestä on viranomaisella. Viranomaisen tehtävänä on varmistaa, että asiat sujuvat 

sovitulla tavalla ja mikäli sopimuksen sisällöstä on epäselvyyttä, tulee selvitystyötä tehdä 

perusteellisemmin, jotta asiakkaiden oikeuksia vaarantavilta tilanteilta vältytään. 

Sosiaaliasiamiehen näkemyksen mukaan ongelmat etäyhteyden kuuluvuudessa eivät ole sellainen 

seikka, jonka vuoksi tästä velvollisuudesta voitaisiin poiketa. Vaikka kyseessä olevassa tapauksessa 

asiakkaan oikeudet tulivat turvatuiksi ongelmista huolimatta, tulee vastaavissa etäyhteyksin 

toteutettavissa palavereissa jatkossa varmistaa, etteivät heikot yhteydet ole esteenä asioiden 

riittävälle selvittämiselle ja asiakkaiden oikeuksien toteutumiselle. 

 

Huomioita vammaispalveluista ja kehitysvammahuollosta 
 

Sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2020 vammaispalveluihin tai kehitysvammahuoltoon liittyen vain 

muutamia yksittäisiä yhteydenottoja, joiden perusteella ei syntynyt erityisiä huolia 

vammaispalveluiden tai kehitysvammahuollon toteuttamisessa. 

Kuntakyselyssään sosiaaliasiamies pyysi selvitystä vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon 

asiakaspaineesta. Esimerkiksi vammaispalveluiden osalta sosiaaliasiamiehelle annettiin tieto, että 

yhdellä työntekijällä on ollut vastuullaan keskimäärin noin 160 asiakkuutta ja enimmillään jopa 245 

asiakkuutta. Kehitysvammahuollossa asiakasmäärä/työntekijä on ollut keskimäärin 109. 

Tampereen sosiaaliasiamiehet ovat omassa vuotta 2019 koskevassa selvityksessään12 tehneet 

Pirkanmaan kuntiin vastaavaa kyselyä, jonka mukaan asiakaskuormituksessa on merkittäviä eroja 

kuntien välillä. Sastamalan ja Punkalaitumen osalta luvut näyttävät suurilta, mutta vastaavat ja 

osin alittavatkin vastaavat luvut muualla Pirkanmaalla. Kuntakyselyn vastauksissa on 

vammaispalveluiden osalta kuitenkin nostettu haasteena esiin se, että henkilöstöresurssi on pieni 

suhteessa asiakasmäärään, vaikkakin lisäresurssille on saatu jatkoa vuonna 2020. Sosiaaliasiamies 

toivookin vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa kiinnitettävän erityistä huomiota töiden 

riittävään ja mahdollisimman tasaiseen jakautumiseen sekä työhyvinvointiin työntekijöiden 

jaksamisen turvaamiseksi. 

 
10 mm. EOAK/6253/2017 
11 Lasi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2020 
12 Helovuo, Laura ja Mehtonen, Taija (2020) Asiakkaan asema ja oikeudet 2019 Sosiaaliasiamiehen selvitys 
kunnanhallituksille. 
https://www.tampere.fi/tiedostot/a/vnfPZJfyl/Tampereen_seutukunnan_sosiaaliasiamiehen_selvitys_2019.pdf , 
viitattu 11.2.2020 

https://www.tampere.fi/tiedostot/a/vnfPZJfyl/Tampereen_seutukunnan_sosiaaliasiamiehen_selvitys_2019.pdf


Sosiaaliasiamiehen kuntakyselyyn annetuissa vastauksissa on myös todettu kehitysvammahuollon 

osalta, että ”Asiakkuuksissa ei kuitenkaan aina synny päätöstä tai palvelusuunnitelmaa vaikka 

asiakkaan kanssa työskenneltäisiin”. Sosiaalihuollon asiakaslain13 7§ mukaan ”Sosiaalihuoltoa 

toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei 

kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen 

tarpeetonta.” Tätä asiakkaan keskeistä oikeutta tarkennetaan edelleen niin sosiaalihuoltolaissa 

(39§)14, vammaispalvelulaissa15 kuin laissa kehitysvammaisten erityishuollosta16. Kyse on 

asiakkaan oikeuksien kannalta keskeisestä asiasta, koska päätökset ja suunnitelmat toimivat 

palveluiden saatavuutta ohjaavana asiakirjana ja mahdollistavat myös muutoksenhaun ja sitä 

kautta asiakkaan oikeusturvan toteutumisen. Hallintopäätöksiä ja suunnitelmia palvelun 

toteuttamisesta sosiaaliasiamies toivoo toteutettavan kaikissa sosiaalipalveluissa matalalla 

kynnyksellä ja myös ilman erityistä hakemusta tai pyyntöä jo sillä perusteella, kun jokin asia tulee 

viranomaisen tietoon. 

Kuntakyselyyn annetuissa vastauksissa erityisen haastavana asiakasryhmänä on nostettu esiin 

Nepsy -asiakkaat, joiden osalta palvelutarpeisiin ei ole aina onnistuttu vastaamaan. Vastaavaa 

viestiä on kantautunut myös muille sosiaaliasiamiehille17, joten ongelma lienee melko yleisesti 

tunnistettu, mutta rakentavia vastauksia asian ratkaisemiseksi on tuotu esiin melko vähän. 

Toivottavasti paikallisesti löydetään mahdollisuuksia myös innovatiivisiin avauksiin ja kokeiluihin 

tämän asian suhteen. Aktiivinen kehittämistyö Nepsy-asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseksi 

on varmasti tarpeen. 

Sosiaaliasiamiehelle toimitettiin osana kuntakyselyn vastauksia yksi vammaispalveluja koskeva 

muistutus. Muistutukseen oli sosiaaliasiamiehen arvion mukaan vastattu asianmukaisesti ja 

riittävässä laajuudessa sekä suosituksen edellyttämässä ajassa. 

 

Huomioita aikuissosiaalityön palveluista 
 

Vuoden 2017 alussa toteutettua perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan perusteltiin sillä, että siirron 

myötä kunnilla olisi enenevissä määrin mahdollisuus kehittää aikuissosiaalityötä. 

Sosiaaliasiamiehelle toiminta-alueensa viranhaltijoilta välittyvä viesti on kuitenkin ollut sen 

suuntainen, että monelta osin asiakkaiden toimeentulotukeen liittyvien asioiden selvittäminen vie 

edelleen kohtuuttomasti resursseja kunnista. Sosiaaliasiamiehen kuntakyselyyn annetun 

vastauksen mukaan Kelan palveluiden hankala saatavuus sekä asiakkaiden avuntarve Kela -

asioiden hoidossa on ollut haaste aikuissosiaalityössä vuonna 2020. Ilmeisen yleistä on, että 

aikuissosiaalityössä työskentelevät joutuvat toimimaan asiakkaiden oikeuksien turvaajina ja 

”asiamiehinä” suhteessa Kelaan. Tätä tilannetta ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, koska 

julkisten toimijoiden pitäisi voida luottaa toistensa palveluiden sujumiseen ja yhteistyön tulisi olla 

 
13 Lasi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2020 
14 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
15 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimisto 380/1987 
16 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 
17 Loippi, Satu (2020) Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019  https://pikassos.fi/aineistot/send/45-
sosiaaliasiamiesaineistot/1265-sosiaaliasiamiehen-vuoden-2019-selvitys, viitattu 11.2.20201 

https://pikassos.fi/aineistot/send/45-sosiaaliasiamiesaineistot/1265-sosiaaliasiamiehen-vuoden-2019-selvitys
https://pikassos.fi/aineistot/send/45-sosiaaliasiamiesaineistot/1265-sosiaaliasiamiehen-vuoden-2019-selvitys


saumatonta. Tämän asian ratkaisemiseen olisi tärkeää kiinnittää huomiota ja panostaa yhteistyön 

sujuvoittamiseen kaikin käytettävissä olevin keinoin sekä paikallisesti että laajemmilla foorumeilla. 

Sastamalan ja Punkalaitumen osalta aikuissosiaalityössä on ollut myös resurssihaasteita vuoden 

2020 aikana. Työntekijöissä on ollut vaihtuvuutta ja osittain työtä on tehty vajaalla miehityksellä, 

kun kaikkia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Siitä huolimatta käyntiin on saatu myös monenlaista 

uutta. Ennaltaehkäisevää työtä on vahvistettu ja myös jalkautuvaa työotetta on lisätty. Näitä 

molempia voidaan pitää myös asiakkaiden edun mukaisina toimintatapoina, joten toivottavasti 

näiden kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2021. 

Erityisasumispalveluiden hallinnointi siirtyi vuonna 2020 osaksi aikuissosiaalityön palveluita. Tämä 

on varmasti ollut positiivinen kehityssuunta, koska aikuissosiaalityöllä on osaamista ja ”tuttuutta” 

erityisasumispalveluiden käyttäjinä olevien asiakkaiden kohtaamiseen. Sosiaaliasiamiehelle ei ole 

tullut palautteita tästä muutoksesta. 

Aikuissosiaalityötä koskien sosiaaliasiamiehelle toimitettiin kuntakyselyn vastausten yhteydessä 

yksi muistutus. Siihen oli vastattu asianmukaisesti, riittävässä laajuudessa ja joutuisasti. 

 

Muita huomioita asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta 
 

Sähköiset palvelut ovat tulleet yhä tärkeämmäksi osaksi sosiaalihuollon toteuttamista. Kehitystä 

kiihdytti osaltaan myös Covid-19 pandemia ja vuoden 2020 aikana monia uusia välineitä on otettu 

käyttöön nopeasti ja ketterästi. Suurelta osin tätä kehitystä voidaan pitää asiakkaiden etua 

palvelevana. Kun yhteydenottoon on mahdollisuus yhä moninaisemmin välinein, on yhteydenpito 

usein joustavaa ja asiakaslähtöistäkin. Erilaisia teknisiä välineitä käyttöönotettaessa on kuitenkin 

erittäin tärkeää kiinnittää huomiota asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja palveluiden 

riittävään, esteettömään saavuttamiseen. Esimerkiksi salatun sähköpostin käytön mahdollisuus on 

erittäin merkittävä parannus asiakkaiden palveluiden saatavuuden kannalta, kunhan varmistetaan 

järjestelmän pysyminen niin yksinkertaisena, että se ilman laajaa digitaalista osaamista on myös 

saavutettavissa. 

Merkittävällä osalla sosiaalihuollon asiakkaista on toiminnan rajoitteita, joiden vuoksi sähköisten 

palveluiden esteettömyyteen on kiinnitettävä sosiaalihuollon toteuttamisessa erityistä huomiota. 

Erityistä haastetta palveluiden saatavuudessa voi olla esimerkiksi vammaispalveluiden 

asiakaskunnalla.18 Tätä tavoitetta tukeva saavutettavuusdirektiivi19 edellytti, että kaikki 

verkkopalvelut täyttävät esteettömyysvaatimukset syyskuulla 2020. Vuoden 2020 aikana 

Sastamalan ja Punkalaitumen sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan sotesi.fi -sivuston osalta 

tehtiin laaja uudistus. Tätä raporttia kirjoitettaessa (helmikuussa 2021) sotesi.fi -sivustolla on 

 
18 Vammaispalvelujen käsikirja https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-
yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus , viitattu 11.2.2021 
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,  

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L327, 2.12.2016, s. 1-15). 
 

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/esteettomyys-ja-saavutettavuus


saavutettavuusselosteen20 mukaan vielä monia saavutettavuutta estäviä haasteita, joita pyritään 

korjaamaan. Toivottavasti näihin puutteisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman pian 

esteettömän palveluiden saannin takaamiseksi. 

Asiakkaiden etujen ja oikeuksien toteutumisen kulmakivinä voidaan nähdä myös Hallintolain 

(434/2003) 2. luvussa esiin nostetut sujuva neuvonta ja palveluperiaatteen toteutuminen. 

Sosiaaliasiamies tahtoo saamiinsa palautteisiin perustuen nostaa esiin huolensa näiden 

edellytysten täyttymisen niissä tilanteissa, joissa asiakas pyytää nähtäväkseen häntä itseään tai 

hänen edunvalvonnassaan olevaa asiakasta koskevia kirjauksia. Usein asiakas esittää pyyntönsä 

suoraan hoitotilanteessa olevalle yksittäiselle työntekijälle, joka sosiaaliasiamiehen kokemuksen 

mukaan melko harvoin tuntee menettelyä, jota kirjausten tarkistaminen asiakkaalta edellyttää. 

Kirjausten pyytämisen käytännöt ovat melko byrokraattisia, mitä tietosuojan asianmukainen 

toteuttaminen toki edellyttääkin. Asiakkaiden yhdenvertaisen, sujuvan ja joutuisan palvelun 

varmistamiseksi olisi työntekijöiden perehdytyksessä tärkeää kiinnittää huomiota myös kirjausten 

pyytämisen käytänteisiin. Olisi tärkeää, että jokainen sosiaalihuollossa työskentelevä tuntisi tämän 

prosessin perusteet. Ehkäpä prosessista olisi hyvä olla kirjallinen ohje saatavissa 

toimintayksiköissä? Näin voitaisiin varmistua siitä, että kirjauksia pyytävä saisi viivytyksettä 

riittävät ja oikeat ohjeet, jolloin kirjausten pyytäminen ei näyttäytyisi ylivoimaisena tai 

kohtuuttomasti aikaa vievänä toimenpiteenä. Kirjausten saaminen joutuisasti on merkittävä 

kysymys asiakkaiden oikeusturvan kannalta. 

 

Lopuksi 
 

Sosiaaliasiamies tahtoo esittää kiitoksen niille rohkeille asiakkaille ja omaisille, jotka ovat ottaneet 

yhteyttä ja kertoneet kokemuksistaan. Antamansa palautteen kautta he ovat mahdollistaneet 

sosiaalihuollon palveluiden kehittämistä ja myös muiden palvelunkäyttäjien oikeuksien 

toteutumista. 

Jokaisella kunnalla on vastuu siitä, että sen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa 

lainsäädäntöä. Jokaisella viranhaltijalla on toisaalta vastuu siitä, että he itse noudattavat lakia 

omissa toimissaan. Jokaisella sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on Sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) 48 § kirjattu velvollisuus ilmoittaa toiminnassa olevista epäkohdista, kuten 

asiakasturvallisuudessa ilmenevistä puutteista, asiakkaan kaltoin kohtelusta ja toimintakulttuuriin 

sisältyvistä asiakkaalle vahingollisista toimista.21 Sosiaaliasiamiehet ovat esittäneet näkemyksiä 

siitä, että tämä velvollisuus ulottuu myös henkilöstöresursoinnin puutteisiin22, onhan 

resurssoinnin vaikutus asiakasturvallisuuteen ilmeinen.  

 
20 Sotesi.fi: Saavutettavuusseloste https://www.sotesi.fi/sotesi2/lomake/show.tmpl?id=998&sivu_id=11216 , viitattu 
11.2.2021 
21 HE 164 / 2014 
22 Loippo, Satu (2020) Sosaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019 [URL: https://pikassos.fi/aineistot/send/45-
sosiaaliasiamiesaineistot/1265-sosiaaliasiamiehen-vuoden-2019-selvitys), viitattu 15.1.2021 

https://www.sotesi.fi/sotesi2/lomake/show.tmpl?id=998&sivu_id=11216
https://pikassos.fi/aineistot/send/45-sosiaaliasiamiesaineistot/1265-sosiaaliasiamiehen-vuoden-2019-selvitys
https://pikassos.fi/aineistot/send/45-sosiaaliasiamiesaineistot/1265-sosiaaliasiamiehen-vuoden-2019-selvitys


Kyseisen lainkohdan tavoitteena on ollut, että asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat tulisivat 

tietoon ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa.23 Vain toimintaa toteuttavilla ja sen ”sisällä” 

olevilla on tieto siitä, mitä arki palveluissa lopulta on. Sosiaaliasiamies toivoo, että sosiaalihuollon 

henkilöstöllä on tarvittaessa rohkeutta toimia tämän velvollisuuden mukaan, vaikka lojaliteetti 

työnantajaa kohtaan ja pelko omasta asemasta ovat toki ymmärrettäviä seikkoja. 

Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on ajatus kaikkein heikommassa asemassa olevien turvaamisesta. 

Asiakkaiden oikeuksien turvaaminen on meidän jokaisen sosiaalihuollossa työtä tekevän vastuulla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 HE 164 / 2014 



Liite 1 

Kuntakysely sosiaalipalveluista sosiaaliasiamiehen raportin tueksi (2020) 

 

ASUMISPALVELUT 

1. Mikä on ollut keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautiseen asumispalveluun vuonna 

2020? Moniko odotti paikkaa 31.12.2020? 

2. Mitkä olivat asumispalveluiden näkökulmasta suurimmasta haasteet vuonna 2020? (mainitse 

kaksi) 

3. Mistä vuoden 2020 kehitysaskelista voitte olla tyytyväisiä asumispalvelussa? (mainitse 

kaksi) 

 

VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO 

1. Mitkä olivat vanhuspalveluiden ja kotihoidon näkökulmasta suurimmat haasteet vuonna 

2020? (mainitse kaksi)  

2. Mistä vuoden 2020 kehitysaskelista voitte olla tyytyväisiä vanhuspalveluissa ja/tai 

kotihoidossa? (mainitse kaksi) 

3. Onko kotihoidosta kerätty asiakaspalautetta vuoden 2020 aikana? Jos on, millaisia 

kehitystarpeita palautteista on noussut esiin? 

 

TOIMEENTULOTUKI JA AIKUISSOSIAALITYÖ 

1. Miten monta asiakasta yhdellä aikuissosiaalityöntekijällä on keskimäärin ollut vuonna 

2020? Miten monta enimmillään? 

2. Onko toimeentulotukihakemukset pystytty käsittelemään 7 arkipäivän lakisääteisessä 

ajassa? Mikä on ollut keskimääräinen toimeentulotuen käsittelyaika vuonna 2020? 

3. Mitkä olivat aikuissosiaalityön näkökulmasta suurimmat haasteet vuonna 2020? (mainitse 

kaksi) 

4. Mistä vuoden 2020 kehitysaskelista voitte olla tyytyväisiä aikuissosiaalityössä? (mainitse 

kaksi) 

 

 

 



LASTENSUOJELU JA LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ 

1. Lastensuojeluilmoitusten (LsL 25§) ja sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi 

tehtyjen yhteydenottojen (LsL 25a§) määrät vuonna 2020? 

2. Miten monta prosenttia lastensuojeluilmoituksista otettiin käsittelyyn vuonna 2020 lain 

vaatimassa 7 päivän määräajassa?  

3. Miten monta prosenttia lastensuojelutarpeen selvityksistä/lapsiperheiden palvelutarpeen 

selvityksistä valmistui vuonna 2020 lain vaatimassa 3 kuukauden määräajassa?  

4. Miten monta lasta lastensuojelun työntekijöillä on ollut keskimäärin vastuullaan vuonna 

2020?  Miten monta enimmillään? 

5. Mitkä olivat lapsiperheiden sosiaalityön näkökulmasta suurimmat haasteet vuonna 2020? 

(mainitse kaksi) 

6. Mistä vuoden 2020 kehitysaskelista voitte olla tyytyväisiä lapsiperheiden palveluissa? 

(mainitse kaksi) 

 

VAMMAISPALVEUT / KEHITYSVAMMAHUOLTO 

1. Miten monta prosenttia vammaispalvelulain mukaisista palvelutarpeen selvityksistä otettiin 

käsittelyyn lain vaatimassa 7 vuorokauden määräajassa vuonna 2020? 

2. Miten monta prosenttia vammaispalvelulain mukaisista hallintopäätöksistä on pystytty 

antamaan lain vaatiman 3 kuukauden määräajassa vuonna 2020? 

3. Kuinka monta asiakasta yhdellä vammaispalveluiden tai kehitysvammahuollon 

sosiaalityöntekijällä on keskimäärin ollut vuonna 2020? Kuinka monta enimmillään? 

4. Mitkä olivat vammaispalveluiden / kehitysvammahuollon näkökulmasta suurimmat haasteet 

vuonna 2020? (mainitse kaksi) 

5. Mistä vuoden 2020 kehitysaskelista voitte olla tyytyväisiä vammaispalveluissa / 

kehitysvammahuollossa? (mainitse kaksi) 

 

 

 

 

 

 



MUISTUTUKSET JA MUUT OIKEUSTURVAKEINOT 

1. Miten monta muistutusta Sotesin sosiaalipalveluissa on käsitelty vuonna 2020? 

2.  Onko kaikki muistutukset toimitettu kirjallisesti vai onko kunnassa kirjattu myös suullisesti 

annettuja muistutuksia? 

3. Millaisiin toimenpiteisiin muistutukset ovat johtaneet? 

4. Pyydän toimittamaan kopiot muistutuksista vastineineen sosiaaliasiamiehelle (niiltä 

osin, kuin niitä ei ole jo vuoden kuluessa toimitettu). Mikäli asiakas ei ole antanut 

suostumusta tietojen luovutukseen, kopiot toimitetaan ilman henkilötietoja 

(henkilötiedot peitetty/poistettu).  

5. Miten monta oikaisuvaatimusta sosiaalipalveluissa on käsitelty vuonna 2020? (tieto 

jaoteltuna työmuodoittain, jos mahdollista)  

a. Moniko näistä on johtanut päätöksen muuttumiseen? 

6. Miten monta ratkaisua hallinto-oikeus on antanut Sastamalan/Punkalaitumen 

sosiaalipalveluita koskevista asioista vuonna 2020?  

a. Moniko näistä päätöksissä on muuttanut aiempaa päätöstä tai palauttanut asian 

käsiteltäväksi uudelleen? 

7. Miten monta ratkaisua aluehallintovirasto tai eduskunnan oikeusasiamies ovat antaneet 

Sastamalan/Punkalaitumen sosiaalipalveluita koskevista asioista vuonna 2020?  

a. Onko jokin näistä ratkaisuista johtanut muutoksiin sosiaalipalveluiden toiminnassa? 

 

Mikäli teillä on palautetta tai toiveita sosiaaliasiamiehelle, niin kertokaa toki myös niistä 

vastaustenne yhteydessä! 
  

 


