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Sosiaaliasiamiestoiminta   
• Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on  

– neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
– avustaa muistutusten tekemisessä 
– tiedottaa asiakkaan oikeuksista  
– toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
– seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja 

antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

• Jyväskylä hankkii sosiaaliasiamiehen palvelut Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta (Koske).  

• Vuonna 2014 sosiaaliasiamiehelle tuli selvitettäväksi 565 
asiaa Keski-Suomen 21 sopimuskunnasta.  
– Määrä laski 11 % edellisestä vuodesta 
 -> Sosiaaliasiamiehen mukaan varovaisesti arvioiden  
       vuotta 2014 voi pitää myönteisen kehityksen aikana. 

  
 

          



Sosiaaliasiamiehen huomioita 
kuntakyselystä 

 
• Sosiaaliasiamiehen kuntakyselyn aiheita olivat:  

– päihdehuolto, sijoitetun lapsen itsenäistymisvarat, sosiaalihuoltolain 
mukainen asumispalvelu sekä kehitysvammaisten henkilöiden 
ateriamaksut. Lisäksi selvitettiin sosiaalihuollon muistutuksia ja 
muutoksenhakua. 

 

• Sosiaaliasiamiehen mukaan kuntien vastauksista voi todeta, 
että asukkaat ovat sangen eriarvoisessa asemassa eri 
kunnissa ja niiden sosiaalipalveluissa  

  

          



Sosiaaliasiamiehen 
toimenpidesuositukset kuntakyselyn 

pohjalta 
 

• Sosiaalihuollon palveluiden järjestämisessä ja 
tuottamisessa pyritään yhdenvertaisiin tarpeenmukaisiin 
toimintatapoihin yli kuntarajojen. 

 
• Asiakaslain mukaisten muistutusten käsittely tulee 

ohjeistaa. 
 
• Muutoksenhakuohjeet tarkennetaan tarvittaessa. 

          



Sosiaaliasiamiehen selvitys Jyväskylän 
sosiaalihuollon palveluista 

• Sosiaaliasiamiesasioiden määrä (276) väheni edellisestä 
vuodesta 18 % (2013:337).  

• Edellisten vuosien tapaan yhteydenotoista palveluihin 
tyytymättömien osuus oli 77 % ja tiedustelutyyppisiä 
yhteydenottoja oli 23 %. 
– Yhteydenottosyinä korostuivat päätökset ja palvelun toteuttaminen.  
– Viidennes asioista liittyi joko kohteluun, yleiseen tiedontarpeeseen 

sosiaalipalveluista tai jonotus- ja käsittelyaikaan. 
– Yhteydenottosyitä olivat lisäksi itsemääräämisoikeuskysymykset, 

maksuasiat ja tietosuoja-asiat.  
– Pääosin yhteydenotot koskivat kunnan omia sosiaalipalveluja (85 %).  
– Yksityisestä sosiaalipalvelusta kunnan ostopalveluna oli kyse  
    12 tapauksessa (4 %).  
– Luokittelemattomia muita kuin sosiaalitoimen palvelupalautteita 
    oli 29 (11 %).  

          



Sosiaaliasiamiesasioiden määrä 
Jyväskylässä vuosina 2004-2014   

          



Jyväskyläläisten palvelukohtaiset yhteydenotot 
sosiaaliasiamieheen   

 
 
Eniten yhteydenottoja oli seuraavista palveluista: 
• Toimeentulotukiasioista oli 116 yhteydenottoa  

– määrä oli 14,7 % edellistä vuotta pienempi (2013:136)  

• Lastensuojeluasioista oli 42 yhteydenottoa   
– määrä oli 40 % edellistä vuotta pienempi (2013:70)  

• Vammaispalveluasioista oli 29  yhteydenottoa 
– Määrä oli 19 % edellistä vuotta pienempi  (2013:36) 

• Perheasioista oli 17 yhteydenottoa  
–  Määrä oli 4 yhteydenottoa edellisvuotta suurempi (2013:13)    

  
 

          



 
Sosiaaliasiamiesasioiden tehtäväalueet 

Jyväskylässä vuosina 2010–2014  
 J   

          



Sosiaaliasiamiehen huomiota 
• Sosiaaliasiamiehen tuli Jyväskylästä  tietoon vuoden 

aikana 11 sosiaalihuollon asiakaslain mukaista 
muistutusta (2013:2).  

•  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 24 
Jyväskylää  koskevaa kantelupäätöstä (2013:24)   
– Ratkaisuista 6 koski toimeentulotukea, 5 lastensuojelua,  
    5  vammaispalveluja, 2 kehitysvammahuoltoa,  
    2  vanhustenhuoltoa, 1 omaishoitoa, 1 mielenterveyspalveluja ja  
    2  muuta sosiaalihuoltoa.   
– Kanteluratkaisuista 14 ei aiheuttanut toimenpiteitä (2013:11), 

huomautuksen aiheutti 2 päätöstä (2013:5), huomioin 
kiinnittämisen aiheutti 4 päätöstä (2013:6) ja käsityksen 
ilmaisemisen aiheutti 4 päätöstä (2013:2). 

 
          



Sosiaaliasiamiehen huomioita 
• Jyväskylässä oikaisuvaatimusten määrä 335 väheni 

edellisvuodesta (2013:397)   
– Yksilöasiainjaosto muutti tai palautti 13 oikaisuvaatimusta.  

• Yksilöasiainjaoston päätöksistä valitettiin 78 kertaa 
hallinto-oikeuteen  (2013: 39).  
– Hallinto-oikeus hyväksyi 48 jaoston päätöksestä tehtyä valitusta 

muuttaen niiden johdosta 5 ja palauttaen uudelleen 
käsiteltäväksi 43 päätöstä  

– Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 11 jyväskyläläistä valitusta, joista 
kaksi asiakkaan eduksi. 

 

          



Johtopäätöksiä palveluiden näkökulmasta 
• Sosiaaliasiamiesasioiden kokonaismäärä väheni, vaikka 

asiakkaiden palvelutarpeet ja päätösmäärät kasvoivat 
useimmissa palveluissa.  
– Esimerkiksi viime vuonna tehtiin 61 224 toimeentulotukipäätöstä.  
– Päätösten määrään suhteutettuna toimeentulotukea koskevien 

sosiaaliasiamiesyhteydenottojen osuus oli 0,18 %.  

• Asiakaspalautetta kerätään eri palveluista 
systemaattisesti.  
->  Palveluita on kehitetty asiakaslähtöisesti, esimerkiksi 
     lapsiperheiden ja nuorten aikuisten palveluissa. 

• Sosiaaliasiamiehen selvitys antaa arvokasta palautetta. 
->  Selvitys ja huomiot kuntakyselystä sekä lopuksi ehdotetut 
toimenpidesuositukset käsitellään palveluiden  johtoryhmissä ja huomioidaan 
mahdollisuuksien  mukaisesti palveluissa.  
 -> sosiaaliasiamies mm. mukana sosiaalipalveluiden kehittämispäivässä 
  9/2015 
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