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Sosiaaliasiamiehen toiminta 
• Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin 

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta  ja oikeuksista 

(812/2000).  

• Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita 

asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa 

muistutusten tekemisessä, tiedottaa asiakkaan 

oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi 

ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien 

ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys 

vuosittain kunnanhallitukselle. 

• Jyväskylän kaupunki hankkii sosiaaliasiamiehen palvelut 

    Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta. 
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Selvitys Jyväskylän sosiaalihuollon palveluista 

vuodelta 2015  

• Sosiaaliasiamiesasioiden määrä oli 269 ja ne väheni 2,5 % 

edelliseen vuoteen verrattuna (2014:276) 

 

• Yhteydenotoista  

– palveluihin tyytymättömien osuus oli noin 80 % ja  

– tiedustelutyyppisiä yhteydenottoja oli noin 20 % 

 

• Sosiaaliasiamiesasioiden määrä jakautui seuraavasti: 

– Toimeentulotuki 111 asiaa (2014:116)  

– Lastensuojelu  42  asiaa (2014:42) 

– Vammaispalvelut 43 asiaa (2014:29)  

– Perheasiat 8 asiaa (2014:17)  

– Ikääntyvien palvelut  4 asiaa (2014:14)  
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Sosiaaliasiamiesasioiden määrät Jyväskylässä 

vuosina 2004 - 2015 
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Muistutukset, kantelut ja muutoksenhaku 

 
• Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin 9 kappaletta 

(2014:11). 

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 12 kantelupäätöstä 

(2014:24). 

• Yksilöasiainjaosto käsitteli 283 oikaisuvaatimusta (2014:335). 

– Jaosto muutti tai palautti uudelleen valmisteluun 13 oikaisuvaatimusta. 

– Yksilöasiainjaoston päätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen 31 kertaa 

(2014:78). 

– Hallinto-oikeus muutti yhden ja palautti uudelleen käsiteltäväksi 16 

päätöstä (2014:48). 

• Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 7 jyväskyläläistä valitusta, joista kolme 

asiakkaan eduksi.  

 

• Muistutukset, kanteluihin ja muutoksenhakuihin annetut päätökset käydään 

työntekijäkohtaisesti läpi ja otetaan huomioon palvelun toteuttamisessa ja 

kehittämisessä 

 

 

 

 

 



Yleistä: Yhteydenotot ja palautteet 

• Päätöksiä sekä jonotus- ja käsittelyaikoja koskeva palaute 

on vähentynyt viime vuosina, kohtelupalaute jo neljänä 

peräkkäisenä vuonna.  

• Palvelun toteuttamiseen liittyvät yhteydenotot sen sijaan 

ovat lisääntyneet.  

• Palveluongelmina on mainittu mm. asioinnin vaikeus ja 

monimutkaisuus, asiakas- ja    palvelusuunnitelmien laatu 

ja vaikeus tavoittaa työntekijää.  

• Yhteistä eri palveluista tulleelle palautteelle oli, että palvelu 

koettiin yli- tai alimitoitetuksi, tarpeisiin vastaamattomaksi ja 

itselle vieraaksi.  
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Sosiaaliasiamiehen kuntakysely 

  

• Sosiaaliasiamies selvitti sopimuskunnilta uudistetun 

sosiaalihuoltolain toimeenpanoa. 

 

• Kuntakyselyn aiheita olivat: 

– lapsiperheiden kotipalvelun järjestämistapa ja 

määrärahat 

– monialaisen yhteistyön edistäminen, arvio 

monialaisen yhteistyön toimivuudesta ja erityisen 

tuen tarpeessa olevien asiakkaiden erityisaseman 

tunnistaminen.  

– Lisäksi kysyttiin onko lakiuudistus muuttanut 

asiakkaan asemaa ja mitä pitää vielä kehittää.  
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Kuntakyselyn tulokset - lapsiperheiden kotipalvelu  

 • Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukainen lapsiperheiden 

välttämätön kotipalvelu on asiakkaan subjektiivinen 

oikeus  

–  Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän 

turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvointi 

vaarantuu. Kotipalvelua voidaan järjestää tarpeesta riippuen 

tilapäisenä, jatkuvana tai säännöllisesti annettuna palveluna.  

• Jyväskylässä kotipalvelua on järjestetty palvelusetelillä, 

ostopalveluna ja kunnan omana toimintana  

• Lapsiperheiden kotipalvelun myönnettyjen tuntien määrä 

lähes kolminkertaistui edellisvuodesta  

– Palvelutarpeen kasvu pyrittiin arvioimaan talousarviossa.  

– Kotipalvelun maksut määräytyvät tilapäisessä ja säännöllisessä 

kotipalvelussa lakisääteisesti (Asetus sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912). Perheen 

taloudellinen tilanne huomioidaan aina maksuja määriteltäessä. 
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Kuntakyselyn tulokset – monialainen yhteistyö 

• Yhteistyö sosiaalihuollon viranomaisten ja muiden tahojen kanssa 

arvioidaan olevan pääosin sujuvaa. 

– Eniten yhteistyön parantamisen tarpeita koetaan olevan aikuispsykiatrian ja 

päihdepalvelujen kanssa.  

– Lasten- ja nuorten psykiatrian kanssa yhteistyön koetaan toimivan melko 

hyvin. 

– Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia uusia käytänteitä on valmisteltu 

eri toimijoiden yhteistyössä 

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut on nostettu perusturvan palveluissa 

kehittämiskohteeksi. 

– Palvelualueiden välisen yhteistyön parantaminen -> yhteiset asiakkuudet 

– Nuorten palveluja on lisätty nuorisovastaanotolla. 

– Psykologipalveluissa on otettu käyttöön mielenterveyttä tukevia itsehoito-

ohjelmia.  

– Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa (SOSKU) hankkeessa 

kehitetään asiakaslähtöistä monialaista sosiaalista kuntoutusta.  

– Perusturvan toimialalle perustettiin koordinaattorin tehtävä mielenterveyden, 

päihteidenkäytön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tueksi. 
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Kuntakyselyn tulokset  -  erityisen tuen tarpeiden 

tunnistaminen ja oma työntekijä 
 

• Asiakkaiden erityisen tuen tunnistamisessa on vielä 

kehitettävää.  

– Muutosta parempaan nähdään tapahtuneen yhteistyön, 

asiakaslähtöisyyden ja palvelutarpeen arvioinnin osalta.   

– Erityisen tuen tarpeiden arviointi asiakkaille tehdään kaikissa 

palveluissa ja tarvittaessa palvelujen välisenä yhteistyönä. 

• Sosiaalipalveluihin ja Perheiden ennaltaehkäiseviin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin yhteinen 

konsultaatioryhmä monia palveluja tarvitsevien 

asiakkaiden palvelujen järjestämiseksi sekä oman 

työntekijän sopimiseksi asiakkaalle. 

 

12.6.2016 10 



Erityistä tukea tarvitseva henkilö (määrittely) 

• Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asiakkaalla 

tarkoitetaan henkilöä, 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 ja jonka tuen 

tarve ei liity korkeaan ikään siten kuin ikääntyneen 

väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosi-

aali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012), 
jäljempänä vanhuspalvelulaki 3 §:ssä säädetään. 

• Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella tarkoitetaan lasta, 

jonka kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa 

lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse 

käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään 

tai joka on erityisen tuen tarpeessa.  
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Oma työntekijä (määrittely) 

• Sosiaalihuollon asiakkaalle on nimettävä asiakkuuden 

ajaksi omatyöntekijä. Työntekijää ei tarvitse nimetä, jos 

asiakkaalle on jo nimetty muu palveluista vastaava työn-

tekijä tai nimeäminen on muusta syystä ilmeisen 

tarpeetonta.  

• Omatyöntekijällä on oltava asiakkaan 

palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen 

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu 

kelpoisuus.  

• Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun asiakkaan 

omatyöntekijällä tai hänen kanssaan asiakastyötä 
tekevällä työntekijällä on oltava mainitun lain 3 §:n 

mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.  
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Kunnille esitetyt toimenpidesuositukset 

 1. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittäminen 

kunnissa todettujen tarpeiden mukaisesti, muun muassa:  

- Yhteydenottolomake kunnan kotisivuille sosiaalihuoltolain 35 §:n 

mukaisen palvelutarpeenarviointia varten.  

- Lapsiperheille varataan riittävät kotipalvelut. 

- Työikäisten henkilöiden tuen tarpeen - etenkin erityisen tuen tarpeen 

tunnistaminen ja palvelutarpeisiin vastaaminen. 

- Sosiaalityöntekijän nimeäminen erityisen tuen tarpeessa oleville 

asiakkaille. 

- Monialaisen yhteistyön lisääminen tarvetta vastaavalle tasolle. 

 

->  Kaupungin verkkosivuilla on linkki Hyvis.fi- palveluun, jossa  

      voi jättää ilmoituksen sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaista  

      palvelutarpeen arviointia varten. 

->  Sosiaaliasiamiehen suositukset ovat linjassa  

      palveluissa havaittujen kehittämiskohteiden kanssa mm. Kuntakyselyn   

 tulokset 
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Kunnille esitetyt toimenpidesuositukset 

 2. Kaikki sosiaalipalvelujen hakulomakkeet saataville    

    kunnan kotisivuille. 

 

-> Kaupungin verkkosivuilta löytyy esim. toimeentulotuen hakulomakkeet.  

-> Toukokuussa 2016 verkkosivuille on lisätty sähköisen 

    yhteydenoton lomakkeita.  

-> Myös muiden hakulomakkeiden lisäämistä palvelujen sivuille valmistellaan 

 

 3. Noudatetaan salassapitosäännöksiä ja kiinnitetään  

     huomiota sähkö-postiasioinnin tietoturvallisuuteen 

 

->  Henkilöstö on ohjeistettu salassapitosäännöksien noudattamiseen ja 

 tietoturvalliseen viestintään.  

->  Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta asiassa. 
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Kunnille esitetyt toimenpidesuositukset 

 
4. Valmistaudutaan siirtämään perustoimeentulotuki Kelalle 

siten, että asiakkaiden toimeentulo ei vaarannu eikä 

sosiaalityö, sosiaaliohjaus tai muu sosiaalipalvelu ruuhkaudu 

ja jää saamatta. Harkinnallisen toimeentulotuen hakemusten 

käsittely ja maksatus jää kunnan vastuulle ja tehtävään 

tarvitaan jatkossakin toimistotyöntekijöitä. On myös 

mahdollista, että välitystilitarve kasvaa. 

 

->Kaupungille jäävät tehtävät ja niiden edellyttämät resurssit on pyritty 

ennakoimaan perustoimeentulotuen siirtyessä  Kelalle 1.1.2017. Myös 

välitystiliasiakkuuksien kasvuun on varauduttu henkilöstöresurssissa ja 

tehtävänkuvissa.   

 

  

 



Kunnille esitetyt toimenpidesuositukset 

 

5. Monikulttuuriseen palvelutarpeeseen varautuminen 

etenkin vastaanottokeskuspaikkakunnille. 

 

->Palvelutarpeita on ennakoitu eri toimijatahojen kanssa yhteistyössä. 

Kotoutumispalvelujen resursseja on tarkistettu arvioituun 

palvelutarpeeseen vastaamiseksi. 

Asuntoasioita koordinoidaan yhteistyössä kaupungin ja 

asuntotuotannon/-tarjoajien kanssa 

Koulu- ja päivähoitotarpeen ennakointi ja koordinointi ja 

opiskelupaikkojen järjestäminen 

Monialainen yhteistyö nuoriso- ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa mm. 

liikunnan ja muun harrastamisen osalta 

Työllistymisen edistäminen ja toimintamallien luominen hankkeiden 

(mm. Kotona Jyväskylässä) kautta 
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Johtopäätöksiä palveluiden näkökulmasta 

• Vuonna 2015 tehtiin 63 002 toimeentulotukipäätöstä. 

– Päätösten määrään suhteutettuna toimeentulotukea koskevien 

sosiaaliasiamiesyhteydenottojen osuus oli 0,17 %.  

– Perustoimeentulotuen asiakkaiden asiointiprosessi uudistuu 

palvelun siirtyessä Kelalle.   

• Palvelun toteuttamisesta esille nostetut ongelmat käydään 

palveluittain läpi ja parannetaan asiakaslähtöistä 

palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta 

– mm. Vammaisneuvosto on käsitellyt tuloksia ja tavannut 

sosiaaliasiamiehen kokouksessaan 5/2016  

• Sosiaaliasiamiehen selvitys ja huomiot kuntakyselystä 

sekä ehdotetut toimenpidesuositukset käsitellään 

palveluiden johtoryhmissä ja huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaisesti palveluiden kehittämisessä 
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Johtopäätöksiä palveluiden näkökulmasta 
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• Palveluissa lisätään henkilöstön tavoitettavuutta ottamalla 

käyttöön monikanavaista asiointia.  

• Sähköisen Hyvis.fi -asiointipalvelun kautta asiakas voi 

lähettää turvallisesti yhteydenottopyyntölomakkeen 

lapsiperheiden kotipalveluun, perheneuvolaan, 

aikuissosiaalityöhön, lastensuojeluun ja lapsioikeudellisiin 

palveluihin. 

• Sähköisesti voi jatkossa lähettää mm. lapsiperheiden 

kotipalveluhakemuksen, isyyden kiistämislomakkeen, 

toimeentulotukihakemuksen sekä lastensuojeluilmoituksen.    

 


