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1. LAKI  
 

1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sosiaalihuollon asiakaslaki 
 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Lain tarkoituksena on 
edista a  asiakasla hto isyytta , asiakassuhteen luottamuksellisuutta seka  asiakkaan oikeutta hyva a n 
palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia niin 
viranomaisten kuin yksityisten palveluntuottajien ja rjesta ma ssa  sosiaalihuollossa. 

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta hyva a  sosiaalihuoltoa ja hyva a  kohtelua ilman 
syrjinta a . Asiakasta on kohdeltava siten, ettei ha nen ihmisarvoaan loukata seka  ha nen vakaumustaan 
ja yksityisyytta a n kunnioittaen. Sosiaalihuoltoa toteuttaessa on otettava huomioon asiakkaan 
toivomukset, mielipide, etu ja yksilo lliset tarpeet seka  ha nen a idinkielensa  ja kulttuuritaustansa. 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeuksien lisa ksi myo s velvoitteita. Asiakas on esimerkiksi velvollinen 
antamaan viranhaltijalle ne tiedot, jotka ovat va ltta ma tto mia  sosiaalihuollon toteuttamisessa. 

Itsema a ra a misoikeutta koskevassa sa a nno ksessa  on korostettu sita , etta  sosiaalihuollon toimista tulisi 
toteuttaa valittavista olevista vaihtoehdoista se, mika  parhaiten vastaa asiakkaan tarpeita. Asiakasta 
koskeva asia on ka sitelta va  ja ratkaistava siten, etta  ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. 
Asiakkaalla on oikeus tehda  muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksiko n vastuuhenkilo lle 
tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.   

 

1.2. Sosiaaliasiamiehen tehtävät  
 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja asemasta (22.9.2000/812) ma a rittelee 
sosiaaliasiamiehen tehta va t seuraavasti (5 luku, 24 §): 

Sosiaaliasiamiehen tehta va na  on: 

1) neuvoa asiakkaita ta ma n lain soveltamiseen liittyvissa  asioissa; 

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

3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista; 

4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edista miseksi ja toteuttamiseksi; seka  

5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitysta  kaupungissa ja antaa siita  selvitys vuosittain 
kaupunginhallitukselle 

Lain mukaan kunnan tulee nimeta  sosiaaliasiamies, joka voi olla kahden tai useamman kunnan yhtei-
nen. Sosiaaliasiamiehen tehta va na  on neuvoa asiakkaita asioissa, jotka liittyva t asiakaslakiin. Ha nen 
tulee myo s avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessa  seka  tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Ha nen 
tulee toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edista miseksi ja toteuttamiseksi seka  seurata 
asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitysta  kaupungissa ja antaa siita  selvitys vuosittain 
kunnanhallitukselle. 
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Sosiaaliasiamiehella  ei ole laissa annettua itsena ista  pa a to svaltaa. Ha nen tyo ho nsa  kuuluu neuvonta ja 
neuvottelu viranhaltijoiden ja asiakkaan kanssa. Sosiaaliasiamiehen tehta va na  on tiedottaa asiakkaan 
oikeuksista asiakkaille, sosiaalihuollon henkilo sto lle ja mahdollisille muille tahoille. Tiedottamisessa 
on pyritta va  aktiiviseen tiedonva litta miseen niin, ettei tiedon puuttuminen esta isi asiakkaan 
oikeuksien toteutumista. Epa kohtia ja puutteita havaitessaan sosiaaliasiamiehen tulee saattaa asia 
aluehallintoviraston tai perusturvalautakunnan tietoisuuteen mahdollisia toimenpiteita  varten. 
Vuosittaisessa selvityksessa a n kunnanhallitukselle sosiaaliasiamies voi yleisella  tasolla puutua niihin 
ongelmiin ja epa kohtiin, joita on tyo ssa a n havainnut. 

Sosiaaliasiamies ei toimessaan ryhdy asiakkaiden avustajaksi esimerkiksi valitusasiassa, vaan ha n 
pida tta ytyy yleisneuvojan asemassa ja tarvittaessa ohjaa asiakkaan esimerkiksi yleiselle 
oikeusavustajalle. Jos asiakas kuitenkin on tyytyma to n saamaansa palveluun tai kohteluun, voi 
sosiaaliasiamies asiakkaan pyynno sta  tarvittaessa ryhtya  toimimaan sosiaalihuollon henkilo sto n ja 
asiakkaan va lisena  sovittelijana ja va litta ja na . Jotta sosiaaliasiamiehen puolueettomuus ja 
riippumattomuus voidaan turvata, ha n ei saa olla asiakastyo ssa  pa a to ksia  tekema ssa .  
Sosiaaliasiamiehen palveluiden tulee olla kuntalaisille kaikissa tilanteissa maksuttomia. 

Sosiaaliasiamiehen tyo  on suurimmalta osin tulkkina toimimista sosiaalihuollon asiakkaiden ja viran-
omaisten va lilla . Asiakkailla on varsin usein vaikeuksia ymma rta a  saamiensa pa a to sten oikeellisuutta 
(perusteluja) ja niiden tekstuaalista sisa lto a  usein vaikeine ka sitteineen. 

Sosiaaliasiamiehen ta ydellinen puolueettomuus takaa mahdollisuuden tarkastella objektiivisesti 
syntyneita  pa a to ksia . Onko viranomainen tehnyt pa a to ksensa  asiapohjalta eika  esimerkiksi 
henkilo kohtaisten syiden perusteella? Erityisen oleellista on, etta  luottamuksensuojan periaate 
pideta a n sosiaalitoimen pa a to ksenteossa esilla . Ta ma  tarkoittaa, etta  kuntalaiset voivat luottaa 
viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheetto myyteen seka  pa a to sten pysyvyyteen. 

La hto kohta on, etta  sosiaaliasiamies asioi suoraa asiakkaan kanssa. Sosiaaliasiamieheen tapahtuvat 
yhteydenotot tulee tapahtua aina henkilo n itsensa  tai ta ma n huoltajan toimesta. Muulloin on oltava 
kirjallinen valtakirja. Vain na in yksityisyyden suoja sa ilyy. Merikratoksen sosiaaliasiamiehet pyyta va t 
aina luvan asiakkaitaan koskevien tietojen ka sittelemista  varten. 

2. MERIKRATOS OY:n SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA  
 

2.1. Merikratos Oy:n sosiaaliasiamiespalvelun palvelukuvaus 
 

Merikratoksen sosiaaliasiamiehet pa ivysta t pa a sa a nto isesti vuoroviikoin ja tarvittaessa esim. lomien 
aikana on voitu ka ytta a  sijaisia.  

a) soittamalla numeroon 010 8305 106 (vastataan tiistai – torstai klo 10 -13)) 

b) ottamalla yhteytta  sa hko postitse sosiaaliasiamies@merikratos.fi. 

Koska puhelinpalveluun soittaminen maksaa, sosiaaliasiamiespalvelussa toimivat ottavat vastaan 
soittopyynto ja  niin puhelimitse kuin sa hko postitse / kirjeitse. Myo s kuntien viranhaltijat va litta va t 
soittopyynto ja  tarvittaessa. Na in asiakkaan varattomuus ei tule esteeksi puhelinneuvonnan 
saamiseksi. 

Kaikki sosiaaliasiamiestyo  kirjataan Merikratoksen omaan tietoja rjestelma a n kunnittain. 
Yhteydenoton yhteydessa  sosiaaliasiamies selvitta a , mita  kuntaa asiakkaan asia koskee. 
Yhteydenottojen kirjauksiin ei kirjata asiakkaan henkilo tietoja kuin erityistapauksissa ja silloinkin vain 
asiakkaan suostumuksella. Kirjausten avulla saadaan asiakaskunnille ja kuntayhtymille kera tty tilastoa 
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yhteydenottojen ma a ra sta  ja aihealueista. Asiakkailla on oikeus anonyymiyteen, eika  heida n 
henkilo llisyytta a n ilmoiteta raporteissa. 

Sosiaaliasiamiehen kunnalle antama raportti ei ole kokonaiskuvaus sosiaalihuollosta eika  kattava 
kuvaus sosiaalihuollon palveluiden tilasta ja laadusta. Sosiaalihuollossa tehda a n paljon erilaisia 
pa a to ksia . Sosiaaliasiamieheen taas voittopuolisesti otetaan yhteytta  vain silloin kun ta ssa  prosessissa 
asiakkaan na ko kulmasta ilmenee ongelmia: asiakas on ja a nyt avun tai tuen ulkopuolelle, palvelu ei ole 
vastannut asiakkaan odotuksia tai kohtelu on ollut ha nen na kemyksensa  mukaan 
epa oikeudenmukaista.  Sosiaaliasiamies on useimmiten osana prosessia vain siis niissa  tapauksissa, 
joissa eri osapuolilla / jollakin osapuolella on tullut kokemus, etta  prosessi ei ole edennyt toivotulla 
tavalla. Sosiaaliasiamies ei juurikaan ole osallisena prosesseissa, joissa kaupungin viranhaltijaprosessit 
toimivat moitteettomasti ja hyvin. Ta ma  luonnollisesti rajoittaa sosiaaliasiamiehen na ko kulmaa. 

 

2.2. Merikratoksen sosiaaliasiamiesyhteisö 2018 
 

Merikratoksen sosiaaliasiamiespalveluista on vastannut toimitusjohtaja Esko Sillanpa a . Tyo nohjaajana 
on toiminut Visa Metsa la . Vuoden 2018 aikana lakikysymyksissa  on konsultoitu 
juristi/sosiaalityo ntekija  Henna Komosta. 

Sosiaaliasiamiehena  toimi: 

 Maija-Kaisa Sointula (stt) 

Saija Kera nen (YTM stt) (1-31.3.2018) 

Katja Ma kela  (YTM stt) (1.4. 2018 la htien) 

Sosiaaliasiamiesten sijaisina on tarvittaessa voitu käyttää Merikratoksen työntekijöitä: 
 
 Anna-Liisa Kovanen (stt) 
 

Terttu Stöckell (sosiaalihuoltaja, stt) (31.5.2018 asti) 
 
Annika Wacker (sosiaalityön opiskelija) 

 
Sosiaaliasiamiehille on järjestetty säännöllinen työnohjaus sekä säännölliset palaverit esimiehen kanssa. 
Merikratoksessa tyo  on kuitenkin organisoitu niin, etta  sosiaaliasiamiestyo ta  tehda a n 
asiantuntijajoukkona, eika  pelka sta a n yksilo na . 

 

2.3. Sosiaaliasiamiestoiminta Muonion kunnassa 
 
Muonion sosiaaliasiamiehenä on toiminut Maija-Kaisa Sointula vuonna 2018. 
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3. ASIAKASTILASTOT JA NIIDEN KEHITYS VERRATTUNA EDELLISIIN VUOSIIN 
 

3.1. Asiakastilastot valtakunnallisesti 
 

Vuonna 2018 tehtiin sosiaaliasiamieheen valtakunnallisesti 767 yhteydenottoa. Edelliseen vuoteen 
verrattuna yhteydenottojen ma a ra  putosi 103:lla. Merikratoksen sosiaaliasiamiespalvelun piirissa  
olevien kuntien ma a ra ssa  ei vuoden 2017 aikana tapahtunut merkitta via  muutoksia. Yhteydenottojen 
ma a ra  on ollut viime vuosina laskeva, johon varmaan viela  osaltaan vaikuttaa toimeentulotuen 
siirtyminen Kelaan.  

Vuonna 2018 valtakunnallisesti tarkasteltuna suurin osa 74% Merikratoksen sosiaaliasiamiehelle 
asiakkailta tulleista yhteydenotoista tehtiin puhelimitse. Sa hko postitse tapahtuneet yhteydenotot 
olivat 20 % kaikista yhteydenotoista. Henkilo kohtaisissa tapaamisissa asioita selvitettiin   4 % 
yhteydenotoista. Sa hko postitse tapahtuneet yhteydenottojen ma a ra ssa  ei ollut merkitta va a  nousua 
edelliseen vuoteen verrattuna. Jatkossa emme jaottele tilastoinnissa yhteydenottoja ena a  puheluihin ja 
sa hko posteihin. 

 

PALVELU 2018 2018 2017 Muutos 

Lastensuojelu 262 33,3 % 17,1 % 16,2 % 

Perheoikeudelliset palv. 111 14,2 % 11,1 % 3,1 % 

Vammaispalvelut 103 13,1 % 12,9 % 0,2% 

Vanhustenhuolto 61 9,4 % 7,5 % 1,9 % 

Palveluasuminen 59 7,5 % 12,3 % -4,8 % 

Toimeentulotuki 55 7,0 % 10,8 % -3,8 % 

Kuljetuspalvelut 26 3,3 % 1,5 % 1,8 % 

Kehitysvammahuolto 21 2,7 % 5,7 % -3,0 % 

Työikäisten palvelut 20 2,5 % 2,5 % 0 

Kotipalvelu/kotihoito 18 2,3 % 3,3 % -1,0 % 

Asumispalvelut 15 1,9 % 1,0 % 0,9 % 

Omaishoidontuki 11 1,4 % 1,5 % -0,1 % 

Päihdehuolto 6 0,8 % 3,0 % -2,2 % 

Luokittelematon 4 0,5 %   

Varhaiskasvatus 1 0,1 % 0,2 % -0,1 % 

Merikratoksen asiakaskuntien asiakasyhteydenottojen vertailu 2018   vs. 2017  
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Valtakunnallisesti tarkasteltuna suurin osa Merikratoksen sosiaaliasiamiehelle tulleista 
yhteydenotoista koski lastensuojelua (33,3%). Vuoteen 2017 verrattuna lastensuojelun yhteydenotot 
kasvoivat 16,2 prosenttiyksikko a .  Yhteydenotot liittyiva t suurelta osin pa a to ksentekoon, 
yhteydenpitoon tyo ntekijo iden kanssa. Toiseksi eniten yhteydenottoja tuli perheoikeudellisiin 
palveluihin liittyen (14%), joiden ma a ra  nousi 3,1 % edellisesta  vuodesta. Kolmanneksi eniten 
yhteydenottoja tuli vammaispalveluihin liittyen (13,1%). Palveluasumisen alla ovat seka  
vanhuspalveluiden, vammaispalveluiden ja kehitysvammapalveluiden palveluasumiseen liittyva t 
yhteydenotot. Palveluasumisessa yhteydenotot liittyiva t vaikeuteen saada omaista palveluasumiseen ja 
toisinaan huonoksi koettuun kohteluun. 

Toimeentulotukeen ja yleensa  toimeentuloon liittyva t yhteydenotot ovat viela  va hentyneet edellisesta  
vuodesta. Yhteydenotoissa osassa on kaivattu apua Kelan toimintaan liittyen ja osassa on neuvottu 
hakemaan apua sosiaalitoimesta, joko taloudellisen tilanteen selvitta miseksi tai 
ta ydenta va n/ehka iseva n toimeentulotuen hakemiseksi. 

Luokittelematon (4%) kohtaan on kirjattu yhteydenottoja, joissa on esim. etsitty asiakkaalle 
yhteystietoja kunnan sivuilta, tai muuta vastaavaa neuvontaa.  

Lastensuojelu
33 %

Perheoikeudelliset 
palvelut

14 %Vammaispalvelut
13 %

Vanhustenhuolto
9 %

Palveluasuminen
8 %

Toimeentulotuki
7 %

Kuljetuspalvelut
3 %

Kehitysvammahuolto
3 %

Työikäisten palvelut
3 %

Yhdistetty alle 3%
7 %

YHTEYDENOTTOJEN JAOTTELU PALVELUITTAIN
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3.2. Kuntakohtaiset asiakastilastot 
 
Muonion kunnasta oltiin yhteydessä sosiaaliasiamieheen 4 kertaa vuonna 2018, vastaava luku oli 4 
vuonna 2017. Yhteydenottoja oli noin 1,72 kpl tuhatta asukasta kohden. Yhteydenottojen määrä ei 
muuttunut edellisestä vuodesta. Merikratoksen kaikkien kuntien yhteydenottojen mediaani vuonna 
2018 oli 1,75. 
 
Yhteydenottojen jaottelu prosentuaalisesti palveluittain vuonna 2018: 
 

 
 
Yhteydenottojen jaottelu lukuina vuonna 2018: 
 

 Lastensuojelu  3 
 Vammaispalvelut  1 
 Yhteensä  4 

 
Eniten yhteydenottoja tehtiin lastensuojelua koskevissa asioissa. Toiseksi eniten yhteyttä otettiin 
vammaispalveluihin liittyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORTTI 

 
 

www.merikratos.fi 

 

Yhteydenottojen jaottelu prosentuaalisesti palvelualueittain vuonna 2017: 

 

4. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 

 4.1. Asiakkaan aseman ja oikeuksien tarkastelua Merikratos Oy: asiakaskunnissa 
kuntakyselyn vastauksien valossa. 
 

Kysely la hetettiin 47 kuntaan ja vastauksia saatiin 42 kunnasta. Kaikki vastanneet eiva t kuitenkaan 
vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Vastaajien joukossa on kaksi kuntayhtyma a , jotka ovat antaneet 
kumpikin yhden yhteisen vastauksen.  

Muistutuksia vuonna 2018 tehtiin yhteensa  133 kpl 41 kunnassa. Suurin osa, yli puolet, muistutuksista 
liittyiva t lastensuojeluun. Seuraavaksi eniten muistutuksia tehtiin perheoikeudellisiin palveluihin, 
vammaispalveluihin ja ika ihmisten palveluihin liittyen. Vastausten mukaan 62% muistutusten 
vastauksista ka siteltiin ma a ra ajassa (suositus 1kk). 

Kanteluja tehtiin yhteensa  76 kpl (vastaajia 39). Kanteluista suurin osa kohdistui lastensuojeluun, 
seuraavaksi eniten asumispalveluihin ja vammaispalveluihin (vastaajia 25). 

Sosiaalihuoltoa koskevia oikaisuvaatimuksia sosiaali- ja terveyslautakunnalle tehtiin yhteensa  545 
kappaletta 42 kunnassa. Suurin osa oikaisuvaatimuksista koski vammaispalvelua ja omaishoitoa. 
Toimeentulotukeen ja asumispalveluihin liittyvia  oikaisuvaatimuksia oli seuraavaksi eniten. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnat muuttivat viranhaltijan pa a to sta  yhteensa  43 kertaa (vastannut 39 kuntaa) 
Itseoikaisua tehtiin 86 kappaletta (vastaajia 41), joista suurin osa liittyi toimeentulotukeen ja 
vammaispalveluihin (vastaajia 37).  

Hallinto-oikeus muutti sosiaali- ja terveyslautakunnan pa a to sta  18.5 (1 osittain muutettu pa a to s) 
kertaa (vastaajia 41). Pa a to kset liittyiva t suurimmaksi osaksi vammaispalveluihin ja 
omaishoidontukeen.  
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Kaikki vastanneet kertoivat asiakkaiden saavan aina henkilo kohtaisen tapaamisajan, sita  halutessaan. 
Kiireellisissa  tilanteissa tapaaminen ja rjestyy samana pa iva na - 2 pa iva n kuluessa. Muuten ajan saanti 
vaihteli va lilla  1-7 pa iva a , keskima a ra isesti 3-4 pa iva n sisa lla . Joku isompikin poikkeus ajan 
ja rjestymisessa  oli.  Tapaamisajan ja rjestymisajankohtaan ovat vaikuttaneet tyo ntekija resurssit, 
asiakkaalle sopivan ajan lo yta minen seka  vanhustenpalveluissa haastetta on lisa nnyt, kun on yritetty 
saada omainenkin mukaan tapaamiseen. 

Omavalvontasuunnitelmat olivat tehtyna  la hes kaikilla vastanneista. Vain kaksi 42 vastanneesta ilmaisi 
omavalvontasuunnitelmien olevan viela  tekema tta . Kahdessa kunnassa, omavalvontasuunnitelma ei 
ollut asiakkaiden na hta villa , vaikka se oli tehtyna .  

Sosiaalihuoltolain toteutumisesta kunnissa suurin osa vastaajista koki onnistuneen hyvin.  
Sosiaalihuoltolain toteuttamiselle aiheuttavat edelleen haasteita mm. resurssivaje, ma a ra ajoissa 
pysyminen, lain soveltaminen, moniammatillinen yhteistyo  seka  talouden seuranta.  

Lastensuojeluilmoitusten ka sittelyajat on ovat pa a sa a nto isesti toteutuneet ma a ra aikojen puitteissa, 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Asiakkaiden yhteydenotoissa tulee kuitenkin usein esille 
heida n kokemuksensa siita , etta  lastensuojeluilmoitusta ei ole lainkaan ka sitelty. Asiakas on voinut 
kylla  kuulla, etta  heista  on tehty lastensuojeluilmoitus, mutta heida n kokemus on ollut, etta  asian 
ka sittely on ja a nyt toteutumatta. Ta ma  on hera tta nyt monessa asiakkaassa epa tietoisuutta sen 
suhteen, mita  ta ma  lastensuojeluilmoitus tarkoittaa ja mitka  ovat jatkotoimenpiteet. Selityksia  ta lle on 
varmasti monenlaisia. Toisinaan on tullut esille, etta  asiakas ei ilmeisesti ole ymma rta nyt 
tyo skentelyprosessin toteutumista, vaikka tyo ntekija n selvitystyo  on tehty. 

Palvelutarpeen arvioinnit ovat toteutuneet ma a ra ajassa 66.7% (42 vastausta).  Ma a ra aikojen 
ylittymiset johtuivat mm. henkilo sto vajeesta/vaihtuvuudesta, seka  aikataulujen sovittamisongelmista.  

Lastensuojeluasiakkuudessa olevia lapsia oli asioista vastaavaa sosiaalityo ntekija a  kohden 
pa a sa a nto isesti (68,3%) alle 40 lasta. Osassa kunnista oli lapsen asioista vastaavalla 
sosiaalityo ntekija lla  la hes 60 lastensuojeluasiakkuudessa olevaa lasta. Huomioitavaa lisa ksi on, etta  
joissakin kunnissa sosiaalityo ntekija lla  on paljon myo s muita tehta via  ja vastuualueita lastensuojelun 
lisa ksi. 

Yhdessa  kunnassa oli 15.12.2018 kaksi lasta ilman asioista vastaavaa sosiaalityo ntekija a  seka  toisessa 
kunnassa oli ilman asioista vastaavaa sosiaalityo ntekija a  27 lasta, joiden asioiden hoito siirrettiin 
johtavalle sosiaalityo ntekija lle va liaikaisesti. 

Kelpoisuusehdot ta ytta vien sosiaalityo ntekijo iden saamisessa on monella vastanneella kunnalla ollut 
hankaluuksia. Vastanneista 42 kunnasta 24 (57%), eli yli puolet, totesi tilanteen olevan jollakin tavalla 
haastava. Ta ma  on tullut esiin monissa yhteydenotoissa sosiaaliasiamieheen. Sosiaalityo ntekijo iden 
vaihtuvuus joissakin kunnissa on suuri, sosiaalityo ntekija a n ei saa yhteytta , takaisin soittoa ei tule, 
pa a to ksia  ei toimiteta tai niita  ei laiteta ta yta nto o n seka  epa tietoisuus ja epa luottamus lisa a ntyy. 
Riitta ma tto ma t resurssit sosiaalitoimessa kuormittavat monilla tavoin tyo ntekijo iden lisa ksi 
asiakkaita. 

Edelleen kuntien sosiaalityo ntekijo ita  tyo llista a  asiakkaiden ohjaus ja oikeusturvasta huolehtiminen 
Kelan toimeentulotukipa a to ksiin liittyen. Ta ydenta va n ja ennaltaehka iseva n toimeentulotuen 
hakemuksista suurin osa, 78.6 %, pystyttiin ka sittelema a n 7 arkipa iva n sisa lla . Myo ha stymisiin olivat 
syyna  yleensa  lisa tietojen pyynti ja tyo ntekija resurssit. 

Kaikissa kunnissa ei viela  viime vuonna ole tilastoitu vanhuspalvelulain 25§:n mukaisia ilmoituksia 
ia kka a n henkilo n palveluntarpeesta. Kuntien vastauksissa luvut vaihtelivat suuresti eika  se selittynyt 
asukasluvun mukaan, vaihteluva li oli 0-noin 240. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta vastaajat 
kokivat tiedon kulkevan hyvin ia kka a n henkilo n kotiutuessa terveydenhuollon laitoshoidosta, joitakin 
poikkeuksia kuitenkin oli. Suurin osa 75.6% vastaajista (41) ilmoitti, ettei heilla  ole riitta va sti sopivia 
palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hoito- ja asumispaikkoja. Selityksena  paikkojen 
riitta ma tto myyteen kerrottiin ika ihmisten suuri ma a ra , seka  pula erityisesti kevyemmista  
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palveluasumispaikoista. Vastanneissa kunnissa (40) oli 0-20 ika ihmista  jonossa 31.12.2018, odottaen 
paikkaa palveluasumiseen. Seitsema ssa  kunnassa 41:sta  vastanneesta jouduttiin ika ihmisia  
sijoittamaan hoito- ja asumispaikkoihin heida n tai heida n omaistensa toiveiden vastaisesti, esim. 
toiselle paikkakunnalle. 

Vastanneiden (41) mukaan vuonna 2018 jouduttiin noin 18 omaishoitotuen hakijalle vastaamaan 
kielteisesti ma a ra rahojen loppumisen vuoksi. 

Vain hieman yli puolet (58%) vastaajista (38) kertoi pystyneensa  aloittamaan kaikki 
vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeen selvitykset lain vaatimassa 7 vuorokauden ma a ra ajassa 
vuonna 2018. Heikoimmissa tapauksissa vain noin 60 % selvityksista  pystyttiin aloittamaan 
ma a ra ajassa. 

Yli puolet (62%) vastaajista (39) kertoi pystyneensa  antamaan kaikki vammaispalvelulain mukaiset 
hallintopa a to kset lain vaatiman 3 kuukauden ma a ra rajan puitteissa vuonna 2018.  

 

4.2. Asiakkaan aseman ja oikeuksien tarkastelu Muonion kunnassa vuoden 2018 aikana 
kuntakyselyn mukaan 
 

Muonion sosiaalipalveluista on tehty kolme sosiaalihuollon asiakaslain mukaista muistutusta, jotka 
liittyivät lastensuojeluun, vuoden 2018 aikana. Muistutusten käsittelyaika on ollut 2-3 kuukautta. 
Muonion sosiaalipalveluista on tehty yksi kantelu, joka liittyi lastensuojelun palveluihin, vuoden 2018 
aikana. Sosiaaliasiamies on antanut yhteensä kolme kertaa muistutus- ja kanteluneuvontaa viime 
vuoden aikana. 
 
Muonion sosiaali- ja terveyslautakunnalle on tehty kaksi sosiaalihuoltoa koskevaa oikaisuvaatimusta, 
jotka liittyivät ikäihmisten palveluihin ja kuljetuspalveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei 
muuttanut yhtään oikaisuvaatimusta vuoden 2018 aikana. 
 
Asiakas saa aina halutessaan henkilökohtaisen tapaamisajan sosiaaliohjaajalle tai -työntekijälle. 
Vuoden 2018 aikana sosiaaliohjaajalle aika on järjestynyt 1-3 arkipäivän sisällä. Sosiaalityöntekijän 
vastaanotolle on ollut ruuhkaa, koska kunnassa on ollut vaje joko sosiaalityöntekijästä tai 
sosiaalijohtajasta. Kiireellisissä asioissa ajan on saanut samalla viikolla. Lastenvalvojan tapaamisiin 
ajanvaraus on voinut viedä muutaman viikon, mitä on pidetty luonnollisena. 
 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47 §:n mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat tehtynä ja ovat 
julkisesti asiakkaiden nähtävillä. 
 
Sosiaalihuoltolain toteutumisen katsotaan onnistuneen hyvin. Resurssit on kuitenkin ainainen haaste 
esim. SHL:n mukaisessa perhetyössä. Muoniossa on yksi perhetyöntekijä. 
 
Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty lain edellyttämän (LsL 25§) 7 arkipäivän kuluessa. 
Lastensuojeluilmoituksista on johtanut 3 uutta lastensuojeluasiakkuutta. Kaikkia palvelutarpeen 
arviointeja ei ole pystytty tekemään 3 kuukauden määräajassa, johtuen viranhaltijoiden vaihtumisesta 
ja puuttumisesta. Vuoden lopussa (15.12.2018) oli noin 20 lastensuojeluasiakkuudessa olevaa lasta 
lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohden.  
 
Muonion kunnassa on vuonna 2018 ollut vaikeaa saada avoinna olleisiin virkoihin 
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä sosiaalityöntekijää. Syynä on voinut olla esim. vaativa yhdennetty työ 
ilman kollegaa. 
 
Toimeentulotukihakemusten käsittelyt on pystytty tekemään lakisääteisen 7 arkipäivän sisällä, 
vuoden 2018 aikana. 
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Vuoden 2018 aikana on tehty yksi vanhuspalvelulain 25 §:n mukainen ilmoitus iäkkään ihmisen 
palvelun tarpeesta. Ilmoitusvelvollisuus iäkkään henkilön kotiutumisesta terveydenhuollon 
laitoshoidosta toteutuu lain mukaisesti, vuodeosastolla terveyskeskuksessa pidetään säännöllisesti 
viikkopalaveri asiaan liittyen. Ikäihmisille ei ole ollut riittävästi sopia palveluasumisen ja tehostetun 
palveluasumisen asumis- ja hoitopaikkoja vuoden 2018 aikana. Kunnassa ei ole riittävästi ennakoitu 
väestön ikääntymistä aiemmin. Nyt on suunnitelma ja toteutus meneillään. Vuoden lopussa 
(31.12.2018) oli arviolta viisi ikäihmistä odottamassa paikkaa palveluasumiseen. Ikäihmisten hoito- 
tai asumispaikan valinnassa on pystytty huomioimaan ikäihmisen oma tai hänen läheisensä toive.  
 
Kaikki omaishoidon tuen kriteerit täyttäneet hakijat ovat saaneet omaishoidon tukea vuonna 2018. 
 
Kaikki vammaispalvelulain mukaiset palvelutarpeen selvitykset on pystytty aloittamaan lain 
vaatimassa 7 arkipäivän määräajassa. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset hallintopäätökset on 
pystytty antamaan lain vaatiman 3 kuukauden määräajan puitteissa vuoden 2018 aikana. 

5. LOPUKSI 
 
Sosiaaliasiamiehen huomiot: 

 Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneissa on ylittynyt lain vaatima 3 kuukauden määräaika, 
jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten työ pystytään toteuttamaan määräajan 
sisällä. 

 Kunnassa on ollut vaikeuksia saada kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä avoimiin 
virkoihin. Sosiaalitoimi, jossa on jo lähtökohtaisesti pienet resurssit haavoittuu herkästi 
yhdenkin työntekijän puuttuessa ja varsinkin jos tilanne jatkuu pidempään. Toivon, että 
tilanteen korjaamiseksi tehdään kaikki voitava, että se saadaan korjatuksi mahdollisimman 
pian. 

Muuten sosiaaliasiamiehen tietoon ei ole tullut mitään hälyttävää liittyen sosiaalihuollon asiakkaan 
asemaan ja oikeuksiin. 
 
Kiitokset kaikille kuntakyselyyn vastanneille aktiivisuudesta, vastausprosentti oli 89%.  

Viime vuonna 1.9. 2018 on myo s varhaiskasvatukseen lliityvissa  asioissa voinut ka ytta a  
sosiaaliasiamiespalveluita. 

Voitte halutessanne esitta a  kommentteja ja toivomuksia, niin ta ma n raportin kuin kuntakyselyn 
suhteen sa hko postiin sosiaaliasiamies@merikratos.fi, kiitos jo etuka teen. 

 

18.4.2019 

 

Maija-Kaisa Sointula 
sosiaaliasiamies 

Merikratos Oy 
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