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SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS 2018 

 

 

1.SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYKSEN TAUSTAA 

 

Sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä, kun asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun, eikä ole 
varma siitä, millä keinoin tuoda esille tyytymättömyytensä. Tämä selvitys pohjautuu näihin yhteydenottoihin. 
Yhteydenotot tapahtuvat joko puhelimitse tai sähköpostiviestillä. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tehdyt yhteydenotot kirjattiin 2017 ensimmäisen kerran sähköisesti. Kyseessä ei ole 
henkilörekisteri eli yhteydenottajista ei kerätä henkilötietoja. Yksittäisiä yhteydenottajia ei tunnista tilastosta. 
Halutessaan yhteydenottaja voi asioida myös nimettömänä.  
 
Vuonna 2018 yhteydenottoja oli yhteensä 862, vähenemistä edelliseen vuoteen nähden oli 280 yhteydenottoa. 
Vuoden 2018 luvussa ei ole mukana Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehen sijaistuksen (n. 7-8 viikkoa) aikana tehtyjä 
yhteydenottoja, joten todennäköisesti vuoden 2018 luku on jonkin verran suurempi. Sosiaalihuollon yhteydenottoja 
2018 oli 453, vähennystä edelliseen vuoteen nähden 123 kpl. Terveydenhuollon yhteydenottoja 2018 tehtiin 409, 
vähennystä edelliseen vuoteen nähden 157 kpl. Yhteydenottojen väheneminen saattaa edellä mainitun puuttuvan 
tiedon lisäksi johtua siitä, että Espoo.fi  -Asiakkaan oikeudet nettisivuosion sisältämä informaatio riittää ohjeistamaan 
asiakasta valituksen teossa, sosiaali- ja potilasasiamiehen apua ei aina tarvita.   
 
Tämän selvityksen runkona on sosiaali- ja potilasasiamiehen asiakkaiden yhteydenotot vuodelta 2018. Näiden 
yhteydenottojen perusteella on laadittu tilastoja, jotka eivät kuitenkaan anna vertailukelpoista kokonaiskuvaa eri 
yksiköiden palveluista. Yhteydenottojen määrä tulisi suhteuttaa asiakaskäyntien määrään ja asiakkuuksien kestoon 
sekä yksikön kokoon, jotta tilastot olisivat keskenään jossain määrin vertailukelpoisia. Suuri yhteydenottojen määrä 
tilastossa ei siis kerro suurista ongelmista palvelussa, vaan pikemminkin palvelujen suuresta volyymista.  
 

2. SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINTA 

Espoon sosiaali- ja potilasasiamiehenä toimii Eva Peltola. Suurimmassa osassa Suomen kuntia tehtävät on eriytetty ja 
niitä hoitaa eri työntekijä terveydenhuollossa ja niin ikään eri työntekijä sosiaalihuollossa. Espoossa tehtävät on 
yhdistetty ja niitä hoitaa yksi sosiaali- ja potilasasiamies.  

 
Asiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita valituksen tekemiseen liittyvissä asioissa; tiedottaa asiakkaiden 
oikeuksista sekä toimia muutoinkin kaupungin asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien oikeuksien 
edistämiseksi ja toteuttamiseksi.  
 
Osalle asiakkaista sosiaali- ja potilasasiamiesten toimenkuva, rooli ja valtuudet ovat jonkin verran epäselviä. 
Saatettaan olettaa, että sosiaaliasiamies voisi vaikuttaa sosiaalihuollon päätöksen tekoon tai että potilasasiamies 
pystyisi vaikuttamaan hoitohenkilökunnan hoitoratkaisuihin.  
 
Sosiaali- ja potilasasiamies ei voi toimia päätöksentekijän roolissa eikä hänellä myöskään ole valvontaoikeuksia, kuten 
esimerkiksi aluehallintovirastolla, Valviralla, eduskunnan oikeusasiamiehellä ja oikeuskanslerilla on. Sosiaali- ja 
potilasasiamiehellä ei myöskään ole pääsyä mihinkään asiakasrekisteriin, joten hän ei pääse katsomaan, tarkistamaan 
tai korjaamaan asiakasta koskevia tietoja. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamiehen asema on puolueeton asiakkaan/potilaan ja viranomaisen välillä. Tärkein osa sosiaali - 
ja potilasasiamiehen työtä on neuvominen ja tarvittaessa ohjaaminen eri valitusmahdollisuuksien käyttämiseen. 
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Joissakin tilanteissa on tarkoituksenmukaista yrittää mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan sovitella viranomaisen ja 
asiakkaan välillä. 
 
Vantaan ja Espoon sosiaali- ja potilasasiamiehet sijaistavat toisiaan kolme päivää pitempien poissaolojen aikana.  
 

2.1 Sosiaaliasiamiehen tehtävät 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000, jäljempänä asiakaslaki) mukaan kunnan on 
nimettävä sosiaaliasiamies. Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tulee: 
 

o neuvoa kuntalaisia sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
o avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 
o tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
o toimia asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
o seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 
o antaa vuosittain asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä selvitys kunnanhallituksille 

 

 

2.2 Potilasasiamiehen tehtävät 
 
Potilasasiamiehen tehtävät perustuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 11§). Säännöksen mukaan 
terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies.  
Potilasasiamiehen tehtävät ovat sosiaaliasiamiehen tehtävien kanssa hyvin samankaltaiset: Tehtävänä on neuvoa 
potilaita em. potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa; ohjata potilaita muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen 
laatimisessa; tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja 
toteuttamiseksi. 
 
 
 

3. SOSIAALIPALVELUITA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT 

3.1 Tietoa yhteydenottajista 

 

               

 

Sosiaalihuoltoon liittyvien yhteydenottojen määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta n. 120 kpl. Yksi syy 
yhteydenottojen vähenemiseen saattaa olla Kelan ja kaupungin toimeentulotuen välisen työnjaon selkiytyminen. 
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Yhteydenottajien sukupuolijakauma on säilynyt samana viime vuoteen nähden, naiset ovat edelleenkin aktiivisempia 
yhteydenottajia.  Vaikka alaikäiset taulukossa mainitaankin erillisenä ryhmänä, niin yhteydenottajana on aikuinen 
läheinen. 

 

       

 

Vuonna 2018 vähentyivät lähinnä sähköpostitse tehdyt yhteydenotot. Yleensä ottaen sosiaalipalveluita koskevat asiat 
ovat monitahoisempia ja myös monimutkaisempia kuin terveyspuolen asiointiin liittyvät, myös ehkä nopeammin ja 
helpommin hoidettavissa puhelimitse. 
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Uusien, ensimmäistä kertaa asioivien määrä, sekä jatkoasiointiin liittyvien yhteydenottojen määrä on vähentynyt. 
Pitkittynyt asian selvittäminen on asiakkaalle aina hankalampaa, mutta kaiken kaikkiaan sosiaalipuolen prosessit ovat 
pitempiä ja kestävät usein pitempään kuin terveyspuolella. 
 

3.2. Yhteydenottojen aiheet 

 

         

 

Tyytymättömyys palveluprosessiin oli vuonna 2018 syy, jonka takia useimmiten otettiin yhteyttä. Tilastolomakkeessa 
ei täsmennetty sitä, mihin palveluprosessissa ollaan tyytymättömiä, joten kakkos- ja kolmossijalla olevat 
tyytymättömyys päätökseen ja tyytymättömyys kohteluun menevät tavallaan päällekkäin kategorian –
’tyytymättömyys palveluprosessiin’ kanssa. Lisäksi tyytymättömyys palveluprosessiin -kategoriaan kuuluu tavallaan 
myös moni muukin tilastossa erikseen irrotettu kategoria, kuten esim. palvelun laatu ja yhteyden saaminen asian 
käsittelijään. Olen saattanut tästä syystä yhteydenoton kohdalla merkitä tilastoon useammankin kategorian. 

Yhteyden saaminen asian käsittelijään on tilastoinnin mukaan vaikeutunut, kun sen sijaan palveluun pääsy on 
edelliseen vuoteen nähden helpottunut. ’Yhteyden saaminen asian käsittelijään’ on vaikeutunut, kertonee siitä, että 
vaikka yhteyden yksikköön saa päivittäin, niin päätöksen tekijää on kuitenkin vaikea tavoittaa. Tämä saattaa johtua 
toimintamallista, jossa palveluneuvontaa on päivittäin, mutta yhteyttä otetaan ensisijaisesti sosiaaliohjaajiin, joilla ei 
ole samanlaista päätösvaltaa kuin sosiaalityöntekijöillä.  

Asiakkaan kokemusta huonosta palvelusta lisää useilla tahoilla ainakin viime vuonna esiintynyt työntekijöiden 
vaihtuvuus ja resurssipula. Vaihtuvuus vaikuttaa myös tavoitettavuuteen. Asiakkaat eivät tiedä kenen puoleen kääntyä 
asioissaan, uusi työntekijä ei tunne asiakkaiden taustoja. Sekä työntekijä että asiakas aloittavat asian kertaamisen aina 
alusta.  Tämä ei liene kummallekaan osapuolelle taloudellisin ja tehokkain työtapa. 

Asiakkuus monella eri taholla 

Kun asiakas on monen eri tahon asiakkaana (esim. sosiaalitoimisto, vammaispalvelut, mielenterveyspalvelut, 
päihdehoito, Kela), he ovat tuoneet esille ongelmia yhteistyössä eri tahojen välillä. Usein asiakas törmää byrokratiaan, 
jossa luoviminen edellyttäisi paljon tietämystä kunkin tahon päätöksentekojärjestelmästä. Tieto eri sektoreiden välillä 
ei välity ja toimijatahot siirtelevät palveluiden järjestelyvastuuta toisilleen. On mahdollista, että yhteistyö eri 
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sektoreiden välillä ei suju ja asioiden byrokraattinen hoito hidastaa tai jopa pysäyttää asian etenemisen. Asiakkaan 
tehtäväksi jää koordinoida saamaansa apua ja välittää tietoa eri työntekijöiden välillä. Vaatimus on kohtuuton etenkin 
vaikeassa elämän tilanteessa olevalle, jonka fyysiset ja psyykkiset voimat ovat vähissä.  

 
3.3. Palveluyksikköjä koskeva tilasto 

 

            

 

Vuonna 2018 yhteydenotot koskivat useimmin lastensuojelua, mutta vammaispalveluita koskevissa asioissa otettiin 
yhteyttä lähes yhtä usein. Sen sijaan toimeentulotukeen liittyvät yhteydenotot ovat vähentyneet reilusti. Tämä 
liittynee siihen, että Kelan ja toimeentulotuen välinen työnjako tuntuu pikkuhiljaa selkiytyneen.  

3.3.1 Lastensuojelu 

 
Selonteossani lastensuojelun asiakkaiden yhteydenottojen sisällöstä tuon esille erityisesti asiakkaan näkökulman. 
Lastensuojelutyössä on usein yhtä monta näkökulmaa kuin on osallistakin - on useimmiten vanhemman, lapsen, 
omaisen, sijaishuollon toteuttajan ja sosiaalityöntekijän näkökulmat. Lastensuojelussa liikutaan hyvin herkällä alueella 
ja se vaatii työntekijöiltään paljon osaamista. 
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Vuorovaikutus ja tavoitettavuus 
 
Lastensuojelutyössä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja sen lisäksi työpaineessa pitäisi myös löytyä riittävästi 
aikaa viestinnälle asiakkaan kanssa. Lapsen tilanteen kartoitus ja oikean ratkaisun löytäminen vievät aikaa. On melko 
ymmärrettävää, että työskentely vie oman aikansa, mutta ymmärrettävää on myös, että lapsen vanhemmat 
haluaisivat olla paremmin tilanteen tasalla. 
Asiakas saattaa olla usein olla pitkäänkin pimennossa sen suhteen, missä vaiheessa hänen asiansa käsittely on. On 
tuotu esille, että työntekijään ei saa yhteyttä, työntekijät vaihtuvat myös jatkuvasti, yhteydenottopyyntöihin ei vastata 
tai ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, ottaako työtekijä yhteyttä ja milloin ottaa. 

Hallintolaki 23 § säätää käsittelyn viivytyksettömyydestä. Pykälän mukaan viranomaisen tulisi käsitellä asia ilman 
aiheetonta viivytystä. Lisäksi viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen 
antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 

Ulkomaalaiselle asiakkaalle saattaa olla vielä täällä syntynyttäkin asiakasta epäselvempää, mitä lastensuojelu 
tarkoittaa ja millaisia prosesseja lastensuojelu pitää sisällään. Ollaan epätietoisia siitä, millaiset oikeudet 
lastensuojelun työntekijällä on, millainen on lastensuojelun työskentelyprosessi, mitkä ovat asiakkaan omat 
velvollisuudet ja oikeudet. Tietoa lastensuojelun toiminnasta löytyy eri toimijoiden suomen kielisiltä nettisivuilta 
melko hyvin, englantia taitamattomat lasten suojelun asiakkaat jäävät netistä löytyvän tiedon ulkopuolelle. Silloin 
esim. lastensuojelutoiminnan päämääristä, keinoista ja asiakkaan oikeuksista kertominen jää lastensuojelun 
työntekijän vastuulle ja edellyttäisi lisäaikaa työhön. 

Hallintolain 8 § käsittelee neuvontaa. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen 
mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja 
tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. 

On tullut myös joitakin yhteydenottoja siitä, että asiakkaat kokevat jotkut lupaukset perutuksi tai tieto esim. 
rajoittamispäätöksestä on tullut asiakkaalle yllätyksenä. 

Melko usein on myös valitettu siitä, että työntekijä vaihtuu usein ja lastensuojelusta on vaikea saada työntekijää kiinni.  

Epäonnistuneeseen vuorovaikutukseen lukeutuu myös se, että yhteistyö lastensuojeluntyöntekijän kanssa ei suju ja 
halutaan vaihtaa työntekijää. Lastensuojeluun liittyvät prosessit henkilöityvät sosiaalityöntekijään, jonka persoona 
saattaa herättää hyvinkin negatiivisia tunteita. Työntekijältä vaaditaan äärimmäisen paljon, kun jo lähtötilanne on 
usein sellainen, että häntä pidetään ikävien kontrollitoimenpiteitten henkilöitymänä.  

Jotkut yhteydenottajat ovat olleet sitä mieltä, että joskus sosiaalityöntekijä tekee vääriä ratkaisuja lapsen hoitopaikan 
tai tukitoimenpiteitten suhteen. On joskus koettu, että suuria päätöksiä on tehty hyvin vähäisellä tietämyksellä ja 
perehtymisellä lapsen ja perheen asioihin. 

Avun hakeminen 

Joissakin tilanteissa lastensuojelulta toivotaan sellaista apua, hoito- tai tukimuotoa, joka lastensuojelun 
palveluvalikosta puuttuu. Tällaisissa tilanteissa päädytään vanhempien mielestä liian usein huostaanottoon. 
Huostaanotto saattaisi joskus edesauttaa tietynlaisten palveluiden saamista, mutta siihen ei kovin kernaasti halua 
suostua. Saatetaan pelätä itsemääräämisoikeuden menettämistä. Syynä vastahakoisuuteen saattaa olla myös se, että 
huostaanoton purkaminen myöhemmin on melko vaikeaa, tai ei olla varmoja siitä, että esim. laitoksessa lapsen tilanne 
paranee.     

Lastensuojelusta haetaan myös tukea vanhempien keskinäisissä riidoissa. Lastensuojelulla on vaitiolovelvollisuus, 
joten kummallekaan osapuolelle ei voida kertoa, millaista tietoa toinen osapuoli on lastensuojelulle antanut. 
Useimmiten mies kokee, että lasten äitiä suositaan, mutta on myös ollut yhteydenottoja, jossa koetaan, että 
lastensuojelu suosii lasten isää. 
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Joskus myös toinen lapsen huoltajista on lapsesta niin huolissaan, että tekee toisesta vanhemmasta 
lastensuojeluilmoituksen.  
 
Asiakkaan oikeudet 
 
Lastensuojelussa tai missä tahansa viranomaispalaverissa asiakas on heikoilla, jos neuvottelupöydän toisella puolella 
on esim. seitsemän viranomaista ja toisella puolella asiakas yksin. Ehkä olisi mahdollista rajoittaa paikallaolevien 
viranomaisten määrää tai asiakkaalla tulisi tällaisessa tilanteessa olla oma tukihenkilö mukana. 
 
Monesti asiakkailla on myös hyvin erilainen käsitys tilanteesta kuin viranomaisilla. Jotkut asiakkaat ovat myös sitä 
mieltä, että heistä tehdään aiheettomia lastensuojeluilmoituksia ja joskus näin ehkä onkin. 
Lastensuojelutyöntekijöitten on kuitenkin viran puolesta tutkittava kaikki ilmoitukset. Myös tällaisessa tilanteessa 
asiakas saattaa tuntea olevansa hyvin suojaton ja voimaton.  

 
Huostaanotto 
 
Lapsen sijoitus kauas pois kotipaikkakunnalta herättää vanhemmissa voimattomuuden tunteen lisäksi myös pelkoa 
lapsen vieraantumisesta vanhemmista ja omaisista. Lisäksi koetaan ongelmallisena myös se, että matkustaminen 
kauas on taloudellisesti ja ajankäytön kannalta hankalaa.  

Yhteydenpidon rajoittamispäätökset sekä valvotut tapaamiset herättävät myös vanhemmissa hämmennystä ja 
kiukkua. Usein ei ymmärretä, mitä ”pahaa” ollaan tehty. Yhteydenpidon rajoitukset koetaan mielivaltaisena ja 
yrityksenä vierottaa lapsi vanhemmistaan. 
 

Jotkut vanhemmat ovat hyvin huolissaan sijaishuollon toteutuksesta, siitä, kuinka lasta sijaishuollossa kohdellaan.  
Saatetaan olla sitä mieltä, että laitosmuotoisessa sijaishuollossa ei lapsesta huolehdita yhtä hyvin kuin omat 
vanhemmat huolehtisivat. Väistämättä vanhemmat kokevat myös ulkopuolisuutta ja monen muunkinlaisia tunteita, 
jos lapsi on sijoitettu sijaisvanhemmille. 

Huostaanoton päättäminen 
 
Usein vanhemmat eivät myös ymmärrä sitä, miksi huostaanoton purkaminen pitkittyy, vaikka heidän mielestään 
huostaanottoon johtaneet olosuhteet ovat poistuneet joko lapsen, tai koko perheen elämästä. Vanhemmat, joiden 
mielestä huostaanoton purkaminen alkaisi olla aiheellista, valittavat siitä, että eivät saa tavata useammin lasta. He 
toivovat, että kotilomia pidennettäisiin ja yhteydenpidon rajoituksia purettaisiin 

Koetaan, että huostaanotoissa ja rajoituspäätöksissä lastensuojelu reagoi nopeasti, asiakkaan mielestä usein liiankin 
nopeasti. Sen sijaan huostaanoton purkamiseen asiakkaat kaipaisivat samanlaista ripeyttä kuin huostaanotossa. 

 
 
3.3.2 Toimeentulotuki 
 
THL :n 30.1.2019 julkaiseman tiedotteen mukaan perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi vuonna 
2017, kun toimeentulotuki siirtyi Kelalle, noin 17 prosenttia.  Täydentävää toimeentulotukea saavien kotitalouksien 
määrä väheni noin 25 prosenttia tiettyjen osuuksien siirryttyä perustoimeentulotuesta maksettavaksi. Ehkäisevää 
toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi noin 20 prosenttia. 

Asiakkaiden kertoman mukaan aikuissosiaalityössä saatettiin ennen toimeentulotuen siirtämistä Kelaan, 
taloudellisesti tukea pitkäänkin kroonista tilannetta. Tällaisia tilanteita oli mm. jos asiakkaalla on esim. suuret 
terveydenhuoltokulut, hän on pysyvästi työkyvytön ja hänellä on pieniä lapsia huollettavana. Asiakkaiden kertoman 
mukaan Kela ei arvioi asiakkaan tilannetta yhtä kokonaisvaltaisesti kuin aikuissosiaalityössä tehtiin ja 
toimeentulotukikin on asiakkaiden mielestä tiukentanut täydentävän toimeentulotuen maksukriteereitään. Monilla 
yhteydenottajilla on ongelmia päivittäisessä taloudessa täydentävän toimeentulotuen lakattua. 
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Ongelmat maksuasioiden käsittelyssä ovat vuonna 2018 kuitenkin vähentyneet lähes kolmasosalla vuoteen 2017 
verrattuna. Suuri osa maksuasioiden vähentymisestä johtunee siitä, että Kelan ja aikuissosiaalityön välinen 
tehtäväjako on selkiytynyt.  

Espoon kaupungin sosiaalityöhön otetaan yhteyttä kun rahat eivät riitä ja Kelalta on haettu kaikki mahdolliset 
saatavilla olevat etuudet. Tällaisia asiakasryhmiä ovat mm: 

Toimeentulotuella ja osa-aikatyöllä elävät 

Kelan julkaisemien tietojen mukaan Espoossa perustoimeentulotukea saavia oli vuonna 2018 yhteensä 15 632.  
Perustoimeentulotuki on tällä hetkellä yksin asuvalle 497,29 €. Kahden alle 10-vuotiaan lapsen kanssa elävän 
yksinhuoltajan perusosa on 1148,74 €. Perusosa on se summa, jonka on riitettävä ruokaan, vaatteisiin, puhelinlaskuun 
ja muihin henkilökohtaisiin menoihin kuukauden ajaksi.  

Tällä summalla selviäminen tuottaa vaikeuksia, mikäli tulee suurempia hankintoja kuten esim. ajokortti, seutulippu, 
pesukone tai mikä tahansa suurempi menoerä.  

Osa-aikatyöllä elävien toimeentulo jää usein perustoimeentulotuella elävien tasoiseksi, ylimääräisiin menoihin on 
vaikea löytyä rahaa. Silloin turvaudutaan toimeentulotukeen. 

Lyhytaikaisen avun tarpeessa olevat 
 
Monille ihmisille avun hakeminen sosiaalitoimesta on vaikeaa, kun on totuttu pärjäämään omillaan. Äkilliseen kriisit 
saattavat kuitenkin saada ihmisen hakemaan apua sosiaalitoimistosta. Olen havainnut, että nämä toimeentulotuen 
hakijoina ”ensikertalaiset” saattavat yllättyä tuen saamisen vaikeudesta. Alun perin toimeentulotuki kuitenkin luotiin 
nimenomaan tällaisia poikkeuksellisia tilanteita varten, yhteiskunnan viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tukimuodoksi   
elämäntilanteissa ilmenneisiin tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin ja erityisiin menoihin.  
 
Terveydenhuolto menot, johon Kelalta ei saa tukea 
 
Kun toimeentulotuella elävä ei saa Kelalta tarvitsemaansa apua terveydenhuoltomenoihinsa, hän kääntyy kaupungin 
toimeentulotuen puoleen. Kelalta saa maksusitoumuksen lääkkeisiin ja periaatteessa Kelan kuuluisi korvata kaikki 
terveydenhuoltokulut, mutta on paljon terveydenhoitoon kuuluvia, ns. apteekin ”käsikauppalääkkeitä”, joita Kela ei 
korvaa. Tällaisia ovat esim. erilaiset hoitovoiteet, sidetarpeet, vitamiinit ja erikoisruokavaliot. Näiden kustannukset 
saattavat nousta korkeiksi jo kuukaudenkin aikana. Joihinkin käsikauppatarvikkeisiin saa avustusta Kelasta, mutta se 
edellyttää aina lääkärinlausuntoa. 

 
Kelan tulisi korvata kaikki sairauksien hoitoon liittyvät terveydenhoitokulut perustoimeentulotuesta. 
(Laki sosiaalihuoltolaista 7 a §). Jos asiakasta hoitava lääkäri on sitä mieltä, että erinäiset 
käsikauppatavarat (sidostarvikkeet, rasvat ym.) ovat asiakkaan sairauden hoidon kannalta 
välttämättömiä, tulee lääkärin toimittaa Kelaan asiasta lausunto, jonka perusteella ne huomioidaan 
menona asiakkaan perustoimeentulotuessa. Yksityisiin terveydenhoitokuluihin ja sellaisiin apteekin 
käsikauppatavaroihin, joita lääkäri ei ole erikseen asiakkaalle määrännyt, ei voida myöntää 
kunnasta täydentävää toimeentulotukea. 
 

Tällaisia ”ylimääräisiä” kustannuksia ovat myös terveydenhoitoon liittyvät matkat Espoon rajojen ulkopuolelle esim. 
viikoittaisiin syöpähoitoihin. Seutulippu on kallis kustannettavaksi perustoimeentulotuesta. Se nielaisee siitä yli 20 %. 
Kela ei myöskään korvaa erilaisia yksityiseltä palveluntuottajalta hankittuja fysikaalisia hoitoja, joita julkinen 
terveydenhuolto ei pysty järjestämään. 
 

Vuokra-asiat 

Toimeentulotuen saaja saa Kelalta useimmiten myös asumistukea. Asumistukea maksetaan vain tiettyyn rajaan asti. 
Vuokra sai Espoossa 2018 olla yksinasuvalta korkeintaan 673 € ja kahden hengen perheeltä 828 €. Kela hyväksyy jonkin 
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aikaa tämän normin ylittävän vuokran ja korvaa sen, mutta kun uutta halvempaa asuntoa ei riittävän nopeasti löydy, 
asukas joutuu maksamaan erotuksen itse ja silloin usein käännytään toimeentulotuen puoleen. 

Vuokravelat ja vuokrarästit vaikeuttavat asunnon saantia. Kela ei myönnä avustusta vuokrarästeihin, joten niihin 
yritetään saada apua toimeentulotuesta.  

Palvelun joustavuus 
 
Asiakkaiden yhteydenotot liittyvät usein siihenkin, että työntekijöihin (päätöksestä vastuussa olevaan) on ollut vaikea 
saada yhteyttä. On valitettu siitä, että sekä puhelimitse että sähköpostilla jätettyihin yhteydenottopyyntöihin ei 
vastata. Usein ollaan myös oltu tyytymättömiä omaan sosiaalityöntekijään, työntekijän vaihto on kuitenkin vaikeaa. 
 
Päätöksen saaminen saattaa viipyä pitkäänkin ja asiakkaalle odottaminen on vaikeaa, kun meneillään saattaa olla 
esimerkiksi vuokrasuhteen irtisanominen.  
 
On ymmärrettävää, että aina ei asiakkaiden kysymyksiin ehditä tai pystytä vastaamaan, etenkin jos asiasta kysellään 
päivittäin. Kyselyitä ja epätietoisuutta saattaisi kuitenkin vähentää, jos asiaa vireille pannessa viranomainen antaisi 
arvion, milloin voi odottaa, että asia on käsitelty ja milloin kannattaa alkaa kyselemään, jos päätöstä ei kuulu.   
 

 
3.3.3 Vammaispalvelut 

En ole ainoa taho, johon otetaan yhteyttä, kun ollaan tyytymättömiä vammaispalveluiden toimintaan. Tältä osin 
selvitys on tietyssä mielessä vaillinainen. Suuri osa vammaispalveluita kohtaan tunnetusta tyytymättömyydestä 
kanavoituu Sirkku Kiviniitylle, joka toimii vammaisasiamiehenä. Vammaisasiamies julkaisee myös vuosittain oman 
selvityksensä.  

Vammaispalveluiden toiminta  

Monet vammaispalveluiden asiakkaista tarvitsevat paljon tukea ja vammaispalvelut on tuen myöntämisessä 
avainasemassa. Vammaispalveluihin kohdistuu paljon monenlaisia odotuksia, joihin se ei aina pysty vastaamaan. 

Vammaispalveluiden asiakkaat saattavat pystyä jonkin verran vaikuttamaan tehtyihin päätöksiin, mutta 
valintamahdollisuuksia rajaa se, mitä palveluita on tarjolla. Joskus näihin tarjolla oleviin palveluihin ei olla tyytyväisiä. 
Kun omat vaikuttamis- ja valintamahdollisuudet ovat pienet, vammaispalveluiden toiminta saattaa asiakkaan sanoja 
lainatakseni, näyttäytyä ”jäsentymättömänä ja mielivaltaisena”.  
 
Kun päätöksiin ei pysty kovin paljon itse vaikuttamaan, ainoaksi mahdollisuudeksi jää päätöksestä valittaminen. 
Vammaispalveluiden asiakkaalla saattaa olla hyvinkin poikkeava näkemys siitä, millaisia palveluita ja kuinka paljon 
palveluita hänelle kuuluu. Ehkä tästäkin johtuen eräs asiakas totesi viime vuosien aikana rutinoituneensa  
muutoksenhauissa ja kanteluissa.  

Viivettä asian käsittelyssä 
 
Sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä myös silloin, kun asian käsittely viivästyy. Jotkut vammaispalveluiden 
asiakkaat ovat joutuneet odottamaan useita kuukausia päätöksiään tai vastineita muistutuksiin. Jokunen 
yhteydenottaja on jopa turvautunut aluehallintovirastoon tehtävään kanteluun, kun päätöstä hakemukseen on 
joutunut odottamaan reilusti yli kolme kuukautta, jossa ajassa vammaispalveluiden tulisi päätös tehdä.  
 
Vammaispalveluiden nettisivuilla ilmoitetaan, että ’lain mukaan palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on tehnyt palveluhakemuksen. Joskus 
asian selvittäminen vaatii erityisestä syystä pidemmän käsittelyajan.’ Ehkä näiden yhteydenottajien kohdalla on ollut 
kysymys näistä erityisistä syistä. Silloin kuitenkin tulisi asiakkaalle ilmoittaa viivästymisestä ja arvioida päätöksen 
valmistumisen ajankohta. 
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Hallintolaki 23 § säätää käsittelyn viivytyksettömyydestä. Pykälän mukaan viranomaisen tulisi käsitellä 
asia ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä 
arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 

Monen tahon asiakkuus 

Monella vammaispalveluiden asiakkaalla on asiakkuus samanaikaisesti vammaispalveluiden lisäksi monelle muullekin 
taholle ja usein on myös mahdollista, että päätökset ovat jossain määrin toisistaan riippuvaisia. Jos yksi osa 
palveluverkostosta ei toimi tai toimii hitaasti, se saattaa aiheuttaa viivettä asiakkaan muihin palveluihin sekä tuo myös 
ongelmia arkipäivästä selviytymiseen. Tällainen moniasiakkuus on asiakkaalle hyvin vaativaa, etenkin kun vammaisella 
tai hänen läheisellään on usein jo muutenkin tilanteensa takia vähemmän voimavaroja käytettävissä. 
 
Joitakin palveluita asiakas voi hakea sekä vammaispalveluista että sosiaalityöstä, riippuen tilanteesta. 
Vammaispalveluiden työntekijältä se edellyttää laajaa eri palveluiden asiantuntemusta. Usein saattaa olla melko 
haasteellista arvioida, mikä taho on kunkin asiakkaalla oikea taho ja usean asiakkaan kohdalla voi käydä niin, että 
asiakkuus jakaantuu monen eri tahon hoidettavaksi. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että joku taho ottaisi vastuun 
palveluiden kokonaisvaltaisesta koordinoinnista. Ehkä näin onkin, mutta joidenkin yhteydenottojen perusteella 
vaikuttaa siltä, että aina näin ei ole. 
 
On myös asiakkaita, jotka kokevat kuuluvansa vammaispalveluiden asiakkaaksi, mutta eivät täytä asiakkuuden 
kriteereitä. Virkamiehellä on kuitenkin aina vastuu asiakkaan neuvomisesta oikealle taholle ja oikean palvelun 
hakemiseen, etteivät hakuprosessit pitkittäisi avun saantia. 
 

Hallintolain 8 § käsittelee neuvontaa. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen 
mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja 
tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. 

Sijoituspaikan ongelmat 

Vanhemmat ovat useimmiten aina yhteydessä vammaispalveluiden eri asumispalveluihin sijoittamiin lapsiinsa, olivat 
he sitten vielä lapsia tai jo aikuisia. Vanhemmat odottavat asumispalveluilta laadukkaampaa palvelua kuin palvelun 
tarjoaja pystyy vanhempien mielestä tarjoamaan. Olen siinä käsityksessä, että myös vammaispuolella, kuten 
vanhuspuolella, asumispalveluita kilpailutetaan, koska asumispalvelut toteutetaan pitkälti ostopalveluina. Tällöin 
valitettavasti saattaa olla mahdollista, että budjetoinnin vuoksi joudutaan tinkimään henkilökunnan määrästä, 
hoidosta, ruoasta, tiloista tai aktiviteeteistä.   

Jos vammaisen asiakkaan sijoituspaikassa ilmenee ongelmia, on mahdollista tiettyyn rajaan asti vaihtaa paikkaa, 
riippuen siitä, millaisiin sijoituspaikkoihin asiakas on sijoitettavissa. Mikäli vaihtoehdot on käytetty loppuun, ainoaksi 
mahdollisuudeksi jää joka omarahoitteinen palveluiden osto tai kotona asuminen. 

Tyytymättömyys tehtyihin päätöksiin 

Asiakkaan näkemys omasta palveluiden tarpeestaan saattaa poiketa vammaispalveluiden näkemyksistä. Asiakas kokee 
tarvitsevansa tietyn määrän ja tietynlaista palvelua, vammaispalvelut puolestaan suhteuttaa asiakkaan tarpeen 
kaikkiin hakijoihin, heidän tarpeisiinsa ja jaettavissa oleviin palveluihin sekä tietysti myös lakeihin. 

Useimmiten päätöksiä koskevissa yhteydenotoissa halutaan tehdä valitus siitä, että on saatu liian vähän kotiapua, 
henkilökohtaista apua tai kuljetuspalveluita. Joskus päätöksiä pidetään myös sekavina ja hatarin tiedoin tehtyinä, 
vaikka henkilöhistoriaa olisi asiakkaasta ollut runsaasti vammaispalveluista löydettävissä.  
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Joskus on myös epäilty sitä, ettei olisi menetelty säädösten ja ohjeiden mukaan, vaan on annettu henkilökemian 
vaikuttaa päätökseen. Tyytymättömiä on saatettu olla myös siihen, että koetaan, että omaisia ei ole riittävästi 
kuunneltu ja heidän näkemyksiään ei ole riittävästi huomioitu ratkaisuja tehdessä. 

Eräs asiakas kertoi toimittaneensa päätöstä varten asianmukaiset paperit vammaispalveluihin, mutta siellä tehtiin 
kuitenkin kielteinen päätös, vaikka oli luvattu, että kunhan asiakas toimittaa kyseisen paperin vaaditun aikataulun 
puitteissa, niin päätös tehdään. Ilmeisesti kiireessä ei oltu huomioitu, että kyseinen dokumentti oli luvatusti toimitettu 
ja tuki olisi ollut mahdollista myöntää. Kyseisen asiakkaan kertoman mukaan tuen saanti viivästyi 8 kk. 
 
Toinen asiakas puolestaan oli tyytymätön siihen, että vaikka varmasti hyvää tarkoittaen tehtiin takautuva päätös 
omaishoitajuudesta kahdelta vuodelta, tukea verotettiin reilusti. Asiakkaan mielestä, jos päätös olisi tehty ajallaan, 
veroja ei olisi mennyt niin paljon. 

Päätöksen perustelut 

On myös tuotu esille, että päätöksiin kaivattaisiin enemmän ja yksityiskohtaisempia perusteluita. Kun 
päätös on hyvin perusteltu, myös asiakas pystyy paremmin arvioimaan sen oikeellisuutta ja syitä, miksi 
kyseiseen päätökseen on päädytty. Perusteluvelvollisuudella ja perustelujen laadulla on merkitystä 
etenkin asianosaiselle kielteisten ja hylkäävien päätösten kohdalla, jolloin asiakas saattaa todennäköisesti 
turvautua muutoksenhakuun. 
 
Näkövammaiset 
 
Myös näkövammaiset ovat huonossa asemassa etenkin viranomaisasioinnin suhteen. Jos näkövammaisella ei ole 
lähiomaisia, jotka lukisivat saapuneita kirjeitä viranomaisilta ja auttaisivat tekemään tarvittavia hakemuksia, etuudet 
ja tieto saattavat jäädä saamatta. Eräs näkövammainen kertoi hakeneensa Espoon kaupungilta ja sosiaalitoimelta 
avustajaa erilaisten päätösten lukemiseen ja niihin vastaamiseen ja erilaisten lomakkeiden täyttämiseen. Asialle ei 
asiakkaan kertoman mukaan ole yli 2,5 vuoteen tapahtunut mitään. Kyvyttömyys lukea itselle tulevaa postia saattaa 
johtaa siihen, ettei pääse lääkäriin, ei saa lääkitystä, ja tarvittavat etuudet jäävät saamatta. Olisiko näkövammaisille 
mahdollista järjestää tällaista toimintaa keskitetysti, esim. kiertävä avustaja?  

3.3.4 Ikääntyneiden asuminen ja pitkäaikaishoito 

Hoivaan pääseminen  
 
Pitkäaikaishoito -kategoriaan liittyvät asiat kuuluvat useimmiten hoivakodeissa asumiseen. Hoivakotiin pääseminen ei 
ole usein helppoa. Nykyisenä linjauksena on, että ikääntynyt asuisi kotonaan niin pitkään kuin mahdollista ja tarvittavat 
palvelut järjestettäisiin kotiin. Ikääntyneen pitää olla melko huonossa kunnossa, jotta hän täyttäisi kriteerit, joita 
edellytetään, jotta kaupunki myöntäisi maksusitoumuksen hoivakotipaikkaan.  
 
Ongelmallista on myös, että jos ikääntynyt itse on sitä mieltä, että pärjää hyvin omillaan, vaikka läheisten mielestä 
pärjääminen on hyvinkin kyseenalaista ja asuminen turvatonta. 
 
Asiakkaan omaisilla saattaa olla erilainen näkemys siitä, minkä tasoista hoivaa läheinen tarvitsisi. Hoidon tarve 
määritellään RAI -pisteluokituksella, jonka sisältöön ulkopuolisen on vaikea perehtyä. Kun hoidon tarve määritellään 
eri lähtökohdista, viranomaisen ja hoivaa tarvitsevan läheisen näkökulmat eivät välttämättä kohtaa, eikä synny 
yhteisymmärrystä.  
 
Eräässä mielenterveyspalveluiden asumisyksikössä ongelmana oli yhden asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen, johon 
ei muiden mielestä puututtu riittävän nopeasti. 

Hoivakodit 
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Hoivakodeissa toteutettavasta hoidosta yhteyttä ottavat useimmiten omaiset. Hoivakodissa asuvat ovat itse usein jo 
niin huonokuntoisia, että eivät enää itse pysty palvelusta valittamaan. 
 
Terveydenhuolto hoivakodissa 
 
Yhteyttä on otettu mm. siitä syystä, ettei ikääntynyttä ole toimitettu hoivakodista ajoissa sairaalaan. Erään omaisen 
näkemyksen mukaan seurauksena on ollut tästä syystä ennen aikainen kuolema. Hoivakotien asiakkaiden 
terveydenhuolto hoidetaan pääsääntöisesti hoivakodissa. Hoivakotien henkilökuntamitoitukseen kuuluu ajoittain 
vieraileva lääkäri ja sairaanhoitajia. Akuutit sairastapaukset viedään sairaalaan, mutta onko mahdollista, että 
henkilökunnalla saattaa joskus tulla virhearviointeja siitä, kuinka kiire sairaalaan toimittamisella on? Terveyskeskusten 
palveluita ei ilmeisesti pystytä kovin tiheästi käyttämään, koska terveyskeskuksessa käynti edellyttää aina saattajaa 
mukaan ja työntekijämitoitus on jo ennestään tiukka. Saattajaa ei ole aina helppo irrottaa. Jos lääkäriä ei viikkoon ole 
hoivakodissa käytettävissä ja terveyskeskukseen ei pääse, helposti hoidettavissa olevat terveysongelmat saattavat 
muuttua viikon aikana hyvinkin vakaviksi.  
 
Asiakkaat ovat yhteydenotoissaan nostaneet esille epäilyjä myös ylilääkityksestä. On jopa väitetty, että asukkaat 
eräässä hoivakodissa lääkittäisiin hiljaisiksi. Jotkut omaiset ovat olleet myös hämmentyneitä siitä, että heille ei kerrota 
missä olosuhteissa asukkaan murtumaan johtanut tapaturma tapahtui.   
 
Omaiset ovat myös tuoneet huolensa esille siitä, että joissakin hoivakodeissa asuvilla ikääntyneillä naisilla on ollut 
virtsatietulehduksia. Omaisten tulkinnan mukaan se saattavat johtua sekä huonosta hygienian tasosta, mutta myös 
siitä, että sänkyjä ei pystytä pitämään riittävän kuivina. Virtsatietulehdukset voivat iäkkäällä hoitamattomina johtaa 
vakaviin jälkiseurauksiin.  

 
Joissakin yhteydenotoissa on kerrottu, että iäkästä pallotellaan hoivakodin, Jorvin ja kotisairaalan välillä pitkäänkin, 
koska jonain päivänä täyttyvät sairaalan kriteerit siitä, että hoitoon voidaan ottaa, mutta seuraavana päivänä tilanteen 
muuttuessa passitetaan toiseen paikkaan. Vastuunjako ja kriteerit ovat ehkä liiankin selvät eri hoitotahoille, mutta 
maallikko ajattelee, että eikö ikääntynyttä ihmistä voisi hoitaa kunnolla terveeksi ja vasta sitten palauttaa? 
Kokonaisvastuuta hoivasta ei erään omaisen luonnehdinnan mukaan ole millään taholla. 

Hoidon laatu 

Eri hoivakotien hoidon laadusta on valitettu paljon. Omaisella on saattanut paino pudota rajusti hoivakotiin 
muutettuaan. Erään omaisen kertoman mukaan kovasti laihtuneen vanhuksen hoivakodissa ei seurata asukkaiden 
painoa, syömistä ja juomista. Dementiaa sairastavien hoivakodissa saattaa esiintyä keskinäistä nahistelua, otetaan 
toisten tavaroita ja saatetaan jopa käydä toisen asukkaaseen käsiksi. Jotkut omaiset ovat kokeneet myös, että joissakin 
rajoittamistilanteissa on käytetty suhteettoman paljon voimaa. 

Yhteydenottoja on tullut myös siitä, että välillä vuoroissa on huomattavan vähän hoitajia, ollaan töykeitä omaisille, 
eikä ole aina huolehdittu lääkkeiden antamisesta ajoissa. Jotkut omaiset ovat myös jääneet kaipaamaan luvattuja 
hoitokokouksia. Jotkut hoivakodeissa vierailevat omaiset omat myös huomioineet henkilökunnan suuren 
vaihtuvuuden. Nämä havainnot saattavat kertoa liian pienestä resurssoinnista ja sen aiheuttamasta kiireestä. 
 
3.3.5 Kotihoito 

Läheisten yhteydenotot 

Kotihoidosta yhteyttä ottaneet olivat huolissaan läheisensä pärjäämisestä tämän asuessa yksin. Ongelmana oli joskus 
myös se, että kyseinen läheinen oli haluton vastaanottamaan kotihoitoa.  Kotihoidon asiakkaan läheiset olivat tehneet 
havaintoja esim. siitä: 

- että asiakkaan lattialta löytyi jakamattomia tabletteja, yhteydenottajan mielestä se kertoi siitä, ettei ole 
valvottu lääkkeiden ottoa 
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- kotihoidon asiakkaan informaatiovihossa on merkitsemättömiä käyntejä, minkä takia omainen epäilee, että 
käyntejä on jätetty väliin  

- asiakkaan hygieniasta ei ole huolehdittu sovitulla tavalla 

On hyvin mahdollista, että edellä mainitut puutteet johtuvat liiallisesta kiireestä.  

Kotihoitoon liittyvästä lääkeasioiden hoidosta tuli viime vuona useampia valituksia. Eräässä tapauksessa tieto 
Marevan- lääkkeen vaihtamisesta toiseen ei ollut kantautunut kotihoitoon asti ja lääke oli jätetty kokonaan pois. 
Onneksi viikon kuluttua toinen taho huomasi asian ja asia pystyttiin vielä korjaamaan. Eräs asiakas joutui sairaalaan, 
kun oli annettu väärät lääkkeet. Asiakasta loukkasi erityisesti, että tapahtunutta ei pahoiteltu.  

Asiakkaitten omat yhteydenotot 

Ne asiakkaat, jotka pystyvät itse (ovat riittävän hyvässä kunnossa) seuraamaan kotihoidon työskentelyä, ovat 
erityisesti tuoneet esille lääkkeiden jakoon liittyvät ongelmat, kuten lääkkeiden antoaika on saattanut heittää monella 
tunnilla tai lääkkeet oli muuten jaettu väärin. 

3.3.6 Sosiaalihuollon järjestämä päihdehoito 

Joissakin päihdehoitolaitoksissa asutaan kuntoutuessa pitkään ennen oman asunnon löytymistä ja laitos saattaa 
muodostua asukkaalle omaksi kodiksi, josta ei enää halutakaan muuttaa pois. Päihdehoitolaitoksen asukas mieltää 
oman huoneensa omana yksityisenä reviirinään, mutta laitoksesta vastuussa oleva työntekijä mieltää sen osittain 
myös yhteiseksi tilaksi, josta työntekijä on myös vastuussa. Tästä saattaa seurata rajankäyntiä siitä, missä menee 
yksityisyyden raja. Asuntolan työntekijät ovat vastuussa koko laitoksen turvallisuudesta ja tulkitsevat laitoksessa 
asuvan yksityisyyttä toisin kuin asukas itse. 

Yksityisyyteen liittyen eräs päihdehoitolaitoksen asukas otti yhteyttä, kun laitokseen oltiin asentamassa 
valvontakameroita, asiakkaan tulkinnan myös asukkaiden huoneisiin. Asiakas piti sitä yksityisyyttään loukkaavana. 
Epäselvyyttä on välillä tuottanut myös se, millaisia esineitä huoneessaan saa pitää ja millaisia ei. 

Päihdehoitoa järjestetään myös Espoon ulkopuolella. Jokunen yhteydenottaja on ollut sitä mieltä, että Espoon 
kustantamat hoitojaksot jäävät liian lyhyiksi, omat voimat eivät riitä vielä uudenlaisessa arjessa selviytymiseen 
avohoitojaksoon asti. Eräässä tapauksessa jatkohoitoa olisi puoltanut myös laitoksen psykiatri, mutta Espoon 
kriteerien perusteella pitempää hoitojaksoa ei voitu myöntää.  
 
3.3.7 Lastenvalvoja 

Yhteyden saaminen lastenvalvojaan 

Jotkut asiakkaat ovat valittaneet, että lastenvalvojien yhteystietojen löytyminen Espoon kaupungin nettisivuilta on 
ollut vaikeaa. Nettisivuja on kuitenkin saatu korjattua tämän vuoden puolella ja nyt yhteystietojen löytymisen pitäisi 
olla huomattavasti helpompaa. 

Lastenvalvojiin on muutenkin ollut ajoittain vaikea saada yhteyttä, joka saattaa johtua esim. työntekijän vaihtumisesta.  
Tämä on harmillista, jos elatusavun uusimisen ajankohta on lähellä ja talous on tiukalla. 

Muutoksia tapaamisoikeuteen  

Useimmiten lastenvalvojien toimintaa koskevat yhteydenoton liittyvät vanhempien väliseen erimielisyyteen lasten 
tapaamisoikeudesta. Useasti keskinäisiä erimielisyyksiä käsitellään lastenvalvojan luona ja tapaamiset saattavat olla 
turhauttavia kaikille osapuolille, kun sopimusta ei saada syntymään. 

Apua haetaan, kun toinen osapuoli haluaa laajentaa omaa tapaamisoikeuttaan. Saatetaan joskus kokea, että työntekijä 
on toisen osapuolen puolella. Apua haetaan myös silloin, kun lasten tapaamiset eivät toteudu sovitulla tavalla. Joskus 
ollaan myös huolissaan toisen vanhemman käyttäytymisestä, epäillään toista vanhempaa väkivaltaisuudesta ja 
päihteitten käytöstä. 
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4. TERVEYSPALVELUITA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT 

4.1. Tietoa yhteydenottajista 
 

                   

 
Yhteydenottajien jakauma on pysynyt lähes samana edellisvuoteen nähden. Yhteydenottajina on useimmiten 
terveydenhuollon asiakas itse, jo tietosuojalainsäädännönkin vuoksi. Kun yhteydenottajana on omainen, kysymys on 
useimmiten Espoon uudesta sairaalasta, jossa on huonokuntoisia pitkäaikaissairaita. Tai sitten yhteydenotto saattaa 
koskea myös kotisairaanhoitoa, jonka asiakkaat ovat niin ikään usein myös huonokuntoisia ja omaiset ovat huolissaan 
heidän selviytymisestään kotisairaanhoidon varassa. 

 

 

 

Yhteydenottajien sukupuolijakauma on säilynyt suunnilleen samana edelliseen vuoteen nähden, sekä miesten että 
naisten määrä on vähentynyt. Vaikka alaikäiset taulukossa mainitaankin erillisenä ryhmänä, niin yhteydenottajana on 
kuitenkin aikuinen läheinen, vaikka asia koskeekin alaikäistä. 
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Yhteydenottotavoissakaan ei ollut tapahtunut kovin suurta muutosta edelliseen vuoteen nähden. Puhelimitse 
tehtyjen yhteydenottojen määrä oli vähentynyt. 
 

 
 

Enemmän kuin kerran asioivien määrä on vähentynyt ja sitä voi pitää myönteisenä kehityksenä. Yleensä asiakkaan 
yhteydenotossa/yhteydenotoissa selvitellään yhtä tapahtumaa ja toivottavaa on, että potilasasiamies pystyisi 
yhdellä kerralla neuvomaan asiakasta riittävän hyvin, että asiakas pystyisi sen jälkeen itsenäisesti etenemään asiansa 
hoidossa, tarvittaessa valitusteitse.  

 
4.2 Yhteydenottojen aiheet 
 

 

Tehdyn tilaston perusteella voisi ajatella, että lähes kaikilla muilla osa-alueilla, paitsi hoitovirhe- epäilyjen kohdalla 
tilanne on parantunut. Täytyy kuitenkin muistaa, että potilasasiamiehen tilasto on vain jonkinlaista suuntaa-antava. 
Moni asiakas ei ota yhteyttä sen pelossa, että viralliset valitukset heikentävät palvelua, tai he pitävät asiaa 
vähäpätöisenä tai eivät tiedä, kuinka valitus tehdään tai he eivät osaa odottaakaan parempaa palvelua. 

 
 

 

340

163

337

233

kyllä ei

Uusi asiakas 2018 ja 2017

2018 2017

205

69 66 62 53 52 43 40
25 21 20 14 10 10 8 8 7 6 5 3 3 2

166

87
111

54
66

21

77 75

38 38

9 9 14 5 9 4
30

7

Yhteydenottojen aiheet 2018 ja 2017

2018 2017



18 

 

4.3 Palveluyksikköjä koskeva tilasto 
 

 

 
Tilastossa näkyvä yksityinen terveyspalvelu kunnan ostopalveluna koskee lähinnä Oma Lääkärisi -asemia, joiden 
palvelut Espoo ostaa Mehiläiseltä 

Merkille pantavaa on myös HUS:ia koskevien yhteydenottojen suuri määrä. Jorvissa asioivat potilaat päättelevät 
usein virheellisesti, että myös Jorvin potilasasiamiehenä toimii Espoon kaupungin potilasasiamies. Näiden väärään 
paikkaan tehtyjen yhteydenottojen määrää saataisiin ehkä vähenemään HUS:in oman tiedottamisen avulla. 
Yhteydenotoista väärälle potilasasiamiehelle koituu asiakkaalle kohtuutonta haittaa. 
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Edelleenkin suurin määrä yhteydenotoista koski terveyskeskuksia, mutta terveyskeskuksissa myös asioidaan eniten. 
Seuraavaksi eniten, kuitenkin vain lähes viidesosan verran verrattuna terveyskeskuksiin, otettiin yhteyttä suun 
terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Espoon sairaalaa koskevia yhteydenottoja oli lähes yhtä paljon kuin suun 
terveydenhuolto koskevia.   

Huomionarvoista on päihdehoitoa koskevien yhteydenottojen väheneminen. 

 

4.3.1 Terveyskeskukset 

Pääsääntöisesti terveyskeskuksissa toimitaan hyvin. Terveyskeskuksissa toimii paljon eteviä ja työhönsä sitoutuneita 
lääkäreitä, joille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä vieläkin parempaa työtä, mikä edellyttäisi suurempaa resurssointia. 
Tiukassa aikataulussa (30 min.) tulisi lääkärin tutkia potilas, potilaslain mukaan antaa potilaalle selvitys hänen 
terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Mahtaako siihen olla aina 
aikaa, etenkin kun omalääkärijärjestelmän poistuttua lääkärin pitäisi ilmeisesti vastaanottoajalla ehtiä tutustua myös 
potilaan hoitohistoriaan?  

Olisi hyvä, jos potilas poistuessaan lääkärinvastaanotolta kokisi saaneensa riittävästi tietoa sairaudestaan, sitä 
koskevasta hoitosuunnitelmasta, hoitovaihtoehdoista, ennusteesta ja riskeistä ja siitä, miten tulla toimeen oireiden 
kanssa odotellessa mahdollista jatkohoitoon pääsyä. 

Reunaehtoja hoidon antamisessa 

Käypä hoito -suositukset ja sisäiset toimintaohjeet ovat varmasti erinomainen apu ja ohjenuora lääkäreitten 
työskentelyyn, mutta siitä huolimatta asiakkaat tulisi ehtiä kohdata yksilökohtaisesti ja lääkäreille tulisi antaa siihen 
riittävästi liikkumavaraa.  Valitusten perusteella jää vaikutelma, että lääkäreitten toimintaa säätelevät oman 
tietämyksen lisäksi sekä sisäiset toimintaohjeet, että ajan puute. Mikäli lääkäreillä olisi enemmän mahdollisuuksia 
itsenäiseen päätöksentekoon esim. jatkotutkimuksiin lähettämisessä, ainakin joiltakin potilasvahingoilta vältyttäisiin.  

Potilasasiamiehelle on tullut useampia yhteydenottoja hoitovirheistä, jotka johtuvat siitä, että ei ole tutkittu riittävästi 
tai ei ole otettu potilaan kertomia terveysongelmia vakavasti. Joissakin tapauksissa jatkotutkimus olisi saattanut joko 
nopeuttaa paranemista tai estää pysyvän vaurioitumisen. Valituksia tällaisista potilaan kertomista ”hoitamatta 
jättämisistä” tulee erityisesti tuki- ja liikuntaelimiä koskevista ongelmista, mutta myös muunlaisista perusteellisempaa 
tutkimusta edellyttäneistä terveysongelmista, kuten kasvain tai pitkälle edennyt veritulppa. 

Hoitoon pääseminen 

Ongelmaksi koetaan välillä, että lääkäriä tapaamaan ei pääse, vaikka itse sitä haluaisi. Puhelimitse yhteyttä otettaessa 
vastassa on sairaanhoitaja, joka arvioi tarpeen lääkärille pääsystä näkemättä potilasta. Puhelimitse tehtyä 
terveydentilan arviointia saattaa hankaloittaa se, että asiakas ei osaa kuvailla omaa terveydentilaansa tarpeeksi hyvin 
ja sairaanhoitaja saattaa nojata liiaksi annettuun ohjeistukseen siitä, mikä vaiva edellyttää lääkärille pääsyä ja mikä ei. 

Kuulin viime vuonna eräältä asiakkaalta, että onneksi potilaalla on oikeus vaatia päivystävä lääkäri paikalle, jos kokee, 
että sairaanhoitajan sairauden arvio ei ollut riittävä. Tästä oikeudesta olisi hyvä tiedottaa asiakkaille laajemminkin, 
esim. Espoon nettisivuilla ja terveysasemien ilmoitustaululla. 

Useimmiten hoitoa saa, jos asiakkaalla on siihen vaadittavat taidot ja tietämys. Jos on nuori, ulkomaalainen tai muuten 
vain tietämätön siitä, kuinka palvelujärjestelmä toimii, saattaa joskus olla vaikea tulla kuulluksi ja osata pitää puoliaan. 
Ottaessa yhteyttä puhelimitse terveyskeskukseen pahimmassa tapauksessa luurin toisessa saattaa olla 
asiakaspalvelija, joka ei neuvo miten asiointi toimii, koska pitää itsestään selvyytenä, että kaikki tietävät, kuinka 
terveyskeskuksessa toimitaan. Kaikista arimmat ja itseään huonosti puolustamaan kykenevät eivät aina nykyisissä 
palveluissa pärjää.  
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Jatkotutkimuksiin pääsy 

 
Silloin tällöin valitetaan siitä, että ei päästä jatkotutkimuksiin, vaikka sairauden syy ei ole selvinnyt. Tällaisia 
terveysongelmia ovat usein selkä-, käsi-, polvi-, olkapää- ja vatsaongelmat.  
 
Useimmiten tällaisissa tapauksissa lääkäri on ehkä kohtuullisen varma diagnoosistaan. Olettaisin kuitenkin, että täysin 
varmaa diagnoosia ei voi ilman kuvantamistutkimusta tehdä. Käsitykseni mukaan kuvantamistutkimuksiin ei pääse 
helposti, koska muutenhan niitä käytettäisiin huomattavasti enemmän. Vaikeinta on päästä magneettikuvaukseen, 
sinne saa lähetteen vain erikoissairaanhoidosta, mutta ensiksi pitää saada erikoissairaanhoitoon lähete ja siellä tarve 
arvioidaan uudestaan. 
 
Selkä-, polvi-, olkapää- ja käsivaivoissa annetaan ensin mieluummin lähete fysioterapeutille kuin kuvantamiseen. Näin 
maallikkona menettelisin itse toisin päin, ensin ehkä kuvantaminen, jos diagnoosin saaminen sitä edellyttää. Mutta 
voin hyvin olla väärässäkin. Vasta ongelman tarkan paikantamisen jälkeen tulisi saada lähete fysioterapeutille. 
Muutenhan saattaa olla mahdollista, että sekä lääkäri että fysioterapeutti toimivat arvailun varassa. Fysioterapeutin 
saattaa myös olla vaikeaa kohdentaa oikein ohjeitaan, jos tarkkaa tietoa ongelman syystä ei ole saatavilla. 
 
Valitettavasti myös viime vuonna moni yhteydenottaja kertoi hakeutuneensa yksityiselle hoitoon ja/tai 
jatkotutkimuksiin kun hoitoon ei päässyt julkisella puolella. Näiden yhteydenottojen joukossa oli joitakin sellaisia, 
joiden kohdalla voidaan puhua vakavista hoitovirheistä. 
 
Raskauden ehkäisy ja gynekologinen osaaminen 

Raskauden ehkäisyä koskevissa yhteydenotoissa on noussut esille, että on laitettu väärän kokoinen kierukka tai 
käsivarteen asennettavassa ehkäisykapselin asentamisessa on tehty monta virhettä peräkkäin. Näiden hoitovirheiden 
korjaamisesta on seurannut kipua, pahaa mieltä ja rahan menetystä. Asiakas jopa epäili, onko kapselin asettaja saanut 
työhönsä minkäänlaista koulutusta. 

Eräs asiakas puolestaan haki apua epäsäännöllisiin kuukautisiin, mutta häntä ei tutkittu, eikä jatkotutkimuksiin 
lähetetty. Asiakas yritti esitellä toisesta maasta saamiaan tutkimustuloksia terveysaseman lääkärille helpottaakseen 
diagnoosin tekemistä, mutta lääkäri ei pitänyt asiaa huomionarvoisena. Muutaman kuukauden kuluttua potilaalla 
todettiin erikoissairaanhoidossa tulehdus, joka aiheutti raskaana olleelle naiselle komplikaatioita. 

 Mielenterveyspotilaat 

Potilasasiamieheen otetaan yhteyttä myös, kun ei saada hoitoa mielenterveysongelmiin.  Paniikki- ja muista 
ahdistushäiriöistä kärsivien tuntuu olevan vaikea löytää hoitoa terveyskeskuksesta, kuten myös masennuksesta 
kärsivien. Ison Omenan mielenterveys- ja päihdetori palvelee ilman ajanvarausta päivittäin ja sieltä on hyvä aloittaa 
avun hakeminen mielenterveys- ja päihdeongelmiin. 

Eräs masennusta kokenut otti masennuksensa takia yhteyttä ensin terveydenhoitajaan, josta kehotettiin ottamaan 
yhteyttä terveysasemalle. Sieltä asiakas saikin ajan lääkärille, joka antoi lähetteen akuuttipsykiatriaan Jorviin. Sieltä 
lähete palautettiin asiakkaalle, hoitoon ei otettu. Lopputulokseksi jäi neuvottomuus, kun mikään taho ei suostunut 
ottamaan vastaan. 

Lääkkeiden uusiminen ja lopettaminen 

Lääkkeiden uusiminen saattaa myös joskus osoittautua odotettua hankalammaksi. Asiakkaiden yhteydenottojen 

perusteella ongelmia on etenkin unilääkkeiden, psyyken lääkkeiden ja kilpirauhaslääkityksen kanssa. Etenkin uni- ja 

psyykenlääkkeiden käyttö mieluummin katkaistaan kuin lääke uusitaan. Joskus käyttö saattaakin olla jossain määrin 

ylimitoitettua, mutta on myös olemassa asiakkaita, joille lääkkeet ovat ehdoton edellytys arkielämässä pärjäämiseen. 

Myös kilpirauhaslääkkeen tarve ja oikean annostus aiheuttaa ongelmia, eri tahoilla saatetaan TSH-arvoja tulkita eri 

tavoin ja siitä johtuen myös lääkitystäkin arvioidaan eri tavoin.  
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Muualta kuin terveyskeskuksesta saatuja psyyken lääkkeiden uusiminen ei asiakkaiden kertoman mukaan onnistu 
terveyskeskuksessa. Ymmärtääkseni psyyken lääkkeitten uusimiset hoidetaan keskitetysti Empussa. 

 
Ruotsinkielinen palvelu 

 

 

Ruotsinkielisten asiakkaiden antaman palautteen perusteella palvelua ruotsin kielellä on terveyskeskuksissa vaikea 
saada. Palvelua ruotsin kielellä tunnutaan kaipaavan enemmän terveys - kuin sosiaalihuollossa.  

Terveydenhoidossa yhteydenotot ovat koskeneet ajanvarausta, ruotsia osaavan lääkärin palvelujen saamista, 
mielenterveyspalveluita sekä diagnoosien ja epikriisien saamista omalla äidinkielellä, ruotsiksi. Ruotsin kielisillä 
asiakkailla olisi periaatteessa kielilain mukaan oikeus saada palvelut omalla äidinkielellään. Koska monet 
äidinkieleltään ruotsinkieliset pärjäävät kuitenkin hyvin myös suomen kielellä, he, sekä helpottaakseen omaa 
asiointiaan että asiakaspalvelijan työtä, asioivat suomeksi. Tämän joustavuuden takia viranomaisille saattaa syntyä 
vaikutelma, että ruotsinkielistä palvelua ei enää tarvitakaan. 

Potilasasiamieheen on otettu yhteyttä, kun asiakkaan kertoman mukaan ajanvaraukseen yhteyden saaminen kestää 
monia tunteja pitempään kuin suomenkieliseen ajanvaraukseen soittaessa. Suurin osa ruotsinkielisistä asioinee 
ongelmitta suomen kielisellä lääkärillä, mutta monille iäkkäille ruotsinkielisille se voi jo tuottaa ongelmia. Mikä silloin 
neuvoksi, kun omalta terveysasemalta ei löydy ruotsinkielistä lääkäriä? 

Ongelmana on myös palvelu akuuttivastaanotolla. Akuutti hoito tulisi toteuttaa saman päivän aikana, silloin pitäisi 
löytyä ruotsinkielistä palvelua sekä puhelinpalvelussa että akuuttivastaanotolla yhtä nopeasti kuin suomenkieliselle.  
 
Puutteena koetaan erityisesti se, että diagnooseja ei saada ruotsiksi. Kun on kysymys omasta terveydestä, itse kukin 
haluaa saada omasta terveydestään mahdollisimman tarkkaa tietoa ja sen saa ja ymmärtää parhaiten omalla 
äidinkielellään. 

Entä kun se ainoa ruotsia puhuva työntekijä jää työstään muutamaksi kuukaudeksi pois, kuten eräällä ruotsin kielellä 
mielenterveyspalveluita tarjoavalla taholla kävi? Silloin katkos palveluissa tulisi korvata esim. ostopalvelulla ja sijaisen 
hankintaan tulisi olla ajoissa varautunut.  

Esille nousseita epäkohtia ovat myös muistutuksiin annettujen vastineiden saaminen ruotsiksi sekä ruotsin kielisten 
tiedotteiden ajoittainen puuttuminen palveluyksiköistä.   

4.3.2 Suun terveydenhuolto 

Jotkut suun terveydenhuollon asiakkaat ovat omalla kohdallaan kokeneet, että hammashoidossa mieluummin 
vedetään hampaita pois kuin korjataan pitkään. Voiko olla niin, että säilyttävää hammashoitoa pidetään työläänä, 
kalliina ja epävarmana hoitona hampaaseen, jonka elinikä saattaa olla lyhyt, eikä lopputuloksesta ole varmuutta?  

490

6 4

suomi ruotsi englanti

Asiakkaan kieli 2018
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Tällaiset arvelut saatettaisiin välttää sillä, että asiakkaan kanssa käydään hampaan hoitamiseen sekä poistamiseen 
liittyvät hyödyt ja haitat läpi. Itse asiassa potilaslakikin näin edellyttää, mutta onko siihen aikaa kiivastahtiseksi 
mitoitetussa työssä? 

Potilaslaki 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus 

Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja 
niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen 
hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että 
selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. 
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian 
vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta. 

Hoitovirhe 

Asiakkaiden yhteydenottojen perusteella hoitovirheitä tapahtuu enimmäkseen hampaita poistaessa tai juurihoitoa 
annettaessa. Jotkut asiakkaat ovat valittaneet kovakouraisuudesta hampaita poistettaessa ja muutaman kerran on 
kuulemma käynyt niinkin, että vahingossa on poistettu väärä hammas tai vioitettu viereisiä hampaita tai 
hammasrakenteita. 

Valituksia on tehty myös siitä, että reikiä tai tulehduksia hampaissa ei ole havaittu ajoissa, vaikka ne on tutkittu. Tästä 
saattaa koitua suurempiakin ongelmia, jos hammastutkimus on tehty tulevaa leikkausta varten, jossa edellytetään, 
että kaikki hampaat ovat kunnossa ja näin ei olekaan. Kytevät tulehdukset saattavat aiheuttaa komplikaatioita 
leikkauksessa.    

Hoitovirheisiin lukeutuu myös, jos vahingossa paikataan väärä hammas, hammas halkeaa tai hampaan hoidosta syntyy 
purentaongelmia. 

Eräs asiakas koki, että häneltä oli otettu useampia hampaita pois ilman suostumusta. Asiaa tulkin kanssa selvitellessä 
kävi ilmi, että asiakas ei todennäköisesti ollut ymmärtänyt minkälaisen hoitosuunnitelman lääkäri on asiakkaan 
kohdalla päättänyt ja yhteisen kielen puuttuessa asiakas ei ollut lääkärin näkemyksiä ja suunnitelmaa ymmärtänyt. 

Suun terveydenhuollossa on jo työn luonteestakin johtuen vuorovaikutus hankalaa (potilas suu auki, eikä pysty 
puhumaan). Jos lisäksi asiakas ei ymmärrä hyvin suomea ja on peloissaan, saattaa olla vaikea tulla molemmin puolin 
ymmärretyksi. 

Pienten lasten hoito 

Anestesiassa tapahtuvasta pienten lasten hoidosta tuli viime vuonna kaksi valitusta hoidon laadusta. Valitukset 
koskivat ongelmia hoidosta. 

Valittaminen hoidosta 

Monesti valitettaessa hammashoidon laadusta ei haluta korvauksia, halutaan vain saattaa asia tiedoksi, että jatkossa 
oltaisiin varovaisempia. 

Jotkut asiakkaat haluavat kuitenkin korvauksia, etenkin jos hoito on vahingoittanut hammaskruunua tai siltaa. Myös 
siihen, että luukusta tipahtaa lasku hoidosta, joka koetaan hoitovirheeksi, ollaan hyvinkin tyytymättömiä. 

On myös yhteydenottoja, etenkin hampaitten juuriin katkenneista neuloista, jotka asiakkaan kokeman mukaan alkavat 
aiheuttaa ongelmia vasta monen vuoden päästä.  
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Muistutuksen tekemisessä Espoon kaupungille ei ole aikarajaa ja kantelun tekemisessä Aluehallintovirastoon 
vanhentumisaika on kaksi vuotta. Potilasvakuutuskeskus, josta asiakas voi anoa rahallista korvausta, ei tällä hetkellä 
ota käsittelyyn kolmea vuotta vanhempia asioita. Kolme vuotta lasketaan siitä, milloin ongelma on havaittu. 

4.3.3 Espoon sairaala 

Espoon sairaala käsiteltiin aiemmissa selvityksissä nimellä terveyskeskusosastot. 

Palliatiivinen - vai kuntouttava hoito 

Ehkä eniten otetaan yhteyttä asioissa, jotka koskevat sairaalahoidossa edesmenneitä omaisia. Ollaan epätietoisia siitä, 
onko hoidossa tehty kaikki voitava, kuinka potilasta on hoidettu, minkälaista lääkitystä potilas on saanut? Eräs 
yhteydenottaja ihmetteli sitä, että omainen käveli omin jaloin sisään sairaalaan, mutta vointi heikentyi sairaalassa niin 
paljon, että potilas menehtyi. 

Muutaman omaisen mielestä potilaille on suositeltu liian helposti elvytyskieltoa. Näissä tapauksissa omaisten mielestä 
potilas on ollut vielä niin hyväkuntoinen, että omaiset toivoisivat kuntoutusta. 

Erään yhteydenottajan mielestä omaisen tehdessä kuolemaa kipulääkityksen antamisessa oli monia ongelmia. Vaikka 
pyyntöön myönnyttiin, toteutus jäi kuitenkin heikoksi. Lääkäriä ei oikein tahtonut löytyä ja sitten esille nousi vielä 
teknisiä ongelmia. 

Ongelmia hoidossa  

Yhteydenottajilla on ollut ongelmia niin muun henkilökunnan kuin lääkäreiden kanssa. Lääkäreiden kanssa ongelma 
tuntui olleen lähinnä lääkärin tavoittamisessa.   

Jotkut yhteydenottajat ovat kokeneet, että valitettavasti ns. ”hyvien” hoitajien lisäksi heidän omaisiaan on hoitamassa 
myös tylyjä ja palveluhaluttomia hoitajia. Omaiset viestittävät myös vierailun aikana havaitsemistaan vaaratilanteista 
ja riittämättömästä hoidosta.  

Eräälle Espoon uuteen sairaalaan kuntoutukseen siirretylle leikkauspotilaalle koitui kohtuuttoman paljon kipuja siitä, 
että kesti kauan ennen kuin lähettävän tahon ja sairaalan välillä päästiin yksimielisyyteen siitä, mikä on potilaalle 
sopiva määrä kipulääkettä. 

Espoon sairaalassa asioinut omainen ei löytänyt laatikkoa, jonne voi antaa palautteet. Espoo.fi -nettisivuilla on 
jokaisella sivulla oikeassa yläkulmassa palkki, jonka kautta voi antaa palautetta. Tämä palautekäytäntö ei ole itsestään 
selvä kaikille asiakkaille, eivätkä kaikki sitä välttämättä huomaa, niin hyvin kuin se onkin saatavilla. Palautteen 
antamisen väylistä olisi hyvä tiedottaa myös sairaalan osastoilla. Vanha keino, palautelaatikko, olisi myös hyvä olla 
jossain nurkassa. 

Erään asiakkaan ehdotus Espoon sairaalan toiminnan parantamiseksi oli työtyytyväisyyden mittaus sekä 
henkilökunnan mukaan ottaminen toiminnan kehittämisprojektiin. 

Kotiutukset 

Useiden yhteydenottajien mielestä kotiutukset sairaalasta alkavat liian varhain kovin huonokuntoisille vanhuksille. 
Koetaan, että kotisairaanhoidon palvelut eivät riitä turvaamaan kotiutujan asumista itsenäisesti yksin. Kotiutuessaan 
useimmiten hyvin pitkästä hoidosta, itsenäinen selviytymiskyky mahdollisesti heikentyneenä, ikääntynyt kotiutuja 
tarvitsisi riittävästi tukea ja seurantaa tai aivan toisenlaisen asumismuodon.  

Kun yhteydenottajien mielestä, jotka ovat omaisia, naapureita tai muita läheisiä, sairaalasta kotiutuja ei ilmiselvästi 
pärjää enää yksin kotonaan, he puhuvat jopa heitteille jätöstä. 

Eräs omainen koki, että kotiutumisen jälkeistä aikaa ei kukaan seuraa, kotiutunut jää täysin omaisten seurantaan, 
mikäli sellaisia on. Sama omainen koki myös, että mikään taho ei kanna kokonaisvastuuta kotona asuvan vanhuksen 
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terveydenhoidosta. Omaisen mielestä HUSLAB ja kotiutushoitaja eivät kommunikoi keskenään, vanhukselle soitetaan 
laboratoriotuloksista ja uusista lääkeannosteluista, vaikka vanhusdementian vuoksi ohjeet eivät pysy vanhuksen 
muistissa.   

Kotiutuja oli omaisen mukaan eräässä tapauksessa siinä kunnossa, ettei edes tunnistanut olevansa kotonaan. Joten 
omainen pelkäsi, että jos kotiutuja lähtee ulos, hän ei osaa tulla enää itse takaisin ja paleltuu ulkona.   
 
Eräällä yhteydenottajalla oli valmiiksi mietittynä kehittämisehdotukset ja lainaan tässä hänen ehdotustaan malliksi: 
 

1. Kotiuttamisesta on aina sovittava etukäteen asianosaisten kanssa.   
2. On varmistettava, että viesti on mennyt perille. Ei riitä, että tietojärjestelmän kautta on ilmoitettu asiasta. On 

myös saatava vahvistus siitä, että viesti on mennyt perille ja se on ymmärretty. 
3. Kotiuttamistiimin käyttö pakolliseksi (nyt se on harkinnanvarainen) sellaisissa tapauksissa, jossa kotiutettavalla 

ei ole omaisia kotona. 
4. Vastuiden jako on selkeytettävä, eli kuka vastaa yhteydenotoista tukihenkilöön, kotihoitoon, edunvalvojaan. 

Yhteydenottajan käymien puhelinkeskustelujen pohjalta näyttää siltä, että vastuunjako on epäselvä.  Tämä 
vastuunjako on myös selvästi tuotava esiin Espoon Sairaalan web-sivustolla 

 
4.3.4 Mielenterveyspalvelut 

Tämän osion alle sijoitan myös maininnan sittemmin menehtyneestä asiakkaasta, joka ei kuulunut kokonaan oikein 
millekään sektorille ja ehkä sen takia mikään taho ei ottanut ”omistajuutta” asiakkaan asiassa. Myös minulla oli 
vaikeuksia sijoittaa selvityksessäni kyseistä asiakasta oikeaan osioon. Kyseinen asiakas asioi sekä terveyskeskuksessa, 
päihdehoidossa että erikoissairaanhoidossa.  

Menehtyneen potilaan ystävä otti yhteyttä, koska oli pettynyt siihen, kuinka vaikeaa ystävän oli ollut saada palveluita. 
Ensiksi ystävä haki apua väsymykseensä terveyskeskuksesta. Asiakkaalla oli väsymyksen lisäksi päihdetausta, hän oli 
korvaushoidossa ja lisäksi hänellä oli myös neurologinen ongelma. Asiakasta ei terveyskeskuksessa hoidettu, koska 
päihderiippuvainen ei yleisen käsityksen mukaan pysty sitoutumaan hoitoon. Kyseinen asiakas pääsi muutamaksi 
päiväksi Jorvin psykiatriselle hoitoon, mutta kotiutettiin myös sieltä nopeasti. Mitään pysyvämpää hoitopaikkaa ei 
osattu osoittaa. Asiakkaan ystävä on vasta myöhemmin kuullut, että ystävälle olisi saattanut olla olemassa sopiva 
hoitopaikka, Helsingissä toimiva päihdepsykiatrinen sairaala.  

 
4.3.5 Terveydenhuollon järjestämä päihdehoito 
 
Lääkitys ja päihdetausta 
 
Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeitten (PKV -lääkkeet) määräämisessä on edelleenkin ongelmia. Jos lääkettä on 
käyttänyt pitkään, lääkkeen käyttö tulisi lopettaa hallitusti, yhteisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkkeen käytön 
lopettaminen kertaheitolla saattaa aiheuttaa asiakkaalle pahoja terveysongelmia. 
 
Toisena lääkkeiden käyttöön liittyvänä ongelmana on esille noussut asiakkaan päihdetausta. Mikäli asiakkaalla on 
taustalla päihteitten käytön historiaa tai hän on vieroitushoidossa, lääkkeiden määräyksessä nousee esille ongelmia 
esim. oikean annostuksen löytämisessä kipulääkityksessä tai sopivien PKV -lääkkeiden löytämisessä. Terveydenhuollon 
henkilöstöllä ja asiakkaalla saattaa olla hyvinkin eriävä näkemys lääkityksen turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta.   
 
On myös valitettu siitä, että Ompussa annettavan vierotuksen kesto on liian lyhyt.  Asiakkaan näkemyksen mukaan 
buprenorfiinista vierottaminen kestää kuukauden, mutta Empussa saa olla vain kaksi viikkoa, jona aikana ei ehditä 
asiakkaan mielestä kovin yksilökohtaisesti asiakkaan tilanteeseen paneutua. 
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K-klinikka 

 
K-klinikalta (vieroitushoito) tulee myös yhteydenottoja. Usein ne koskevat tiukkaa säännöstöä, johon korvaushoidossa 
olevien edellytetään sitoutuvan. Jotkut korvaushoidossa työssäkäyvät asiakkaat kokevat ongelmallisena sen, että 
työaikojen perusteella ei voi saada joustoa K-Klinikan käyntiajoissa. 
 
Lisäksi lääkäriä haluttaisiin tavata useammin ja toivottavaa asiakkaiden mielestä olisi, että lääkäri olisi päihteisiin 
erikoistunut erikoislääkäri. 
  
4.3.6 Kotisairaanhoito 

Kotisairaanhoidon puutteita  
 
Kotisairaanhoidon takia sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä silloin kun palvelut eivät toimi; ei suoriteta 
sovittuja toimenpiteitä ja lääkkeiden antamisessa on puutteita. 

Ongelmia on myös joskus aiheuttanut verikokeen otto kotona. Erään virheellisen toimenpiteen johdosta asiakas oli 
suurissa kivuissa verenpurkauman takia. Omaisen mielestä kotisairaanhoitajan olisi tullut jäädä paikalle ja toimittaa 
asiakas välittömästi terveyskeskukseen. Hoitaja kuitenkin poistui heti toimenpiteen jälkeen, vaikka veren tulo ja 
turvotus ei lakannut.  

  

5.REKISTERITIETOJEN TARKISTUS JA KORJAUS SEKÄ LOKITIEDOT 

Asiakkaat haluavat yhä enenevässä määrin tarkistaa eri rekistereihin itsestä merkittyjä tietoja. Uskoisin, että halu 
nähdä rekisteritietoja lisääntyy vielä entisestään Kanta.fi -palvelun myötä, jossa jokaisella on oikeus tutustua itsestä 
rekisteriin merkittyihin tietoihin. 

Yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä myös siitä syystä, että pyydettyjen tietojen saaminen kestää 
kovin kauan. Tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyvän tiedon mukaan itsestä tulisi saada pyydetyt rekisteritiedot 
kuukaudessa, mutta usein tietojen saaminen kestää kauemmin. 

Tähän on monia syitä. Rekisteritietojen saannin prosessissa on mukana monta tahoa, osa tiedoista on paperiarkistossa 
ja ehkä myös viranomais- ja hoitotahot ovat vielä tottumattomia asiakkaiden rekisteritietojen toimittamiseen. Etenkin 
yksityisiltä taholta, esim. joistakin hoivakodeista, asiakkaiden mukaan rekisteritietojen saaminen on vielä hankalaa. 
Hoivakodeissa tuntuu olevan vielä paljon epäselvyyttä siitä, kenelle ja mitä tietoja saa antaa. 

Tietojen saaminen asiakkaan terveydentilasta tai saadusta hoidosta ja hoivasta voi osoittautua melko hankalaksi, jos 
kyseinen asiakas on muistiongelmainen, eikä pysty itse huolehtimaan tai kertomaan asioistaan. Hoitotaholla saattaa 
olla suuria vaikeuksia tulkita, kenelle, jos ylipäätään kenellekään, voi asiakkaan tiedoista kertoa. Ongelmallisinta lienee, 
mikäli ketään omaisista ei ole ehditty ennen asiakkaan sairastumista esim. dementiaan tai Alzheimeirin tautiin hakea 
kyseisen asiakkaan viralliseksi edunvalvojaksi. 

Rekisteritiedot vainajasta 
 
Kohtuullisen usein pyydetään rekisteritietoja myös vainajasta, lähinnä hänen hoitotiedoistaan välittömästi kuolemaa 
edeltävältä ajalta.  
 

Potilaslaki 13 §  
Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta 
kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä 
tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi 
tai toteuttamiseksi; luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun 
tarkoitukseen. 
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Rekisteritietojen korjaaminen 
 
Rekisteritietojen korjaus ei myöskään suju nopeasti. Jos kyseessä on ilmiselvä virhemerkintä, tietojen korjaus käy 
suhteellisen nopeasti. Mikäli viranomaisen ja asiakkaan näkemys merkinnän oikeellisuudesta poikkeavat toisistaan, 
saattaa asiakkaalla olla edessään pitkä prosessi yrittäessään osoittaa, että hänen näkemyksensä asiasta on oikeampi. 

Jos on tyytymätön saamaansa päätökseen tekemästään korjausvaatimuksesta, päätöksestä on mahdollisuus valittaa 
tietosuojavaltuutetulle.  

Lokitietojen saaminen 

Kanta.fi rekisterissä on mahdollisuus käydä tarkastamassa, kenelle omia terveysrekisteritietoja on luovutettu.  

Tämän lisäksi asiakkaalla on oikeus yleisemminkin tarkastaa, kuka on käynyt katsomassa hänen rekisteritietojaan. 
Mikäli viranomainen, jolla on pääsy rekisteriin, on aiheetta käynyt katsomassa asiakkaan tietoja, sitä pidetään 
henkilörekisteririkoksena.  

Näitä ns. lokitietoja voi pyytää lokitietojen tarkastuslomakkeella. Kaikki tietojen tarkastamiseen ja korjaukseen liittyvät 
lomakkeet löytyvät Espoon ’Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet’-nettisivulta. 

Erään yhteydenottajan mukaan Espoossa käytössä olevat omien rekisteritietojen hakeminen postitse lomakkeilla, 
joissa yhteystietona on vain postilokero, on kovin mystistä ja vanhanaikaista. Vantaalla tietopyyntölomakkeet voi 
palauttaa henkilökohtaisesti moneen asiointipisteeseen, Helsingissä tarkastuspyynnöt voi tehdä sekä sähköisesti että 
kirjallisesti. Kirjallisten pyyntöjen palautustapaa en onnistunut Helsingin sivuilta löytämään.  

 
6.ASIAKASMAKSUT 

Sekä sosiaalihuollossa että terveydenhuollossa maksetaan asiakasmaksuja.  

Terveydenhuolto 

Terveydenhuollossa on ollut tyytymättömyyttä siihen, että toisin kuin sairaalahoito, kotisairaanhoito ei kerrytä 
maksukattoa. Näin olleen kotisairaanhoidon jatkuessa pitkään, kulut voivat nousta hyvin suuriksi. 

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on sekin ongelmallista, jos hoitoa saa monilta eri tahoilta. Maksukatto on 
huomaamatta saattanut täyttyä ja sen pähkäileminen, mistä ja miltä ajalta rahoja voi periä, vaatii etenkin byrokratiaan 
tottumalta paljon. On myös asiakkaita, jossa asiakas ei enää itse pysty seuraamaan maksukaton täyttymistä. Mikä taho 
huolehtii siitä hänen puolestaan? Tai kun on kyseessä henkilö, jonka omainen hoitaisi toimintakyvyttömän asioita 
tämän puolesta, mutta tietosuojarajoitusten puolesta ei saa sitä tehdä? 

Eduskunnalle annettiin 13.12.2018 käsittelyyn ehdotus uudeksi asiakasmaksulaiksi, joka voimaanastuessaan laajentaa 
maksukaton piiriin kuuluvia maksuja ja helpottaa maksukaton täyttymisen seuraamista. Maksukattoon sisällytettävien 
palvelujen määrä laajenee uudistuksessa. Asiakkaan ei myöskään tarvitse enää itse tarvitsisi seurata, milloin 
maksukatto ylittyy. Maakunta vastaisi seurannasta. 

Tähän asti maksukattoon on laskettu mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, 
sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sekä 
kuntoutushoidon maksut. Ehdotuksen mukaan uusina maksuina laskettaisiin mukaan suun terveydenhuollon käynti- 
ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, ensihoitopalvelun maksut sekä 
toimeentulotuella maksetut maksut. 
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Pitkäaikaisasuminen 

Paljon hämmennystä on asiakkaissa aiheuttanut pitkäaikaishoidon maksuissa se, että kolmen hoitokuukauden jälkeen 
maksu määritellään asiakkaan tulojen mukaan. Myös puolison tulot lasketaan mukaan, mikäli pitkäaikaishoitoa saava 
on asunut avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa ennen joutumistaan laitoshoitoon. Laskuun vaikuttaa myös 
se, kumpi puolisoista on suurituloisempi.    

Eräässä mielenterveysyksikössä puolestaan asujilla aiheutui kohtuuttomia kuluja, kun vuokran laskuttaja vaihtui. 
Vaihtumisen jälkeen laskutus laahasi asiakkaan kertoman mukaan kaksi kuukautta jäljessä. Yhdellä kertaa asukkaalle 
tuli maksettavaksi usean kuukauden vuokrat. Monet kyseisessä yksikössä ovat eläkkeen varassa ja eläkkeestä ei kovin 
suuria summia pysty kerralla maksamaan. 
 
Ajan peruuttamatta jättäminen 

Joitakin yhteydenottoja on tullut siitä, että asiakas on perunut varatun lääkäriajan liian myöhään ja saanut siitä laskun, 
50,80 €. Terveysaseman mukaan aika pitää perua edeltävänä päivänä ennen klo 14 ja siitä kerrotaan Espoon kaupungin 
sivuilla. Asiakas vetoaa siihen, että ei voi odottaa, että kaikilla olisi internet käytössä ja sieltä osaa hakea tietoa. Tämä 
on aivan totta, siksi olikin hyvä, että terveysasemilla tiedotetaan siitä, mihin mennessä aika on peruutettava, ettei 
laskua tule.  

 
7. LOPUKSI 

Asiakkaan kohtaaminen 

Sosiaali- ja potilasasiamies Unto Ahvensalmi kiinnitti vuoden 2008 selvityksessään huomiota mm. siihen, että asiakkaat 
ja viranomaiset puhuvat ”eri kieltä”. Hänen mielestään vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa voidaan parantaa 
järjestämällä palveluita asiakaslähtöisemmin, esim. lisäämällä neuvontaa, parantamalla tiedottamista kuntalaisille ja 
lisäämällä konkreettista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Kehitys ei ehkä kymmenessä vuodessa ole mennyt tähän 
asiakaslähtöiseen suuntaan, yhä enemmän siirretään palveluita nettiin, sähköisiin asiointijärjestelmiin, yksiköitä 
yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, työntekijät vaihtuvat entistä useammin. Asiakas kohtaa yhä harvemmin 
henkilökohtaisen työntekijän omalla lähialueellaan.  

Asiakkaan näkökulmasta kohtaamisten epäonnistumisissa ei yleensä ole kysymys yksittäisen työntekijän käytöksestä, 
vaan palvelujen järjestämistavasta ja esimerkiksi sisäisistä toimintaohjeista, jotka eivät tue asiakaslähtöistä palvelua. 
Asiakas odottaa välittämistä ja asian kokonaisvaltaista käsittelyä, ei byrokraattista vain ’yksi asia kerrallaan’ -käsittelyä. 
Sosiaalipuolella asiakas kohtaa useimmiten sosiaaliohjaajan, jolla ei välttämättä ole tarvittavaa valtaa tehdä päätöstä 
asiakkaan asiassa. Terveyspuolella akuuttipäivystyksessä asiakas kohtaa sairaanhoitajan, joka määrittelee asiakkaan 
terveysongelman ja tarvitseeko asiakas lääkäriä. Molemmissa tapauksissa asiakkaalle jää epävarma olo, tulivatko nyt 
kaikki hänen asiaansa vaikuttavat seikat huomioitua. Tekikö varsinainen päätöksentekijä toisen käden tiedon varassa 
oikean päätöksen?  

Asiakkaat toivovat myös tietoa siitä, kenen kanssa ovat tekemisissä. Nimilaput puuttuvat usein. Asiakkaiden mielestä 
sosiaali- ja terveyspuolen toimijat eivät myöskään aina esittele itseään, asiakkaille jää välillä epäselvä kuva siitä, kenen 
kanssa ovat asioineet ja mitä tahoa viranomainen edustaa? Etenkin kotiin tuotavissa palveluissa olisi ensiarvoisen 
tärkeää asiakkaan tietää, minkä niminen ja mitä tahoa viranomainen tai hoitaja edustaa. 

Asiakkaat ovat toivoneet myös lääkäreille soittoaikoja tai jonkinlaista mahdollisuutta saada tarvittaessa lääkäriin 
yhteys myös vastaanoton jälkeen.  

Tiedottaminen ja palautteet 

Silloin kun työntekijöitä puuttuu tai vaihtuvuus on suuri, korostuu tiedottaminen, neuvonta ja vuorovaikutus 
entisestään. Kun palvelut tuntuvat etääntyvän ja jossain määrin muuttuvan ”liukuhihnamaisiksi”, olisi hyvä lisätä 
ainakin resurssia tiedottamiseen. Toivottavaa tietysti olisi, että tämän lisäksi saataisiin myös lisäresurssia perustyöhön, 
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jotta aikaa jäisi laadukkaaseen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa ja hyvät ammattilaiset sosiaali- ja terveyspuolella 
saisivat tehdä työnsä kunnolla. Asiakkaiden yhteydenottojen perusteella vaikuttaisi siltä, että kun henkilökohtaista 
työntekijää ei ole, asia aloitetaan monta kertaa alusta. Se on myös resurssien tuhlausta. 

Myös puhelintiedotteet tulisi pitää ajan tasalla. Työntekijän vaihtuessa kyseisen työntekijän tiedote tulisi välittömästi 
päivittää ja korvata uusilla yhteystiedoilla. 

Yksikköjen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät Espoo.fi -sivuilta melko hyvin Espoo.fi -nettisivuilta.  Ainakin 
terveydenhuollon, lastensuojelun ja pakolaistyön esimiesten yhteystiedot löytyvät hyvin, mutta muutamien 
yksiköiden kohdalta esimiesten yhteystiedot puuttuvat. 

Espoon sairaalassa asioinut ei löytänyt laatikkoa, jonne voi antaa palautteet. Espoo.fi -nettisivuilla on jokaisella sivulla 
oikeassa yläkulmassa palkki, jonka kautta voi antaa palautetta. Tämä palautekäytäntö ei ole itsestään selvä kaikille 
asiakkaille, eivätkä kaikki sitä välttämättä huomaa, niin hyvin kuin se onkin saatavilla. Olisi hyvä, jos nettipalautteen 
rinnalla olisi käytössä vielä palveluyksiköissä palautelaatikot. 

 
Muistutukset 

Kun asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, palveluun tai kohteluun hän voi tehdä muistutuksen. Muistutuksen 
tekeminen on asiakkaan tai potilaan lakisääteinen oikeus. Muistutuksen välityksellä saadun palautteen avulla 
terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen järjestäjä voi kehittää toimintaansa. 

Palvelusta vastaava esimies vastaa tehtyyn muistutukseen kuukauden kuluessa. Annettuun vastaukseen ei voi hakea 
muutosta. Muistutuksen tekeminen ei poista oikeutta tehdä myös kantelua asiasta terveydenhuoltoa tai 
sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. Usein asiakas tai potilas tekee myös kantelun, mikäli hänen muistutukseen 
saamansa vastine ei hänen mielestään riittävän hyvin selitä saatua palvelua. 
 
Valitettavan usein käy myös niin, että lääkäri, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, jota muistutus koskee, ei ole enää 
kaupungin palveluksessa, kun esimies alkaa selvittämään asiaa. Asiakkaat kokevatkin epäkohdaksi sen, että kun 
valituksen kohde ei ole enää Espoon kaupungilla, vastineessa piiloudutaan sen taakse, että kyseinen työntekijä ei enää 
ole kaupungin palveluksessa ja asiaa ei voi selvittää. Viranomaisella tulisi säilyä vastuu antamastaan hoidosta tai 
palvelusta hänen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. 

Jotta asiakas kokisi tulleensa kuulluksi, hyvän vastineen tulisi sisältää muistutuksen sisältämät kysymykset/ ongelmat 

sekä tiiviin kuvauksen tapahtuneesta. Vastineessa tulisi myös antaa tiedot siitä, miten asiaa on selvitetty. Vastineeseen 

olisi hyvä sisällyttää myös arvio siitä, onko toimittu asianmukaisesti ja ellei, miltä osin olisi pitänyt tai voinut toimia 

toisin sekä siitä, mikä merkitys havaituilla epäkohdilla on ollut potilaalle. 

Lisäksi vastineesta tulisi ilmetä arvio siitä, tarvitaanko toimintayksikössä kehittämistoimenpiteitä ja onko niihin jo 

ryhdytty. 
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	SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS 2018 
	 
	 
	1.SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYKSEN TAUSTAA 
	 
	Sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä, kun asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun, eikä ole varma siitä, millä keinoin tuoda esille tyytymättömyytensä. Tämä selvitys pohjautuu näihin yhteydenottoihin. Yhteydenotot tapahtuvat joko puhelimitse tai sähköpostiviestillä. 
	 
	Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tehdyt yhteydenotot kirjattiin 2017 ensimmäisen kerran sähköisesti. Kyseessä ei ole henkilörekisteri eli yhteydenottajista ei kerätä henkilötietoja. Yksittäisiä yhteydenottajia ei tunnista tilastosta. Halutessaan yhteydenottaja voi asioida myös nimettömänä.  
	 
	Vuonna 2018 yhteydenottoja oli yhteensä 862, vähenemistä edelliseen vuoteen nähden oli 280 yhteydenottoa. Vuoden 2018 luvussa ei ole mukana Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehen sijaistuksen (n. 7-8 viikkoa) aikana tehtyjä yhteydenottoja, joten todennäköisesti vuoden 2018 luku on jonkin verran suurempi. Sosiaalihuollon yhteydenottoja 2018 oli 453, vähennystä edelliseen vuoteen nähden 123 kpl. Terveydenhuollon yhteydenottoja 2018 tehtiin 409, vähennystä edelliseen vuoteen nähden 157 kpl. Yhteydenottojen väh
	 
	Tämän selvityksen runkona on sosiaali- ja potilasasiamiehen asiakkaiden yhteydenotot vuodelta 2018. Näiden yhteydenottojen perusteella on laadittu tilastoja, jotka eivät kuitenkaan anna vertailukelpoista kokonaiskuvaa eri yksiköiden palveluista. Yhteydenottojen määrä tulisi suhteuttaa asiakaskäyntien määrään ja asiakkuuksien kestoon sekä yksikön kokoon, jotta tilastot olisivat keskenään jossain määrin vertailukelpoisia. Suuri yhteydenottojen määrä tilastossa ei siis kerro suurista ongelmista palvelussa, vaa
	 
	2. SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINTA 
	Espoon sosiaali- ja potilasasiamiehenä toimii Eva Peltola. Suurimmassa osassa Suomen kuntia tehtävät on eriytetty ja niitä hoitaa eri työntekijä terveydenhuollossa ja niin ikään eri työntekijä sosiaalihuollossa. Espoossa tehtävät on yhdistetty ja niitä hoitaa yksi sosiaali- ja potilasasiamies.  
	 
	Asiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita valituksen tekemiseen liittyvissä asioissa; tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä toimia muutoinkin kaupungin asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.  
	 
	Osalle asiakkaista sosiaali- ja potilasasiamiesten toimenkuva, rooli ja valtuudet ovat jonkin verran epäselviä. Saatettaan olettaa, että sosiaaliasiamies voisi vaikuttaa sosiaalihuollon päätöksen tekoon tai että potilasasiamies pystyisi vaikuttamaan hoitohenkilökunnan hoitoratkaisuihin.  
	 
	Sosiaali- ja potilasasiamies ei voi toimia päätöksentekijän roolissa eikä hänellä myöskään ole valvontaoikeuksia, kuten esimerkiksi aluehallintovirastolla, Valviralla, eduskunnan oikeusasiamiehellä ja oikeuskanslerilla on. Sosiaali- ja potilasasiamiehellä ei myöskään ole pääsyä mihinkään asiakasrekisteriin, joten hän ei pääse katsomaan, tarkistamaan tai korjaamaan asiakasta koskevia tietoja. 
	 
	Sosiaali- ja potilasasiamiehen asema on puolueeton asiakkaan/potilaan ja viranomaisen välillä. Tärkein osa sosiaali - ja potilasasiamiehen työtä on neuvominen ja tarvittaessa ohjaaminen eri valitusmahdollisuuksien käyttämiseen. 
	Joissakin tilanteissa on tarkoituksenmukaista yrittää mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan sovitella viranomaisen ja asiakkaan välillä.  
	Vantaan ja Espoon sosiaali- ja potilasasiamiehet sijaistavat toisiaan kolme päivää pitempien poissaolojen aikana.  
	 
	2.1 Sosiaaliasiamiehen tehtävät 
	 
	Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000, jäljempänä asiakaslaki) mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Lain mukaan sosiaaliasiamiehen tulee: 
	 
	o neuvoa kuntalaisia sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
	o neuvoa kuntalaisia sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
	o neuvoa kuntalaisia sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

	o avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 
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	o seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 
	o seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 

	o antaa vuosittain asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä selvitys kunnanhallituksille 
	o antaa vuosittain asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä selvitys kunnanhallituksille 


	 
	 
	2.2 Potilasasiamiehen tehtävät 
	 
	Potilasasiamiehen tehtävät perustuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 11§). Säännöksen mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies.  
	Potilasasiamiehen tehtävät ovat sosiaaliasiamiehen tehtävien kanssa hyvin samankaltaiset: Tehtävänä on neuvoa potilaita em. potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa; ohjata potilaita muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen laatimisessa; tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutoinkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 
	 
	 
	 
	3. SOSIAALIPALVELUITA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT 
	3.1 Tietoa yhteydenottajista 
	 
	               
	Chart
	Span
	307
	307
	307


	91
	91
	91


	25
	25
	25


	30
	30
	30


	416
	416
	416


	106
	106
	106


	36
	36
	36


	12
	12
	12


	asiakas
	asiakas
	asiakas


	omainen
	omainen
	omainen


	viranomainen
	viranomainen
	viranomainen


	muu
	muu
	muu


	Yhteydenottaja 2018 ja 2017
	Yhteydenottaja 2018 ja 2017
	Yhteydenottaja 2018 ja 2017


	Span
	2018
	2018
	2018


	Span
	2017
	2017
	2017


	Span
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	3.2. Yhteydenottojen aiheet 
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	Tyytymättömyys palveluprosessiin oli vuonna 2018 syy, jonka takia useimmiten otettiin yhteyttä. Tilastolomakkeessa ei täsmennetty sitä, mihin palveluprosessissa ollaan tyytymättömiä, joten kakkos- ja kolmossijalla olevat tyytymättömyys päätökseen ja tyytymättömyys kohteluun menevät tavallaan päällekkäin kategorian –’tyytymättömyys palveluprosessiin’ kanssa. Lisäksi tyytymättömyys palveluprosessiin -kategoriaan kuuluu tavallaan myös moni muukin tilastossa erikseen irrotettu kategoria, kuten esim. palvelun la
	Yhteyden saaminen asian käsittelijään on tilastoinnin mukaan vaikeutunut, kun sen sijaan palveluun pääsy on edelliseen vuoteen nähden helpottunut. ’Yhteyden saaminen asian käsittelijään’ on vaikeutunut, kertonee siitä, että vaikka yhteyden yksikköön saa päivittäin, niin päätöksen tekijää on kuitenkin vaikea tavoittaa. Tämä saattaa johtua toimintamallista, jossa palveluneuvontaa on päivittäin, mutta yhteyttä otetaan ensisijaisesti sosiaaliohjaajiin, joilla ei ole samanlaista päätösvaltaa kuin sosiaalityöntek
	Asiakkaan kokemusta huonosta palvelusta lisää useilla tahoilla ainakin viime vuonna esiintynyt työntekijöiden vaihtuvuus ja resurssipula. Vaihtuvuus vaikuttaa myös tavoitettavuuteen. Asiakkaat eivät tiedä kenen puoleen kääntyä asioissaan, uusi työntekijä ei tunne asiakkaiden taustoja. Sekä työntekijä että asiakas aloittavat asian kertaamisen aina alusta.  Tämä ei liene kummallekaan osapuolelle taloudellisin ja tehokkain työtapa. 
	Asiakkuus monella eri taholla 
	Kun asiakas on monen eri tahon asiakkaana (esim. sosiaalitoimisto, vammaispalvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehoito, Kela), he ovat tuoneet esille ongelmia yhteistyössä eri tahojen välillä. Usein asiakas törmää byrokratiaan, jossa luoviminen edellyttäisi paljon tietämystä kunkin tahon päätöksentekojärjestelmästä. Tieto eri sektoreiden välillä ei välity ja toimijatahot siirtelevät palveluiden järjestelyvastuuta toisilleen. On mahdollista, että yhteistyö eri 
	sektoreiden välillä ei suju ja asioiden byrokraattinen hoito hidastaa tai jopa pysäyttää asian etenemisen. Asiakkaan tehtäväksi jää koordinoida saamaansa apua ja välittää tietoa eri työntekijöiden välillä. Vaatimus on kohtuuton etenkin vaikeassa elämän tilanteessa olevalle, jonka fyysiset ja psyykkiset voimat ovat vähissä.  
	 3.3. Palveluyksikköjä koskeva tilasto 
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	Vuonna 2018 yhteydenotot koskivat useimmin lastensuojelua, mutta vammaispalveluita koskevissa asioissa otettiin yhteyttä lähes yhtä usein. Sen sijaan toimeentulotukeen liittyvät yhteydenotot ovat vähentyneet reilusti. Tämä liittynee siihen, että Kelan ja toimeentulotuen välinen työnjako tuntuu pikkuhiljaa selkiytyneen.  
	3.3.1 Lastensuojelu 
	 
	Selonteossani lastensuojelun asiakkaiden yhteydenottojen sisällöstä tuon esille erityisesti asiakkaan näkökulman. Lastensuojelutyössä on usein yhtä monta näkökulmaa kuin on osallistakin - on useimmiten vanhemman, lapsen, omaisen, sijaishuollon toteuttajan ja sosiaalityöntekijän näkökulmat. Lastensuojelussa liikutaan hyvin herkällä alueella ja se vaatii työntekijöiltään paljon osaamista. 
	 
	 
	Vuorovaikutus ja tavoitettavuus 
	 
	Lastensuojelutyössä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja sen lisäksi työpaineessa pitäisi myös löytyä riittävästi aikaa viestinnälle asiakkaan kanssa. Lapsen tilanteen kartoitus ja oikean ratkaisun löytäminen vievät aikaa. On melko ymmärrettävää, että työskentely vie oman aikansa, mutta ymmärrettävää on myös, että lapsen vanhemmat haluaisivat olla paremmin tilanteen tasalla. 
	Asiakas saattaa olla usein olla pitkäänkin pimennossa sen suhteen, missä vaiheessa hänen asiansa käsittely on. On tuotu esille, että työntekijään ei saa yhteyttä, työntekijät vaihtuvat myös jatkuvasti, yhteydenottopyyntöihin ei vastata tai ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, ottaako työtekijä yhteyttä ja milloin ottaa. 
	Hallintolaki 23 § säätää käsittelyn viivytyksettömyydestä. Pykälän mukaan viranomaisen tulisi käsitellä asia ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 
	Ulkomaalaiselle asiakkaalle saattaa olla vielä täällä syntynyttäkin asiakasta epäselvempää, mitä lastensuojelu tarkoittaa ja millaisia prosesseja lastensuojelu pitää sisällään. Ollaan epätietoisia siitä, millaiset oikeudet lastensuojelun työntekijällä on, millainen on lastensuojelun työskentelyprosessi, mitkä ovat asiakkaan omat velvollisuudet ja oikeudet. Tietoa lastensuojelun toiminnasta löytyy eri toimijoiden suomen kielisiltä nettisivuilta melko hyvin, englantia taitamattomat lasten suojelun asiakkaat j
	Hallintolain 8 § käsittelee neuvontaa. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. 
	On tullut myös joitakin yhteydenottoja siitä, että asiakkaat kokevat jotkut lupaukset perutuksi tai tieto esim. rajoittamispäätöksestä on tullut asiakkaalle yllätyksenä. 
	Melko usein on myös valitettu siitä, että työntekijä vaihtuu usein ja lastensuojelusta on vaikea saada työntekijää kiinni.  
	Epäonnistuneeseen vuorovaikutukseen lukeutuu myös se, että yhteistyö lastensuojeluntyöntekijän kanssa ei suju ja halutaan vaihtaa työntekijää. Lastensuojeluun liittyvät prosessit henkilöityvät sosiaalityöntekijään, jonka persoona saattaa herättää hyvinkin negatiivisia tunteita. Työntekijältä vaaditaan äärimmäisen paljon, kun jo lähtötilanne on usein sellainen, että häntä pidetään ikävien kontrollitoimenpiteitten henkilöitymänä.  
	Jotkut yhteydenottajat ovat olleet sitä mieltä, että joskus sosiaalityöntekijä tekee vääriä ratkaisuja lapsen hoitopaikan tai tukitoimenpiteitten suhteen. On joskus koettu, että suuria päätöksiä on tehty hyvin vähäisellä tietämyksellä ja perehtymisellä lapsen ja perheen asioihin. 
	Avun hakeminen 
	Joissakin tilanteissa lastensuojelulta toivotaan sellaista apua, hoito- tai tukimuotoa, joka lastensuojelun palveluvalikosta puuttuu. Tällaisissa tilanteissa päädytään vanhempien mielestä liian usein huostaanottoon. Huostaanotto saattaisi joskus edesauttaa tietynlaisten palveluiden saamista, mutta siihen ei kovin kernaasti halua suostua. Saatetaan pelätä itsemääräämisoikeuden menettämistä. Syynä vastahakoisuuteen saattaa olla myös se, että huostaanoton purkaminen myöhemmin on melko vaikeaa, tai ei olla varm
	Lastensuojelusta haetaan myös tukea vanhempien keskinäisissä riidoissa. Lastensuojelulla on vaitiolovelvollisuus, joten kummallekaan osapuolelle ei voida kertoa, millaista tietoa toinen osapuoli on lastensuojelulle antanut. Useimmiten mies kokee, että lasten äitiä suositaan, mutta on myös ollut yhteydenottoja, jossa koetaan, että lastensuojelu suosii lasten isää. 
	 
	Joskus myös toinen lapsen huoltajista on lapsesta niin huolissaan, että tekee toisesta vanhemmasta lastensuojeluilmoituksen.  
	 Asiakkaan oikeudet 
	 
	Lastensuojelussa tai missä tahansa viranomaispalaverissa asiakas on heikoilla, jos neuvottelupöydän toisella puolella on esim. seitsemän viranomaista ja toisella puolella asiakas yksin. Ehkä olisi mahdollista rajoittaa paikallaolevien viranomaisten määrää tai asiakkaalla tulisi tällaisessa tilanteessa olla oma tukihenkilö mukana. 
	 
	Monesti asiakkailla on myös hyvin erilainen käsitys tilanteesta kuin viranomaisilla. Jotkut asiakkaat ovat myös sitä mieltä, että heistä tehdään aiheettomia lastensuojeluilmoituksia ja joskus näin ehkä onkin. Lastensuojelutyöntekijöitten on kuitenkin viran puolesta tutkittava kaikki ilmoitukset. Myös tällaisessa tilanteessa asiakas saattaa tuntea olevansa hyvin suojaton ja voimaton.  
	 
	Huostaanotto 
	 
	Lapsen sijoitus kauas pois kotipaikkakunnalta herättää vanhemmissa voimattomuuden tunteen lisäksi myös pelkoa lapsen vieraantumisesta vanhemmista ja omaisista. Lisäksi koetaan ongelmallisena myös se, että matkustaminen kauas on taloudellisesti ja ajankäytön kannalta hankalaa.  
	Yhteydenpidon rajoittamispäätökset sekä valvotut tapaamiset herättävät myös vanhemmissa hämmennystä ja kiukkua. Usein ei ymmärretä, mitä ”pahaa” ollaan tehty. Yhteydenpidon rajoitukset koetaan mielivaltaisena ja yrityksenä vierottaa lapsi vanhemmistaan. 
	 
	Jotkut vanhemmat ovat hyvin huolissaan sijaishuollon toteutuksesta, siitä, kuinka lasta sijaishuollossa kohdellaan.  Saatetaan olla sitä mieltä, että laitosmuotoisessa sijaishuollossa ei lapsesta huolehdita yhtä hyvin kuin omat vanhemmat huolehtisivat. Väistämättä vanhemmat kokevat myös ulkopuolisuutta ja monen muunkinlaisia tunteita, jos lapsi on sijoitettu sijaisvanhemmille. 
	Huostaanoton päättäminen  Usein vanhemmat eivät myös ymmärrä sitä, miksi huostaanoton purkaminen pitkittyy, vaikka heidän mielestään huostaanottoon johtaneet olosuhteet ovat poistuneet joko lapsen, tai koko perheen elämästä. Vanhemmat, joiden mielestä huostaanoton purkaminen alkaisi olla aiheellista, valittavat siitä, että eivät saa tavata useammin lasta. He toivovat, että kotilomia pidennettäisiin ja yhteydenpidon rajoituksia purettaisiin 
	Koetaan, että huostaanotoissa ja rajoituspäätöksissä lastensuojelu reagoi nopeasti, asiakkaan mielestä usein liiankin nopeasti. Sen sijaan huostaanoton purkamiseen asiakkaat kaipaisivat samanlaista ripeyttä kuin huostaanotossa. 
	  
	3.3.2 Toimeentulotuki 
	 THL :n 30.1.2019 julkaiseman tiedotteen mukaan perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi vuonna 2017, kun toimeentulotuki siirtyi Kelalle, noin 17 prosenttia.  Täydentävää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä väheni noin 25 prosenttia tiettyjen osuuksien siirryttyä perustoimeentulotuesta maksettavaksi. Ehkäisevää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi noin 20 prosenttia. 
	Asiakkaiden kertoman mukaan aikuissosiaalityössä saatettiin ennen toimeentulotuen siirtämistä Kelaan, taloudellisesti tukea pitkäänkin kroonista tilannetta. Tällaisia tilanteita oli mm. jos asiakkaalla on esim. suuret terveydenhuoltokulut, hän on pysyvästi työkyvytön ja hänellä on pieniä lapsia huollettavana. Asiakkaiden kertoman mukaan Kela ei arvioi asiakkaan tilannetta yhtä kokonaisvaltaisesti kuin aikuissosiaalityössä tehtiin ja toimeentulotukikin on asiakkaiden mielestä tiukentanut täydentävän toimeent
	Ongelmat maksuasioiden käsittelyssä ovat vuonna 2018 kuitenkin vähentyneet lähes kolmasosalla vuoteen 2017 verrattuna. Suuri osa maksuasioiden vähentymisestä johtunee siitä, että Kelan ja aikuissosiaalityön välinen tehtäväjako on selkiytynyt.  
	Espoon kaupungin sosiaalityöhön otetaan yhteyttä kun rahat eivät riitä ja Kelalta on haettu kaikki mahdolliset saatavilla olevat etuudet. Tällaisia asiakasryhmiä ovat mm: 
	Toimeentulotuella ja osa-aikatyöllä elävät 
	Kelan julkaisemien tietojen mukaan Espoossa perustoimeentulotukea saavia oli vuonna 2018 yhteensä 15 632.  Perustoimeentulotuki on tällä hetkellä yksin asuvalle 497,29 €. Kahden alle 10-vuotiaan lapsen kanssa elävän yksinhuoltajan perusosa on 1148,74 €. Perusosa on se summa, jonka on riitettävä ruokaan, vaatteisiin, puhelinlaskuun ja muihin henkilökohtaisiin menoihin kuukauden ajaksi.  
	Tällä summalla selviäminen tuottaa vaikeuksia, mikäli tulee suurempia hankintoja kuten esim. ajokortti, seutulippu, pesukone tai mikä tahansa suurempi menoerä.  
	Osa-aikatyöllä elävien toimeentulo jää usein perustoimeentulotuella elävien tasoiseksi, ylimääräisiin menoihin on vaikea löytyä rahaa. Silloin turvaudutaan toimeentulotukeen. 
	Lyhytaikaisen avun tarpeessa olevat 
	 
	Monille ihmisille avun hakeminen sosiaalitoimesta on vaikeaa, kun on totuttu pärjäämään omillaan. Äkilliseen kriisit saattavat kuitenkin saada ihmisen hakemaan apua sosiaalitoimistosta. Olen havainnut, että nämä toimeentulotuen hakijoina ”ensikertalaiset” saattavat yllättyä tuen saamisen vaikeudesta. Alun perin toimeentulotuki kuitenkin luotiin nimenomaan tällaisia poikkeuksellisia tilanteita varten, yhteiskunnan viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tukimuodoksi   elämäntilanteissa ilmenneisiin tilapäisiin tal
	 
	Terveydenhuolto menot, johon Kelalta ei saa tukea 
	 
	Kun toimeentulotuella elävä ei saa Kelalta tarvitsemaansa apua terveydenhuoltomenoihinsa, hän kääntyy kaupungin toimeentulotuen puoleen. Kelalta saa maksusitoumuksen lääkkeisiin ja periaatteessa Kelan kuuluisi korvata kaikki terveydenhuoltokulut, mutta on paljon terveydenhoitoon kuuluvia, ns. apteekin ”käsikauppalääkkeitä”, joita Kela ei korvaa. Tällaisia ovat esim. erilaiset hoitovoiteet, sidetarpeet, vitamiinit ja erikoisruokavaliot. Näiden kustannukset saattavat nousta korkeiksi jo kuukaudenkin aikana. J
	 
	Kelan tulisi korvata kaikki sairauksien hoitoon liittyvät terveydenhoitokulut perustoimeentulotuesta. (Laki sosiaalihuoltolaista 7 a §). Jos asiakasta hoitava lääkäri on sitä mieltä, että erinäiset käsikauppatavarat (sidostarvikkeet, rasvat ym.) ovat asiakkaan sairauden hoidon kannalta välttämättömiä, tulee lääkärin toimittaa Kelaan asiasta lausunto, jonka perusteella ne huomioidaan menona asiakkaan perustoimeentulotuessa. Yksityisiin terveydenhoitokuluihin ja sellaisiin apteekin käsikauppatavaroihin, joita
	 
	Tällaisia ”ylimääräisiä” kustannuksia ovat myös terveydenhoitoon liittyvät matkat Espoon rajojen ulkopuolelle esim. viikoittaisiin syöpähoitoihin. Seutulippu on kallis kustannettavaksi perustoimeentulotuesta. Se nielaisee siitä yli 20 %. Kela ei myöskään korvaa erilaisia yksityiseltä palveluntuottajalta hankittuja fysikaalisia hoitoja, joita julkinen terveydenhuolto ei pysty järjestämään. 
	 
	Vuokra-asiat 
	Toimeentulotuen saaja saa Kelalta useimmiten myös asumistukea. Asumistukea maksetaan vain tiettyyn rajaan asti. Vuokra sai Espoossa 2018 olla yksinasuvalta korkeintaan 673 € ja kahden hengen perheeltä 828 €. Kela hyväksyy jonkin 
	aikaa tämän normin ylittävän vuokran ja korvaa sen, mutta kun uutta halvempaa asuntoa ei riittävän nopeasti löydy, asukas joutuu maksamaan erotuksen itse ja silloin usein käännytään toimeentulotuen puoleen. 
	Vuokravelat ja vuokrarästit vaikeuttavat asunnon saantia. Kela ei myönnä avustusta vuokrarästeihin, joten niihin yritetään saada apua toimeentulotuesta.  
	Palvelun joustavuus 
	 
	Asiakkaiden yhteydenotot liittyvät usein siihenkin, että työntekijöihin (päätöksestä vastuussa olevaan) on ollut vaikea saada yhteyttä. On valitettu siitä, että sekä puhelimitse että sähköpostilla jätettyihin yhteydenottopyyntöihin ei vastata. Usein ollaan myös oltu tyytymättömiä omaan sosiaalityöntekijään, työntekijän vaihto on kuitenkin vaikeaa. 
	 
	Päätöksen saaminen saattaa viipyä pitkäänkin ja asiakkaalle odottaminen on vaikeaa, kun meneillään saattaa olla esimerkiksi vuokrasuhteen irtisanominen.   
	On ymmärrettävää, että aina ei asiakkaiden kysymyksiin ehditä tai pystytä vastaamaan, etenkin jos asiasta kysellään päivittäin. Kyselyitä ja epätietoisuutta saattaisi kuitenkin vähentää, jos asiaa vireille pannessa viranomainen antaisi arvion, milloin voi odottaa, että asia on käsitelty ja milloin kannattaa alkaa kyselemään, jos päätöstä ei kuulu.    
	 
	3.3.3 Vammaispalvelut 
	En ole ainoa taho, johon otetaan yhteyttä, kun ollaan tyytymättömiä vammaispalveluiden toimintaan. Tältä osin selvitys on tietyssä mielessä vaillinainen. Suuri osa vammaispalveluita kohtaan tunnetusta tyytymättömyydestä kanavoituu Sirkku Kiviniitylle, joka toimii vammaisasiamiehenä. Vammaisasiamies julkaisee myös vuosittain oman selvityksensä.  
	Vammaispalveluiden toiminta  
	Monet vammaispalveluiden asiakkaista tarvitsevat paljon tukea ja vammaispalvelut on tuen myöntämisessä avainasemassa. Vammaispalveluihin kohdistuu paljon monenlaisia odotuksia, joihin se ei aina pysty vastaamaan. 
	Vammaispalveluiden asiakkaat saattavat pystyä jonkin verran vaikuttamaan tehtyihin päätöksiin, mutta valintamahdollisuuksia rajaa se, mitä palveluita on tarjolla. Joskus näihin tarjolla oleviin palveluihin ei olla tyytyväisiä. Kun omat vaikuttamis- ja valintamahdollisuudet ovat pienet, vammaispalveluiden toiminta saattaa asiakkaan sanoja lainatakseni, näyttäytyä ”jäsentymättömänä ja mielivaltaisena”.  
	 
	Kun päätöksiin ei pysty kovin paljon itse vaikuttamaan, ainoaksi mahdollisuudeksi jää päätöksestä valittaminen. Vammaispalveluiden asiakkaalla saattaa olla hyvinkin poikkeava näkemys siitä, millaisia palveluita ja kuinka paljon palveluita hänelle kuuluu. Ehkä tästäkin johtuen eräs asiakas totesi viime vuosien aikana rutinoituneensa  muutoksenhauissa ja kanteluissa.  
	Viivettä asian käsittelyssä 
	 Sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä myös silloin, kun asian käsittely viivästyy. Jotkut vammaispalveluiden asiakkaat ovat joutuneet odottamaan useita kuukausia päätöksiään tai vastineita muistutuksiin. Jokunen yhteydenottaja on jopa turvautunut aluehallintovirastoon tehtävään kanteluun, kun päätöstä hakemukseen on joutunut odottamaan reilusti yli kolme kuukautta, jossa ajassa vammaispalveluiden tulisi päätös tehdä.  
	 
	Vammaispalveluiden nettisivuilla ilmoitetaan, että ’lain mukaan palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on tehnyt palveluhakemuksen. Joskus asian selvittäminen vaatii erityisestä syystä pidemmän käsittelyajan.’ Ehkä näiden yhteydenottajien kohdalla on ollut kysymys näistä erityisistä syistä. Silloin kuitenkin tulisi asiakkaalle ilmoittaa viivästymisestä ja arvioida päätöksen valmistumisen ajankohta. 
	 
	Hallintolaki 23 § säätää käsittelyn viivytyksettömyydestä. Pykälän mukaan viranomaisen tulisi käsitellä asia ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 
	Monen tahon asiakkuus 
	Monella vammaispalveluiden asiakkaalla on asiakkuus samanaikaisesti vammaispalveluiden lisäksi monelle muullekin taholle ja usein on myös mahdollista, että päätökset ovat jossain määrin toisistaan riippuvaisia. Jos yksi osa palveluverkostosta ei toimi tai toimii hitaasti, se saattaa aiheuttaa viivettä asiakkaan muihin palveluihin sekä tuo myös ongelmia arkipäivästä selviytymiseen. Tällainen moniasiakkuus on asiakkaalle hyvin vaativaa, etenkin kun vammaisella tai hänen läheisellään on usein jo muutenkin tila
	 
	Joitakin palveluita asiakas voi hakea sekä vammaispalveluista että sosiaalityöstä, riippuen tilanteesta. Vammaispalveluiden työntekijältä se edellyttää laajaa eri palveluiden asiantuntemusta. Usein saattaa olla melko haasteellista arvioida, mikä taho on kunkin asiakkaalla oikea taho ja usean asiakkaan kohdalla voi käydä niin, että asiakkuus jakaantuu monen eri tahon hoidettavaksi. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että joku taho ottaisi vastuun palveluiden kokonaisvaltaisesta koordinoinnista. Ehkä näin onkin, 
	 
	On myös asiakkaita, jotka kokevat kuuluvansa vammaispalveluiden asiakkaaksi, mutta eivät täytä asiakkuuden kriteereitä. Virkamiehellä on kuitenkin aina vastuu asiakkaan neuvomisesta oikealle taholle ja oikean palvelun hakemiseen, etteivät hakuprosessit pitkittäisi avun saantia. 
	 
	Hallintolain 8 § käsittelee neuvontaa. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. 
	Sijoituspaikan ongelmat 
	Vanhemmat ovat useimmiten aina yhteydessä vammaispalveluiden eri asumispalveluihin sijoittamiin lapsiinsa, olivat he sitten vielä lapsia tai jo aikuisia. Vanhemmat odottavat asumispalveluilta laadukkaampaa palvelua kuin palvelun tarjoaja pystyy vanhempien mielestä tarjoamaan. Olen siinä käsityksessä, että myös vammaispuolella, kuten vanhuspuolella, asumispalveluita kilpailutetaan, koska asumispalvelut toteutetaan pitkälti ostopalveluina. Tällöin valitettavasti saattaa olla mahdollista, että budjetoinnin vuo
	Jos vammaisen asiakkaan sijoituspaikassa ilmenee ongelmia, on mahdollista tiettyyn rajaan asti vaihtaa paikkaa, riippuen siitä, millaisiin sijoituspaikkoihin asiakas on sijoitettavissa. Mikäli vaihtoehdot on käytetty loppuun, ainoaksi mahdollisuudeksi jää joka omarahoitteinen palveluiden osto tai kotona asuminen. 
	Tyytymättömyys tehtyihin päätöksiin 
	Asiakkaan näkemys omasta palveluiden tarpeestaan saattaa poiketa vammaispalveluiden näkemyksistä. Asiakas kokee tarvitsevansa tietyn määrän ja tietynlaista palvelua, vammaispalvelut puolestaan suhteuttaa asiakkaan tarpeen kaikkiin hakijoihin, heidän tarpeisiinsa ja jaettavissa oleviin palveluihin sekä tietysti myös lakeihin. 
	Useimmiten päätöksiä koskevissa yhteydenotoissa halutaan tehdä valitus siitä, että on saatu liian vähän kotiapua, henkilökohtaista apua tai kuljetuspalveluita. Joskus päätöksiä pidetään myös sekavina ja hatarin tiedoin tehtyinä, vaikka henkilöhistoriaa olisi asiakkaasta ollut runsaasti vammaispalveluista löydettävissä.  
	Joskus on myös epäilty sitä, ettei olisi menetelty säädösten ja ohjeiden mukaan, vaan on annettu henkilökemian vaikuttaa päätökseen. Tyytymättömiä on saatettu olla myös siihen, että koetaan, että omaisia ei ole riittävästi kuunneltu ja heidän näkemyksiään ei ole riittävästi huomioitu ratkaisuja tehdessä. 
	Eräs asiakas kertoi toimittaneensa päätöstä varten asianmukaiset paperit vammaispalveluihin, mutta siellä tehtiin kuitenkin kielteinen päätös, vaikka oli luvattu, että kunhan asiakas toimittaa kyseisen paperin vaaditun aikataulun puitteissa, niin päätös tehdään. Ilmeisesti kiireessä ei oltu huomioitu, että kyseinen dokumentti oli luvatusti toimitettu ja tuki olisi ollut mahdollista myöntää. Kyseisen asiakkaan kertoman mukaan tuen saanti viivästyi 8 kk. 
	 Toinen asiakas puolestaan oli tyytymätön siihen, että vaikka varmasti hyvää tarkoittaen tehtiin takautuva päätös omaishoitajuudesta kahdelta vuodelta, tukea verotettiin reilusti. Asiakkaan mielestä, jos päätös olisi tehty ajallaan, veroja ei olisi mennyt niin paljon. 
	Päätöksen perustelut 
	On myös tuotu esille, että päätöksiin kaivattaisiin enemmän ja yksityiskohtaisempia perusteluita. Kun päätös on hyvin perusteltu, myös asiakas pystyy paremmin arvioimaan sen oikeellisuutta ja syitä, miksi kyseiseen päätökseen on päädytty. Perusteluvelvollisuudella ja perustelujen laadulla on merkitystä 
	etenkin asianosaiselle kielteisten ja hylkäävien päätösten kohdalla, jolloin asiakas saattaa todennäköisesti turvautua muutoksenhakuun. 
	 
	Näkövammaiset 
	 
	Myös näkövammaiset ovat huonossa asemassa etenkin viranomaisasioinnin suhteen. Jos näkövammaisella ei ole lähiomaisia, jotka lukisivat saapuneita kirjeitä viranomaisilta ja auttaisivat tekemään tarvittavia hakemuksia, etuudet ja tieto saattavat jäädä saamatta. Eräs näkövammainen kertoi hakeneensa Espoon kaupungilta ja sosiaalitoimelta avustajaa erilaisten päätösten lukemiseen ja niihin vastaamiseen ja erilaisten lomakkeiden täyttämiseen. Asialle ei asiakkaan kertoman mukaan ole yli 2,5 vuoteen tapahtunut mi
	3.3.4 Ikääntyneiden asuminen ja pitkäaikaishoito 
	Hoivaan pääseminen   
	Pitkäaikaishoito -kategoriaan liittyvät asiat kuuluvat useimmiten hoivakodeissa asumiseen. Hoivakotiin pääseminen ei ole usein helppoa. Nykyisenä linjauksena on, että ikääntynyt asuisi kotonaan niin pitkään kuin mahdollista ja tarvittavat palvelut järjestettäisiin kotiin. Ikääntyneen pitää olla melko huonossa kunnossa, jotta hän täyttäisi kriteerit, joita edellytetään, jotta kaupunki myöntäisi maksusitoumuksen hoivakotipaikkaan.  
	 
	Ongelmallista on myös, että jos ikääntynyt itse on sitä mieltä, että pärjää hyvin omillaan, vaikka läheisten mielestä pärjääminen on hyvinkin kyseenalaista ja asuminen turvatonta. 
	 
	Asiakkaan omaisilla saattaa olla erilainen näkemys siitä, minkä tasoista hoivaa läheinen tarvitsisi. Hoidon tarve määritellään RAI -pisteluokituksella, jonka sisältöön ulkopuolisen on vaikea perehtyä. Kun hoidon tarve määritellään eri lähtökohdista, viranomaisen ja hoivaa tarvitsevan läheisen näkökulmat eivät välttämättä kohtaa, eikä synny yhteisymmärrystä.  
	 
	Eräässä mielenterveyspalveluiden asumisyksikössä ongelmana oli yhden asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen, johon ei muiden mielestä puututtu riittävän nopeasti. 
	Hoivakodit 
	 
	Hoivakodeissa toteutettavasta hoidosta yhteyttä ottavat useimmiten omaiset. Hoivakodissa asuvat ovat itse usein jo niin huonokuntoisia, että eivät enää itse pysty palvelusta valittamaan. 
	 
	Terveydenhuolto hoivakodissa 
	 
	Yhteyttä on otettu mm. siitä syystä, ettei ikääntynyttä ole toimitettu hoivakodista ajoissa sairaalaan. Erään omaisen näkemyksen mukaan seurauksena on ollut tästä syystä ennen aikainen kuolema. Hoivakotien asiakkaiden terveydenhuolto hoidetaan pääsääntöisesti hoivakodissa. Hoivakotien henkilökuntamitoitukseen kuuluu ajoittain vieraileva lääkäri ja sairaanhoitajia. Akuutit sairastapaukset viedään sairaalaan, mutta onko mahdollista, että henkilökunnalla saattaa joskus tulla virhearviointeja siitä, kuinka kiir
	 
	Asiakkaat ovat yhteydenotoissaan nostaneet esille epäilyjä myös ylilääkityksestä. On jopa väitetty, että asukkaat eräässä hoivakodissa lääkittäisiin hiljaisiksi. Jotkut omaiset ovat olleet myös hämmentyneitä siitä, että heille ei kerrota missä olosuhteissa asukkaan murtumaan johtanut tapaturma tapahtui.   
	 
	Omaiset ovat myös tuoneet huolensa esille siitä, että joissakin hoivakodeissa asuvilla ikääntyneillä naisilla on ollut virtsatietulehduksia. Omaisten tulkinnan mukaan se saattavat johtua sekä huonosta hygienian tasosta, mutta myös siitä, että sänkyjä ei pystytä pitämään riittävän kuivina. Virtsatietulehdukset voivat iäkkäällä hoitamattomina johtaa vakaviin jälkiseurauksiin.  
	 
	Joissakin yhteydenotoissa on kerrottu, että iäkästä pallotellaan hoivakodin, Jorvin ja kotisairaalan välillä pitkäänkin, koska jonain päivänä täyttyvät sairaalan kriteerit siitä, että hoitoon voidaan ottaa, mutta seuraavana päivänä tilanteen muuttuessa passitetaan toiseen paikkaan. Vastuunjako ja kriteerit ovat ehkä liiankin selvät eri hoitotahoille, mutta maallikko ajattelee, että eikö ikääntynyttä ihmistä voisi hoitaa kunnolla terveeksi ja vasta sitten palauttaa? Kokonaisvastuuta hoivasta ei erään omaisen
	Hoidon laatu 
	Eri hoivakotien hoidon laadusta on valitettu paljon. Omaisella on saattanut paino pudota rajusti hoivakotiin muutettuaan. Erään omaisen kertoman mukaan kovasti laihtuneen vanhuksen hoivakodissa ei seurata asukkaiden painoa, syömistä ja juomista. Dementiaa sairastavien hoivakodissa saattaa esiintyä keskinäistä nahistelua, otetaan toisten tavaroita ja saatetaan jopa käydä toisen asukkaaseen käsiksi. Jotkut omaiset ovat kokeneet myös, että joissakin rajoittamistilanteissa on käytetty suhteettoman paljon voimaa
	Yhteydenottoja on tullut myös siitä, että välillä vuoroissa on huomattavan vähän hoitajia, ollaan töykeitä omaisille, eikä ole aina huolehdittu lääkkeiden antamisesta ajoissa. Jotkut omaiset ovat myös jääneet kaipaamaan luvattuja hoitokokouksia. Jotkut hoivakodeissa vierailevat omaiset omat myös huomioineet henkilökunnan suuren vaihtuvuuden. Nämä havainnot saattavat kertoa liian pienestä resurssoinnista ja sen aiheuttamasta kiireestä. 
	 3.3.5 Kotihoito 
	Läheisten yhteydenotot 
	Kotihoidosta yhteyttä ottaneet olivat huolissaan läheisensä pärjäämisestä tämän asuessa yksin. Ongelmana oli joskus myös se, että kyseinen läheinen oli haluton vastaanottamaan kotihoitoa.  Kotihoidon asiakkaan läheiset olivat tehneet havaintoja esim. siitä: 
	- että asiakkaan lattialta löytyi jakamattomia tabletteja, yhteydenottajan mielestä se kertoi siitä, ettei ole valvottu lääkkeiden ottoa 
	- että asiakkaan lattialta löytyi jakamattomia tabletteja, yhteydenottajan mielestä se kertoi siitä, ettei ole valvottu lääkkeiden ottoa 
	- että asiakkaan lattialta löytyi jakamattomia tabletteja, yhteydenottajan mielestä se kertoi siitä, ettei ole valvottu lääkkeiden ottoa 


	- kotihoidon asiakkaan informaatiovihossa on merkitsemättömiä käyntejä, minkä takia omainen epäilee, että käyntejä on jätetty väliin  
	- kotihoidon asiakkaan informaatiovihossa on merkitsemättömiä käyntejä, minkä takia omainen epäilee, että käyntejä on jätetty väliin  
	- kotihoidon asiakkaan informaatiovihossa on merkitsemättömiä käyntejä, minkä takia omainen epäilee, että käyntejä on jätetty väliin  

	- asiakkaan hygieniasta ei ole huolehdittu sovitulla tavalla 
	- asiakkaan hygieniasta ei ole huolehdittu sovitulla tavalla 


	On hyvin mahdollista, että edellä mainitut puutteet johtuvat liiallisesta kiireestä.  
	Kotihoitoon liittyvästä lääkeasioiden hoidosta tuli viime vuona useampia valituksia. Eräässä tapauksessa tieto Marevan- lääkkeen vaihtamisesta toiseen ei ollut kantautunut kotihoitoon asti ja lääke oli jätetty kokonaan pois. Onneksi viikon kuluttua toinen taho huomasi asian ja asia pystyttiin vielä korjaamaan. Eräs asiakas joutui sairaalaan, kun oli annettu väärät lääkkeet. Asiakasta loukkasi erityisesti, että tapahtunutta ei pahoiteltu.  
	Asiakkaitten omat yhteydenotot 
	Ne asiakkaat, jotka pystyvät itse (ovat riittävän hyvässä kunnossa) seuraamaan kotihoidon työskentelyä, ovat erityisesti tuoneet esille lääkkeiden jakoon liittyvät ongelmat, kuten lääkkeiden antoaika on saattanut heittää monella tunnilla tai lääkkeet oli muuten jaettu väärin. 
	3.3.6 Sosiaalihuollon järjestämä päihdehoito 
	Joissakin päihdehoitolaitoksissa asutaan kuntoutuessa pitkään ennen oman asunnon löytymistä ja laitos saattaa muodostua asukkaalle omaksi kodiksi, josta ei enää halutakaan muuttaa pois. Päihdehoitolaitoksen asukas mieltää oman huoneensa omana yksityisenä reviirinään, mutta laitoksesta vastuussa oleva työntekijä mieltää sen osittain myös yhteiseksi tilaksi, josta työntekijä on myös vastuussa. Tästä saattaa seurata rajankäyntiä siitä, missä menee yksityisyyden raja. Asuntolan työntekijät ovat vastuussa koko l
	Yksityisyyteen liittyen eräs päihdehoitolaitoksen asukas otti yhteyttä, kun laitokseen oltiin asentamassa valvontakameroita, asiakkaan tulkinnan myös asukkaiden huoneisiin. Asiakas piti sitä yksityisyyttään loukkaavana. Epäselvyyttä on välillä tuottanut myös se, millaisia esineitä huoneessaan saa pitää ja millaisia ei. 
	Päihdehoitoa järjestetään myös Espoon ulkopuolella. Jokunen yhteydenottaja on ollut sitä mieltä, että Espoon kustantamat hoitojaksot jäävät liian lyhyiksi, omat voimat eivät riitä vielä uudenlaisessa arjessa selviytymiseen avohoitojaksoon asti. Eräässä tapauksessa jatkohoitoa olisi puoltanut myös laitoksen psykiatri, mutta Espoon kriteerien perusteella pitempää hoitojaksoa ei voitu myöntää.   3.3.7 Lastenvalvoja 
	Yhteyden saaminen lastenvalvojaan 
	Jotkut asiakkaat ovat valittaneet, että lastenvalvojien yhteystietojen löytyminen Espoon kaupungin nettisivuilta on ollut vaikeaa. Nettisivuja on kuitenkin saatu korjattua tämän vuoden puolella ja nyt yhteystietojen löytymisen pitäisi olla huomattavasti helpompaa. 
	Lastenvalvojiin on muutenkin ollut ajoittain vaikea saada yhteyttä, joka saattaa johtua esim. työntekijän vaihtumisesta.  Tämä on harmillista, jos elatusavun uusimisen ajankohta on lähellä ja talous on tiukalla. 
	Muutoksia tapaamisoikeuteen  
	Useimmiten lastenvalvojien toimintaa koskevat yhteydenoton liittyvät vanhempien väliseen erimielisyyteen lasten tapaamisoikeudesta. Useasti keskinäisiä erimielisyyksiä käsitellään lastenvalvojan luona ja tapaamiset saattavat olla turhauttavia kaikille osapuolille, kun sopimusta ei saada syntymään. 
	Apua haetaan, kun toinen osapuoli haluaa laajentaa omaa tapaamisoikeuttaan. Saatetaan joskus kokea, että työntekijä on toisen osapuolen puolella. Apua haetaan myös silloin, kun lasten tapaamiset eivät toteudu sovitulla tavalla. Joskus ollaan myös huolissaan toisen vanhemman käyttäytymisestä, epäillään toista vanhempaa väkivaltaisuudesta ja päihteitten käytöstä. 
	4. TERVEYSPALVELUITA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT 
	4.1. Tietoa yhteydenottajista  
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	 Yhteydenottajien jakauma on pysynyt lähes samana edellisvuoteen nähden. Yhteydenottajina on useimmiten terveydenhuollon asiakas itse, jo tietosuojalainsäädännönkin vuoksi. Kun yhteydenottajana on omainen, kysymys on useimmiten Espoon uudesta sairaalasta, jossa on huonokuntoisia pitkäaikaissairaita. Tai sitten yhteydenotto saattaa koskea myös kotisairaanhoitoa, jonka asiakkaat ovat niin ikään usein myös huonokuntoisia ja omaiset ovat huolissaan heidän selviytymisestään kotisairaanhoidon varassa. 
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	Yhteydenottajien sukupuolijakauma on säilynyt suunnilleen samana edelliseen vuoteen nähden, sekä miesten että naisten määrä on vähentynyt. Vaikka alaikäiset taulukossa mainitaankin erillisenä ryhmänä, niin yhteydenottajana on kuitenkin aikuinen läheinen, vaikka asia koskeekin alaikäistä. 
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	Yhteydenottotavoissakaan ei ollut tapahtunut kovin suurta muutosta edelliseen vuoteen nähden. Puhelimitse tehtyjen yhteydenottojen määrä oli vähentynyt.  
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	Enemmän kuin kerran asioivien määrä on vähentynyt ja sitä voi pitää myönteisenä kehityksenä. Yleensä asiakkaan yhteydenotossa/yhteydenotoissa selvitellään yhtä tapahtumaa ja toivottavaa on, että potilasasiamies pystyisi yhdellä kerralla neuvomaan asiakasta riittävän hyvin, että asiakas pystyisi sen jälkeen itsenäisesti etenemään asiansa hoidossa, tarvittaessa valitusteitse.  
	 4.2 Yhteydenottojen aiheet  
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	Tehdyn tilaston perusteella voisi ajatella, että lähes kaikilla muilla osa-alueilla, paitsi hoitovirhe- epäilyjen kohdalla tilanne on parantunut. Täytyy kuitenkin muistaa, että potilasasiamiehen tilasto on vain jonkinlaista suuntaa-antava. Moni asiakas ei ota yhteyttä sen pelossa, että viralliset valitukset heikentävät palvelua, tai he pitävät asiaa vähäpätöisenä tai eivät tiedä, kuinka valitus tehdään tai he eivät osaa odottaakaan parempaa palvelua. 
	  
	 
	4.3 Palveluyksikköjä koskeva tilasto  
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	 Tilastossa näkyvä yksityinen terveyspalvelu kunnan ostopalveluna koskee lähinnä Oma Lääkärisi -asemia, joiden palvelut Espoo ostaa Mehiläiseltä 
	Merkille pantavaa on myös HUS:ia koskevien yhteydenottojen suuri määrä. Jorvissa asioivat potilaat päättelevät usein virheellisesti, että myös Jorvin potilasasiamiehenä toimii Espoon kaupungin potilasasiamies. Näiden väärään paikkaan tehtyjen yhteydenottojen määrää saataisiin ehkä vähenemään HUS:in oman tiedottamisen avulla. Yhteydenotoista väärälle potilasasiamiehelle koituu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.  
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	Edelleenkin suurin määrä yhteydenotoista koski terveyskeskuksia, mutta terveyskeskuksissa myös asioidaan eniten. Seuraavaksi eniten, kuitenkin vain lähes viidesosan verran verrattuna terveyskeskuksiin, otettiin yhteyttä suun terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Espoon sairaalaa koskevia yhteydenottoja oli lähes yhtä paljon kuin suun terveydenhuolto koskevia.   
	Huomionarvoista on päihdehoitoa koskevien yhteydenottojen väheneminen. 
	 4.3.1 Terveyskeskukset 
	Pääsääntöisesti terveyskeskuksissa toimitaan hyvin. Terveyskeskuksissa toimii paljon eteviä ja työhönsä sitoutuneita lääkäreitä, joille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä vieläkin parempaa työtä, mikä edellyttäisi suurempaa resurssointia. Tiukassa aikataulussa (30 min.) tulisi lääkärin tutkia potilas, potilaslain mukaan antaa potilaalle selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Mahtaako siihen olla aina aikaa, etenkin kun omalääkärijärjestelmän p
	Olisi hyvä, jos potilas poistuessaan lääkärinvastaanotolta kokisi saaneensa riittävästi tietoa sairaudestaan, sitä koskevasta hoitosuunnitelmasta, hoitovaihtoehdoista, ennusteesta ja riskeistä ja siitä, miten tulla toimeen oireiden kanssa odotellessa mahdollista jatkohoitoon pääsyä. 
	Reunaehtoja hoidon antamisessa 
	Käypä hoito -suositukset ja sisäiset toimintaohjeet ovat varmasti erinomainen apu ja ohjenuora lääkäreitten työskentelyyn, mutta siitä huolimatta asiakkaat tulisi ehtiä kohdata yksilökohtaisesti ja lääkäreille tulisi antaa siihen riittävästi liikkumavaraa.  Valitusten perusteella jää vaikutelma, että lääkäreitten toimintaa säätelevät oman tietämyksen lisäksi sekä sisäiset toimintaohjeet, että ajan puute. Mikäli lääkäreillä olisi enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen päätöksentekoon esim. jatkotutkimuksiin läh
	Potilasasiamiehelle on tullut useampia yhteydenottoja hoitovirheistä, jotka johtuvat siitä, että ei ole tutkittu riittävästi tai ei ole otettu potilaan kertomia terveysongelmia vakavasti. Joissakin tapauksissa jatkotutkimus olisi saattanut joko nopeuttaa paranemista tai estää pysyvän vaurioitumisen. Valituksia tällaisista potilaan kertomista ”hoitamatta jättämisistä” tulee erityisesti tuki- ja liikuntaelimiä koskevista ongelmista, mutta myös muunlaisista perusteellisempaa tutkimusta edellyttäneistä terveyso
	Hoitoon pääseminen 
	Ongelmaksi koetaan välillä, että lääkäriä tapaamaan ei pääse, vaikka itse sitä haluaisi. Puhelimitse yhteyttä otettaessa vastassa on sairaanhoitaja, joka arvioi tarpeen lääkärille pääsystä näkemättä potilasta. Puhelimitse tehtyä terveydentilan arviointia saattaa hankaloittaa se, että asiakas ei osaa kuvailla omaa terveydentilaansa tarpeeksi hyvin ja sairaanhoitaja saattaa nojata liiaksi annettuun ohjeistukseen siitä, mikä vaiva edellyttää lääkärille pääsyä ja mikä ei. 
	Kuulin viime vuonna eräältä asiakkaalta, että onneksi potilaalla on oikeus vaatia päivystävä lääkäri paikalle, jos kokee, että sairaanhoitajan sairauden arvio ei ollut riittävä. Tästä oikeudesta olisi hyvä tiedottaa asiakkaille laajemminkin, esim. Espoon nettisivuilla ja terveysasemien ilmoitustaululla. 
	Useimmiten hoitoa saa, jos asiakkaalla on siihen vaadittavat taidot ja tietämys. Jos on nuori, ulkomaalainen tai muuten vain tietämätön siitä, kuinka palvelujärjestelmä toimii, saattaa joskus olla vaikea tulla kuulluksi ja osata pitää puoliaan. Ottaessa yhteyttä puhelimitse terveyskeskukseen pahimmassa tapauksessa luurin toisessa saattaa olla asiakaspalvelija, joka ei neuvo miten asiointi toimii, koska pitää itsestään selvyytenä, että kaikki tietävät, kuinka terveyskeskuksessa toimitaan. Kaikista arimmat ja
	 
	 
	Jatkotutkimuksiin pääsy 
	 
	Silloin tällöin valitetaan siitä, että ei päästä jatkotutkimuksiin, vaikka sairauden syy ei ole selvinnyt. Tällaisia terveysongelmia ovat usein selkä-, käsi-, polvi-, olkapää- ja vatsaongelmat.  
	 
	Useimmiten tällaisissa tapauksissa lääkäri on ehkä kohtuullisen varma diagnoosistaan. Olettaisin kuitenkin, että täysin varmaa diagnoosia ei voi ilman kuvantamistutkimusta tehdä. Käsitykseni mukaan kuvantamistutkimuksiin ei pääse helposti, koska muutenhan niitä käytettäisiin huomattavasti enemmän. Vaikeinta on päästä magneettikuvaukseen, sinne saa lähetteen vain erikoissairaanhoidosta, mutta ensiksi pitää saada erikoissairaanhoitoon lähete ja siellä tarve arvioidaan uudestaan. 
	 
	Selkä-, polvi-, olkapää- ja käsivaivoissa annetaan ensin mieluummin lähete fysioterapeutille kuin kuvantamiseen. Näin maallikkona menettelisin itse toisin päin, ensin ehkä kuvantaminen, jos diagnoosin saaminen sitä edellyttää. Mutta voin hyvin olla väärässäkin. Vasta ongelman tarkan paikantamisen jälkeen tulisi saada lähete fysioterapeutille. Muutenhan saattaa olla mahdollista, että sekä lääkäri että fysioterapeutti toimivat arvailun varassa. Fysioterapeutin saattaa myös olla vaikeaa kohdentaa oikein ohjeit
	 
	Valitettavasti myös viime vuonna moni yhteydenottaja kertoi hakeutuneensa yksityiselle hoitoon ja/tai jatkotutkimuksiin kun hoitoon ei päässyt julkisella puolella. Näiden yhteydenottojen joukossa oli joitakin sellaisia, joiden kohdalla voidaan puhua vakavista hoitovirheistä. 
	 Raskauden ehkäisy ja gynekologinen osaaminen 
	Raskauden ehkäisyä koskevissa yhteydenotoissa on noussut esille, että on laitettu väärän kokoinen kierukka tai käsivarteen asennettavassa ehkäisykapselin asentamisessa on tehty monta virhettä peräkkäin. Näiden hoitovirheiden korjaamisesta on seurannut kipua, pahaa mieltä ja rahan menetystä. Asiakas jopa epäili, onko kapselin asettaja saanut työhönsä minkäänlaista koulutusta. 
	Eräs asiakas puolestaan haki apua epäsäännöllisiin kuukautisiin, mutta häntä ei tutkittu, eikä jatkotutkimuksiin lähetetty. Asiakas yritti esitellä toisesta maasta saamiaan tutkimustuloksia terveysaseman lääkärille helpottaakseen diagnoosin tekemistä, mutta lääkäri ei pitänyt asiaa huomionarvoisena. Muutaman kuukauden kuluttua potilaalla todettiin erikoissairaanhoidossa tulehdus, joka aiheutti raskaana olleelle naiselle komplikaatioita. 
	 Mielenterveyspotilaat 
	Potilasasiamieheen otetaan yhteyttä myös, kun ei saada hoitoa mielenterveysongelmiin.  Paniikki- ja muista ahdistushäiriöistä kärsivien tuntuu olevan vaikea löytää hoitoa terveyskeskuksesta, kuten myös masennuksesta kärsivien. Ison Omenan mielenterveys- ja päihdetori palvelee ilman ajanvarausta päivittäin ja sieltä on hyvä aloittaa avun hakeminen mielenterveys- ja päihdeongelmiin. 
	Eräs masennusta kokenut otti masennuksensa takia yhteyttä ensin terveydenhoitajaan, josta kehotettiin ottamaan yhteyttä terveysasemalle. Sieltä asiakas saikin ajan lääkärille, joka antoi lähetteen akuuttipsykiatriaan Jorviin. Sieltä lähete palautettiin asiakkaalle, hoitoon ei otettu. Lopputulokseksi jäi neuvottomuus, kun mikään taho ei suostunut ottamaan vastaan. 
	Lääkkeiden uusiminen ja lopettaminen 
	Lääkkeiden uusiminen saattaa myös joskus osoittautua odotettua hankalammaksi. Asiakkaiden yhteydenottojen perusteella ongelmia on etenkin unilääkkeiden, psyyken lääkkeiden ja kilpirauhaslääkityksen kanssa. Etenkin uni- ja psyykenlääkkeiden käyttö mieluummin katkaistaan kuin lääke uusitaan. Joskus käyttö saattaakin olla jossain määrin ylimitoitettua, mutta on myös olemassa asiakkaita, joille lääkkeet ovat ehdoton edellytys arkielämässä pärjäämiseen. Myös kilpirauhaslääkkeen tarve ja oikean annostus aiheuttaa
	Muualta kuin terveyskeskuksesta saatuja psyyken lääkkeiden uusiminen ei asiakkaiden kertoman mukaan onnistu terveyskeskuksessa. Ymmärtääkseni psyyken lääkkeitten uusimiset hoidetaan keskitetysti Empussa. 
	 Ruotsinkielinen palvelu 
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	Ruotsinkielisten asiakkaiden antaman palautteen perusteella palvelua ruotsin kielellä on terveyskeskuksissa vaikea saada. Palvelua ruotsin kielellä tunnutaan kaipaavan enemmän terveys - kuin sosiaalihuollossa.  
	Terveydenhoidossa yhteydenotot ovat koskeneet ajanvarausta, ruotsia osaavan lääkärin palvelujen saamista, mielenterveyspalveluita sekä diagnoosien ja epikriisien saamista omalla äidinkielellä, ruotsiksi. Ruotsin kielisillä asiakkailla olisi periaatteessa kielilain mukaan oikeus saada palvelut omalla äidinkielellään. Koska monet äidinkieleltään ruotsinkieliset pärjäävät kuitenkin hyvin myös suomen kielellä, he, sekä helpottaakseen omaa asiointiaan että asiakaspalvelijan työtä, asioivat suomeksi. Tämän jousta
	Potilasasiamieheen on otettu yhteyttä, kun asiakkaan kertoman mukaan ajanvaraukseen yhteyden saaminen kestää monia tunteja pitempään kuin suomenkieliseen ajanvaraukseen soittaessa. Suurin osa ruotsinkielisistä asioinee ongelmitta suomen kielisellä lääkärillä, mutta monille iäkkäille ruotsinkielisille se voi jo tuottaa ongelmia. Mikä silloin neuvoksi, kun omalta terveysasemalta ei löydy ruotsinkielistä lääkäriä? 
	Ongelmana on myös palvelu akuuttivastaanotolla. Akuutti hoito tulisi toteuttaa saman päivän aikana, silloin pitäisi löytyä ruotsinkielistä palvelua sekä puhelinpalvelussa että akuuttivastaanotolla yhtä nopeasti kuin suomenkieliselle.  
	 Puutteena koetaan erityisesti se, että diagnooseja ei saada ruotsiksi. Kun on kysymys omasta terveydestä, itse kukin haluaa saada omasta terveydestään mahdollisimman tarkkaa tietoa ja sen saa ja ymmärtää parhaiten omalla äidinkielellään. 
	Entä kun se ainoa ruotsia puhuva työntekijä jää työstään muutamaksi kuukaudeksi pois, kuten eräällä ruotsin kielellä mielenterveyspalveluita tarjoavalla taholla kävi? Silloin katkos palveluissa tulisi korvata esim. ostopalvelulla ja sijaisen hankintaan tulisi olla ajoissa varautunut.  
	Esille nousseita epäkohtia ovat myös muistutuksiin annettujen vastineiden saaminen ruotsiksi sekä ruotsin kielisten tiedotteiden ajoittainen puuttuminen palveluyksiköistä.   
	4.3.2 Suun terveydenhuolto 
	Jotkut suun terveydenhuollon asiakkaat ovat omalla kohdallaan kokeneet, että hammashoidossa mieluummin vedetään hampaita pois kuin korjataan pitkään. Voiko olla niin, että säilyttävää hammashoitoa pidetään työläänä, kalliina ja epävarmana hoitona hampaaseen, jonka elinikä saattaa olla lyhyt, eikä lopputuloksesta ole varmuutta?  
	Tällaiset arvelut saatettaisiin välttää sillä, että asiakkaan kanssa käydään hampaan hoitamiseen sekä poistamiseen liittyvät hyödyt ja haitat läpi. Itse asiassa potilaslakikin näin edellyttää, mutta onko siihen aikaa kiivastahtiseksi mitoitetussa työssä? 
	Potilaslaki 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus 
	Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. 
	Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta. 
	Hoitovirhe 
	Asiakkaiden yhteydenottojen perusteella hoitovirheitä tapahtuu enimmäkseen hampaita poistaessa tai juurihoitoa annettaessa. Jotkut asiakkaat ovat valittaneet kovakouraisuudesta hampaita poistettaessa ja muutaman kerran on kuulemma käynyt niinkin, että vahingossa on poistettu väärä hammas tai vioitettu viereisiä hampaita tai hammasrakenteita. 
	Valituksia on tehty myös siitä, että reikiä tai tulehduksia hampaissa ei ole havaittu ajoissa, vaikka ne on tutkittu. Tästä saattaa koitua suurempiakin ongelmia, jos hammastutkimus on tehty tulevaa leikkausta varten, jossa edellytetään, että kaikki hampaat ovat kunnossa ja näin ei olekaan. Kytevät tulehdukset saattavat aiheuttaa komplikaatioita leikkauksessa.    
	Hoitovirheisiin lukeutuu myös, jos vahingossa paikataan väärä hammas, hammas halkeaa tai hampaan hoidosta syntyy purentaongelmia. 
	Eräs asiakas koki, että häneltä oli otettu useampia hampaita pois ilman suostumusta. Asiaa tulkin kanssa selvitellessä kävi ilmi, että asiakas ei todennäköisesti ollut ymmärtänyt minkälaisen hoitosuunnitelman lääkäri on asiakkaan kohdalla päättänyt ja yhteisen kielen puuttuessa asiakas ei ollut lääkärin näkemyksiä ja suunnitelmaa ymmärtänyt. 
	Suun terveydenhuollossa on jo työn luonteestakin johtuen vuorovaikutus hankalaa (potilas suu auki, eikä pysty puhumaan). Jos lisäksi asiakas ei ymmärrä hyvin suomea ja on peloissaan, saattaa olla vaikea tulla molemmin puolin ymmärretyksi. 
	Pienten lasten hoito 
	Anestesiassa tapahtuvasta pienten lasten hoidosta tuli viime vuonna kaksi valitusta hoidon laadusta. Valitukset koskivat ongelmia hoidosta. 
	Valittaminen hoidosta 
	Monesti valitettaessa hammashoidon laadusta ei haluta korvauksia, halutaan vain saattaa asia tiedoksi, että jatkossa oltaisiin varovaisempia. 
	Jotkut asiakkaat haluavat kuitenkin korvauksia, etenkin jos hoito on vahingoittanut hammaskruunua tai siltaa. Myös siihen, että luukusta tipahtaa lasku hoidosta, joka koetaan hoitovirheeksi, ollaan hyvinkin tyytymättömiä. 
	On myös yhteydenottoja, etenkin hampaitten juuriin katkenneista neuloista, jotka asiakkaan kokeman mukaan alkavat aiheuttaa ongelmia vasta monen vuoden päästä.  
	Muistutuksen tekemisessä Espoon kaupungille ei ole aikarajaa ja kantelun tekemisessä Aluehallintovirastoon vanhentumisaika on kaksi vuotta. Potilasvakuutuskeskus, josta asiakas voi anoa rahallista korvausta, ei tällä hetkellä ota käsittelyyn kolmea vuotta vanhempia asioita. Kolme vuotta lasketaan siitä, milloin ongelma on havaittu. 
	4.3.3 Espoon sairaala 
	Espoon sairaala käsiteltiin aiemmissa selvityksissä nimellä terveyskeskusosastot. 
	Palliatiivinen - vai kuntouttava hoito 
	Ehkä eniten otetaan yhteyttä asioissa, jotka koskevat sairaalahoidossa edesmenneitä omaisia. Ollaan epätietoisia siitä, onko hoidossa tehty kaikki voitava, kuinka potilasta on hoidettu, minkälaista lääkitystä potilas on saanut? Eräs yhteydenottaja ihmetteli sitä, että omainen käveli omin jaloin sisään sairaalaan, mutta vointi heikentyi sairaalassa niin paljon, että potilas menehtyi. 
	Muutaman omaisen mielestä potilaille on suositeltu liian helposti elvytyskieltoa. Näissä tapauksissa omaisten mielestä potilas on ollut vielä niin hyväkuntoinen, että omaiset toivoisivat kuntoutusta. 
	Erään yhteydenottajan mielestä omaisen tehdessä kuolemaa kipulääkityksen antamisessa oli monia ongelmia. Vaikka pyyntöön myönnyttiin, toteutus jäi kuitenkin heikoksi. Lääkäriä ei oikein tahtonut löytyä ja sitten esille nousi vielä teknisiä ongelmia. 
	Ongelmia hoidossa  
	Yhteydenottajilla on ollut ongelmia niin muun henkilökunnan kuin lääkäreiden kanssa. Lääkäreiden kanssa ongelma tuntui olleen lähinnä lääkärin tavoittamisessa.   
	Jotkut yhteydenottajat ovat kokeneet, että valitettavasti ns. ”hyvien” hoitajien lisäksi heidän omaisiaan on hoitamassa myös tylyjä ja palveluhaluttomia hoitajia. Omaiset viestittävät myös vierailun aikana havaitsemistaan vaaratilanteista ja riittämättömästä hoidosta.  
	Eräälle Espoon uuteen sairaalaan kuntoutukseen siirretylle leikkauspotilaalle koitui kohtuuttoman paljon kipuja siitä, että kesti kauan ennen kuin lähettävän tahon ja sairaalan välillä päästiin yksimielisyyteen siitä, mikä on potilaalle sopiva määrä kipulääkettä. 
	Espoon sairaalassa asioinut omainen ei löytänyt laatikkoa, jonne voi antaa palautteet. Espoo.fi -nettisivuilla on jokaisella sivulla oikeassa yläkulmassa palkki, jonka kautta voi antaa palautetta. Tämä palautekäytäntö ei ole itsestään selvä kaikille asiakkaille, eivätkä kaikki sitä välttämättä huomaa, niin hyvin kuin se onkin saatavilla. Palautteen antamisen väylistä olisi hyvä tiedottaa myös sairaalan osastoilla. Vanha keino, palautelaatikko, olisi myös hyvä olla jossain nurkassa. 
	Erään asiakkaan ehdotus Espoon sairaalan toiminnan parantamiseksi oli työtyytyväisyyden mittaus sekä henkilökunnan mukaan ottaminen toiminnan kehittämisprojektiin. 
	Kotiutukset 
	Useiden yhteydenottajien mielestä kotiutukset sairaalasta alkavat liian varhain kovin huonokuntoisille vanhuksille. Koetaan, että kotisairaanhoidon palvelut eivät riitä turvaamaan kotiutujan asumista itsenäisesti yksin. Kotiutuessaan useimmiten hyvin pitkästä hoidosta, itsenäinen selviytymiskyky mahdollisesti heikentyneenä, ikääntynyt kotiutuja tarvitsisi riittävästi tukea ja seurantaa tai aivan toisenlaisen asumismuodon.  
	Kun yhteydenottajien mielestä, jotka ovat omaisia, naapureita tai muita läheisiä, sairaalasta kotiutuja ei ilmiselvästi pärjää enää yksin kotonaan, he puhuvat jopa heitteille jätöstä. 
	Eräs omainen koki, että kotiutumisen jälkeistä aikaa ei kukaan seuraa, kotiutunut jää täysin omaisten seurantaan, mikäli sellaisia on. Sama omainen koki myös, että mikään taho ei kanna kokonaisvastuuta kotona asuvan vanhuksen 
	terveydenhoidosta. Omaisen mielestä HUSLAB ja kotiutushoitaja eivät kommunikoi keskenään, vanhukselle soitetaan laboratoriotuloksista ja uusista lääkeannosteluista, vaikka vanhusdementian vuoksi ohjeet eivät pysy vanhuksen muistissa.   
	Kotiutuja oli omaisen mukaan eräässä tapauksessa siinä kunnossa, ettei edes tunnistanut olevansa kotonaan. Joten omainen pelkäsi, että jos kotiutuja lähtee ulos, hän ei osaa tulla enää itse takaisin ja paleltuu ulkona.   
	 
	Eräällä yhteydenottajalla oli valmiiksi mietittynä kehittämisehdotukset ja lainaan tässä hänen ehdotustaan malliksi: 
	 
	1. Kotiuttamisesta on aina sovittava etukäteen asianosaisten kanssa.   
	1. Kotiuttamisesta on aina sovittava etukäteen asianosaisten kanssa.   
	1. Kotiuttamisesta on aina sovittava etukäteen asianosaisten kanssa.   

	2. On varmistettava, että viesti on mennyt perille. Ei riitä, että tietojärjestelmän kautta on ilmoitettu asiasta. On myös saatava vahvistus siitä, että viesti on mennyt perille ja se on ymmärretty. 
	2. On varmistettava, että viesti on mennyt perille. Ei riitä, että tietojärjestelmän kautta on ilmoitettu asiasta. On myös saatava vahvistus siitä, että viesti on mennyt perille ja se on ymmärretty. 

	3. Kotiuttamistiimin käyttö pakolliseksi (nyt se on harkinnanvarainen) sellaisissa tapauksissa, jossa kotiutettavalla ei ole omaisia kotona. 
	3. Kotiuttamistiimin käyttö pakolliseksi (nyt se on harkinnanvarainen) sellaisissa tapauksissa, jossa kotiutettavalla ei ole omaisia kotona. 

	4. Vastuiden jako on selkeytettävä, eli kuka vastaa yhteydenotoista tukihenkilöön, kotihoitoon, edunvalvojaan. Yhteydenottajan käymien puhelinkeskustelujen pohjalta näyttää siltä, että vastuunjako on epäselvä.  Tämä vastuunjako on myös selvästi tuotava esiin Espoon Sairaalan web-sivustolla 
	4. Vastuiden jako on selkeytettävä, eli kuka vastaa yhteydenotoista tukihenkilöön, kotihoitoon, edunvalvojaan. Yhteydenottajan käymien puhelinkeskustelujen pohjalta näyttää siltä, että vastuunjako on epäselvä.  Tämä vastuunjako on myös selvästi tuotava esiin Espoon Sairaalan web-sivustolla 


	 
	4.3.4 Mielenterveyspalvelut 
	Tämän osion alle sijoitan myös maininnan sittemmin menehtyneestä asiakkaasta, joka ei kuulunut kokonaan oikein millekään sektorille ja ehkä sen takia mikään taho ei ottanut ”omistajuutta” asiakkaan asiassa. Myös minulla oli vaikeuksia sijoittaa selvityksessäni kyseistä asiakasta oikeaan osioon. Kyseinen asiakas asioi sekä terveyskeskuksessa, päihdehoidossa että erikoissairaanhoidossa.  
	Menehtyneen potilaan ystävä otti yhteyttä, koska oli pettynyt siihen, kuinka vaikeaa ystävän oli ollut saada palveluita. Ensiksi ystävä haki apua väsymykseensä terveyskeskuksesta. Asiakkaalla oli väsymyksen lisäksi päihdetausta, hän oli korvaushoidossa ja lisäksi hänellä oli myös neurologinen ongelma. Asiakasta ei terveyskeskuksessa hoidettu, koska päihderiippuvainen ei yleisen käsityksen mukaan pysty sitoutumaan hoitoon. Kyseinen asiakas pääsi muutamaksi päiväksi Jorvin psykiatriselle hoitoon, mutta kotiut
	 
	4.3.5 Terveydenhuollon järjestämä päihdehoito 
	 
	Lääkitys ja päihdetausta 
	 
	Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeitten (PKV -lääkkeet) määräämisessä on edelleenkin ongelmia. Jos lääkettä on käyttänyt pitkään, lääkkeen käyttö tulisi lopettaa hallitusti, yhteisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Lääkkeen käytön lopettaminen kertaheitolla saattaa aiheuttaa asiakkaalle pahoja terveysongelmia. 
	 
	Toisena lääkkeiden käyttöön liittyvänä ongelmana on esille noussut asiakkaan päihdetausta. Mikäli asiakkaalla on taustalla päihteitten käytön historiaa tai hän on vieroitushoidossa, lääkkeiden määräyksessä nousee esille ongelmia esim. oikean annostuksen löytämisessä kipulääkityksessä tai sopivien PKV -lääkkeiden löytämisessä. Terveydenhuollon henkilöstöllä ja asiakkaalla saattaa olla hyvinkin eriävä näkemys lääkityksen turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta.   
	 
	On myös valitettu siitä, että Ompussa annettavan vierotuksen kesto on liian lyhyt.  Asiakkaan näkemyksen mukaan buprenorfiinista vierottaminen kestää kuukauden, mutta Empussa saa olla vain kaksi viikkoa, jona aikana ei ehditä asiakkaan mielestä kovin yksilökohtaisesti asiakkaan tilanteeseen paneutua. 
	 
	 
	 
	K-klinikka 
	 
	K-klinikalta (vieroitushoito) tulee myös yhteydenottoja. Usein ne koskevat tiukkaa säännöstöä, johon korvaushoidossa olevien edellytetään sitoutuvan. Jotkut korvaushoidossa työssäkäyvät asiakkaat kokevat ongelmallisena sen, että työaikojen perusteella ei voi saada joustoa K-Klinikan käyntiajoissa. 
	 
	Lisäksi lääkäriä haluttaisiin tavata useammin ja toivottavaa asiakkaiden mielestä olisi, että lääkäri olisi päihteisiin erikoistunut erikoislääkäri. 
	  4.3.6 Kotisairaanhoito 
	Kotisairaanhoidon puutteita  
	 
	Kotisairaanhoidon takia sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä silloin kun palvelut eivät toimi; ei suoriteta sovittuja toimenpiteitä ja lääkkeiden antamisessa on puutteita. 
	Ongelmia on myös joskus aiheuttanut verikokeen otto kotona. Erään virheellisen toimenpiteen johdosta asiakas oli suurissa kivuissa verenpurkauman takia. Omaisen mielestä kotisairaanhoitajan olisi tullut jäädä paikalle ja toimittaa asiakas välittömästi terveyskeskukseen. Hoitaja kuitenkin poistui heti toimenpiteen jälkeen, vaikka veren tulo ja turvotus ei lakannut.  
	  5.REKISTERITIETOJEN TARKISTUS JA KORJAUS SEKÄ LOKITIEDOT 
	Asiakkaat haluavat yhä enenevässä määrin tarkistaa eri rekistereihin itsestä merkittyjä tietoja. Uskoisin, että halu nähdä rekisteritietoja lisääntyy vielä entisestään Kanta.fi -palvelun myötä, jossa jokaisella on oikeus tutustua itsestä rekisteriin merkittyihin tietoihin. 
	Yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamieheen otetaan yhteyttä myös siitä syystä, että pyydettyjen tietojen saaminen kestää kovin kauan. Tietosuojavaltuutetun sivuilta löytyvän tiedon mukaan itsestä tulisi saada pyydetyt rekisteritiedot kuukaudessa, mutta usein tietojen saaminen kestää kauemmin. 
	Tähän on monia syitä. Rekisteritietojen saannin prosessissa on mukana monta tahoa, osa tiedoista on paperiarkistossa ja ehkä myös viranomais- ja hoitotahot ovat vielä tottumattomia asiakkaiden rekisteritietojen toimittamiseen. Etenkin yksityisiltä taholta, esim. joistakin hoivakodeista, asiakkaiden mukaan rekisteritietojen saaminen on vielä hankalaa. Hoivakodeissa tuntuu olevan vielä paljon epäselvyyttä siitä, kenelle ja mitä tietoja saa antaa. 
	Tietojen saaminen asiakkaan terveydentilasta tai saadusta hoidosta ja hoivasta voi osoittautua melko hankalaksi, jos kyseinen asiakas on muistiongelmainen, eikä pysty itse huolehtimaan tai kertomaan asioistaan. Hoitotaholla saattaa olla suuria vaikeuksia tulkita, kenelle, jos ylipäätään kenellekään, voi asiakkaan tiedoista kertoa. Ongelmallisinta lienee, mikäli ketään omaisista ei ole ehditty ennen asiakkaan sairastumista esim. dementiaan tai Alzheimeirin tautiin hakea kyseisen asiakkaan viralliseksi edunva
	Rekisteritiedot vainajasta 
	 
	Kohtuullisen usein pyydetään rekisteritietoja myös vainajasta, lähinnä hänen hoitotiedoistaan välittömästi kuolemaa edeltävältä ajalta.  
	 
	Potilaslaki 13 §  
	Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi; luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. 
	 
	Rekisteritietojen korjaaminen 
	 Rekisteritietojen korjaus ei myöskään suju nopeasti. Jos kyseessä on ilmiselvä virhemerkintä, tietojen korjaus käy suhteellisen nopeasti. Mikäli viranomaisen ja asiakkaan näkemys merkinnän oikeellisuudesta poikkeavat toisistaan, saattaa asiakkaalla olla edessään pitkä prosessi yrittäessään osoittaa, että hänen näkemyksensä asiasta on oikeampi. 
	Jos on tyytymätön saamaansa päätökseen tekemästään korjausvaatimuksesta, päätöksestä on mahdollisuus valittaa tietosuojavaltuutetulle.  
	Lokitietojen saaminen 
	Kanta.fi rekisterissä on mahdollisuus käydä tarkastamassa, kenelle omia terveysrekisteritietoja on luovutettu.  
	Tämän lisäksi asiakkaalla on oikeus yleisemminkin tarkastaa, kuka on käynyt katsomassa hänen rekisteritietojaan. Mikäli viranomainen, jolla on pääsy rekisteriin, on aiheetta käynyt katsomassa asiakkaan tietoja, sitä pidetään henkilörekisteririkoksena.  
	Näitä ns. lokitietoja voi pyytää lokitietojen tarkastuslomakkeella. Kaikki tietojen tarkastamiseen ja korjaukseen liittyvät lomakkeet löytyvät Espoon ’Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet’-nettisivulta. 
	Erään yhteydenottajan mukaan Espoossa käytössä olevat omien rekisteritietojen hakeminen postitse lomakkeilla, joissa yhteystietona on vain postilokero, on kovin mystistä ja vanhanaikaista. Vantaalla tietopyyntölomakkeet voi palauttaa henkilökohtaisesti moneen asiointipisteeseen, Helsingissä tarkastuspyynnöt voi tehdä sekä sähköisesti että kirjallisesti. Kirjallisten pyyntöjen palautustapaa en onnistunut Helsingin sivuilta löytämään.  
	 6.ASIAKASMAKSUT 
	Sekä sosiaalihuollossa että terveydenhuollossa maksetaan asiakasmaksuja.  
	Terveydenhuolto 
	Terveydenhuollossa on ollut tyytymättömyyttä siihen, että toisin kuin sairaalahoito, kotisairaanhoito ei kerrytä maksukattoa. Näin olleen kotisairaanhoidon jatkuessa pitkään, kulut voivat nousta hyvin suuriksi. 
	Maksukaton täyttymisen seuraaminen on sekin ongelmallista, jos hoitoa saa monilta eri tahoilta. Maksukatto on huomaamatta saattanut täyttyä ja sen pähkäileminen, mistä ja miltä ajalta rahoja voi periä, vaatii etenkin byrokratiaan tottumalta paljon. On myös asiakkaita, jossa asiakas ei enää itse pysty seuraamaan maksukaton täyttymistä. Mikä taho huolehtii siitä hänen puolestaan? Tai kun on kyseessä henkilö, jonka omainen hoitaisi toimintakyvyttömän asioita tämän puolesta, mutta tietosuojarajoitusten puolesta
	Eduskunnalle annettiin 13.12.2018 käsittelyyn ehdotus uudeksi asiakasmaksulaiksi, joka voimaanastuessaan laajentaa maksukaton piiriin kuuluvia maksuja ja helpottaa maksukaton täyttymisen seuraamista. Maksukattoon sisällytettävien palvelujen määrä laajenee uudistuksessa. Asiakkaan ei myöskään tarvitse enää itse tarvitsisi seurata, milloin maksukatto ylittyy. Maakunta vastaisi seurannasta. 
	Tähän asti maksukattoon on laskettu mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut. Ehdotuksen mukaan uusina maksuina laskettaisiin mukaan suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, ensihoitopalvelun maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut. 
	  
	 
	Pitkäaikaisasuminen 
	Paljon hämmennystä on asiakkaissa aiheuttanut pitkäaikaishoidon maksuissa se, että kolmen hoitokuukauden jälkeen maksu määritellään asiakkaan tulojen mukaan. Myös puolison tulot lasketaan mukaan, mikäli pitkäaikaishoitoa saava on asunut avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa ennen joutumistaan laitoshoitoon. Laskuun vaikuttaa myös se, kumpi puolisoista on suurituloisempi.    
	Eräässä mielenterveysyksikössä puolestaan asujilla aiheutui kohtuuttomia kuluja, kun vuokran laskuttaja vaihtui. Vaihtumisen jälkeen laskutus laahasi asiakkaan kertoman mukaan kaksi kuukautta jäljessä. Yhdellä kertaa asukkaalle tuli maksettavaksi usean kuukauden vuokrat. Monet kyseisessä yksikössä ovat eläkkeen varassa ja eläkkeestä ei kovin suuria summia pysty kerralla maksamaan. 
	 Ajan peruuttamatta jättäminen 
	Joitakin yhteydenottoja on tullut siitä, että asiakas on perunut varatun lääkäriajan liian myöhään ja saanut siitä laskun, 50,80 €. Terveysaseman mukaan aika pitää perua edeltävänä päivänä ennen klo 14 ja siitä kerrotaan Espoon kaupungin sivuilla. Asiakas vetoaa siihen, että ei voi odottaa, että kaikilla olisi internet käytössä ja sieltä osaa hakea tietoa. Tämä on aivan totta, siksi olikin hyvä, että terveysasemilla tiedotetaan siitä, mihin mennessä aika on peruutettava, ettei laskua tule.  
	 7. LOPUKSI 
	Asiakkaan kohtaaminen 
	Sosiaali- ja potilasasiamies Unto Ahvensalmi kiinnitti vuoden 2008 selvityksessään huomiota mm. siihen, että asiakkaat ja viranomaiset puhuvat ”eri kieltä”. Hänen mielestään vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa voidaan parantaa järjestämällä palveluita asiakaslähtöisemmin, esim. lisäämällä neuvontaa, parantamalla tiedottamista kuntalaisille ja lisäämällä konkreettista vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Kehitys ei ehkä kymmenessä vuodessa ole mennyt tähän asiakaslähtöiseen suuntaan, yhä enemmän siirretään pal
	Asiakkaan näkökulmasta kohtaamisten epäonnistumisissa ei yleensä ole kysymys yksittäisen työntekijän käytöksestä, vaan palvelujen järjestämistavasta ja esimerkiksi sisäisistä toimintaohjeista, jotka eivät tue asiakaslähtöistä palvelua. Asiakas odottaa välittämistä ja asian kokonaisvaltaista käsittelyä, ei byrokraattista vain ’yksi asia kerrallaan’ -käsittelyä. Sosiaalipuolella asiakas kohtaa useimmiten sosiaaliohjaajan, jolla ei välttämättä ole tarvittavaa valtaa tehdä päätöstä asiakkaan asiassa. Terveyspuo
	Asiakkaat toivovat myös tietoa siitä, kenen kanssa ovat tekemisissä. Nimilaput puuttuvat usein. Asiakkaiden mielestä sosiaali- ja terveyspuolen toimijat eivät myöskään aina esittele itseään, asiakkaille jää välillä epäselvä kuva siitä, kenen kanssa ovat asioineet ja mitä tahoa viranomainen edustaa? Etenkin kotiin tuotavissa palveluissa olisi ensiarvoisen tärkeää asiakkaan tietää, minkä niminen ja mitä tahoa viranomainen tai hoitaja edustaa. 
	Asiakkaat ovat toivoneet myös lääkäreille soittoaikoja tai jonkinlaista mahdollisuutta saada tarvittaessa lääkäriin yhteys myös vastaanoton jälkeen.  
	Tiedottaminen ja palautteet 
	Silloin kun työntekijöitä puuttuu tai vaihtuvuus on suuri, korostuu tiedottaminen, neuvonta ja vuorovaikutus entisestään. Kun palvelut tuntuvat etääntyvän ja jossain määrin muuttuvan ”liukuhihnamaisiksi”, olisi hyvä lisätä ainakin resurssia tiedottamiseen. Toivottavaa tietysti olisi, että tämän lisäksi saataisiin myös lisäresurssia perustyöhön, 
	jotta aikaa jäisi laadukkaaseen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa ja hyvät ammattilaiset sosiaali- ja terveyspuolella saisivat tehdä työnsä kunnolla. Asiakkaiden yhteydenottojen perusteella vaikuttaisi siltä, että kun henkilökohtaista työntekijää ei ole, asia aloitetaan monta kertaa alusta. Se on myös resurssien tuhlausta. 
	Myös puhelintiedotteet tulisi pitää ajan tasalla. Työntekijän vaihtuessa kyseisen työntekijän tiedote tulisi välittömästi päivittää ja korvata uusilla yhteystiedoilla. 
	Yksikköjen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät Espoo.fi -sivuilta melko hyvin Espoo.fi -nettisivuilta.  Ainakin terveydenhuollon, lastensuojelun ja pakolaistyön esimiesten yhteystiedot löytyvät hyvin, mutta muutamien yksiköiden kohdalta esimiesten yhteystiedot puuttuvat. 
	Espoon sairaalassa asioinut ei löytänyt laatikkoa, jonne voi antaa palautteet. Espoo.fi -nettisivuilla on jokaisella sivulla oikeassa yläkulmassa palkki, jonka kautta voi antaa palautetta. Tämä palautekäytäntö ei ole itsestään selvä kaikille asiakkaille, eivätkä kaikki sitä välttämättä huomaa, niin hyvin kuin se onkin saatavilla. Olisi hyvä, jos nettipalautteen rinnalla olisi käytössä vielä palveluyksiköissä palautelaatikot. 
	 Muistutukset 
	Kun asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, palveluun tai kohteluun hän voi tehdä muistutuksen. Muistutuksen tekeminen on asiakkaan tai potilaan lakisääteinen oikeus. Muistutuksen välityksellä saadun palautteen avulla terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen järjestäjä voi kehittää toimintaansa. 
	Palvelusta vastaava esimies vastaa tehtyyn muistutukseen kuukauden kuluessa. Annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta. Muistutuksen tekeminen ei poista oikeutta tehdä myös kantelua asiasta terveydenhuoltoa tai sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. Usein asiakas tai potilas tekee myös kantelun, mikäli hänen muistutukseen saamansa vastine ei hänen mielestään riittävän hyvin selitä saatua palvelua. 
	 
	Valitettavan usein käy myös niin, että lääkäri, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, jota muistutus koskee, ei ole enää kaupungin palveluksessa, kun esimies alkaa selvittämään asiaa. Asiakkaat kokevatkin epäkohdaksi sen, että kun valituksen kohde ei ole enää Espoon kaupungilla, vastineessa piiloudutaan sen taakse, että kyseinen työntekijä ei enää ole kaupungin palveluksessa ja asiaa ei voi selvittää. Viranomaisella tulisi säilyä vastuu antamastaan hoidosta tai palvelusta hänen siirryttyä toisen työnantaj
	Jotta asiakas kokisi tulleensa kuulluksi, hyvän vastineen tulisi sisältää muistutuksen sisältämät kysymykset/ ongelmat sekä tiiviin kuvauksen tapahtuneesta. Vastineessa tulisi myös antaa tiedot siitä, miten asiaa on selvitetty. Vastineeseen olisi hyvä sisällyttää myös arvio siitä, onko toimittu asianmukaisesti ja ellei, miltä osin olisi pitänyt tai voinut toimia toisin sekä siitä, mikä merkitys havaituilla epäkohdilla on ollut potilaalle. 
	Lisäksi vastineesta tulisi ilmetä arvio siitä, tarvitaanko toimintayksikössä kehittämistoimenpiteitä ja onko niihin jo ryhdytty. 
	 



