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1. ALUKSI 

 

Tämä selvitys kertoo sosiaali- ja potilasasiamiehelle tehdyistä yhteydenotoista, se ei tuota tietoa 
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaistilasta. Sen sijaan selvitys tuottaa tietoa sosiaali- ja 
terveyspalveluista asiakkaan ja potilaan näkökulmasta ja esiin nousseista mahdollisista kehittämisen 
paikoista. Tässä selvityksessä kerrotaan myös jonkin verran yhteydenottajista.  
 
Selvityksen perustana on sosiaali- ja potilasasiamiehelle tehdyistä yhteydenotoista 
(asiatapahtumista) laadittu tilasto. Yhteyttä ottaneiden henkilö- tai yhteystietoja ei 
asiatapahtumalomakkeeseen tilastoida, eikä niitä sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa asioidessa 
edes pyydetä. Halutessaan yhteydenottaja voi asioida myös nimettömänä.  
 
Palveluyksiköiden yhteydenotoista kertova tilasto, kuten ei selvityksen lopussa esitetty tilasto 
muistutuksista, eivät anna vertailukelpoista kokonaiskuvaa eri yksiköiden palveluista. 
Yhteydenottojen määrä tulisi suhteuttaa asiakaskäyntien määrään ja asiakkuuden kestoon, jotta 
tilasto olisi vertailukelpoinen muihin, pienempiin yksikköihin. Suuri yhteydenottojen määrä tilastossa 
ei siis kerro suurista ongelmista palvelussa, vaan pikemminkin palvelujen suuresta volyymista. 
 
Sosiaali- ja terveystoimessa annetaan pääsääntöisesti hyviä palveluja ja tehdään laadukasta 
asiakastyötä. Selvityksessä nousee esille vain mahdolliset kehittämiskohdat, koska sosiaali- ja 
potilasasiamieheen otetaan yhteyttä vain silloin kun ollaan tyytymättömiä palveluun ja halutaan siitä 
valittaa.  Sosiaaliasiamies ei ole ainoa kanava palautteen antamiselle, asiakaspalautetta kerätään 
myös kaupungin verkkosivujen kautta sekä monen palveluyksikön aulassa olevilla Hymynaama-
palautelaitteilla. 
 
Selvityksessä esiin nostettujen epäkohtien taustalla on useimmiten enemmän kuin yksi 
yhteydenotto, mutta joskus on perusteltua kertoa vain yksittäisestä yhteydenotosta, jotta 
tapahtuma nousisi huomion kohteeksi.  
 
Jokin epäkohta saattaa koskettaa montaa asiakasta, vaikka potilasasiamieheen on yhteydessä vain 
muutama asiakas. Monet asiakkaat eivät tiedä valitusmahdollisuuksista, jotkut eivät näe 
tarpeelliseksi valittaa ja jotkut eivät ehkä uskalla valittaa, koska ovat palvelusta hyvin riippuvaisia. 

 

2. SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINTA 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät ovat jossain määrin samankaltaisia. 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.  
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Osalle asiakkaista sosiaali- ja potilasasiamiesten toimenkuva, rooli ja valtuudet ovat jonkin verran 
epäselviä. On saatettu 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. 
Tärkeä 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. Tällaisia sijaisuuksia on toimintavuoden aikana useita molemmin puolin. Tällöin 
yksi asiamies ottaa vastaan yhteydenottoja molemmista kaupungeista. 
 
 
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. 
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3. TILASTOTIETOJA KAIKISTA YHTEYDENOTOISTA 
 
Vuonna 2016 yhteydenottoja oli 1005, joista suurempi osa, 555 kpl koski terveyspalveluita ja 450 kpl 
sosiaalipalveluita.  Vuonna 2015 oli toisin päin. Yhteydenottoja oli 960 kpl, joista 500 kpl koski 
sosiaaliasioita, ja 460 kpl terveydenhuollon asioita. Vuonna 2014 yhteydenottojen oli 1100, joten 
kovin suurta heilahtelua ei yhteydenottojen määrässä ainakaan viime vuosina ole tapahtunut. 
 
Tilastoista kertovaan ensimmäiseen osioon on koottu tilastotietoa kaikista yhteydenottajista ja 
näissä tilastoissa on värinä käytetty keltaista.  Yhteydenottajien määrä, yhteydenottotapa, 
yhteydenottaja, yhteydenottajan sukupuoli ja asiointikieli ovat määriltään sosiaali- ja 
terveyspalveluissa hyvin samankaltaisia, joten ne on esitetty yhteenlaskettuna. Terveyspalveluista 
kertovissa tilastoissa väri on vihreä ja sosiaalipalveluihin liittyvissä tilastoissa väri on ruskea. 
 
Yhteinen tilasto (sos+pot)  

 
    

      Sosiaaliasiat 
  

    

      Potilasasiat 
  

    
 
 
 
 

 
 
 
3.1 Yleistä  
 
Tilastot koostuvat yksittäisistä yhteydenotoista. Näistä yhteydenotoista aiheutuneita 
jatkoyhteydenottoja ja selvittelyjä ei ole laskettu. Sosiaalipalveluihin liittyvissä yhteydenotoissa 
neuvonta ja selvittely ovat yleensä monimutkaisempia ja aikaa vievempiä kuin terveyspalveluihin 
liittyvissä yhteydenotoissa. Yleensä sosiaalipalveluihin liittyvissä valituksissa mukana on useampi 
asianosainen, mistä johtuen on enemmän tapaamisia, selvittely ja päätöksenteko kestävät 
pitempään ja niissä on usein monta vaihetta.  
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Terveyspalveluihin liittyvissä asioissa puolestaan halutaan ehkä useammin tehdä jatko-
/rinnakkaisvalituksia etenkin Potilasvakuutuskeskukseen.  
 
 
3.2 Yhteydenottajista 
 
Yhteydenottotapa 
 
Yhteyttä ei oteta pelkästään puhelimitse, myös sähköpostitse yhteydenottoja lähetetään ympäri 
vuorokauden. Sähköpostiyhteydenottojen määrä on kasvussa. Joissain tapauksissa asiakas haluaa 
myös varata ajan tapaamiseen. Useimmiten asia pystytään kuitenkin selvittämään puhelimitse tai 
sähköpostitse. 
 

 
 
 
Joulukuusta 2016 lähtien on käytössä ollut puhelinaika klo 11 - 13, jolloin asiakkaat voivat jättää 
soittopyynnön vastaajaan. Tänä aikana kaikilla yhteydenottajilla on mahdollisuus jättää 
yhteydenottopyyntö puhelinvastaajaan, eikä tarvitse jonottaa edellisen puhelun päättymistä. 
Sosiaali- ja potilasasiamies ottaa yhteyttä työtilanteen mukaan mahdollisimman pian, näin ollen ei 
aina välittömästi.    
 
Sukupuoli 
 
Yhteydenottaja on useammin nainen kuin mies. Syy naisten suurempaan määrään yhteydenottajissa 
ei ole tiedossa. Saattaa olla, että sosiaali- ja terveyspalveluissa asioi useammin naisia ja/tai naisille 
kynnys palautteen antamiseen on matalampi.  
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Asiointikieli 
 
Yhteydenotoista suurin osa tapahtuu suomen kielellä, jota käyttää myös suurin osa niistä 
yhteydenottajista, joille suomi ei ole äidinkieli. 
 
 

 
 
 
Ruotsinkieliset tuntuvat tottuneen käyttämään asioinnissaan suomen kieltä oman äidinkielensä sijaan, 
vaikka heillä olisi oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään. Olisi suotavaa, että etenkin 
potilaskertomukset ja päätökset saisi helpommin pyydettäessä ruotsiksi. 
 
Vieraan kielen virallista tulkkia on viime vuonna käytetty kerran ja omainen on ollut mukana 
selventämässä viestintää kerran, viittomakielen tulkkia on myös käytetty jonkun kerran. 
 
Yhteydenottaja 
 
Pääsääntöisesti asiakas itse ottaa yhteyttä omassa asiassaan, mutta myös omaiset ottavat usein 
yhteyttä. Omaisen ottaessa yhteyttä on useimmiten kysymys iäkkäästä vanhemmasta, 
huonokuntoisesta puolisosta tai aikuisesta lapsesta, joka syystä tai toisesta ei itse toimi omassa 
asiassaan. 
 
Joskus asiakkaalla saattaa olla huolestunut ystävä, tuttava tai naapuri, joka ottaa hänen puolestaan 
yhteyttä ja kysyy asiasta yleisluonteisesti. 
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4. TERVEYSPALVELUITA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT 
 
 
4.1 Palvelun tuottaja 
 
Lähes neljäsosa terveydenhuoltoon liittyvistä yhteydenotoista koski HUS:ia. Moni asiakas päättelee 
sinänsä ihan loogisesti, että espoolaisena hänen potilasasiamiehensä on Espoon potilasasiamies, 
etenkin kun espoolaisten paljon käyttämä HUS:in yksikkö Jorvi myös sijaitsee Espoon maaperällä.  
Erikoissairaanhoidossa (HUS) on kuitenkin omat potilasasiamiehensä, joille nämä yhteydenotot 
pääsääntöisesti siirtyvät. He ovat asiantuntevampia neuvomaan erikoissairaanhoitoon liittyvissä 
tiedusteluissa ja palautteissa. 
 
Tämä sekaannus todennäköisesti poistuu Espoon uuden sairaalan toiminnan aloittamisen myötä, 
jolloin myös Espoon kaupungin terveyskeskusosastojen toiminta siirtyy Jorvista Espoon uuteen 
sairaalaan. 
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4.2 Syyt yhteydenottoon 
 
 
Hoidon toteuttaminen ja kohtelu 
 
Tilastointilomakkeen kohdissa on hieman päällekkäisyyttä käsitteissä hoidon toteuttaminen ja 
kohtelu. Hoidon toteuttaminen kattaa melko laajasti kaikki asiakkaan kokemat mahdolliset puutteet 
ja virheet annetussa hoidossa, mukaan lukien epäilyt hoitovirheestä kokemukseen riittämättömästä 
tiedon saannista. Kohtelu tarkoittaa, että asiakas kokee, että häntä on kohdeltu, eikä niinkään 
hoidettu huonosti.  
 

 
 
 
Hoitoon pääsyn nopeuteen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä.  
 
 
Tietosuoja 
 
Omakanta-palvelu -palvelu on myös omavalvontaa. Omakannan kautta potilaat voivat katsoa omia 
potilastietojaan. Mikäli asiakas havaitsee tiedoissaan virheitä, hän voi vaatia korjauksia 
henkilötietolain nojalla. 
 
Asiakkaiden pääsy omiin tietoihin tuntuu lisänneen näihin tietoihin liittyviä korjauspyyntöjä ja 
saattaa asettaa lisäpaineita tietojen kirjaajille. Potilasasiamieheen on otettu yhteyttä, mikäli asiakas 
on kokenut, että hänelle on annettu diagnoosi, joka asiakkaan mielestä ei pidä paikkaansa (esim. 
depressio). Jotkut asiakkaat haluavat myös korjata lääkärin kirjoittaman itseään koskevan 
luonnehdinnan tai kuvauksen, koska eivät pidä sitä paikkansa pitävänä.  
 
Maksuasiat 
 
Maksuasioissa yhteydenotot koskevat usein hyvitystä. Otetaan yhteyttä, koska lasku on omasta mie- 
lestä ollut turha tai aiheeton. Maksukaton täyttymisestä ei tieto välttämättä kulkeudu aina ajantasai 
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-sesti asiakkaalle. Jos kyseessä on paljon sekä HUS:in - että kaupungin terveyspalveluita  
käyttänyt asiakas, saattaa tieto maksukaton täyttymisestä tulla niin myöhään, että uutta laskua on  
ehtinyt kertyä paljon. Maksukatto täyttyy erikseen HUS:lla ja kaupungin terveyspalveluissa ja 
sen omavalvonta, etenkin iäkkäälle, on vaikeaa. Maksukaton jo täytyttyä maksetuista laskuista rahan 
saaminen takaisin on työlästä ja aikaa vievää.  
 
 
4.3 Palveluyksikköjä koskevat tilastot 
 
Palveluyksiköiden yhteydenotoista kertova tilasto ei anna vertailukelpoista kokonaiskuvaa eri 
yksiköiden palveluista. Yhteydenottojen määrä tulisi suhteuttaa asiakaskäyntien määrään ja 
asiakkuuden kestoon, jotta tilasto olisi vertailukelpoinen muihin, pienempiin yksikköihin. Suuri 
yhteydenottojen määrä tilastossa ei siis kerro suurista ongelmista palvelussa, vaan pikemminkin 
palvelujen suuresta volyymista. 
 
Jos asiakaskäyntejä on tuhansia vuodessa, kuten terveysasematoiminnassa ja suun 
terveydenhuollossa, on selvää, että mahdollista tyytymättömyyttä syntyy enemmän kuin yksikössä, 
jossa asiakaskontakteja on paljon vähemmän ja niitä on harvemmin. Pienemmässä yksikössä taas 
yksi epäonnistunut palvelutapahtuma saattaa kasvattaa tilastoa suhteettoman paljon.  
 
 

 
 
 
4.4 Yhteydenotoissa esille nousseita asioita 
 
Terveyskeskustoiminta 
 
Terveyskeskuksia koskevat yhteydenotot koskivat monenlaista tyytymättömyyttä. Muutama 
yhteydenotto koski tilanteita, joissa laboratoriotuloksiin ei ollut reagoitu tarpeeksi nopeasti ja tästä 
oli aiheutunut asiakkaalle terveydellistä haittaa. Ilmeni myös, että joissain tapauksissa lähete oli 
viipynyt matkalla tarpeettoman kauan tai tarpeellista lähetettä ei ollut tehty ajoissa.  
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Hoitoon pääsee terveysasemalle Espoossa riittävän nopeasti, mutta sen sijaan lähetteitä 
erikoissairaanhoitoon ei ole aina saatu asiakkaan kokiessa sen tarpeellisena. Jonkin verran lähetteitä 
on myös palautettu HUS:sta. 
 
Jotkut yhteydenottajat olivat tyytymättömiä hoitohenkilökunnan toimintaan. He kokivat, että heidän 
oireitaan ei otettu vakavasti ja tästä syystä he eivät saaneet apua vaivoihinsa. Nämä yhteydenottajat 
ilmaisevat epäilevänsä, että heitä ei auteta riittävästi tupakoinnin tai ylipainon takia. 
 
Toivottiin myös, että masennuksen diagnosoimiseen käytettäisiin enemmän aikaa, jotta diagnoosi 
olisi varma, eikä kysymys olisi esim. ohimenevästä alavireisyydestä. Tällaiset diagnoosit seuraavat 
asiakasta pitkään tiedoissa, joten niiden tulisi olla hyvin perusteltuja.  
 
Jossain tapauksissa asiakas koki, että asiakkaan runsasoireisen kroonisen perussairauden taakse ei 
”nähdä”, vaan kaikki oireet diagnosoidaan perussairaudesta johtuviksi, vaikka kyse olisikin muusta,  
akuutista sairaudesta. 

Espoo hoitaa jo muutamalla terveysasemalla toiminnan ostopalveluna. Nämä terveysasemat on 
nimetty Oma lääkärisi –terveysasemiksi. Aiemmin Espoon terveysasemilla käytössä olleesta 
omalääkärijärjestelmästä voitaisiin palauttaa muitakin osia kuin nimi. Omalääkärijärjestelmässä oli 
palvelun käyttäjän kannalta monia hyviä puolia. Asiakkaan ei tarvinnut aloittaa aina alusta oman 
sairaushistoriansa kertomista uudelle lääkärille, eikä lääkärin tarvinnut lyhyellä vastaanottoajalla 
selata pitkiä tiedostoja läpi hahmottaakseen kokonaiskuvaa asiakkaasta, hänen sairauksistaan ja 
hoitotiedoistaan. Uskoisin, että usein sairauteen saattaa vaikuttaa montakin asiaa ja silloin asiakkaan 
taustan tunteminen voisi nopeuttaa ja antaa varmuutta diagnoosin tekoon.  

Saattaisi olla tarkoituksenmukaista että esim. pitkäaikaissairaille tai monisairaille annettaisiin 
mahdollisuus omaan lääkäriin. Ja niin varmaan onkin, jos osaa pyytää aina samalle lääkärille ajan. 
Olisi myös hienoa, jos suurehkoille kroonisen sairauden omaaville erityisryhmille saataisiin omat 
hoitopisteensä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi diabeetikot, reumaatikot ja kehitysvammaiset.  

Yhteydenottoja siitä, että hoidon tarpeen arviointi olisi viivästynyt tai vastaanottoajan saanti olisi 
venynyt kovin pitkälle, ei ole tullut. Espoo on suoriutunut hyvin lain edellyttämistä aikarajoista.  
 
Suun terveydenhuolto 
 
Suun terveydenhuoltoa käytetään myös paljon. Useimmiten suun terveydenhuoltoa koskevat 
yhteydenotot ja ongelmat liittyivät juurihoitoon tai hampaan pois vetämiseen.  
 
Terveyskeskuksen vuodeosasto 
 
Terveyskeskusten vuodeosastoilla olleilta, mutta etenkin heidän omaisiltaan tuli jonkin verran 
yhteydenottoja. Useimmiten juuri omaiset kokivat, että potilasta ei huomioitu ja hoidettu riittävästi.  
Yhteistyö ja kommunikointi hoitohenkilökunnan kanssa ei myöskään yhteydenottojen perusteella 
aina sujunut toivotulla tavalla.  
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Lääkevieroitus 
 
Asiakkaat, joiden raskasta psyyke-, kipu- tai unilääkitystä on lähdetty reilusti vähentämään tai se on 
lopetettu melko äkillisesti, ovat yhteydenotoissaan kertoneet voimakkaista ja ikävistä 
vieroitusoireista. Lääkitystä on karsittu asiakkaiden mukaan sekä yhteisellä sopimuksella, mutta 
joskus myös kuuntelematta asiakkaan näkemystä siitä, mikä olisi asiakkaan mukaan kohtuullinen, 
siedettävissä oleva vieroitustahti.    
 
Saatujen yhteydenottojen perusteella olisi toivottavaa, että lääkitystä ei muutettaisi potilasta 
tapaamatta. Asiakkaan yhdessä lääkärin kanssa tekemä hoitosuunnitelma olisi näissä tilanteissa 
ensiarvoisen tärkeää. 
 
 
4.4 Toimenpide 
 
Toimenpiteellä tarkoitetaan potilasasiamiehen asiatapahtumalomakkeessa neuvonnan sisältöä.  
Potilasasiamiehen työssä painottuu ns. yleisneuvonta, muistutusneuvonta, kanteluneuvonta ja 
Potilasvakuutuskeskukselle tehtävät valitukset. Yleisneuvonta sisältää mm. sekä rekisteritietojen 
tarkistukseen -, rekisteritietojen korjaamisvaatimuksiin- sekä lokitietojen tarkistukseen liittyvän 
neuvonnan. Usein asiakasta kehotetaan ensimmäiseksi ottamaan yhteyttä yksikköön, jota valitus 
koskee ja yrittämään aluksi selvittää asiaa siellä. 
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5.  SOSIAALIPALVELUITA KOSKEVAT YHTEYDENOTOT 
 

 
5.1 Palvelun tuottaja  
 
Sosiaalipalveluita koskevat yhteydenotot koskivat pääsääntöisesti kaupungin järjestämiä palveluita. 
Verrattain vähän yhteydenottoja tuli koskien ostopalveluina järjestettyä sijaishuoltoa sekä iäkkäiden 
palveluita. 

 

 

 

5.2 Syyt yhteydenottoon 

Sosiaalipalveluiden yhteydenotoissa tyytymättömyys palveluiden toteuttamiseen kohdistui usein 
siihen, että työntekijää on vaikea, joskus jopa mahdotonta tavoittaa. Myös työntekijöitten 
vaihtuvuuteen oltiin tyytymättömiä, etenkin lastensuojelussa, mutta jossain määrin myös 
toimeentulotuessa.  
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5.3 Palveluyksikköjä koskevat tilastot 
 
Tämä tilaston lukuja ei tule tulkita niin, että esim. toimeentulotuki toimisi huonoiten, koska sen 
toiminnasta tulee eniten yhteydenottoja. Tilasto olisi vertailukelpoinen, mikäli yhteydenotot olisi 
suhteutettu asiakasmäärään, sekä palvelutapahtumien määrään ja kestoon. Toimeentulotuen 
päivittäisten asiakkaiden - ja asiakastapahtumien määrä on moninkertainen verrattuna monien 
muiden yksiköiden asiakastapahtumiin.  
 
Jos asiakaskäyntejä on tuhansia vuodessa, kuten toimeentulotuessa, on selvää, että mahdollista 
tyytymättömyyttä syntyy enemmän kuin yksikössä, jossa asiakaskontakteja on paljon vähemmän ja 
niitä on harvemmin. Pienemmässä yksikössä taas yksi epäonnistunut palvelutapahtuma saattaa 
kasvattaa tilastoa suhteettoman paljon.  
 
 

 

 
 
5.4 Yhteydenotoissa esille nousseita asioita 
 
Yhteyden saaminen sosiaalitoimistoon 
 
Sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä, kun ei saada yhteyttä sosiaalitoimistoon, mutta ennen kaikkea 
kun ei saada yhteyttä työntekijään. Valituksia siitä, että puhelinneuvonnan takaisinsoittopalvelu ei 
toimisi tai palveluneuvontaan ei pääsisi, ei ole tullut.  
 
Sen sijaan yhteyttä siihen työntekijään, jonka yhteydenottaja kokee omaa asiaansa hoitaneeksi 
työntekijäksi, ei saa helposti. Toisaalta taas yhteydenottajalla saattaa olla monen eri työntekijän 
allekirjoittamia päätöksiä ja päättely siitä, kuka on viime kädessä vastuussa päätöksestä, on vaikeaa. 
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Sosiaalityö ja toimeentulotuki 
        
Yhteydenottajat mieltävät usein, että sosiaalityö on sama asia kuin toimeentulotuki ja 
toimeentulotukipäätös. Vuoden 2017 alusta lähtien tämä muuttui, kun ns. perustoimeentulotuki
       
 siirtyi Kelan hoidettavaksi. Sosiaaliasiamiehelle tehdyissä yhteydenotoissa painottuu 
toimeentulotuki, varsinaiseen sosiaalityöhön liittyvissä yhteydenotoissa useimmiten asiana on 
uhkaava asunnottomuus.  
 
Pääsääntöisesti päätöksenteko toimeentulotuessa sujuu melko virheettömästi ja ripeästi, lain 
edellyttämissä määräajoissa, mutta joskus yhteydenottoja on tullut virheistä laskelmissa tai viiveestä 
päätöksen tekemisessä. Jos kysymyksessä on monimutkainen päätös ja siihen tulee korjauksia ja 
korjauksen korjauksia ja päätöksen tekijä vaihtuu, niin jossain vaiheessa saattaa sekä päätöksen 
tekijällä että asiakkaalla mennä ”laskut sekaisin”. 
 
Jonkun verran yhteydenottoja tulee asunnottomuuden uhatessa. Joskus sosiaalityöhön on jo oltu 
yhteydessä, mutta välitöntä, asiakkaan toivomaa apua sieltä ei ole ollut mahdollista antaa. 
Sosiaaliasiamies nähdään viimeisenä mahdollisuutena saada muutosta asiaan. Näin ei kuitenkaan 
ole, vaan ratkaisu uhkaavaan asunnottomuuteen tulee löytyä yhdessä sosiaalityön kanssa.  
 
Harkinnanvarainen ja täydentävä toimeentulotuki jäävät edelleen sosiaalityön hoidettavaksi 
perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan. Ne ovat tärkeä sosiaalityön väline, nyt kun varsinaiseen 
sosiaalityöhön vapautuu enemmän resursseja.  
 
Muutaman yhteydenoton viime vuodelta nostaisin esille. Harkintaa voisi ehkä käyttää sellaisissa 
ainutkertaisissa tilanteissa, jos asiakkaalla on todettu vakava tauti, eikä matkarahaa hoitoihin ole, 
kun sairauteen ei ole osannut etukäteen varautua. Harkintaa voisi ehkä myös käyttää 18 vuotta 
täyttävän nuoren saamien vahingonkorvausten huomioimisessa täysmääräisesti kun 
vahingonkorvaus maksetaan esim. häneen aiemmin kohdistuneesta vakavasta pahoinpitelystä tai 
hyväksikäytöstä. 
 
Marras-joulukuussa yhteydenotoissa alkoi nousta esille toimeentulotuen lähestyvä siirto Kelaan. 
Jotkut asiakkaat olivat saaneet pitkäaikaista, täydentävää toimeentulotukea, jonka jatkosta ei enää 
alkuvuodesta ollut varmuutta, koska tulojen perusteella ei oikeutta toimeentulotukeen ollut. Näissä 
tilanteissa on ensiksi haettava toimeentulotukea Kelalta, vasta sen jälkeen on mahdollista hakea 
täydentävää tai harkinnanvaraista sosiaalityöstä.  
 
Perustoimeentulotuen maksun siirto Kelaan on suuri muutos sellaisille ihmisille, joilla on 
riittämättömien tulojen lisäksi myös muita ongelmia. Huomiota kannattaa kiinnittää siihen, ettei 
yhteydenotto Kelaan muodostu liian vaikeaksi ja siihen, että juokseminen kahdella luukulla tehdään 
mahdollisimman asiakasystävälliseksi ja helpoksi. Saattaa olla, että paljon tukea tarvitsevat ihmiset 
eivät hakeudu sosiaalityön palveluihin, tai että avun tarvetta ei Kelassa huomata samoin kuin 
aiemmin sosiaalityössä. En tiedä, kuinka paljon tällaiset erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat on 
siirrossa huomioitu.  



       14 
Avuksi ja välineiksi sosiaalityössä jäävät edelleen ehkäisevä - ja täydentävä toimeentulotuki. 
        
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta 
ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta 
toimeentulotuesta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan 
aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen 
tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen 
saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. 

 
Ehkäisevää toimeentulotukea myöntämällä on mm. mahdollisuus edistää vaikeissa olosuhteissa 
elävien lasten osallisuutta ja ehkäistä heidän syrjäytymiskehitystään korvaamalla esim. 
harrastusmenoja.  
 
Täydentävä toimeentulotuki määritellään toimeentulotukilaissa. Sitä voidaan myöntää sellaisiin 
menoihin, joilla voidaan tukea ja mahdollistaa hakijan itsenäinen selviytyminen. Usein syynä 
täydentävään päätökseen on hakijan pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus tai pitkäaikaissairaus. 
Hänen taloudellinen ja/tai sosiaalinen elämäntilanteensa on siis vaikeutunut pysyvästi tai pitkäksi 
aikaa. 
 
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myös myöntää sellaisiin asumismenoihin, joita ei hyväksytä 
perustoimeentulotuessa. Yleensä nämä ovat vuokravakuuksia, muuttokuluja ja 
kodinirtaimistohankintoja. Täydentävä toimeentulotuki on harkinnanvaraista.  

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu seurata ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen määrien 
kehitystä. Tällaisen alkuvuodesta tapahtuneen suuren muutoksen kohdalla kuin mitä 
perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan oli, on kyseinen vertailu perusteltua tehdä ja liittää 
mukaan ensi vuonna tehtävään sosiaaliasiamiehen selvitykseen. 
  
Tällaisessa muutosvaiheessakin on hyvä muistaa, että sosiaalityön asiakkaalla on oikeus saada 
kirjallinen päätös palveluista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että asiakkaalla on oikeus 
saada kirjallisena myös kielteinen päätös tai osittain kielteinen päätös, jos hänen hakemustaan ei 
hyväksytä tai hänelle ei järjestetä hänen hakemuksensa mukaista palvelua.  
 
Lastensuojelu 
 
Lastensuojelun osalta yhteyttä otetaan pääsääntöisesti liittyen asiakasprosesseihin, toimintatapoihin 
ja päätöksiin. Vanhempien lisäksi yhteyttä ottavat lähiomaiset, joilla on huoli lapsen ja/tai perheen 
tilanteesta. 
 
Lastensuojeluun liittyvissä yhteydenotoissa on useimmiten kyse tyytymättömyydestä. Vanhemmat 
tai joissain tapauksissa omaiset olivat tyytymättömiä huostaanottoon ja/tai sijaishuoltoon. 
Sijaishuollossa tyytymättömyys kohdistui melko usein lasten tapaamismahdollisuuksiin. Jos lapset 
ovat sijoitettuna kaukana toisistaan oleviin paikkoihin, on sisarusten ja vanhempien tapaaminen 
melko hankalaa.  
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Jotkut yhteyttä ottaneet vanhemmat kokivat, että heistä oli aiheetta tehty lastensuojeluilmoitus. 
Yhteydenotoissa nousi esille myös päinvastainen kokemus. Joidenkin yhteydenottajien mielestä 
lastensuojelun työntekijä ei ole reagoinut lapsen hälyttäväksi koettuun tilanteeseen useista 
yhteydenotoista huolimatta.  
 
Eniten yhteydenottoja aiheutti se, että lapsen asiasta vastuussa olevaa työntekijää on hankala 
tavoittaa. Yhteydenottaja ei ollut tavoittanut sosiaalityöntekijää tai tämä ei ollut vastannut 
soittopyyntöihin kohtuullisessa ajassa.  
 
Huostaanottoon liittyvät prosessit ja lastensuojelulaki tuntuivat asiakkailla olevan melko hyvin 
tiedossa. 
 
Yhteydenotoissa nousi esille myös työntekijöitten vaihtuvuus. Joskus lapsen asiaa hoitanut 
työntekijä oli ehtinyt vaihtua useaan kertaan. Lastensuojelutyö on hyvin vaativaa, olisi tärkeää, että 
kunnissa on riittävä määrä päteviä ja kokeneita työntekijöitä. Jos työntekijäkunnassa on jatkuvasti 
vajetta ja vaihtuvuus on suurta, on selvää, että se ennen pitkää vaikuttaa kaikkien työntekijöitten 
jaksamiseen työssään ja palvelun laatuun. 
 
Vuoden aikana nousi esille erään nuoren vakava tilanne. Yhteydenottojen perusteella kävi ilmi, että 
nuoren tilannetta ei nuorisopsykiatrisella osastolla (HUS) huomioitu sen edellyttämällä vakavuudella. 
Sosiaalityöntekijöillä ja vanhemmilla oli nuorta koskevaa arvokasta tietoa, jota ei otettu vastaan ja 
osastolla päädyttiin väärään tai ainakin puutteelliseen diagnoosiin, joka vakavalla tavalla vaaransi 
nuoren selviytymistä. Toivottavaa olisi, että viranomaisverkoston yhteystyö sujuisi kitkatta ja 
kaikkien asianosaisten näkemyksiä ja tietoa asiasta pidettäisiin yhtä tärkeänä.  
 
Lastensuojelu on naisvaltainen ala ja aika usein myös asiakkaina ovat äiti ja lapset. Jotkut 
miesyhteydenottajat kokevat, että heitä ja heidän näkemystään ei riittävän hyvin kuulla ja 
ymmärretä. 
 
Hoivakodit 
 
Asiakkailta saatujen palautteiden perusteella hoidon toteuttamisessa on epäyhtenäisyyttä ja jonkin 
verran kehittämisen mahdollisuutta. Voi olla, että melko äskettäin toimintansa aloittaneiden 
hoivakotien hoitoprosessit ovat vielä joiltain osin keskeneräisiä. 
  
Vanhusten kaatumisista koskevia yhteydenottoja tuli tänä vuonna vain muutama, mikä on hyvää 
kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteydenotot koskivat pikemminkin sitä, että omaiset 
kokivat, että he eivät saaneet vanhuksen hoidosta riittävästi tietoa eivätkä pystyneet hoitoon 
haluamallaan tavalla riittävästi vaikuttamaan. Oltiin tyytymättömiä esim. siihen, että tieto 
vanhuksen toimittamisesta sairaalahoitoon tavoitti omaiset suurella viiveellä tai vanhuksen kuljetus 
ja odottelu sairaalassa eivät olleet sujuneet toivotulla tavalla. 
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Lisäksi viime vuonna työllistivät omaisten keskinäiset näkemyserot siitä, kuka on vanhuksen 
yhteyshenkilö hoivakodin ja omaisten välillä ja kuka saa päättää vanhuksen asioista. 
        
Hoivakotien toiminnan laatua pidetään yllä omavalvonnalla. Yksityisiltä palveluntuottajilta on 
edellytetty omavalvontasuunnitelmaa jo 2012 lähtien, julkisella sektorilla vuoden 2015 alusta.  
 
Kotihoito 
 
Omavalvontaa suorittavat myös eräässä mielessä niiden asiakkaiden omaiset, joiden vanhemmat 
ovat kotihoidon asiakkaina. Kotihoidon palveluun tyytymättömät yhteydenottajat ovat 
pääsääntöisesti kotihoidon asiakkaiden omaisia.  
 
Kotihoidon asiakkaiden yhteydenotoissa nousi esille tyytymättömyys usein vaihtuvista hoitajista. 
Koettiin, että liian usein on aloitettava hoitorutiinit alusta ja kerrottava uudelle hoitajalle kodin 
käytännöistä ja asiakkaan tarpeista. Vanhempien naisasiakkaiden on myös vaikeaa suhtautua 
luontevasti siihen, että intiimien alueiden pesun heille suorittaa mieshoitaja.  
 
Oma lukunsa ovat ne vanhukset, jotka ovat kotihoidon asiakkaina, mutta eivät kotihoidon tuella 
enää pärjää kotonaan. Syynä saattaa olla useimmiten se, että vanhus ei itse halua muuttaa 
hoivakotiin, mutta jotta hän pärjäisi kotonaan, hoitajan pitäisi olla paikalla ympäri vuorokauden. 
Siihen eivät työssäkäyvät omaiset pysty, eikä kotihoito pysty ympärivuorokautista hoitoa  
järjestämään. Tällaisen tilanteen seurauksena saattaa olla pitkittynyt epätarkoituksenmukainen 
sairaalan ja kodin välinen ”pallottelu”.  
 
5.4 Toimenpide 
 
Toimenpiteellä tarkoitetaan sosiaaliasiamiehen asiatapahtumalomakkeessa neuvonnan sisältöä.  
Sosiaaliasiamiehen neuvontatyössä painottuvat ns. yleisneuvonta, muistutusneuvonta, 
oikaisuvaatimukset ja hallintokantelut. Yleisneuvonta sisältää mm. sekä rekisteritietojen 
tarkistukseen -, rekisteritietojen korjaamisvaatimuksiin- sekä lokitietojen tarkistukseen liittyvän 
neuvonnan. Lisäksi neuvoessa kehotetaan usein ensimmäiseksi ottamaan yhteyttä yksikköön, jota 
valitus koskee ja yrittämään aluksi selvittää asiaa siellä. Joissain tapauksissa on 
tarkoituksenmukaisinta kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä juristiin. 
 
Edellä mainittujen lisäksi yhteydenotot koskevat esim. Kelaa tai edunvalvojaa. 
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6. SÄHKÖINEN ASIOINTI 
 
Sähköinen asiointi helpottaa yhteydensaamista puolin ja toisin ja on siitä syystä kaikin puolin 
kannatettavaa. On kuitenkin olemassa asiakkaita ja asiakasryhmiä, joille sähköinen asiointi on 
vaikeaa tai mahdotonta. 
 
Yhä enemmän halutaan siirtyä ja kaupunki myös kannustaa asiakkaita siirtymään sähköiseen 
asiointiin. Yhteydenottoja ongelmista sähköisessä asioinnissa ei ole tullut.  Sähköisen asioinnin 
ulkopuolelle jää kuitenkin suuri joukko ihmisiä, joille sähköinen asiointi ei luonnistu. Heitä ovat 
ulkomaalaistaustaiset, joiden suomen kielen taito ei riitä sähköiseen asiointiin; asiakkaat, joilla ei ole 
riittävää teknistä osaamista sähköiseen asiointiin; tai asiakkaat, joilla ei ole tietokonetta 
käytettävissä; lisäksi myös luku- ja kirjoitustaidottomat. Näille ryhmille tulisi varata mahdollisuus 
asiointiin asiakaspalvelijan luona. 
 
 
7. MUISTUTUKSET  
 
Espoon kaupungin kirjaamon vuonna 2016 toimitettujen muistutusten kokonaismäärä oli 187. Alla 
olevassa taulukossa esitetään myös muistutusten jakaantuminen yksiköittäin. 
 
Jälleen on syytä huomioida, ettei tämän tilaston lukuja ei voi tulkita niin, että muistutusten suurempi 
määrä kertoo huonommasta palvelusta. Tilasto olisi yksiköiden osalta vertailukelpoinen, mikäli 
yhteydenotot olisi suhteutettu asiakasmäärään, sekä palvelutapahtumien määrään ja kestoon. 
Terveyspalveluiden päivittäisten asiakkaiden - ja asiakastapahtumien määrä on moninkertainen 
verrattuna monien muiden yksiköiden asiakastapahtumiin, joten ymmärrettävästi myös valituksia 
terveyspalveluista tulee eniten. 
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Muistutusmenettelyn avulla saatu palaute on tärkeä osa palveluiden laadun ja toimivuuden 
varmistamista. Mahdollisuus muistutuksen tekemiseen on osa asiakkaiden omavalvontaa, jolla 
osaltaan varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukaisuus. Myös kaupungin verkkosivuilta 
jokaisen sivun oikeasta yläreunasta löytyvä palautekanava (Anna palautetta)  on hyvä omavalvonnan 
väline ja väylä palautteen antamiseen. 
 
 
 
8. LOPUKSI  
 
Suurin haaste sosiaali- ja terveyspalveluissa tällä hetkellä saattaa olla työntekijöitten vaihtuvuus. Se 
rasittaa sekä pysyviä työntekijöitä että uusia työntekijöitä. Pysyvät työntekijät joutuvat 
kannattelemaan toimintaa ja opettamaan uusia työntekijöitä ja uudella työntekijällä vie uuden työn 
omaksuminen jonkin aikaa. Asiakkaat joutuvat työntekijän vaihtuessa aloittamaan asiansa ja 
tilanteensa kertaamisen monta kertaa alusta. Tämä vie paljon aikaa ja voimavaroja kaikilta 
osapuolilta. 
 
Espoo on onnistunut hienosti lain edellyttämien määräaikojen noudattamisessa. Ehkä nyt olisi 
mahdollisuus ja aika ottaa painopisteeksi työntekijöiden jaksaminen ja pysyminen työssään. Se on 
myös asiakkaitten etu ja usein laadun tae, mikäli työntekijöillä ja työyhteisöllä on myös tilaisuus 
huolehtia työssään kehittymisestä. Työntekijöitten vaihtuvuudesta huolimatta palvelut on saatu 
sujumaan melko hyvin.  
 
Lyhyellä aikavälillä mitattavat suoritteet, kuten määräajat, on saavutettu. Nyt voisi ehkä panostaa 
pitkällä aikavälillä mitattaviin suoritteisiin ja onnistumisiin. Jääkö se maakuntien tehtäväksi, se jää 
nähtäväksi. 
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