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Päätökset tai sopimukset

Palvelun toteuttaminen

Kohtelu ja vuorovaikutus

Tiedontarve sosiaalipalveluista

Itsemääräämisoikeus

Tietosuoja/ asiakasasiakirjat

Jonotus- ja käsittelyaika

Maksuasiat/ vahingonkorvaus

Muu syy

Yhteydenottojen syyt 

2020 

Yleisimmät yhteyden-

ottojen aiheet 

(palvelutehtävittäin ja niihin liittyvin 
sosiaalipalveluin) 

122 Lastensuojelu 

  1. Sosiaalityö 

  2. Sijaishuolto 

  3. Perhehoito 

89  Iäkkäiden palvelut 

  1. Tehostettu palvelu- 
  asuminen 

  2. Kotihoito 

  3. Asiakkaan raha-asioiden 
  hoitaminen 

61  Vammaispalvelut 

  1. Kehitysvammahuolto 

  2. Henkilökohtainen apu 

  3. Sosiaalityö 

Tutustu selvitykseen: koskeverkko.fi → Julkaisut → Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 

? 

141  

Tiedustelu 

268  

Tyytymättömyys 

Vaikka yhteydenottojen määrä väheni, ovat 

käsiteltävät asiat entistä monisyisempiä ja 

pitkäkestoisempia. 

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2021/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2020.pdf


Sosiaaliasiamiehen selvitys 

2020 

Tutustu selvitykseen: koskeverkko.fi → Julkaisut → Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 

Asiakasturvallisuus 

8  vastaajalla oli laadittu   

 sosiaalihuollossa asiakas-

turvallisuussuunnitelma. 

 

Tehostetun palvelu-

asumisen omatyöntekijä 

14  vastaajalla oli jokaiselle tehostetun 

palveluasumisen asiakkaalle  

nimetty sosiaalihuoltolain  

mukainen omatyöntekijä. Nimetty 

omatyöntekijä puuttui viideltä  

vastaajalta. 

 

Palveluseteli 

14  vastaajalla oli käytössä  

 palveluseteli ja niistä 

9 vastaajalla palvelusetelin arvo oli  

 tulosidonnainen.  

 

Palvelusetelillä järjestetään useimmiten 

• Tehostettua palveluasumista, 

palveluasumista ja kotihoitoa 

• Lapsiperheiden kotipalvelua 

• Omaishoitajien vapaat 

 

 

Muistutukset ja  

oikaisuvaatimukset 

70 

muistutusta. 

75 vuonna 2019. 

258 

oikaisuvaatimusta,  

joista 25 hyväksyttiin. 

63 

valitusta hallinto-oikeuteen,  

joista 16 hyväksyttiin. 

15 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, 

joista yksi ratkaistiin asiakkaan eduksi. 

Kuntakyselyn tuloksia 

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2021/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2020.pdf


Sosiaaliasiamiehen selvitys 

2020 

Tutustu selvitykseen: koskeverkko.fi → Julkaisut → Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 

1) Sosiaalihuollon asiakasturvallisuussuunnitelmia 

kehitetään maakunnallisella yhteistyöllä Potilas- 

ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen vii-

toittamaan suuntaan. 

 

2) Vahvistetaan iäkkäiden ihmisten sosiaalista tu-

kea, lisätään gerontologista sosiaalityötä ja sosi-

aaliohjausta. Neuvotaan iäkkäitä kotihoidon ja 

palveluasumisen asiakkaita ja heidän läheisiään 

laatimaan edunvalvontavaltuutus ajoissa ja var-

mistamaan sujuva asiointi.   

 

3) Hakemuslomakkeita ja palvelujen ja tukitoimien 

myöntämiskriteerejä valmistellaan yhteistyössä 

yli kunta- ja hallintokuntarajojen. Asiakasrekiste-

ritietojen tarkastus- ja korjauspyyntölomakkeet 

laitetaan helposti saataville.  

 

4) Sosiaalihuollon palvelujen saatavuus turvataan 

riittävällä henkilöstöllä ja kohentamalla henkilös-

tön asemaa ja työskentelyedellytyksiä.  

 

5) Varhaiskasvatus tiedottaa palveluntuottajia ja 
palvelunkäyttäjiä muistutusmenettelystä ja sosi-
aaliasiamiestoiminnasta.  

Toimenpidesuosituksia 

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2021/04/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2020.pdf

