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OKV/1597/10/2020: 
Kaupungin 
terveydenhuollon 
toiminta 
takaisinsoitto-
pyyntöjen 
käsittelyssä

 Henkilö kanteli kaupungin terveydenhuollosta lehdestä saamiensa tietojen 
perusteella. Kantelija arvioi kaupungin menettelyn vaarantaneen ihmisten 
terveyden.

 Lehtitietojen mukaan kaupunki oli toistuvasti (3 kertaa) poistanut 
takaisinsoittopalveluista soittaneiden henkilöiden tiedot ennen kuin ihmisille oli 
soitettu takaisin.

 Kaupungin terveydenhuolto oli ruuhkautunut ja ruuhkasta tiedotettiin nettisivuilla 
ja sosiaalisessa mediassa 23.7.2020. Puhelujonot nollattiin pe 23.7.2020 ja pe 
31.7.2020 ajatuksella, että jono saadaan ajan tasalle ja soitettu ihmisille takaisin 
lain vaatimassa yhdessä vuorokaudessa. Yksi nollaus oli tehty jo maaliskuussa 
2020.

 Asia tuli 7.8.2020 terveyspalvelujen johtajan tietoon ja tämä oli kieltänyt 
käytännön. Päätöksen nollauksiin olivat tehneet johtavat ylilääkärit ja ylilääkäri.

 Puhelujonon nollaus tehtiin tietoisesti ja tilannetta yritettiin ratkoa mm. ylitöillä.

 Nollauksen vuoksi arviolta tuhannet ihmiset jäivät ilman terveydenhuollon apua.

 OKV:n mukaan kaupungin esittämät syyt toiminnalle eivät ole olleet hyväksyttäviä 
ja menettely on ollut hyvän hallinnon vastainen ja epäasianmukainen sekä 
ihmisten terveyttä vaarantava. Tilanteessa oli menetelty perustuslain, hallintolain 
ja terveydenhuoltolain vastaisesti.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.okv.fi/media/filer_public/1e/0f/1e0f4e20-b0cd-
466c-9248-9287dc104ec3/ratkaisu_takaisinsoittopyyntojen_kasittely_okv_1597_10_2020.pdf

https://www.okv.fi/media/filer_public/1e/0f/1e0f4e20-b0cd-466c-9248-9287dc104ec3/ratkaisu_takaisinsoittopyyntojen_kasittely_okv_1597_10_2020.pdf


LSSAVI/10239/2020: 
Kunnan 
sosiaalitoimen tulee 
taata palvelujen 
saatavuus myös 
lomien aikana

 Ratkaisusta ei käy ilmi, kuka kantelun on tehnyt, mutta todennäköisesti 
asiakas.

 Kantelun mukaan kunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät olivat 
kesällä yhtä aikaa lomalla kuukauden. Lisäksi kesällä oli kokonainen 
viikko, ettei vammaispalveluissa ollut ketään töissä. Asiakkaan 
yhteydenotot eivät menneet perille eikä asiakas saanut tietoa loma-ajan 
järjestelyistä.

 AVI totesi, ettei lainmukaisista erilaisista käsittely- ja määräajoista voi 
poiketa kesälomien vuoksi. VPL:n mukainen selvittäminen on aloitettava 
viimeistään seitsemäntenä päivänä asian vireille tulosta ja SHL:n mukaan 
sosiaalityöntekijän on arvioitava erityistä tukea tarvitsevan henkilön tuen 
tarve. Kiireellinen tuen tarve on aina arvioitava.

 AVI totesi, että kunnan on turvattava riittävät sosiaalihuollon palvelut ja 
myös kiireellinen tuen tarve niin, ettei kenenkään oikeus 
välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. AVI myös otti 
kantaa, että mahdollisiin loma-aikojen tilapäisiin poissaoloihin on 
varauduttava etukäteen esim. sijaisilla.

 AVI antoi kunnalle huomautuksen.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: 
https://avi.fi/paatoslyhennelmat/kantelut#accordion-6MK8xkLXu27L

https://avi.fi/paatoslyhennelmat/kantelut#accordion-6MK8xkLXu27L


OKV/1131/2013
Salassa 
pidettävien 
tietojen 
lähettäminen 
suojaamatto-
massa 
sähköpostissa

 Toimeentulotuen asiakas oli lähettänyt kaupungin kirjaamoon ja 
lisäksi ainakin seitsemän  muun kyseisen kaupungin virkamiehen 
sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, johon sisältyi hänen 
perheenjäsentensä salassa pidettäviä terveystietoja. 

 Kaupungin kirjaamosta oli lähetetty asiakkaan sähköpostiviestiin ns. 
automaattinen vastausviesti, jossa kerrottiin, että asiakkaan 
lähettämä viesti on vastaanotettu. Kirjaamon vastausviestiin oli 
sisältynyt asiakkaan aiemmin lähettämä viesti. 

 Apulaisoikeuskansleri totesi, että tavallisessa suojaamattomassa 
internet -sähköpostissa tiedot eivät ole sivullisilta suojattuja, jonka 
vuoksi viranomainen ei voi lähettää salassa pidettäviä tietoja sisältäviä 
viestejä suojaamattomassa sähköpostissa. Kaupunki oli siten 
menetellyt asiassa lainvastaisesti.

 Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asiassa ei ollut tarpeen ryhtyä 
enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin, koska kaupunki 
ilmoittanut muuttaneensa välittömästi toimintatapojaan 
vastaanottokuittausten laadinnassa, kun asia oli tullut ilmi 
kanteluasian käsittelyn yhteydessä.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: Ratkaisut –Oikeuskanslerinvirasto (okv.fi)
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https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/haku/?keyword=1131%2F1%2F2013


EOAK/2490/2021  
Sosiaalitoimen 
asiakkaan 
yhteydenottoi-
hin vastaaminen

 Kantelija oli tyytymätön sosiaalitoimen menettelyyn vammaispalvelujen 
järjestämistä ja hyvän hallinnon toteutumista koskevassa asiassa. Päätök-
senteko ja palvelujen toimeenpano oli viivästynyt. Sosiaalityöntekijä ei 
ollut vastannut sosiaalihuoltoa ja vammaispalveluja koskevien asioiden 
hoitamista koskeviin tiedusteluihin ja yhteydenottoihin ja vuoden 2021 
alkupuolella ei puheluihin oltu vastattu lainkaan. 

 Kunnan antaman selvityksen mukaan palveluhakemusten käsittelyajat 
olivat venyneet liian pitkiksi sosiaalityön rekrytointiongelmien vuoksi. 

 EOA totesi, että henkilökunnan vähäisyys ei oikeuta palveluja koskevien 
hakemusten tai muiden asioiden käsittelyn viivästyksiin. Viranomainen ei 
voi hyväksyttävällä tavalla perustella asioiden viivästymistä rekrytointi-
ongelmilla tai työntekijävaihdoksilla.

 EOA katsoo, että sosiaalityöntekijä on menetellyt hallintolain vastaisesti, 
koska kantelijan yhteydenottoihin ei oltu vastattu hyvän hallinnon 
vaatimusten mukaisesti. Viranomaisen on vastattava yhteydenottoihin 
aina silloin, kun niistä on pääteltävissä, että yhteydenottaja odottaa 
viranomaiselta vastausta ja muuta reagointia. 

 Asian moitittavuutta arvioidessaan EOA katsoi, että 
apulaisoikeusasiamies oli jo 12.10.2020 antamassaan päätöksessä 
saattanut ko. kunnan tietoon sosiaalitoimen viranhaltijan lainvastaisen 
laiminlyönnin yhteydenottoihin vastaamisessa. Tästä huolimatta tilanne 
ei ollut korjaantunut alkuvuoteen 2021 mennessä. 

 EOA päätyi antamaan sosiaalitoimelle huomautuksen lainvastaisista 
viivästyksistä päätöksenteossa ja toistuvista laiminlyönneistä 
yhteydenottoihin vastaamisessa.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/2490/2021
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https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/2490/2021


Kevään 2022 
tilaisuuksia

Aamukahvitilaisuudet

 pe 18.3.2022 klo 8.30-9.15  Aiheena: asiakirjapyynnöt ja niihin vastaaminen 

 pe 6.5.2022 klo 8.30-9.15 Aiheena: oikeus palveluihin pääsyyn

Sosiaaliasiamiesten 2021 selvitysten esittely henkilöstölle

 ke 27.4.2021 klo 13.00-14.30 Itä-Uusimaa/sosiaali- ja potilasasiamies Salla Ritala 

 pe 13.5.2021 klo 8.30-10.00 Päijät-Häme/sosiaaliasiamies Tarja Laukkanen 

Hallintopäätösmenettely –koulutus (samansisältöiset)

• to 21.4. klo 14.00-15.30

• ti 26.4. klo 14.00-15.30

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet –koulutus

• pe 3.6.2022 klo 8.30-12.00 

Tilaisuudet järjestetään Teamsilla. Ilmoittautuminen Verson tapahtumakalenterista: 
Tapahtumakalenteri - VERSO
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https://www.phhyky.fi/fi/yhtyma/verso/sosiaalihuollon-tutkimus-ja-kehittaminen/aamu-ja-paivakahvit/

