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EOAK/601/2021
Kiireellisten 
palvelujen 
järjestäminen

• Kantelija oli pitkäaikainen, erityistä tukea tarvitseva sosiaalihuollon asiakas.

• Kantelija oli arvostellut sosiaalitoimen menettelyä tilanteessa, jossa kantelijan 
omaisuus oli varastettu, hän oli ollut viisi päivää kadulla ilman ruokaa ja 
lämpimiä vaatteita, rahaa, puheaikaa ja tärkeitä lääkkeitä. Kantelija kertoo 
pyytäneensä tilanteessaan hätäapua sosiaalitoimistosta. 

• Aikuissosiaalityössä sos.tt. ja johtava sos.tt tavanneet  kantelijan yhden 
kerran 7/2020.  Muutoin kantelijan asiointi oli tapahtunut aikuissosiaalityössä 
puhelimitse covid-tilanteen vuoksi. 

• Sosiaalityöntekijän pyrkimyksenä oli ollut kantelijan asumistilanteen 
arvioiminen kaupungin tuetun asumisen prosessissa, mutta kantelija ei ole 
hyväksynyt sitä, koska hänellä ei arvionsa mukaan ollut ongelmia asumisessa. 
Lisäksi kantelijalle oli ehdotettu edunvalvontaa.

• Kantelija oli soittanut 26.1.2021  johtavalle sosiaalityöntekijälle ja kertonut 
asumisensa alivuokra-asunnossa päättyneen ja olleensa sen jälkeen ystävänsä 
luona ja autossaan. 

• Sos.tt. oli  luvannut tukea pakettiauton vuokrauskuluihin, kun kantelija pääsisi 
hakemaan irtaimistonsa asunnosta. Kantelija oli  ilmoittanut olevansa 
tyytymätön luvattuun täydentävän toimeentulotuen määrään. Lisäksi hän oli 
kertonut tarpeestaan saada sosiaalitoimen kautta akuuttia majoitusta. 
Kantelijalle oli tarjottu tilapäisenä asumisena yöpymistä palvelukeskuksessa, 
mutta kantelija oli pitänyt tarjottua palvelua/yksikköä ala-arvoisena eikä ollut 
ollut siitä kiinnostunut. 

• Sosiaalitoimen näkemyksen mukaan  kantelijalla oli ollut varoja järjestää 
tilapäinen asumisensa omilla varoillaan 2/2021, koska kantelija oli saanut 
eläkkeensaajan asumislisää, mutta ei ollut maksanut vuokraa helmikuussa. 
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EOAK/601/2021
Kiireellisten 
palvelujen 
järjestäminen

• SosiaaIi- ja terveystoimi katsoi, että kantelijan tilanteessa asiassa 
on toimittu asianmukaisesti noudattaen voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. Kantelijalle on tarjottu apua tilapäiseen 
majoitukseen ja luvattu täydentävää toimeentulotukea. Lisäksi 
hänelle on jo aiemmin tarjottu apua asumistilanteen arvioimiseksi 
sekä pyritty tekemään yhteistyötä häntä hoitavan tahon kanssa. 

• EOA:n mukaan kantelija oli kokenut hänelle ehdotetut palvelut 
(edunvalvonta, tukiasuminen, tilapäinen majoitus) loukkaavina 
ja/tai laadultaan huonoina ja sopimattomina. Kirjoituksista käy 
myös ilmi, ettei kantelija luota työntekijöihin eikä usko, että 
heidän pyrkimyksenään olisi auttaa häntä. 

• EOA ei katso viranomaisten laiminlyöneen velvollisuuksiaan 
siten, että he eivät olisi tarjonneet tilanteessa kantelijalle 
lainkaan apua.

• EOA totesi kuitenkin, että tilanteessa olisi voinut menetellä 
toisinkin. Lainsäädäntö ei estä antamasta asiakkaalle enemmän 
apua kuin mitä säännökset tai kunnan ohjeistus ja noudatettu 
toimintakäytäntö vähimmillään edellyttävät. 

• EOA:n mielestä olisi ollut perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumisen kannalta arvioiden parempi ratkaisu pyrkiä 
toimimaan tilanteessa enemmän asiakkaan omia näkemyksiä 
kunnioittaen. 

Ratkaisu kokonaisuudessaan: 
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/601/2021
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EOAK/1389/2020
Tarkastus: 
Siun Sote, 
Ikäihmisten 
palvelut 
9.10.2020

 Apulaisoikeusasiamies teki tarkastuksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä Siun Soten ikäihmisille tarkoitettuihin palveluihin. 

 Siun Sotessa asiakkaan asumispalvelujen tarvetta käsitellään moniammatillisissa tiimeissä . 
Pitkäaikaisen asumispalvelupaikan myöntämisen perusteiden täyttyessä, asiakkaalle tehdään 
asumispalveluun odottamisesta palvelupäätös. Jos perusteet eivät täyty, laaditaan kielteinen 
palvelupäätös. 

 Siun Soten henkilöstön mukaan asiakkaat ja heidän läheisensä toivovat palveluasumispaikkaa 
yleensä läheltä asuinkuntaa. Mikäli asiakkaalle ei ole vapautunut omalta paikkakunnalta 
palveluasumisen paikkaa kolmessa kuukaudessa,  joutuu asiakas vastentahtoisesti 
valitsemaan koko Siun soten alueelta vapaan palveluasumisen paikan kolmesta yksityisestä 
hoitokodista. Kun asiakas kieltäytyy paikasta kirjallisesti, hänelle tehdään kielteinen asumisen 
päätös, ja hän alkaa odottaa uudelleen palveluasumisen paikkaa. 

 EOA toteaa, että sosiaalihuollon asiakkaalla on aina oikeus saada hakemukseensa kirjallinen 
päätös. Osittain kielteinen päätös on annettava esim.  tilanteessa, jossa henkilön katsotaan 
olevan oikeutettu saamaan ympärivuorokautista palveluasumista, mutta hänelle ei ole vielä 
tarjolla vapaata paikkaa. 

 EOA katsoo, että sellainen käytäntö ei ole asianmukainen, jossa asiakas  kolmen kuukauden 
kuluessa myönteisen palvelupäätöksen  saamisesta velvoitetaan valitsemaan 
ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö koko Siun Soten alueelta, jos hänelle ei ole 
löytynyt soveltuvaa paikkaa siihen mennessä. 

 EOA toteaa, että kunnan velvollisuus palvelun järjestämiseen perustuu todettuun palvelun 
tarpeeseen. Laissa säädetty 3 kk:n enimmäismääräaika palvelun järjestämiseen alkaa siitä 
hetkestä, kun asia on laitettu vireille, ei tiettyä yksikköä koskevan kielteisen päätöksen 
tekemisestä. 

 Lakisääteinen aika palvelun järjestämiselle voi olla lyhyempikin kuin 3 kk, jos henkilön tarve 
sitä edellyttää. Aika voi olla 3 kk pidempi yksilöllisistä syistä johtuen esim. silloin, kun henkilön 
on todettu tarvitsevan ympärivuorokautista palveluasumista, mutta hän haluaa jonottaa 
jotakin tiettyä paikkaa. 

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1389/2020
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EOAK/1709/2019 
Hätämajoitus ja tuki 
asumisen 
järjestämiseen

 Kantelija kanteli useista kaupunki A:ta koskevista asioista. Kantelijan 
mukaan hän ei saanut apua asunnottomuuteen.

 Asiakas ohjattiin kaupungissa A hätämajoitukseen. Asiakasta vaadittiin 
allekirjoittamaan rajoittamattomat tietojensaanti- ja 
tietojenluovutuslomakkeet. Asiakas oli kertonut suostuvansa vain 
välttämättömien tietojen luovuttamiseen ja hänet oli ajettu toimistosta 
ulos. EOA ja A:n sote-lautakunta totesivat myöhemmin lomakkeen liian 
yksilöimättömäksi.

 Asiakkaalle oli varattu uusi aika asumisen tuki –yksikköön ja asiakkaalle 
asetettiin ehdoksi henkilöntarkastus sosiaalityöntekijän luo pääsemiseksi, 
koska asiakas oli puhunut aseen hankkimisesta ja ”seuraavan 
sosiaalityöntekijän” kuolemisesta. Asiakkaan mukaan hän ei ollut 
esittänyt tällaista uhkausta.

 Sosiaalityöntekijä tuli selvittämään asiaa toimiston aulaan, jossa oli 
kuuloetäisyydellä muitakin henkilöitä. 

 EOA:n mukaan tietoon saatu uhkaus on synnyttänyt velvoitteen tehdä 
työntekijöitä ja muita asiakkaita turvaavia toimenpiteitä. Sekä kantelija 
että EOA ehdottivat rikosilmoituksen tekemistä.

 EOA piti erittäin vakavana puutteena, että kaupungin vaaratilanteisiin 
liittyvät ohjeet eivät olleet riittävän selkeitä. EOA nosti esiin esim. sopivan 
tilan ja henkilöstön tarpeen, jos asiakkaalla on lakiin perustuva oikeus 
henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1709/2019
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Kevään 2022 
tilaisuuksia

Sosiaaliasiamiehen 2021 selvityksen esittely henkilöstölle

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

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet -koulutus

• pe 3.6.2022 klo 8.30-12.00 

Hallintopäätösmenettely -koulutus

• ti 7.6.2022 klo 14.00-15.30

Tilaisuudet järjestetään Teamsilla. Ilmoittautuminen Verson 
tapahtumakalenterista: Tapahtumakalenteri - VERSO
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