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1. KANTELUNALAINEN TOIMINTA 
 
Helsingin sosiaaliviraston menettely omaishoidon tuen myöntämisperusteiden uudistamisessa.  
 
2. KANTELUN PERUSTEET 
 
2.1. PÄÄTÖKSENTEKO 
 
Helsingissä omaishoidon tuesta on annettu aiemmin 1.4.2014 pysyväisohje PYSY021. Saamiemme 
tietojen mukaan uusi ohje valmisteltiin (virkamiestyönä) syksyllä 2016. 2014 pysyväisohje 
kumottiin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön päätöksellä 15.12.2016 § 188. Siihen tehtiin 
vielä teknisluonteisia korjauksia tammikuussa, jonka jälkeen virastopäällikkö teki ottokelpoisen 
päätöksen 26.1.2017 ja se oli sosiaali- ja terveyslautakunnan ottoharkinnassa 31.1.2017, jonka 
pöytäkirjassa todetaan, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta. 
 
Lautakunnan jäsenistä ainakin osa on tietojemme mukaan kokenut tilanteen hyvän hallintotavan 
vastaiseksi. Esimerkiksi lautakunnan jäsen Anna Vuorjoki kirjoittaa internet-kirjoituksessaan 
22.2.2017: ”Omaishoidon tuen muutoksista päätettiin sosiaali- ja terveysvirastossa ilman mitään 
poliittista tai kansalaiskeskustelua. Periaatteessa sosiaali- ja terveyslautakunnalla olisi oikeus 
kumota virastopäällikön tekemät päätökset. Tätä niin sanottua otto-oikeutta pitää käyttää kahden 
viikon sisällä päätöksestä. Virastopäällikkö päätti omaishoidon tuen muutoksista lautakunnan 
joulutauon aikana, jolloin seuraavaan kokoukseen oli yli kaksi viikkoa aikaa. Käytännössä siis 
säännösten porsaanreiän vuoksi lautakunnan oli mahdotonta käyttää sille kuuluvaa päätösvaltaa.” 
Joka tapauksessa, olemme  ymmärtänyt, että lautakunnan jäsenille ei annettu riittävästi tietoa 
uudistuksen luonteesta, siitä, että ollaan muuttamassa omaishoidon tuen kriteerejä. Päinvastoin, 
ymmärtääksemme annettiin käsitys siitä, että uudistus ei koske omaishoidon tuen kriteerejä. Otto-
oikeus ei mitä ilmeisemmin olisi jäänyt käyttämättä, jos olisi paremmin tiedotettu lautakuntaa siitä, 
että kyse on omaishoidon tuen kriteerien muuttamisesta. 
 
Sittemmin omaishoidon tuen asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 
14.3.2017 § 89. Päätösehdotuksena oli, että lautakunta päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen. 
Lautakunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen, lisäksi lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta 
poiketen kehottaa virastoa tekemään riittävän määrän omaishoidon tuen palvelutarpeen kartoituksia 
käyttäen hyödyksi uudistettuja palvelutarpeen kriteerejä. Tällainen kartoitus tulee tehdä 
mahdollisimman nopeasti, jotta lautakunta voi sen pohjalta arvioida, miten uudistetut kriteerit 
vaikuttaisivat etenkin alle 18-vuotiaiden omaishoitosopimusten ehtoihin ja omaishoidon tuen 
rahoitukseen ottaen huomioon myös yli 18-vuotiaat. Kartoitus tuodaan lautakuntaan, minkä pohjalta 
päätetään, miten omaishoidon sopimusten uudistamista jatketaan. Lautakunta lisäksi kehotti, ettei 
virasto tekisi uusia päätöksiä nykyisille alle 18-vuotiaille asiakkaille, vaan odottaisi kunnes 
lautakunta on käsitellyt kartoituksen tulokset ja tehnyt johtopäätökset.  
 
Ymmärtääksemme lautakunnalle tulee antaa riittävät ja oikeat tiedot päätöksenteon tueksi. Ainakin 
osa lautakunnan jäsenistä on ymmärtääksemme kokenut, että asian valmistelu ja päätöksenteko ei 
ole sujunut siten, kuin pitäisi. Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden muuttaminen on tullut 
lautakunnan jäsenille ymmärtääksemme yllätyksenä, samoin omaishoidon asiakkaille. Toki 
myöntämisperusteiden muuttaminen kuuluu harkinnanvaraisen päätöksen ollessa kyseessä suurelta 
osin kunnan toimivaltaan, mutta nähdäksemme olisi ollut perusteltua oikeusjärjestyksemme 
puitteissa, että luottamushenkilöitä olisi aktiivisemmin valmisteltu uudistuksen luonteesta 
mahdollistaen heidän osallistumisensa tehokkaasti päätöksentekoon. Erityisen tärkeä on huomioida, 
että kyse on selvästi palveluheikennyksestä, jossa tilanteessa on entistäkin tärkeämpää, että 
lautakunnalle annetaan riittävät tiedot. Tiedotuksen mukaan: ”Joillakin omaishoidon tuen nykyisistä 
asiakkaista tuki kuitenkin lakkaa. Heidän kohdallaan arvioidaan muunlaisen tuen mahdollisuuksia. 
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Tällä hetkellä omaishoidon tukea Helsingissä saa kuukausittain noin 3200 ja vuosittain 4000 
perhettä”. Kyse on siten varsin mittavasta uudistuksesta, jonka osalta nähdäksemme olisi tullut 
tehdä laajemmat selvitykset sekä taloudellisista asioista, että vaikutuksista eri asiakasryhmiin, 
esimerkiksi erityisesti lapsen etu huomioiden uudistuksen vaikutuksista perheisiin, joissa on 
vammaisia tai pitkäaikaissairaita lapsia.  
 
Päätöksenteko on lautakunnan jäsenten taholla ja laajemminkin herättänyt laajaa keskustelua. 
Päätöksenteon osalta pyydämme oikeusasiamiestä erityisesti tutkimaan, onko esittelevä viranhaltija 
antanut riittävästi tietoa päätettävästä asiasta, onko muutosta valmisteltu riittävästi, ja onko 
päätöksenteko muutoin sujunut laillisesti. 
 
2.2. UUDISTUKSEN TAUSTA – YHTEYS OMAISHOIDOSTA ANNETUN LAIN 
UUDISTAMISEEN 
 
Helsingin kaupungin internet-sivuilla1 on tiedotettu omaishoidon tuen uudistuksista 12.1.2017.  
Helsingin kaupungin internet-sivujen tiedotuksen mukaan: ”Muutosten taustalla on uudistettu 
omaishoitolaki (1.7.2016), joka yhdenmukaistaa kuntien käytäntöjä ja esimerkiksi takaa jokaiselle 
omaishoitajalle kaksi tai kolme vapaapäivää kuukaudessa. Tähän asti noin 65 prosenttia Helsingin 
omaishoitajista on hyödyntänyt mahdollisuuksia vapaapäiviin”. Asiakkaille 28.12.2016 lähetetyn 
kirjeen mukaan: ”Muutosten taustalla on uudistettu omaishoitolaki (1.7.2016), joka 
yhdenmukaistaa omaishoidon kriteerejä ja käytäntöjä, ja esimerkiksi takaa jokaiselle 
omaishoitajalle kaksi tai kolme vapaapäivää kuukaudessa”. Tiedotuksesta syntyy perusteltu käsitys, 
että uudistuksen (ml. saamisedellytyspäivitys) taustalla on omaishoidon tuesta annetun lain 
uudistus. 
 
Omaishoidon tuesta annettu laki tuli voimaan uudistuneena 1.7.2016. Uudistusta koskevan 
hallituksen esityksen 85/2016 vp.:n kohdassa ”2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset” 
viitataan hallitusohjelmaan, jossa tavoitteena on kehittää kaikenikäisten omaishoitoa ja erityisesti 
iäkkäiden perhehoitoa, jonka jälkeen HE:stä suora lainaus: ”Tämä toteutetaan määräaikaisella 
hankerahoituksella sekä pysyvillä voimavarojen lisäyksillä. Vuosina 2016-2018 toteutetaan 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa-kärkihanke. Lisäksi 
toteutetaan hallitusohjelman liitteen 6 mukaisella pysyvällä rahoituksella lainsäädännön 
muutoksia. Kalliimman hoidon korvaamisella omais- ja perhehoidolla tavoitellaan merkittäviä 
kustannussäästöjä. Esitys liittyy myös vuonna 2014 julkaistun kansallisen omaishoidon 
kehittämisohjelman asteittaiseen toimeenpanoon.”.  
 
HE 85/2016 vp.:ssä ei nähdäksemme ole esitetty ainakaan eksplisiittisesti eikä myöskään 
implisiittisesti tavoitetta siitä, että uudistuksilla pyrittäisiin yhdenmukaistamaan omaishoidon tuen 
saamisedellytyksiä. Ajatus saamisedellytysten yhdentämisestä olisikin ollut erittäin merkittävä, 
sinänsä positiivinen sosiaalihuollon asiakkaiden näkökulmasta yleisesti ottaen, uudistus. Näin siksi, 
että edelleen omaishoidon tuki on harkinnanvarainen palvelu ja saamisedellytysten 
yhdenmukaistaminen tavoitteena olisi kajonnut vielä nyt omaksuttua ratkaisua (vapaisiin 
keskittyvää) enemmän myös kunnalliseen itsehallintoon. Tällaisesta tavoitteesta / arvioinnista ei 
kuitenkaan ole viitteitä lain esitöissä eikä laissa. 
 
HE 85/2016 vp.:ssä viitataan myös siihen, että esityksen toimeenpanon tukemiseksi sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa kuntainfon ehdotettujen muutosten soveltamiseksi lakiehdotuksen 
voimaantulon jälkeen. Tällainen kuntainfo (STM Kuntainfo 6/2016) on annettu 13.10.20162. 

                                                
1 http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/omaishoitoauudistetaan?pd=v. 
2 http://stm.fi/documents/1271139/2044491/Kuntainfo_6-2016_verkkoon.pdf/4d8fcf93-1b84-4ef3-
818a-f14e26ce8bb6. 
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Kuntainfon mukaan: ”Muutosten tarkoituksena on kehittää omaishoitajien vapaa- ja 
sijaishoitojärjestelmää. Tavoitteena on parantaa omaistaan hoitavien henkilöiden tosiasiallisia 
mahdollisuuksia käyttää vapaitaan ja sitä kautta tukea hoitajien jaksamista.”. Kuntainfo käsittelee 
pääosin vapaa-tematiikkaa ja tukipalveluja. Kuntainfosta ei tule esiin, että tarkoitus tai tarve olisi 
jotenkin täsmentää saatikka kiristää omaishoidon tuen saamisedellytyksiä kunnissa. 
 
Lakimies Jukka Kumpuvuori on vielä varmuudeksi tiedustellut sosiaali- ja terveysministeriöstä, 
oliko omaishoidon tuesta annetun lain (uudistettu) tarkoituksena yhdenmukaistaa kuntien 
omaishoidon kriteerejä, joilla tarkoitin kysymyksessäni saamisedellytyksiä / hoitoisuusluokkia. 
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassinalta 22.3.2017 
Kumpuvuoren saaman vastauksen mukaan: ”1.7.2016 voimaan tullut lakiuudistus ei tosiaan 
koskenut lainkaan omaishoidon tuen kriteereitä. Uudistuksen päätavoite oli parantaa 
omaishoitajien jaksamisen edellytyksiä vapaita ja palveluja lisäämällä ja parantamalla”. 
 
YLE –uutisoinnissa 13.1.2017: ”Omaishoidon tuki uudistuu Helsingissä – osalla tuki lakkaa tai 
laskee”3 kuvataan uudistuksen syitä: ”Peiponen perustelee muutoksia muun muassa sillä, ettei 
tukijärjestelmää ole päivitetty kahteenkymmeneen vuoteen. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa 
käytäntöjä naapurikuntien kanssa, kun sote-uudistus lähestyy. – Kahdella keskimmäisellä 
tukiluokalla on ollut aika pieni ero. Se on yksi syy järkeistämiseen (Helsingin sosiaali- ja 
terveysviraston vs. osastopäällikkö Arja Peiponen)”. Helsingin sanomien uutisoinnissa 12.1.2017: 
”Helsinki lisää rahaa omaishoidon tukiin – Osalla tuki nousee, osalla laskee tai loppuu”4 mukaan 
”Hoitopalkkioiden maksuperusteet muuttuvat (…) ”Jokaisen tuki tarkastetaan alkuvuodesta”, 
selventää osastopäällikkö Arja Peiponen sosiaali- ja terveysvirastosta. (…) Muutoksen taustalla on 
kesällä voimaan tullut muutos omaishoitolakiin ja Helsingin halu toimia samalla tavalla kuin 
naapurikunnat”. 
 
Uutisoinnista syntyy samoin kuin Helsingin kaupungin tiedottamisesta kuva, että 
saamisedellytysten uudistuksen taustalla olisi uudistettu omaishoidon tuesta annettu laki. 
 
Ottaen huomioon omaishoidon tuesta annetun uudistetun lain sisältö ja siihen johtaneet esityöt 
voidaan todeta, että uudistuksen tarkoituksena eikä sisältönä ollut yhdenmukaistaa omaishoidon 
tuen saamisedellytyksiä, vaan vapaaoikeutta ja siihen kytkeytyviä omaishoitajan tukipalveluita. 
Kuntalain 5 luvun 29 § 1 momentin mukaan kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, 
palvelun käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan 
järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista 
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Pidämme 
Helsingin kaupungin tiedottamista omilla internet-sivuillaan että lehdistössä tältä osin harhaan 
johtavana.  
 
Pyydämme oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Helsingin sosiaalivirasto toiminut mm. kuntalain 
tiedottamissäännösten mukaisesti antaessaan kuvan siitä, että omaishoidon tuen 
myöntämisperusteiden muuttaminen olisi peräisin omaishoidon tuesta annetun lain muutoksista. 
 
2.3. UUDISTUKSEN VAIKUTUKSISTA LASTEN OMAISHOIDON TUKEEN 
 
Uudistettu pysyväisohje tuli voimaan 1.2.2017. Kantelussa mukana olevien järjestöjen tietoon on 
tuotu useita päätöksiä, joissa omaishoidon tuen tasoa on alennettu selvästi tai tuki on loppunut 
kokonaan. Esimerkiksi 21.2.2017 päivätyssä internet-kirjoituksessa ”Omaishoitajana Helsingissä” 

                                                
3 http://yle.fi/uutiset/3-9401520. 
4 http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005042314.html. 
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(Leijonaemojen blogi, Helsinkiläinen Leijonaemo) kuvataan, miten 1.2.2017 voimaantullut uudistus 
on jo purrut ja vanhoja päätöksiä purettu.5 Toinen esimerkki on 12.3.2017 päivätty artikkeli 
Helsingin Sanomissa, jossa helsinkiläinen omaishoitaja kertoo tukiluokan alentuvan uuden 
päätöksen myötä toiseksi alimmasta alimpaan luokkaan, vaikka hoitoisuudessa ei ole tapahtunut 
muutoksia.6 
 
Lisäksi tukeen on uudistuksen myötä lisätty ehtoja, jotka alentanevat tosiasiassa 
hallintokäytännössä tuen määrää tietyn tukiluokan sisällä. Tällainen ehto on esim. se, että 
hoidettava saa vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Lapsiperheiden kannalta 
ongelmallisin lapsiperheiden kannalta on lapsen päiväkodissa tai koulussa käynti. Jos lapsi 
osallistuu kodin ulkopuoliseen toimintaan, kuten päiväkotiin tai kouluun, 2-5 kertaa viikossa, toisen 
tukiluokan tukisumma voi alentua 750 eurosta 525 euroon kuukaudessa. Omaishoidon piirissä 
olevien lasten päivähoito on usein lääkärin suosituksesta käytävää kuntouttavaa päivähoitoa. 
Vanhempien on siis tosiasiassa päätettävä, jättävätkö lapsensa lääkärin suosituksen vastaisesti pois 
kuntouttavasta päivähoidosta vai menettävätkö 225 euroa kuukaudessa. Koulunkäynnin 
potentiaalisesti alentava vaikutus omaishoidon tukeen johtanee tosiasiassa hallintokäytäntöön, jossa 
tukia alennetaan tästä syystä. Tällaiset linjaukset ovat ristiriidassa useiden hallinto-oikeuden 
ratkaisujen (esim. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 13/0328/4) kanssa, joiden mukaan 
oppivelvollisuus ei suoraan voi vaikuttaa omaishoidon tuen hoitoisuusarvioon. 
 
Omaishoitajien on usein vaikea käydä töissä ainakaan täysipäiväisesti hoidon vaativuuden ja 
sitovuuden vuoksi. Samaan aikaan, kun omaishoidon tuki on lopetettu, perheille on 
kantelijajärjestöille tulleiden kokemusten mukaan kaupungin toimesta kerrottu, että lastenhoidossa 
saa jatkossa apua kaupungin sosiaali- ja terveysviraston alaiselta lapsiperheiden kotipalvelulta. Kun 
perheet ovat soittaneet kotipalveluun, heille on kantelijajärjestöille tulleiden kokemusten mukaan 
kerrottu, ettei kotipalvelulla ole mahdollisuutta järjestää jatkuvaa hoitopalvelua eikä kotipalvelun 
hoitajilla ole myöskään riittävää osaamista erityislasten hoitamiseen. Lisäksi lapsiperheiden 
kotipalvelu maksaa perheille enimmillään 10,90 euroa tunnilta.7 Toisin kuin aiemmin, kaupungin 
vammaispalveluiden kautta ei ole enää mahdollista saada hoitajaa kotiin.8 
 
Kantelussa mukana olevien järjestöjen edustajat ovat saaneet lukuisia yhteydenottoja 
omaishoitajilta, jotka ovat epätoivoisessa tilanteessa tukien pienentyessä tai loppuessa. Kun 
työssäkäyntiä mahdollistavia hoitopalveluita ei saa, mutta myöskään omaishoidon tuki ei enää riitä 
perheen toimeentuloksi, omaishoitajia on putoamassa viimesijaiselle sosiaaliturvalle. Monessa 
yhteydenotossa on myös tuotu esiin huolta uupumisen ja masennuksen riskistä. Esimerkiksi 
Helsingin Uutisten 8.3.2017 päivätyssä artikkelissa helsinkiläinen kehitysvammaisen lapsen äiti 
kertoo toipuneensa masennuksesta, mutta olevansa huolissaan jaksamisestaan jatkossa, jos 
omaishoidon tuki loppuu.9 
 
Pyydämme oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Helsingin sosiaalivirasto toiminut laillisesti sen 
osalta, kun omaishoidon tuen kriteereissä tukea vähentävänä tekijä on mainittu henkilökohtainen 
apu ja sen osalta, kun tukea vähentää mahdollisesti se, jos hoidettava käy säännöllisesti päivisin 
koulussa ja saa lisäksi runsaasti muita palveluja kuten henkilökohtainen apu, lapsiperheiden 
kotihoito jne.  

                                                
5 https://leijonaemojenblogi.wordpress.com/2017/02/21/omaishoitajana-helsingissa/. 
6 http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005123841.html  
7 http://www.hel.fi/static/sote/lapsiperheet/kotipalvelu/kotipalvelun_maksutaulukko.pdf  
8 https://leijonaemojenblogi.wordpress.com/2017/03/30/viranomaiset-ajavat-perheen-jaksamisen-
aarirajalle-onko-tama-lapsen-etu/  
9 http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/493898-omaishoidon-karsiminen-pelottaa-remo-pojan-
vanhempia-jaksamisen-rajoilla-on-menty  
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2.4. OMAISHOIDON TUEN YHDENMUKAISTAMINEN NAAPURIKUNTIEN KANSSA 
 
Kun Helsingin kaupunki muutoin viittaa yhdenmukaistamiseen naapurikuntien kanssa, se ei 
ainakaan päätöksenteon osalta ole noudattanut samaa menettelyä. Espoossa omaishoidon tuen 
toimintaohje 1.1.2017 alkaen on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.12.2016 ja 
18.1.2017 ja Vantaalla omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.9.2016 alkaen sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa 22.8.2016. 
 
Päätöksenteon erilaisuuttakin tärkeämpää on yhdenmukaistamisen sisällöllinen arviointi. 
Esimerkiksi Espoossa on 3-portainen omaishoidon tuen hoitoisuusryhmäluokittelu ja Vantaalla 2-
portainen. Helsingin nyt omaksuman 3-portaisen ei voida nähdäksemme katsoa olevan relevantilla 
tavalla yhdenmukaisempi muiden kuntien kanssa, kuin aiemmin 4-portainen, ottaen huomioon, että 
harkinnanvaraisen palvelun ollessa kyseessä vaihtelu kuntien välillä sinänsä on normaalia.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassinalta 22.3.2017 lakimies 
Jukka Kumpuvuoren saaman sähköpostiviestin mukaan: ”Sote-uudistuksen myötä maakunnat 
joutuvat kriteerit käytännössä yhtenäistämään, ja joissakin maakunnissa tämä työ on jo alkanut tai 
toteutettu. Osana hallituksen kärkihanketta (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten 
omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito  ) on tarkoitus osaltaan tukea 1.7.2016 alkaen 
voimaan tullutta uudistusta  parantamalla ja monipuolistamalla omaishoidon tukeen sisältyviä 
palveluja ja ottamalla laajempaan käyttöön  hyväksi havaittuja omaishoidon tukimalleja. Esim. 
kärkihankkeen työpajatyössä voidaan ottaa esille myös kriteerit, vaikka ne eivät varsinaisesti kuulu 
kärkihankkeessa kehitettäviin asioihin. Hallituksen ohjelmaan ei sisälly omaishoidon tuesta 
annetussa laissa olevien (yleisluontoisten) kriteerien muuttaminen.”   
 
Emm ole onnistunut löytämään julkisesti saatavilla olevasta materiaalista myöskään erillistä 
selvitystä / valmisteluaineistoa siitä, miten naapurikuntien vastaavia saamisedellytyksiä olisi 
selvitetty ja miten väitetty yhdenmukaistaminen olisi tarkalleen ottaen valmisteltu, tai miten 
valmistelu olisi ollut osana hallituksen kärkihankkeen työpajatyöskentelyä. 
 
Pyydämme oikeusasiamiestä tutkimaan, onko viranomainen viitatessaan yhdenmukaistamiseen 
naapurikuntien kanssa huolellisesti valmistellut asiat, eikä vain viitannut yhdenmukaistamiseen. 
 
2.5. PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 
 
Omaishoidon tuesta annetun lain 7 § 1 momentin mukaan omaishoidon tuesta on laadittava yhdessä 
hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Samoin sosiaalihuoltolain 4 
luvun 39 § 1 momentin mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla 
asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole 
ilmeisen tarpeetonta. Säännöksen 3 momentin mukaan asiakassuunnitelma on tarkistettava 
tarvittaessa. Edelleen, sosiaalihuollon asiakaslain 2 luvun 7 § 1 momentin mukaan sosiaalihuoltoa 
toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei 
kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen 
tarpeetonta. 
 
Tiedotuksen mukaan: ”Omaishoidon tuen nykyisille asiakasperheille kerrotaan muutoksista 
tammikuussa 2017 postitettavalla kirjeellä, jonka jälkeen omaishoidon tuen sosiaaliohjaajat ottavat 
yhteyttä perheisiin ja arvioivat yhdessä heidän kanssaan omaishoidon tilanteen. Arvio perusteella 
määritellään perheen tarvitsema omaishoidon tuen kokonaisuus”. Sosiaalihuoltolain 1 luvun 3 § 3-
kohdan mukaan erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on 
erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai 



 7 

psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai 
muun vastaavan syyn vuoksi ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään siten kuin vanhuspalvelulain 
3 §:ssä säädetään. Saman säännöksen 6-kohdan mukaan erityistä tukea tarvitsevalla lapsella 
tarkoitetaan muun muassa lasta, joka on erityisen tuen tarpeessa 3-kohdassa mainituista syistä. 
 
Sosiaalihuoltolain 4 luvun 36 § 5 momentin mukaan Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä 
vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kannalta tarkoituksenmukainen 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu 
kelpoisuus, ellei muualla laissa toisin säädetä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä 
tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla viranhaltijalla on 
oltava mainitun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Voidaan arvioida, että suurin 
osa omaishoidon tuen asiakkaista kuuluu mainittuihin asiakasryhmiin. Edelleen, julkaisun: 
”Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus” 10  mukaan sosiaaliohjaajien 
tehtävät ovat pääosin palveluohjauksellisia ja vastaavia, kun taas sosiaalityöntekijöiden 
tehtävänkuvaan kuuluu selvästi palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko. Nyt Helsingin kaupungin 
tiedotteesta käy ilmi, että päävastuun tuen kokonaisuuden määrittelystä ja palvelutarpeen 
arvioinnista kantaa sosiaaliohjaaja, eikä sosiaalityöntekijä. Mikäli näin on, pidän selvityksen 
tilanteen laillisuusarviointia perusteltuna. 
 
Ymmärtääksemme suuri osa henkilöistä, joille omaishoidon tuki on myönnetty, ovat joko erityistä 
tukea tarvitsevia lapsia tai erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Ymmärtääksemme tällöin tulisi 
palvelusuunnittelun ja palvelutarpeen arvioinnin osalta asiaa hoitavan viranhaltijan olla henkilö, 
jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys. 
 
Palvelutarpeen arvioinnin suorittamisen osalta pyydämme oikeusasiamiestä tutkimaan, onko 
palvelutarpeen arviointi ko. toiminnassa asianmukaisesti ja mainittu pätevyyssääntely huomioiden 
järjestetty. 
 
2.6. KUNTALAISTEN YHDENVERTAISUUS JA LUOTTAMUKSENSUOJA 
 
Yllä päätöksentekoa kuvaavassa osuudessa on selostettu sitä, että lautakunta kehotti 14.3.2017 
päätöksessään virastoa pidättäytymään uusien päätöksien tekemisestä nykyisten alle 18-vuotiaiden 
asiakkaiden osalta. - 
 
Nyt lautakunnan päätöksen jälkeen uusista päätöksistä pidättäydytään. Tilanne on epäedullinen 
niiden asiakkaiden kohdalta, jolle ehdittiin ennen lautakunnan puuttumista asiaan tekemään uusi 
päätös. Nähdäksemme tilanne on ongelmallinen kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun osalta, kun 
saman palvelun sisällä sovelletaan tosiasiassa erilaisia saamisedellytyksiä. Kuntalain 2 luvun 8 § 2 
momentin 1-kohdan mukaan tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta vastaa 
järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta. Hallintolain 2 
luvun 6 § mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Nähdäksemme, 
kun uusien myöntämisperusteiden mukainen päätöksenteko on tosiasiassa jäädytetty, tulisi jo tehdyt 
päätökset arvioida välittömästi uudelleen ja perua niiltä osin, kuin päätökset ovat heikentäneet 
sosiaalihuollon asiakkaan asemaa. 
 
Edelleen, sosiaalihuollon asiakkaan on voitava luottaa hallinnon toiminnan pysyvyyteen. 
Hallintolain 2 luvun 6 § mukaisen luottamuksensuojan vuoksi yksittäiset päätökset, jotka ovat olleet 
pitkäänkin voimassa, nauttivat luottamuksensuojaa. Vaikka kunnalla onkin määrärahasidonnaisen 
palvelun ollessa kyseessä harkintavaltaa enemmän, kuin subjektiivisten oikeuksien osalta, tulisi 

                                                
10 https://www.julkari.fi/handle/10024/112303. 
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tilannetta arvioida myös luottamuksensuojanäkökohdat. Näitä ei nähdäksemme asian valmistelussa 
ole huomioitu riittävästi. 
 
Kuntalaisten yhdenvertaisuuden osalta pyydämme oikeusasiamiestä tutkimaan, onko toimittu 
laillisesti, kun 1.2.2017 jälkeen on tehty päätöksiä uusien myöntämisperusteiden mukaan ja 
sittemmin pidättäydytty tekemästä päätöksiä uusien perusteiden mukaan, ilman että olisi lähdetty 
uudelleen arvioimaan jo tehtyjä päätöksiä. 
 
3. PYYNTÖ 
 
Pyydämme eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko viranhaltijat / viranomainen toimineet 
laillisesti kantelunalaisen toiminnan osalta. 
 
Helsinki. 4.4.2017 
 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 
Puheenjohtaja Riitta Johansson 
Toiminnanjohtaja Nina Korventaival 
 
Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus 
Puheenjohtaja Katri Höök 
Toiminnanjohtaja Miina Weckroth 
 
Leijonaemot ry 
Puheenjohtaja Mirva Salonen 
Toiminnanjohtaja Janet Grundström 
 
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 
Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen 
 
 
Kantelun laatimisessa avustanut ja prosessiosoite (valtuutamme): 
 
Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Turku 
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy 
Verkatehtaankatu 4, as. 501 
20100 TURKU 
050 552 0024 
laki@kumpuvuori.fi 
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