Työikäisten työelämän ulkopuolella olevien
monialaiset palvelut
Järvi-Pohjanmaalla

Palveluprosessikuvaus
OSMO - osallisuutta moniammatillisesti – hanke
A. Timo 2020

Johdanto
OSMO-hankkeen (2018-2020) yhtenä hankesuunnitelman mukaisena Järvi-Pohjanmaan alueellisena
tavoitteena on ollut selkiyttää työelämän ulkopuolella olevien palveluja ja katkeamattomia palvelupolkuja
sekä vahvistaa asiakasosallisuutta ja kehittää asiakaslähtöisiä, asiakkaiden tarpeiden mukaisia vaikuttavia
palveluja. OSMO-hankkeen maakunnallisina teemoina on ollut asiakasosallisuuden edistäminen, työ-ja
toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen, sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen.
Järvi-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelun verkoston toimijoiden kanssa työstettiin kunkin
toimijatahon palvelukuvaukset. Palvelukuvauksia työstettiin 8/2019-1/2020 työpajoissa, pienemmissä
tiimeissä ja kukin toimijataho itsenäisesti.
Palvelukuvausten pohjalta aikuissosiaalityön tiimin
päätöksestä lähdettiin työstämään työikäisten sosiaalihuollon palveluprosessikuvausta. Hanketyöntekijä
koosti palveluprosessikuvauksen aikuissosiaalityön tiimiä konsultoiden 12/2019-4/2020.
JärviPohjanmaan alueellista työikäisten monialaisen yhteispalvelun palvelukarttaa (GoogleMaps) työstettiin
alueen kehittäjätyöryhmässä OSMO-hankkeen aikana (2018-2020).
Tämä tuotos on koottu THL:n työikäisten yleisen sosiaalihuollon palveluprosessiin , lainsäädäntöön,
ohjeistuksiin ja suosituksiin pohjautuen. Lisäksi on hyödynnetty OSMO-hankkeen ja PRO SOS-hankkeen
tuottamia materiaaleja. Prosessikuvaus linkittyy Järvi-Pohjanmaan työelämän ulkopuolella olevien
asiakkaiden monialaisten palvelujen palvelukuvauksiin, Typin monialaiseen asiakasprosessiin sekä JärviPohjanmaan alueelliseen työikäisten monialaisen yhteispalvelun palvelukarttaan (GoogleMaps).
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•

Työikäisten sosiaalihuollon
palveluprosessi- sivulla on linkkejä, joita
klikkaamalla pääset tutustumaan
tarkemmin aiheen sisältöön

•

Osassa aiheen sisältösivuja on useampia,
joissa pääset etenemään seuraavalle
sivulle klikkaamalla sivua tai
nuolinäppäimillä

•

Sisältösivuilla on
kuvake, jota
klikkaamalla pääset takaisin työikäisten
sosiaalihuollon palveluprosessi –dialle

Johdanto
Sisältö ja ohjeistus diasarjan käyttöön
TYP asiakasprosessi
Työikäisten sosiaalihuollon palveluprosessi
Asiakirjoja ja ohjeistuksia
Yhteystietoja
Lähteet

TYP asiakasprosessi
Siirretään tähän, erillisenä liitteenä

Lähde: OSMO-hanke. 2020. Työ-ja toimintakyvyn arvioinnin työohje.
Saatavissa: https://www.eptyp.fi/tyo--ja-toimintakyvyn-arviointi

Työikäisten sosiaalihuollon palveluprosessi
TE-palvelut

Työllistymiseen vaikuttava tieto yhdistetään monialaiseen
työllistymissuunnitelmaan/ aktivointisuunnitelmaan

TYP – monialainen
yhteispalvelu

Palvelu voi päättyä
missä tahansa
vaiheessa, kun
kyseisessä
palveluprosessissa
todetaan ettei
aihetta palveluihin
ole.

Työllisyyspalvelut
Työllisyyskoordinaattori
Työpaja Apaja
Työpaja Kipinä

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntouttava työtoiminta
Muut sosiaalipalvelut

Psykososiaaliset
palvelut
Palveluohjaus
Päihdetyö
Mielenterveystyö

Asiakassuunnitelma ilmeisen tarpeeton

ASIAKKAAN TARVE

Työikäisten
sosiaalipalvelut

Kiireellisen tuen tai täydentävän palvelun tarve

Asian
vireille
tulo

Palvelutarpeen
arviointi

Asiakkuuden
suunnittelu

Palvelun
järjestäminen

Asiakassuunnitelman tarkastaminen
Syy arvioida palvelutarve uudelleen

Terveydenhuollon
palvelut
Työnhakijoiden
terveystarkastus
Muut terveyspalvelut

Nuorisopalvelut

Täydentävän palvelun tarve
Palvelutarpeen arviointi toteutetaan riittävässä
laajuudessa: läheisverkosto ja monialaisuus
Omatyöntekijän nimeäminen
-virkasuhteinen sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä
-erityisen tuen tarpeen huomiointi
-kokonaisvaltainen vastuu asiakkuudesta

Etsivä nuorisotyö
Starttipaja Laituri
Ohjaamo
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Neuvonta ja ohjaus

Palvelun
toteutta
minen

Palvelun
päättäminen

Asiakirjoja ja ohjeistuksia
Tästä löydät kootusti sosiaalipalveluihin liittyviä asiakirjoja ja ohjeistuksia
•

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

•

Lisätietoa toimeentulotuen hakemisesta löytyy täältä

•

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 2020

•

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta

•

Järvi-Pohjanmaan kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

•

Kuntouttavan työtoiminnan sopimuslomakkeet

Yhteystietoja
•

Monialaisen yhteispalvelun JärviPohjanmaan alueellinen palvelukartta sekä
maakunnallinen palvelukartta löytyvät
täältä

•

Järvi-Pohjanmaan työikäisten monialaisen
yhteispalvelun verkoston yhteystiedot
löytyvät yksiköittäin täältä

Lähteet
•
•
•

•
•
•
•

•

•

L189/2001. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö.
L1412/1997. Laki toimeentulotuesta. Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö.
L1369/2014. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Finlex. Ajantasainen
lainsäädäntö.
OSMO-osallisuutta moniammatillisesti-hanke. 2018-2020. Saatavissa: https://www.eptyp.fi/osmo-hanke
PRO SOS- uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa-hanke. 2018. Palvelutarpeen arviointi. Aikuisten
palvelutarpeen arviointi. Saatavissa: http://www.prosos.fi/karkiteemat/palvelutarpeen-arviointi/
SHL 1301/2014. Sosiaalihuoltolaki. Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö
STM. 2017. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Julkaisuja 2017:5. Saatavissa:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20sov
eltamisopas.pdf
STM. 2019. Sosiaalityön tulevaisuus. Sosiaalityön julkisena hallintotehtävänä. Sosiaali- ja
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:47. Saatavissa:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161660/Rap_47_2019_Sosiaalityon%20t
ulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
THL. 2019. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto. Versio 5.0. Palveluihin, palveluprosesseihin ja
asiakastietoihin liittyviä käsitteitä. Versio 5.0 – korjattu. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallintasosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/asiakastietojenmaarittelyt/kasitemalli-ja-sanastot

Monialaiselle yhteistyölle yhteisesti valitut arvot:
asiakaslähtöisyys, ammattitaito, yhdenvertaisuus ja luottamus
Lisätietoa OSMO-hankkeen verkkosivulta https://www.eptyp.fi/asiakasosallisuus2

Yhdessä olemme enemmän!

Kiitos!

Asian vireilletulo
Sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö ottaa käsittelyyn henkilön
tuen tarvetta koskevan, sosiaalihuollossa vireille tulleen asian sekä arvioi tuen tarpeen
kiireellisyyden ja jatkotoimenpiteiden tarpeen. (THL .2019)
Sosiaalihuollon asiakkuuden alkaminen ja päättyminen 34 §
•

Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun kunnan
sosiaalihuollon työntekijä on muutoin tehtävissään saanut tietää
mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä.

•

Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa hakemuksesta tai kun muulla
tavoin vireille tullutta asiaa ryhdytään käsittelemään tai
henkilölle annetaan sosiaalipalveluja. (SHL 1301/2014, 34 §)

•

Hallintolain 19 §:n nojalla sosiaalihuollon asiakas voi panna
vireille etuutta, palvelua tai tukitoimea koskevan hakemuksensa
kirjallisesti tai viranomaisen luvalla suullisesti. Mikäli suulliseen
vireillepanoon suostutaan, on viranomaisen kirjattava tarkasti
kaikki asiakkaan vaatimukset häntä koskeviin asiakirjoihin.
(STM. 2017. 45 §)

•

Asian vireille tulo käsittelyyn liittyy lakisääteisiä määräaikoja,
joiden
lasketaan
alkavan
asian
vireille
tulemisesta
(yhteydenoton, ilmoituksen, hakemuksen saapumisesta). (STM.
2019)

•

Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus ei automaattisesti käynnistä
asiakkuutta, mutta se voi johtaa asiakkuuden alkamiseen.
Sosiaalihuoltoasia voi tulla vireille neuvontaa ja ohjausta
annettaessa, jos asiakkaan palvelutarve tulee tunnistetuksi. (STM
2019)

•

Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa aina jossakin palvelutehtävässä
(työikäisten sosiaalipalvelut, päihdehuollon palvelut) ja kestää
niin kauan kuin vähintään yksi palvelutehtävän asiakkuus on
aktiivinen.
(STM. 2019)

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 35 §
•

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa
(559/1994)
tarkoitettu
terveydenhuollon
ammattihenkilö,
sosiaalikuraattori
taikka
sosiaalitoimen,
opetustoimen,
liikuntatoimen,
lasten
päivähoidon,
pelastuslaitoksen,
Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työja
elinkeinoviranomaisen,
Kansaneläkelaitoksen
tai
ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut
tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on
ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa
suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta
vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. Jos
suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön
vastaamaan
omasta
huolenpidostaan,
terveydestään
tai
turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1
momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus
sosiaalihuollon
tarpeesta
salassapitosäännösten
estämättä
viipymättä. (SHL 1301/2014, 35 §)
”Sosiaalialan ammattilaisen, joka vastaanottaa ilmoituksen tai
yhteydenoton, on syytä varmistaa, että ilmoittaja on tietoinen
yhteydenoton lakiperusteisuudesta ja miten asia kirjataan sekä
miten sosiaalihuollon prosessi pääsääntöisesti etenee.
Ilmoituksen osalta on syytä auttaa ilmoittajaa määrittelemään
ne perusteet tai todisteet, miksi ilmoittaja on katsonut henkilön
ilmeisen kykenemättömäksi ja kirjata nämä ilmoitukseen tai
vireille tulon asiateksteihin. Hyvä ja ohjaava sekä
sosiaalihuollon prosesseja avaava toimintatapa edistää
sosiaalihuollon ja sosiaalityön läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta
kumppanina. ”
( Pro Sos. 2018. Aikuisen palvelutarpeen arviointi)

Pro Sos-hanke/palvelutarpeenarviointi
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Palvelutarpeen arviointi 1/4
Sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi henkilön tuen
tarvetta ja sen luonnetta, asiakkuuden edellytyksiä sekä sitä, millä sosiaalipalveluilla tarpeisiin
pystytään vastaamaan. Sosiaalihuollon ammattihenkilö laatii palvelutarpeen arvion
palvelutarpeen arvioinnissa.
(THL.2019)
Palvelutarpeen arviointi 36 §
•

•

Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on
tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa olevasta
henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen
avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus
saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole
ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava
viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä.
Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä
arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen
tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä
sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen
palvelujen saamiseksi, jos:
1) henkilö on yli 75-vuotias;
2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain
(570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista
ylintä hoitotukea. (SHL 1301/2014, 36§)
Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat sosiaalihuollon asiakas,
sosiaalihuollon
ammattihenkilö
ja
tarvittaessa
muut
asiantuntijat sekä asiakkaan läheiset. (STM 2017, SHL
1301/2014, 36§ )
OSMO-hankkeessa palvelutarpeen arviointia on tarkasteltu
sosiaalisen kuntoutuksen mallissa sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen
tunnistamisessa osana sosiaalihuollon palveluprosessia. Sosiaalisen
kuntoutuksen mallissa palvelutarpeen arvioinnista lisätietoa
sosiaalisen kuntoutuksen mallissa kohdassa 8. sosiaalinen kuntoutus
palvelutarpeen arvioinnissa . Sosiaalisen kuntoutuksen malli löytyy
OSMO-hankkeen verkkosivulta https://www.eptyp.fi/sosiaalinenkuntoutus

•

Mikäli
asiakas
haluaa
palvelutarpeensa
arvioiduksi,
lähtökohtana on, että palvelutarpeen arviointi tehdään, vaikka
viranomainen pitäisi sen tekemistä ilmeisen tarpeettomana. Jos
arviota ei pyynnöstä huolimatta tehdä, tulee kieltäytymisestä
tehdä muutoksenhakukelpoinen päätös. (STM 2017)

•

Asiakkaan tuen tarve voi olla luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai
pitkäaikaista. Palvelutarve voidaan jättää arvioimatta vain silloin, jos
arviointi on ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi kun kyse on
tilapäisestä yksittäisen palvelun tarpeesta (esim. toimeentulotuki)
tai kun palvelutarve on vastikään selvitetty. (STM 2017)

•

Palvelutarpeen arvioinnista vastaa virkasuhteinen sosiaaliohjaaja
/sosiaalityöntekijä. Erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan osalta
asiakastyötä tekevä virkasuhteinen sosiaalityöntekijä. ( STM 2019,
SHL 1301/2014, 36 §, 41§)

Erityisesti työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden
palvelutarvetta on usein tarpeen arvioida myös työ-ja toimintakyvyn
osalta. Palvelutarpeen arvioinnin tueksi on OSMO-hankkeessa
koottu monitoimijaisen työ-ja toimintakyvyn arvioinnin työohje.
Tässä työohjeessa kuvataan vaiheittain prosessi, jonka tavoitteena
on työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden monitoimijaisen
työkykyarvion laatiminen. Palvelutarpeen arvioinnista enemmän
monitoimijaisen työ-ja toimintakyvyn arvioinnin työohjeen kohdassa
1. Palvelutarpeen arviointi . Työohje löytyy OSMO-hankkeen
verkkosivulta https://www.eptyp.fi/tyo--ja-toimintakyvyn-arviointi
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Palvelutarpeen arviointi 2/4
Monialainen yhteistyö 41 §
•

Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja
sosiaalihuollon toteuttamiseksi toimenpiteestä vastaavan
sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, että
käytettävissä on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden
riittävästi asiantuntemusta ja osaamista.

•

Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen
edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden viranomaisten
palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava
toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön
palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman
laatimiseen.

•

•

Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa siten, että sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden
hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun
mukaisen kokonaisuuden. Työntekijän on oltava tarpeen
mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin
sekä tarvittaessa henkilön omaisiin ja muihin hänelle läheisiin
henkilöihin siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään.
Tietojen antamisesta ilman asiakkaan suostumusta ja
asiakastietojen kirjaamisesta monialaisessa yhteistyössä sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa sekä
sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada laissa
säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista virkaapua muilta viranomaisilta säädetään sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. (SHL
1301/2014, 41§)

•

Neuvottelujen järjestäminen ja verkostomainen työskentelytapa
on osa sosiaalihuollon perustyötä. Yhteistyön kehittämisellä ja
vahvistamisella sekä vastuiden selkiyttämisellä tavoitellaan
sosiaalihuollon ydintehtävien vahvistumista ja riittävän
asiantuntemuksen varmistamista sekä asiakkaalle oikeaaikaisten ja tuen tarvetta vastaavien palvelujen toteutumista.
Yhteistyön merkitys korostuu ja se tulee huomioida kaikissa
yksittäistapauksissa. (Katso myös 7 § rakenteellisesta
sosiaalityöstä.)
(STM. 2017, 41 §)

•

Työ- ja elinkeinotoimisto, kunta, Kansaneläkelaitos ja työtön
arvioivat yhdessä työttömän palvelutarpeen kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut
(kartoitusjakso).

•

Kartoitusjakson aikana työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja
Kansaneläkelaitos selvittävät yhdessä työttömän kanssa tämän
ammatillisen osaamisen sekä työllistymiseen vaikuttavan
sosiaalisen tilanteen, terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn.
Kartoitusjaksoon sisältyy ohjausta, jonka tavoitteena on
motivoida ja sitouttaa työtön työllistymisen kannalta
tarkoituksenmukaisiin palveluihin.
(L1369/2014,3 §)
Työttömän
suostumuksesta
riippumatta
työja
elinkeinotoimistolla, kunnalla ja Kansaneläkelaitoksella on
oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä saada toisiltaan sekä tässä laissa
tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi käyttää edellä 9 §:n
2 momentissa tarkoitettuja työtöntä koskevia tietoja, jotka ovat
välttämättömiä
työllistymistä
edistävän
monialaisen
yhteispalvelun järjestämiseksi työttömälle. (L1369/2014,11§)

•
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Palvelutarpeen arviointi 3/4
Palvelutarpeen arvioinnin sisältö 37§
Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko
henkilöllä tuen tarvetta. Jos henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan
onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai
pitkäaikaista. Palvelutarpeen arviointi sisältää:
1. yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja
erityisen tuen tarpeesta;
2. sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden
edellytyksistä;
3. asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei
palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole
ilmeistä estettä;
4. asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n
mukaisen omatyöntekijän tarpeesta
•

•

•

Säännöksen mukaisesti asiakkaan näkemys tulee kirjata aina,
ellei se ole käytännössä mahdotonta tilanteessa, jossa asiakas
ei halua tai pysty osallistumaan palvelutarpeen arvioinnin
tekemiseen. Asiakaskertomukseen tulee kirjata syyt, jotka ovat
estäneet asiakkaan näkemyksen saamisen.
Viimeistään palvelutarpeen arviointia tehtäessä asiakkaalle on
kerrottava hänen oikeudestaan saada omatyöntekijä. ( STM.
2017, 37 §)

Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavan
viranomaisen on huolehdittava siitä, että käytettävissä
on riittävästi asiantuntemusta ja osaamista (SHL
1301/2014, 41 §). Jos henkilön tarpeiden arviointi ja
niihin vastaaminen edellyttävät muiden viranomaisten
palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava
toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä
palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen. Muun muassa
terveydenhuollon henkilöstöllä on velvollisuus
osallistua pyydettäessä arvion tekemiseen ja toisaalta
heidän jo valmiiksi tekemäänsä arviointityötä
hyödynnetään selvitettäessä sosiaalipalvelujen tarvetta
monialaisena palvelutarpeen arviointina. (Pro Sos.
2018)
Palvelutarpeen arviointia on kehitetty
valtakunnallisesti Pro Sos-hankkeessa. Lisätietoa
hankkeen verkkosivustolta
http://www.prosos.fi/karkiteemat/palvelutarpeenarviointi/
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Palvelutarpeen arviointi 4/4
Omatyöntekijä 42 §

•

•

•

•

Sosiaalihuollon asiakkaalle on nimettävä asiakkuuden ajaksi
omatyöntekijä ellei asiakkaalle ole jo nimetty muu palveluista
vastaava työntekijä tai nimeäminen ole muusta syystä ilmeisen
tarpeetonta. Omatyöntekijä on nimettävä viimeistään
palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
Omatyöntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö. Omatyöntekijä
voi olla myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
2 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö, jos se on asiakkaan
palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua.
Erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai hänen
kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu
sosiaalityöntekijä (22.4.2016/292).
Omatyöntekijää nimettäessä on arvioitava, mitä tehtäviä
omatyöntekijälle asiakkaan asioissa tulee ja mitä niistä muualla
laissa säädetään. Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten
tekemiseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi toimenpiteestä
vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä,
että käytettävissä on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden
riittävästi asiantuntemusta ja osaamista.
(STM 2017, 42 §)

Omatyöntekijän rooli
Omatyöntekijällä
on
kokonaisvaltainen
vastuu
asiakkuudesta, minkä vuoksi hänen tulee työskennellä
sosiaalihuollon
toteuttamisesta
vastaavassa
organisaatiossa.
Omatyöntekijän
toiminnassa
vuorovaikutteinen,
asiakaslähtöinen työskentely kytkeytyy julkisen vallan
viranomaistehtäviin, kuten palvelujen järjestämiseen
palvelutarpeen
arvioinnin
mukaisesti,
asiakassuunnitelman laatimiseen ja työskentelyn
edellyttämään päätöksentekoon (SHL 38 §, 39 §, 45 §).
Omatyöntekijä arvioi palvelujen ja tukitoimien
vaikuttavuutta, päivittää tarvittaessa arviointia tai
suunnitelmaa sekä neuvoo ja ohjaa asiakasta tarpeen
mukaan.

Monialaisessa työskentelyssä omatyöntekijä sovittaa
yhteen asiakkaan palvelu- ja tukiverkostoa sekä tukee
asiakasta asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja
asiakkaan omien voimavarojen vahvistamisessa ja
käyttämisessä. (Ks. HE 164/2014.)
(STM 2017, 42§)
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Asiakkuuden suunnittelu 1/2
Sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö laatii pääsääntöisesti
yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman asiakkaalle tarjottavista sosiaalipalveluista,
muusta asiakkaan saamasta tuesta sekä tämän omista toimenpiteistä sosiaalisen hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn ylläpitämiseksi. (STM. 2019)
Asiakassuunnitelma 39 §
Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle
laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla
suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen
tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä
estettä, yhdessä asiakkaan kanssa siten kuin 36 §:n 4 ja 5
momentissa säädetään. (SHL 1301/2014, 39§)

•

Asiakassuunnitelma on laadittava, ellei kyseessä ole tilapäinen
neuvonta ja ohjaus . (THL. 2019) Asiakassuunnitelmaa ei tarvitse
laatia mikäli esimerkiksi palvelutarpeen arviointi on riittävä
tukimuoto asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseksi. (STM
2019)

•

Asiakassuunnitelman sisältö
•

Asiakassuunnitelmaan kirjataan asiakkaan voimavarat ja tuen
tarpeet, asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet,
sovitut palvelut ja toimenpiteet sekä niiden alkamisajankohta
ja kesto.

•

Sovitaan kuinka usein asiakas ja omatyöntekijä tai muu
asiakkaan palveluista vastaava työntekijä tapaavat, sillä
omatyöntekijän työ on osa asiakkaan saamaa palvelua.

•

Suunnitelmaan kirjataan myös suunnitelman toteutumisen
seurantaa ja uudelleen arviointia koskevat tiedot sekä arvio
asiakkuuden kestosta.

•

Kirjataan tiedot eri alojen yhteistyötahoista, rooleista ja
vastuista, jotka osallistuvat suunnitelmassa sovittujen toimien
toteuttamiseen. (SHL 1301/2014, 39§)

•

Asiakassuunnitelmaan kirjatut toimet ja palvelut sovitetaan
yhteen muiden hallinnonalojen suunnitelmien kanssa.
Asiakkaan suostumuksella voidaan laatia myös sosiaalihuollon
ja muiden hallinnonalojen yhteinen suunnitelma erillisten
suunnitelmien sijaan. (STM 2019)

Asiakkuuden suunnitteluun kuuluu asiakassuunnitelman
laatimisen lisäksi suunnitelman tarkistaminen ja täydentäminen
tarvittaessa tai sovituin aikavälein. (STM. 2017)

•

Omatyöntekijän rooli
• Vastaa asiakkuuden suunnittelusta palvelutarpeen arvioinnin
mukaisesti ja laatii suunnitelman.
•

Asiakassuunnitelma toimii viranomaistyön ja
vuorovaikutteisen asiakastyön perustana.

•

Arvioi ja seuraa säännöllisesti muiden toimijoiden kanssa
suunnitelma oikeasuuntaisuutta, palvelujen ja tukitoimien
tarvetta ja vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin.
Suunnitelman tarkistamiseen liittyy myös omavalvonta ja
palvelujen toteutumisen valvonta.
(STM 2019)

•
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Asiakkuuden suunnittelu 2/2
Asiakassuunnitelmat monialaisessa yhteistyössä

•

Sosiaalihuoltoon liittyvistä suunnitelmista ja suunnitelmallisesta
monialaisesta työskentelystä säädetäään eri laeissa eri
perustein.

•

Asiakkaalla on oikeus suunnitelmaan toiminnasta itsenäisen
suoriutumisen edistämiseksi, jos toimeentulotuen perusosaa
alennetaan. Perusosan alentaminen perustuu yksilökohtaiseen
harkintaan, joka edellyttää asiakkaan kokonaistilanteen
selvittämistä päätöksen tekemiseksi. Vastuu suunnitelman
laatimisesta on kunnilla. (L1412/1997,10§)

•

Asiakkaan toiminta- ja työkyvyn edistämisessä keskeisiä
suunnitelmia
ovat
monialainen
työllistymissuunnitelma
(L1369/2014, 4§) ja aktivointisuunnitelma (L189/2001, 8§)
Näihin suunnitelmiin voidaan sisällyttää kuntouttavaa
työtoimintaa tai muita asiakkaan tarpeen mukaisia sosiaali- ja
terveyspalveluja ja muita tarvittavia tukitoimia.
(STM. 2019)

OSMO-hankkeessa on koottu monitoimijaisen työ-ja
toimintakyvyn arvioinnin työohje ja työkalupakki.
Työohjeessa kuvataan työttömien ja työelämän
ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn
arvioinnin palveluprosessi Etelä-Pohjanmaalla.
Prosessikuvauksessa eritellään myös monialaisessa
yhteistyössä laadittavia erilaisia asiakassuunnitelmia.
Työkalupakkiin on koottu työ- ja toimintakyvyn
arvioinnissa hyödynnettäviä mittareita ja menetelmiä
sekä hyödyllisiä sivustoja aiheesta.
Lisätietoa OSMO-hankkeen verkkosivulta
https://www.eptyp.fi/tyo--ja-toimintakyvyn-arviointi
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Palvelun järjestäminen 1/2
Sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö järjestää sosiaalihuollon
asiakkaalle
tämän tarvitsemat sosiaalipalvelut ja muun tuen, tekee sosiaalipalveluja koskevat päätökset ja
vastaa siitä, että palvelut toteutetaan tarvittavassa laajuudessa.
(THL. 2019)

Palvelujen järjestäminen palvelutarpeen arvioinnin
mukaisesti 38 §
•

Kun tuen tarve on luonteeltaan tilapäistä, on oikea-aikaisilla ja
riittävillä tilapäisillä palveluilla pyrittävä ehkäisemään
pidempiaikaisen tuen tarvetta.

•

•

Kun tuen tarve on jatkuvaa tai toistuvaa, palveluja on
järjestettävä siten, että tavoitteena on asiakkaan itsenäinen
selviytyminen ja tuen tarpeen päättyminen asiakkaan kanssa
tavoitteeksi asetetun määräajan jälkeen.

•

•

Henkilöille, joiden tuen tarve on pysyvä tai pitkäaikainen, tuki on
pyrittävä järjestämään siten, että turvataan palvelujen
jatkuvuus, ellei palvelujen muuttaminen ole asiakkaan edun
mukaista. Jos tuen tarve on vain osittain pysyvä tai
pitkäaikainen, on tuki järjestettävä muilta osin siten kuin edellä
1 ja 2 momentissa säädetään.
(SHL 1301/2014, 38§)

•

.Sosiaalihuollon ammattihenkilö ratkaisee vireille tulleen
sosiaalihuollon asian pääsääntöisesti palvelutarpeen arvion ja
asiakassuunnitelman pohjalta. Kiireellisissä tapauksissa ratkaisu
tehdään jo välittömästi asian vireille tulo käsittelyn jälkeen.
Ratkaisu kirjataan päätökseksi asiakkaalle myönnettävästä
sosiaalipalvelusta.
(THL. 2019)

Määräajan asettamisella jo asiakkuuden alkuvaiheessa pyritään
siihen, että asiakkuuksien kestoa saataisiin lyhennettyä ja
asiakaspalvelua parannettua ohjaamalla asiakas riittävien ja
soveltuvien palvelujen ja tukitoimien piiriin.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaiden yhdenvertaiseen
kohteluun. Silloin kun pitkäaikaisilla asiakkailla on tilapäisiä ja
määräaikaisia tuen tarpeita tulee niihin vastata siten kuin
muidenkin asiakkaiden kohdalla.
(STM 2017)
Omatyöntekijän rooli
Omatyöntekijä vastaa palvelujen järjestämisestä
palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti,
asiakassuunnitelman laatimisesta ja työskentelyn
edellyttämästä päätöksenteosta.
Omatyöntekijän toiminnassa vuorovaikutteinen,
asiakaslähtöinen työskentely kytkeytyy julkisen
vallan viranomaistehtäviin, kuten palvelujen
järjestämiseen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti,
asiakassuunnitelman laatimiseen ja työskentelyn
edellyttämään päätöksentekoon (SHL 1301/2014. 38
§, 39 §, 45 §) (STM 2019)

17

Palvelun järjestäminen 2/2
Päätöksenteko
•

Asiakkaalla on oikeus saada päätös sosiaalipalvelujen
järjestämisestä. Sosiaalihuollon asiakaslain 6 §:n mukaan
sosiaalihuollon tulee perustua päätökseen. Erityinen tarve
päätöksen saamiseen asiakkaalla on silloin, jos hän ei saa
hakemaansa palvelua tai hän saa vain osittain sen, mitä on
hakenut. Päätöksen tulee olla kirjallinen, asianmukaisesti
perusteltu ja siihen on liitettävä muutoksenhakuohjaus.

•

Kiireellisissä tapauksissa päätös on tehtävä viipymättä siten,
ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja
toimeentuloon vaarannu. Kiireellisissä tilanteissa päätös tulee
tehdä aina käytettävissä olevien tietojen perusteella. Välitön
päätös voidaan tehdä heti tai tuen tarpeen selvittämisen vasta
käynnistyessä ja kattavampi selvitys ja asiakassuunnitelma
laatia tämän jälkeen. Muissa kuin kiireellisissä asioissa päätös on
tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen kun asia on tullut
vireille.

•

Lukuun ottamatta sosiaalihuoltolain 46 §:ssä tarkoitettuja
hoidon ja huolenpidon turvaavia päätöksiä sosiaalihuoltolaissa
ei ole tarkasti säädetty siitä, kuka päätöksiä tekee.
Sosiaalihuoltolain 41 §:ssä käytetään käsitettä sosiaalihuollon
viranomainen. Omatyöntekijän kanssa asiakastyötä tekevän
virkasuhteessa olevan sosiaalityöntekijän on tehtävä päätös
niistä sosiaalipalveluista, joilla yhdessä turvataan erityistä tukea
tarvitsevan asiakkaan välttämätön huolenpito ja toimeentulo
sekä terveys ja kehitys, jos menettely on asiakkaan edun
mukainen. (22.4.2016/292)
(STM 2017)

•

Päätösten teossa on huomioitava asiakassuunnitelmassa esitetty
arvio
palvelujen
välttämättömyydestä
sekä
muiden
hallinnonalojen suunnitelmissa välttämättöminä pidetyt palvelut
( esim. terveydenhuollon hoito- ja kuntoutussuunnitelmat)

•

Myös sosiaaliohjauksesta ja sosiaalityön antamisesta asiakkaalle
tulee tehdä päätös (STM 2019)
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Palvelun toteuttaminen
Sosiaalihuollon palveluprosessi, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle myönnetty sosiaalipalvelu
toteutetaan
Palvelun toteutus sisältää toteuttamissuunnitelman laatimisen yhdessä asiakkaan kanssa
asiakassuunnitelman pohjalta, suunnitelman mukaisen toiminnan, palvelun toteutuksen
arvioimisen
aika ajoin yhdessä asiakkaan kanssa sekä toteutuksen hallitun päättämisen. (THL. 2019)
•

Aikuissosiaalityössä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työ
noudattaa pääosin sosiaalihuollon työprosessia, jossa toimitaan
usein omatyöntekijän roolissa ja vastataan sosiaalihuoltolain
mukaisista
viranomaistehtävistä,
asiakaslähtöisestä
työskentelystä sekä muussa lainsäädännössä asetettujen
tehtävien toteuttamisesta.

•

•

Omatyöntekijän rooli
Omatyöntekijä vastaa asiakkaan sosiaalihuollon
kokonaisvaltaisesta prosessista.
Omatyöntekijä arvioi palvelujen ja tukitoimien
vaikuttavuutta, päivittää tarvittaessa arviointia tai
suunnitelmaa sekä neuvoo ja ohjaa asiakasta tarpeen
mukaan
Monialaisessa työskentelyssä omatyöntekijä sovittaa yhteen
asiakkaan palvelu- ja tukiverkostoa sekä tukee asiakasta
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja asiakkaan omien
voimavarojen vahvistamisessa ja käyttämisessä. (STM 2019)

Sosiaalihuoltoa koskevia päätöksiä ja ratkaisuja tehtäessä ja
sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava
huomioon asiakkaan etu.
Sosiaalihuollon asiakaslain 4 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus
saada
sosiaalihuollon
toteuttajalta
laadultaan
hyvää
sosiaalihuoltoa. Laatu on asiakkaan kokemus saadun palvelun
onnistumisesta, mutta myös sosiaalihuollon ammattilaisten
määrittelemää
ammatillista
ja
tieteellistä
laatua.
Sosiaalipalvelujen tulee olla sisällöltään ja laadultaan sellaisia
kuin lainsäädäntö edellyttää.

•

Asiakassuunnitelmaan
kirjatuissa
palveluissa
laaditaan
asiakkaan kanssa yhteistyössä toteutussuunnitelma, joka
pohjautuu asiakassuunnitelmassa ja palvelutarpeen arvioinnissa
määriteltyihin asiakkaan tuen tarpeisiin.

•

Toteutussuunnitelmassa
sovitaan
niistä
konkreettisista
toimista, joilla palvelun toteuttamisessa vastataan asiakkaan
tarpeisiin. Toteutussuunnitelmassa sovitaan myös toiminnan
arvioinnin menetelmistä ja ajankohdasta.
(STM 2017)
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Palvelun päättäminen
Sosiaalihuollon asiakkuuden alkaminen ja päättyminen 34 §
•

Sosiaalihuollon asiakkuus päättyy kun palvelujen järjestämiselle
ei ole laissa säädettyä perustetta.

•

Asiakkuus päättyy, jos palvelutarpeen arvioinnin perusteella
todetaan, ettei asiakkaalla ole sosiaalihuollon tarvetta.

•

Asiakkuus päättyy myös
palveluntarvetta enää ole.

•

Asiakas voi myös kieltäytyä ottamasta vastaan palveluja, jolloin
asiakkuus päättyy, ellei laissa ole erityissäännöstä, jonka
perusteella sosiaalihuollon toimenpiteisiin voidaan ryhtyä
asiakkaan tahdosta riippumatta.

silloin,

kun

todetaan,

ettei

Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen on tärkeää käydä keskustellen
läpi asiakkaan kanssa, jolloin sekä työntekijällä että asiakkaalla on
yhteneväinen käsitys tilanteesta (STM 2017. 34 §)
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Neuvonta ja ohjaus
Neuvonta ja ohjaus 6 §
•

•

•

Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon
neuvontaa ja ohjausta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten,
nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
neuvontaan ja ohjaukseen.
Neuvontaa ja ohjausta järjestäessään sosiaalihuollon on
tarvittaessa toimittava yhteistyössä terveydenhuoltolain
(1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa järjestävän
perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen kanssa.
(SHL1301/2014)
Hallintolain
(434/2003)
mukaan
viranomaisella
on
neuvontavelvollisuus. Asiakkaille on annettava tarpeen mukaan
hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava
asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

•

Myös ohjaamisesta oikean viranomaistahon puoleen säädetään
hallintolaissa. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, on
sen
pyrittävä
opastamaan
asiakas
toimivaltaiseen
viranomaiseen.

•

Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä
järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti
hallinnon palveluja.

•

Terveysneuvonnasta säädetään terveydenhuoltolain 13 §:ssä,
jonka mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä
tukevaa terveysneuvontaa.

Neuvonnan ja ohjauksen toteuttaminen
•

Asiakkaan oikeuksista ja etuuksista tiedottaminen sekä
palvelujen käyttöön liittyvä neuvonta ovat tärkeä osa
sosiaalityötä.

•

Neuvonnalla autetaan ja tuetaan sosiaalihuollon asiakasta
tietyssä asiassa, kun taas ohjaus on lähtökohtaisesti neuvontaa
laajempaa, ja se kattaa sekä asiakkaan ohjaamisen oikean tuen ja
palvelun piiriin että asiakkaan palvelujen yhteensovittamista.

•

Neuvontaa ja ohjausta tulee järjestää tarvittaessa yhteistyössä
terveydenhuollon kanssa.

•

Neuvontaa ja ohjausta voidaan toteuttaa myös kotikäynneillä,
jolloin tarkoituksena on vastata aktiivisesti huoleen, joka on
herännyt esimerkiksi jossakin muussa palvelussa.

•

Neuvontaa varten järjestetyt kotikäynnit eivät edellytä
sosiaalihuollon asiakkuutta ja siihen liittyviä kirjaamisia
asiakasasiakirjoihin. Kotikäynnit perustuvat aina henkilön
suostumukseen. Niitä voidaan järjestää esimerkiksi sellaisille
henkilöille, joiden elinoloissa tai elämäntilanteessa on
mahdollisia sosiaalisia riskitekijöitä.

•

Kotikäynnillä voidaan kertoa kunnassa tarjolla olevasta tuesta ja
selvittää henkilön ja hänen perheensä elinoloja tai
elämäntilannetta. Kotikäynnillä voidaan kuulla henkilön ja
hänen perheensä näkemyksiä tuen tarpeesta ja ohjata heitä
tarvittaessa palvelujen tarpeen arviointiin.

•

Asiakkuus voi siis alkaa jo neuvontaa ja ohjausta varten
järjestetyllä kotikäynnillä, jos asiakas tekee kotikäynnin aikana
hakemuksen. (STM 2017, 6§)
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