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Valtuustoaloite Helsingin sosiaali- ja terveysviraston toiminnan selvittämiseksi 
sosiaaliturvan muutoksenhakuprosessissa

Olen saanut tietoon Helsinkiläisen muutoksenhakijan muutoksenhaun pöytäkirjoja eri sosiaaliturvan 
muutoksenhauista, joissa on menetelty epäjohdonmukaisesti monessa asiassa. Muutoksenhakija on 
saanut eri muutoksenhakukerroilla eri tavalla merkittyinä muutoksenhaun liitteet hänen saamaansa 
sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjaan. Tässä havainnollistava esimerkki, jolla tuon esiin tämän epä-
johdonmukaisuuden:
 
Muutoksenhaku 1: Pöytäkirjassa on mukana kaikki jaoston käsittelyssä olleen muutoksenhaun liitteet 
ja liitteet on merkitty myös otsikkoina pöytäkirjaan
Muutoksenhaku 2: Pöytäkirjassa ei ole mukana yhtään jaoston käsittelyssä olleen muutoksenhaun lii-
tettä ja liitteet on merkitty vain numeroina pöytäkirjaan. Näin ollen muutoksenhakija ei ole voinut pöy-
täkirjasta tarkastaa, että mitkä hänen toimittamistaan liitteistä on ollut mukana jaoston kokouksessa 
hänen muutoksenhaustaan päätettäessä. Eli toisin sanoen tämä tietojen puute on aiheuttanut sen, et-
tä muutoksenhakija ei ole tiennyt, että mitkä hänen toimittamistaan liitteistä ovat olleet jaoston jäsen-
ten saatavilla kun he ovat päättäneet muutoksenhakijan asiasta jaoston kokouksessa.
 
 
Samaan tapaukseen liittynyt on selvinnyt, että jaoston jäsen sai vasta soittamalla itse muutoksenhaki-
jan edunvalvojan kehoituksesta Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoon, että alueellisen sosiaalitoimis-
ton sosiaalityöntekijä oli unohtanut toimittaa erittäin tärkeän liiteasiakirjan Helsingin sosiaali- ja ter-
veysvirastolle. Näin ollen kyseistä erittäin tärkeää liiteasiakirjaa ei ollut jaoston jäsenten luettavissa 
kuin vasta kokouksen aikana paperiversiona. Ilman edunvalvojan yhteydenottoa jaoston jäsen Aleksi 
Niskaseen (perussuomalaiset) ja Aleksi Niskasen (perussuomalaiset) yhteydenottoa Helsingin sosiaa-
li- ja terveysvirasto kyseistä tärkeää muutoksenhaun asiakirjaa ei olisi ollut jaoston jäsenten saatavilla 
kun muutoksenhausta päätettiin. Kun otamme huomioon Helsingin sosiaali- ja terveysviraston epäjoh-
donmukaisen ja puutteellisen liitteiden merkitsemisen muutoksenhakijoiden postissa saamaan ko-
kouspöytäkirjaan ja sen, että nyt on paljastunut se, että sosiaalityöntekijä voi ”unohtaa” toimittaa muu-
toksenhakijan liiteitä eteenpäin sosiaali- ja terveysvirastolle, niin vaadin Helsingin kaupunkia ryhty-
mään välittömiin ja nopeisiin selvityksiin, että kuinka Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala 
varmistaa sen, että muutoksenhakijan kaikki liitteet on toimitettu Helsingin sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jaoston jäsenten tietoon kokoussovellukseen, kun nyt ilmenneiden seikkojen vuoksi on perus-
teltu syy epäillä, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto mahdollisesti johtaa harhaan muutoksenha-
kijoita tällaisella menettelyllä ja näin vaarantaa helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden muutok-
senhaun oikeusturvan ja toimii näin mahdollisesti jopa Suomen lain vastaisesti. Lisäksi tähän samaan 
muutoksen hakutapaukseen on ilmennyt, että alueellinen sosiaalitoimisto ei ole antanut vastaanotto-
todistusta vastaanotetusta sosiaaliturvan muutoksenhakuun liittyvästä asiakirjasta.
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Strandén Juhani Asko-Seljavaara Sirpa

Ebeling Mika Alametsä Alviina
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Kopra Pia Raatikainen Mika

Hyttinen Nuutti Turkkila Matias

Lovén Jape Hagman Sandra

Vepsä Sinikka Järvinen Jukka

Tamminen Lilja Koskinen Kauko
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