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§ 135
Den av ledamoten Maria Ohisalo väckta motionen om socialarbetets 
klientdimensionering inom barnskyddet

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Maria Ohisalo väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Maria Ohisalo och 39 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att socialarbetets klientantal inom barnskyddet ska begränsas till 30 
barn per anställd.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att det är viktigt att socialarbetarnas antal räcker till i 
det värdefulla barnskyddsarbetet inom öppen- och eftervården samt in-
om vården utom hemmet.

Antalet anställda ska granskas i förhållande till socialarbetarnas olika 
arbetsbeskrivningar. Det är ändamålsenligt att bedöma den genom-
snittliga klientdimensioneringen per enhet inom öppen- och eftervården 
samt inom vården utom hemmet. Klientantalet beskriver inte enbart so-
cialarbetets arbetsbelastning. Ett fastställt maximalt klientantal per an-
ställd skulle bland annat kunna leda till situationer där ärenden för en 
stor syskonskara delas upp mellan olika socialarbetare. På grund av 
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detta är det ändamålsenligt att arbetet i arbetsgemenskaperna kan ord-
nas med beaktande av att klientfamiljerna belastar socialarbetarna oli-
ka.

Socialarbetet inom barnskyddets öppenvård och vård utom hemmet är 
krävande växelverkande arbete som omfattar ett betydande tjänstean-
svar. Socialarbetarna inom öppenvården och vården utom hemmet ar-
betar med barn under 18 år, med deras familjer och närstående samt 
med omfattande myndighetsnätverk. Till socialarbetarens uppgifter in-
om öppenvården och vården utom hemmet hör beredning av krävande 
beslut som är oberoende av klientens vilja, såsom brådskande place-
ringar av barn, omhändertaganden samt begränsning av kontakterna 
och rörelsefriheten.

I slutet av 2017 fanns i genomsnitt 40 barn per socialarbetare inom 
barnskyddets öppenvård i Helsingfors. Placeringarna har omfattat i ge-
nomsnitt 28 barn och eftervården i genomsnitt 76 unga per socialarbe-
tare. I jämförelse med den nationella nivån är klientdimensioneringen i 
Helsingfors stad på en bra nivå. Till exempel i en jämförelse från 2016 
mellan de sex största städerna i Finland var klientantalet per socialar-
betare inom barnskyddets öppenvård och vård utom hemmet lägst i 
Helsingfors.

I reformarbetet för tjänsterna inom social- och hälsovårdssektorn i 
Helsingfors stad stärks basservicen för barnfamiljerna i enlighet med 
socialvårdslagen. I och med reformerna är det möjligt för barn och fa-
miljer att få socialtjänster och andra behövliga tjänster även utan att va-
ra klienter inom barnskyddet. Barnskyddet omfattar i fortsättningen en-
bart de barn som är i behov av skydd. Klientantalen inom öppenvården 
har tack vare strukturförändringar minskat under 2017. Syftet är att un-
der 2018 öka antalet socialarbetare som arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd. Social- och hälsovårdsnämnden har anvisat anslag för 
detta i sin användningsplan för 2018. Med dessa åtgärder minskas det 
genomsnittliga klientantalet för socialarbetet inom öppenvården. Målet 
är 30 barn per socialarbetare.

Socialarbetet inom eftervården avviker avsevärt från socialarbetet inom 
öppenvården och vården utom hemmet. Socialarbetare inom eftervår-
den arbetar i huvudsak med unga som fyllt 18 år. Uppgiften omfattar in-
te beredning av beslut som är oberoende av klientens vilja.

Eftervårdsarbetet kan jämföras med den situation team inom vuxenso-
cialarbetet för unga är i. Både inom eftervården och socialarbetet för 
unga håller de unga på att bli vuxna och självständiga och behöver 
stöd i att hantera jobb, utbildning och vardagen. De får stöd i vardagen 
av socialhandledarna. Socialarbetarna ansvarar för att samordna tjäns-
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terna för de unga och att trygga arbetet på ett planenligt sätt. Under vå-
ren 2018 utreds inom eftervården och socialarbetet för unga hur många 
unga som är i behov av väldigt omfattande tillfälligt och långvarigt stöd, 
omfattande visstidsstöd samt lättare stöd. Utredningen kommer att om-
fatta även de beräkningar och förslag som social- och hälsovårds-
nämnden förutsätter samt andra faktorer som påverkar klientdimensio-
neringen och belastningen. Utgående från den information som fås ge-
nom utredningen kan dimensioneringen av socialarbetare och social-
handledare och deras arbetsinsatser bedömas så att de motsvarar de 
ungas behov. Stadsstyrelsen anser att resurserna för barnskyddets öp-
penvård och vård utom hemmet i framtiden ska fördelas så att antalet 
barn per anställd uppgår till högst 30.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maria Ohisalon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 293

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Maria Ohisalon aloitteen loppu-
un käsitellyksi. 

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: 

Kohta 11: LISÄYS: Kaupunginhallitus katsoo, että lastensuojelun avo- 
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ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että lapsimäärä 
työntekijää kohden olisi enimmillään 30 lasta.

Perustelu: Lastensuojelun työtä joudutaan tekemään budjetin asettami-
en reunaehtojen rajoissa, mutta näemme perustelluksi ohjata budjetin 
valmistelua siihen, että asiakkaiden määrä työntekijää kohden on 
kohtuullinen. Avo- ja sijaishuollossa Helsinki ei ole kaukana 30 lapsen 
rajasta eivätkä kustannukset muutoksesta näin ole kohtuuttomat.

Kohta 10: POISTO virke: Tämän vuoksi jälkihuollon sosiaalityössä ei 
ole tarkoituksenmukaista tavoitella 30 lapsen keskimääräistä työntekijä-
mitoitusta. 

PERUSTELU: Vaikka jälkihuollon työ poikkeaakin avo- ja sijaishuollos-
ta, tämä kappale antaa siitä turhan vähättelevän kuvan. Nyt osalla 
työntekijöistä on enimmillään jopa 100 asiakasta työntekijäö kohden. 
Asiaa on syytä selvittää lisää, kuten vastauksessa todetaan. 

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, 
Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 10.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.02.2018 § 50

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisa-
lon valtuustoaloitteesta koskien lastensuojelun sosiaalityön asiakasmi-
toitusta:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riit-
tävyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon so-
siaalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta. 

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työnte-
kijäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi 
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoita-
minen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asia-
kasmäärä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. 
Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan jär-
jestää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus 
työntekijän näkökulmasta.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaik-
utustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon 
sosiaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. 
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tahd-
osta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset 
sijoitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoituk-
set.

Vuonna 2017 lopussa on Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaali-
työssä ollut keskimäärin 40 lasta, sijoituksen sosiaalityössä keskimää-
rin 28 lasta ja jälkihuollon sosiaalityössä keskimäärin 76 nuorta sosiaa-
lityöntekijää kohden. Kansalliseen tasoon verrattuna Helsingin asia-
kasmitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmäs-
sä vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asia-
kasmäärät avo- ja sijaishuollossa ovat olleet alhaisimmat Helsingissä. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa toteutetaan palvelujen uudista-
mista, jossa vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia 
peruspalveluja. Uudistusten myötä lapsen ja perheen on mahdollista 
saada sosiaalityötä ja muita tarvittavia palveluja myös ilman lastensuo-
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jelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut su-
ojelua tarvitsevat lapset. Avohuollon sosiaalityön asiakasmäärät ovat 
rakennemuutoksen avulla lähteneet jo laskuun v. 2017. Vuonna 2018 
lisätään edelleen erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityöntekijöi-
den määrää. Sosiaali- ja terveyslautakunta on vuoden 2018 käyttösu-
unnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä las-
tensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmäärä 
tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosiaali-
työntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laaduk-
kaan lastensuojelun edellyttävän.

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöi-
sesti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tah-
dosta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuol-
lon sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 
lapsen keskimääräistä työntekijämitoitusta. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä asi-
akkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa ja 
tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. Ar-
jen tukea antavat sosiaaliohjaajat. Sosiaalityöntekijät ovat kokonais-
vastuussa nuoren palvelujen koordinoinnissa ja suunnitelmallisen työn 
varmistamisessa. Kevään 2018 aikana sekä jälkihuollossa että nuorten 
sosiaalityössä selvitetään, kuinka moni nuori tarvitsee erittäin vahvaa ti-
lapäistä tai pitkäkestoista tukea, kuinka moni tarvitsee vahvaa määräai-
kaista tukea ja kuinka moni pärjää kevyemmällä tuella. Tämän tiedon 
perusteella voidaan arvioida sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
mitoitus ja työpanos nuorten tuen tarpeisiin.

Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat sii-
tä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaalioh-
jaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut 
ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdolli-
sesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan käsit-
telyyn.

Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös 
muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. 
Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja 
työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidet-
tyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tu-
kiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuul-
linen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden to-
teutuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso va-
hvistaa työntekijöiden työhyvinvointia."

Käsittely

27.02.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvityksen tulee sisältää 
selkeät kehittämisehdotukset ja laskelmat siitä, mikä on se taso, (sosi-
aalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosiaaliohjaajan asiakasmäärä), jo-
ka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten palvelut ja miten huolehditaan, et-
tä tämä taso toteutuu. Selvityksen mahdollisesti sisältämät toimenpide-
ehdotukset tuodaan lautakunnan käsittelyyn."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Nordström: Lausunnon kuudenneksi kappaleeksi lisätään: 
“Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että lastensuojelun avo- ja si-
jaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida niin, että keskimääräinen 
lapsimäärä työntekijää kohden olisi enimmillään noin 30 lasta. Lasten-
suojelun resursseista ja kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuonna 
2019.”

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Vastaehdotus 3:
Jäsen Katju Aro: Lisätään lausunnon viimeiseksi kappaleeksi ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Asiakasmitoituksen on-
nistumisen kannalta tärkeää on huomioida myös muut asiakasmitoi-
tukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat. Tällaisia seikkoja 
ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työehtojen paran-
taminen, jotta lastensuojelun vakanssit saadaan pidettyä täytettyinä 
myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimien kuten tukiperhetoimin-
nan ja kotipalvelun parempi resursointi."

Kannattaja: jäsen Laura Nordström

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Selvityksen tulee sisältää selkeät kehittämisehdotukset ja laskel-
mat siitä, mikä on se taso, (sosiaalityöntekijän asiakasmäärä sekä sosi-
aaliohjaajan asiakasmäärä), joka turvaa jälkihuollon asiakasnuorten 
palvelut ja miten huolehditaan, että tämä taso toteutuu. Selvityksen 
mahdollisesti sisältämät toimenpide-ehdotukset tuodaan lautakunnan 
käsittelyyn."

Jaa-äänet: 6
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel 
Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Nordström): Lausunnon kuu-
denneksi kappaleeksi lisätään: “Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, 
että lastensuojelun avo- ja sijaishuolto tulisi tulevaisuudessa resursoida 
niin, että keskimääräinen lapsimäärä työntekijää kohden olisi enim-
millään noin 30 lasta. Lastensuojelun resursseista ja kehittämistoimen-
piteistä raportoidaan vuonna 2019.”

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Ma-
ri Rantanen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen

Ei-äänet: 6
Katju Aro, Leo Bergman, Saku Etholen, Kati Juva, Laura Nordström, 
Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Katju Aro): Lisätään lausunnon vii-
meiseksi kappaleeksi ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioin-
tia: "Asiakasmitoituksen onnistumisen kannalta tärkeää on huomioida 
myös muut asiakasmitoitukseen ja sen kuormittavuuteen vaikuttavat 
seikat. Tällaisia seikkoja ovat lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvo-
innin ja työehtojen parantaminen, jotta lastensuojelun vakanssit saa-
daan pidettyä täytettyinä myös Helsingissä, ja lastensuojelun tukitoimi-
en kuten tukiperhetoiminnan ja kotipalvelun parempi resursointi."

Jaa-äänet: 4
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Saku Etholen, Kati Juva, 
Laura Nordström, Mari Rantanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuk-
sen äänin 9 - 4.

13.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161
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