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§ 134
Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om resurser i 
socialarbetets integrationsverksamhet

HEL 2017-011118 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 Sandra Hagman väckta 
motionen som slutbehandlad.

Stadsfullmäktige uppmanar samtidigt att det utreds vilka åtgärder som 
krävs för att öka antalet socialarbetare till samma nivå som i rekom-
mendationerna inom socialarbete bland vuxna och vilka kostnadesef-
fekterna för staden blir när med beaktande av den statliga finansiering-
en. Dessutom ska de nuvarande klientantalen framgå av utredningen 
och statistiken för invandringsenheten uppdateras i samband med ut-
redningen. Utredningen föreläggs social- och hälsovårdsnämden i god 
tid före budgetförhandlingarna hösten 2018.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sandra Hagman och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion åtgärder för att trygga förutsättningarna och justera resurserna för 
socialarbetets integrationsverksamhet.

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

Stadsstyrelsen konstaterar på basis av information från stadskansliets 
näringslivsavdelning att antalet personer som anländer till landet och 
söker internationellt skydd klart har minskat. Enligt NTM-centralen i Ny-
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lands statistik i början av mars hade 742 asylsökande anlänt till landet i 
början av 2018. År 2015 var antalet personer som sökte internationellt 
skydd över 30 000 medan det 2016 var drygt 5 600 personer. Enligt 
uppskattning beviljas ungefär en fjärdedel av dem som anlänt till landet 
uppehållstillstånd.

NTM-centralerna syftar till att placera dem som anlänt till landet jämnt 
på olika håll i landet. I Finland flyttar cirka en tredjedel av dem som be-
viljas internationellt skydd till en kvoterad kommunplats. Merparten av 
dem som beviljas internationellt skydd flyttar självständigt till det områ-
de de önskar. Huvudstadsregionen och särskilt Helsingfors får inflytt-
ningsöverskott genom att personer som beviljats uppehållstillstånd och 
genomgår integrationsprocessen flyttar till regionen från andra kommu-
ner. Helsingfors stads enhet för stadsforskning och statistik bedömer 
att ca 1 000 nya kommuninvånare som sökt internationellt skydd kom 
till Helsingfors under 2016 samt att flyttrörelsen kommer att hållas sta-
bil.

Invandrarenheten vid social- och hälsovårdssektorn har som uppgift att 
ordna socialtjänster som stöder integrationen för flyktingar som bosatt 
sig stadigvarande i Helsingfors samt för därmed jämförbara invandrare 
i tre års tid efter att uppehållstillstånd beviljats. Invandrarenhetens kli-
enter kommer till enheten genom asylprocessen direkt från flyktingför-
läggningarna, genom att de självständigt flyttar från andra kommuner, 
via familjeförening av flyktingar, som kvotflyktingar eller via den första 
kartläggningen. Invandrarenheten erbjuder centraliserade socialtjänster 
även för människohandelsoffer och papperslösa personer. Personer 
som beviljats internationellt skydd och därmed jämförbara personer an-
ses huvudsakligen vara personer som behöver särskilt stöd i enlighet 
med 3 § i socialvårdslagen (1301/2014). När tjänster ska ordnas för 
dem är det centralt med en process där det finns många aktörer för 
dem som behöver mycket service. Genom en centraliserad och enhet-
lig bedömning av servicebehovet syftar man till att ordna tjänster för var 
och en på ett ändamålsenligt sätt.

Till de mottagningstjänster som invandrarenheten i början av proces-
sen erbjuder hör bland annat att ordna en bostad för dem som beviljas 
en kommunplats, hjälpa till med att skaffa en bostad, hjälpa med boen-
destöd, hänvisa personerna till hälsokontroller, bedöma klienternas ser-
vicebehov och funktionsförmåga, utarbeta integrationsplaner, ordna 
grupp- och lägerverksamhet, ge psykosocialt stöd samt erbjuda olika 
handlednings- och rådgivningstjänster. Enheten utarbetar även obero-
ende av grunderna för uppehållstillstånd inledande kartläggningar för 
invandrare i de fall där invandraren inte är en arbetslös arbetssökande 
och inte omfattas av arbets- och näringsbyråns inledande kartläggning. 
Enheten hänvisar personerna till ändamålsenliga servicehelheter eller 
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till utbildning i finska. Dessutom utarbetar invandrarenheten familjekart-
läggningar för alla klienter med familj. Under familjekartläggningen 
sammanställs familjemedlemmarnas integrationsmål och man stöder 
med hjälp av psykoedukation familjen i att stabilisera sin vardag med 
individuellt beaktande av barnen. Familjekartläggningen görs av en so-
cialarbetare och en psykolog genom att intervjua hela familjen under ett 
hembesök.

Under 2017–2018 har resurserna vid Helsingfors stads tjänster för in-
vandrare höjts vid behov. Inom enheten jobbar 4 ledande socialarbeta-
re, 21 socialarbetare (1 med eftervård), 16 socialhandledare (2 med ef-
tervård), 4 handledare, 5 psykologer (1 med minderåriga som anlänt ut-
an vårdnadshavare och med eftervård för unga), 1 konsult (hälsovård), 
1 rehabiliteringsinstruktör, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut och 1 byrå-
sekreterare. Även 2 psykiatriska sjukskötare och en psykiater har arbe-
tat funktionellt vid enheten på viss tid.

I slutet av 2017 hade invandrarenheten 2 614 klienter (1 781 hushåll). 
Av dessa klienter var 62 barn i behov av särskilt stöd, varav 33 var min-
deråriga som anlänt utan vårdnadshavare medan resten bodde med si-
na familjer. Inom eftervården bestod 100 klienter av unga. Dessutom 
var åtta personer människohandelsoffer och 76 personer papperslösa. 
För varje socialarbetare fanns 137,5 klienter och 94 hushåll. Som del-
ningsgrund i beräkningen av klientantalet i klientarbetet användes koef-
ficienten 1,5 när det gällde en barnfamilj. För varje socialarbetare fanns 
kalkylmässigt 100,5 klienter och 68,5 hushåll.

Inom social- och hälsovårdsbranschen bedöms kontinuerligt de änd-
ringar som sker i socialarbetet i immigrations- och integrationsverksam-
heten. Det finns dessutom beredskap att anvisa resurser för verksam-
heten. Under den nuvarande strategiperioden stöder även bland annat 
de utvecklingsåtgärder för immigration som görs inom fostrans- och ut-
bildningssektorn ett sektorsövergripande samarbete. Ur klientens syn-
vinkel är det viktigt att socialarbetet för immigrations- och integrations-
verksamheten är en sömlös helhet. Det förutsätter att sektorernas sam-
arbete kontinuerligt förbättras och utvecklas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 292

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sandra Hagmanin aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään, mitä toimenpiteitä 
vaaditaan sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi aikuissosiaali-
työn mitoitussuositusten tasolle ja mitkä ovat kustannusvaikutukset 
kaupungille, kun valtion rahoitus otetaan huomioon. Tämän lisäksi sel-
vityksessä tuodaan ilmi nykyiset asiakasmäärät ja sen yhteydessä saa-
tetaan maahanmuuttoyksikön tilastointi ajan tasalle. Selvitys tuodaan 
sote-lautakuntaan hyvissä ajoin ennen syksyn 2018 budjettineuvottelu-
ja.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esitetään päätösesitykseen kappaleen kaksi (2) jäl-
keen uusi kappale:

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään, mitä toimenpiteitä 
vaaditaan sosiaalityöntekijöiden määrän nostamiseksi aikuissosiaali-
työn mitoitussuositusten tasolle ja mitkä ovat kustannusvaikutukset 
kaupungille, kun valtion rahoitus otetaan huomioon. Tämän lisäksi sel-
vityksessä tuodaan ilmi nykyiset asiakasmäärät ja sen yhteydessä saa-
tetaan maahanmuuttoyksikön tilastointi ajan tasalle. Selvitys tuodaan 
sote-lautakuntaan hyvissä ajoin ennen syksyn 2018 budjettineuvottelu-
ja.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Marcus 
Rantala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sanna 
Vesikansa

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.03.2018 § 85

HEL 2017-011118 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon valtuutettu Sandra Hagmanin ja 17 muun valtu-
ustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkastamisesta ja 
saattamisesta tarvittavalle tasolle kotouttamisen onnistumiseksi:

"Maahanmuuttoyksikön tehtävä

Maahanmuuttoyksikön perustehtävänä on järjestää Helsinkiin pysyvästi 
asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille 
kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja kolmen vuoden ajan oleskelulu-
van saamisesta. Maahanmuuttoyksikön asiakkaat tulevat turvapaikka-
prosessin kautta suoraan vastaanottokeskuksista, muista kunnista itse-
näisesti muuttaen, pakolaisen perheenyhdistämisen kautta, kiintiöpako-
laisina sekä alkukartoituksen kautta. Maahanmuuttoyksikkö antaa 
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keskitetysti sosiaalipalveluja myös ihmiskaupan uhreille ja paperittomil-
le henkilöille. Kansainvälistä suojelua saavat ja heihin rinnastettavat 
henkilöt ovat pääsääntöisesti sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 § mukai-
sia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, joiden palvelujen järjestämises-
sä monitoimijainen paljon palveluja tarvitsevien prosessi on keskeinen. 
Keskitetyllä ja yhdenmukaisella palvelutarpeen arvioinnilla kyetään jär-
jestämään palveluja kullekin tarkoituksenmukaisesti.

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen ns. kuntapaikan saavil-
le, asunnon hankinnassa avustaminen ja tuki asumisessa, terveystar-
kastuksiin ohjaaminen, asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn ar-
vioinnit, kotoutumissuunnitelmien tekeminen, ryhmä- ja leiritoiminta, 
psykososiaalinen tuki sekä erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut. Yksik-
kö laatii myös alkukartoitukset maahanmuuttajille oleskelulupaperuste-
esta riippumatta silloin, kun nämä eivät ole työttöminä työnhakijoina ja 
TE-toimiston alkukartoituksen piirissä. Yksikkö ohjaa henkilön tarpeen-
mukaisiin palvelukokonaisuuksiin tai suomen kielen koulutuksiin. Lisäk-
si maahanmuuttoyksikön kaikille perheellisille asiakkaille tehdään per-
hekartoitus, jossa yhteen sovitetaan perheenjäsenten kotoutumisen ta-
voitteita ja tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumis-
ta lapset yksilöllisesti huomioiden. Perhekartoituksen tekee sosiaali-
työntekijä ja psykologi työparina kotikäynnillä haastattelemalla koko 
perhettä. 

Uudenmaan maakuntavalmistelussa kuvataan kotouttamistyötä seu-
raavasti: 

Monitoimijaisena työnä toteutettava työpari- ja tiimityöskentely perustuu 
systeemiseen minitiimi-malliin. Minitiimin muodostaa kuntakohtaisin 
eroin sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, ohjaaja/palveluneuvoja/lähihoi-
taja, psykologi/psykiatrinen sairaanhoitaja, lääkäri, sairaanhoitaja/ter-
veydenhoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja. 

Sosiaalityöntekijä on nimetty vastuutyöntekijäksi jokaiselle asiakkaalle 
ja hän vastaa palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja on asiakaspro-
sessin omistaja. Työnjako tehdään minitiimissä asiakkaan palvelutar-
peen arvion perusteella. Asiakkaan palvelutarpeeseen vastaa yksi tai 
useampi työntekijä. Tehtäväkuvien perusteella tehtävä työnjako toimii 
lähtökohtana, kun pohditaan kuka minitiimin työntekijöistä kulloinkin 
työskentelee asiakkaan kanssa. Maahanmuuttoyksikön sosiaalityönte-
kijä toimii myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen vastuutyöntekijänä, 
jolloin työskentelyssä korostuu lapsilähtöinen työskentely.

Maahanmuuttoyksikön nykyiset resurssit
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Helsingin maahanmuuttajapalveluiden henkilöstörakenne on seuraava: 
4 johtavaa sosiaalityöntekijää, 21 sosiaalityöntekijää (1 jälkihuolto), 16 
sosiaaliohjaajaa (2 jälkihuolto), 4 ohjaajaa, 5 psykologia (1 alaikäiset il-
man huoltajaa saapuneet lapset ja jälkihuoltonuoret), 1 konsultti (ter-
veydenhuolto), 1 kuntoutusohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 toimintatera-
peutti ja 1 toimistosihteeri. Toiminnallisessa yhteydessä on toiminut 
määräaikaisesti myös 2 psykiatrista sairaanhoitajaa ja psykiatri.

Sosiaalityöntekijöitä oli ennen henkilöstön lisäämistä 10, mutta erillis-
määrärahalla vuonna 2016 lisättiin 10 sosiaalityöntekijää. Vuonna 2017 
saatiin lisäksi yksi ja vuoden 2018 alusta toinen sosiaalityöntekijän vir-
ka Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoituksella 
alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten jälkihuollon järjestämi-
seen. Sopimuksen mitoitus on yksi sosiaalityöntekijä 50 asiakasta koh-
ti. Tämän lisäksi saatiin neljä muuta sosiaalityöntekijän virkaa. Kun 
nämä tänä vuonna tulleet viisi vakanssia on täytetty, sosiaalityöntekijöi-
den kokonaismäärä on 26.

Maahanmuuttoyksikön asiakasmäärät sosiaalityöntekijöiden määrään nähden

Maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa 31.12.2017 oli 2 614 henkilöä 
(1 781 ruokakuntaa). Näistä asiakkaista 62 on erityisen tuen tarpeessa 
olevia lapsia, joista 33 alaikäisenä ilman huoltajaa saapunutta lasta, lo-
put perheissä asuvia. Jälkihuollossa olevia nuoria asiakkaista oli 100. 
Lisäksi kahdeksan henkilöä on ihmiskaupan uhreja ja 76 henkilöä pa-
perittomia. Työssä olevaa sosiaalityöntekijää kohden on 137,5 asiakas-
ta ja 94 ruokakuntaa. Tämänhetkisen asiakastyön asiakasmäärien ja-
koperusteen laskemisessa on käytetty kerrointa 1,5, kun kyseessä on 
lapsiperhe. Kun asiakasmäärä jaetaan nykyisellä 26 sosiaalityönte-
kijällä, yhtä sosiaalityöntekijää kohden on laskennallisesti 100,5 asia-
kasta ja 68,5 ruokakuntaa.

Asiakasmäärän kasvun arviointi on vaikeaa, koska ei ole tiedossa, ku-
inka paljon turvapaikkaprosessissa oleville henkilöille myönnetään 
oleskelulupia. Muista kunnista muutto Helsinkiin säilynee korkealla ta-
solla, vaikka oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä vä-
hentyisikin. Myös perheenyhdistämisten määrän muutokset heijastuvat 
asiakasmäärien muutokseen. Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruoka-
kuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tule-
vat todenmukaisesti mitattua.

Työskentely maahanmuuttoyksikössä tapahtuu edellä kuvatun systee-
misen mallin mukaan, eikä sosiaalityöntekijä työskentele yksin perheen 
tai henkilön kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa kuitenkin kunkin henkilön 
palvelutarpeen arvioinnista ja työskentelyn yhteensovittamisesta moni-
toimijaisessa yhteistyössä. Perheen ollessa kyseessä on tärkeää huo-
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mioida perhekokonaisuuden lisäksi kunkin perheenjäsen yksilölliset tar-
peet. Vaikka maahanmuuttoyksikköön on saatu sosiaalityöntekijöiden 
lisäresursseja lisääntyneeseen tarpeeseen, arvioidaan sosiaali- ja ter-
veystoimialalla jatkuvasti asiakastarpeiden muutoksia ja varaudutaan 
tekemään tarvittaessa niiden edellyttämiä resurssimuutoksia.

Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää 
resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaalioh-
jauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tä-
mänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitel-
mallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrauhan.

Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten arviointi

Hyvin hoidettu maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttaminen lisää ko-
touttamisen piirissä olevien perheiden ja henkilöiden hyvinvointia ja ter-
veyttä. Se auttaa maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhte-
iskuntaan ja nopeuttaa heidän pääsyään koulutukseen ja työelämään."

Käsittely

27.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Korvataan lausunnon viimeinen kappale ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavalla kappaleella: 
"Koska asiakasmäärien ennustaminen on vaikeaa, tulisi maahanmuut-
toyksikössä ottaa käyttöön asiakkuuksien tavoitetasot. Alaikäisenä il-
man huoltajaa saapuneiden osalta mitoitus on asetettu 50 asiakkaa-
seen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. Aikuisten ja perheiden puolel-
la maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja resurssit eivät välttämättä 
vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä tämän sosiaalityön riittävää 
resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen mitoitukseen voi-
taisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisistä asiakastyön 
määristä. Riittävä resursointi varmistaisi suunnitelmallisen sosiaalityön 
onnistumisen, turvaavat työrauhan ja antavat yksikölle välineet resurs-
simuutoksiin."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeisen 
kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun 
seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet tulisi laskea ruokakuntien sijaan 
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henkilöittäin, jotta työntekijöiden vastuu ja työmäärä tulevat todenmuka-
isesti mitattua."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon loppuun ennen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointia seuraava uusi kappale: "Lautakunta pi-
tää tärkeänä maahanmuuttoyksikön sosiaalityön riittävää resursointia. 
Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen resur-
sointiin voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön tämänhetkisestä 
asiakastyöstä. Riittävä resursointi varmistaa suunnitelmallisen sosiaali-
työn onnistumisen ja turvaa työrauhan."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman): Korvataan 
lausunnon viimeinen kappale ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointia seuraavalla kappaleella: "Koska asiakasmäärien ennustami-
nen on vaikeaa, tulisi maahanmuuttoyksikössä ottaa käyttöön asiakku-
uksien tavoitetasot. Alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden osalta mi-
toitus on asetettu 50 asiakkaaseen jokaista sosiaalityöntekijää kohden. 
Aikuisten ja perheiden puolella maksimimitoitusta ei vielä ole käytetty ja 
resurssit eivät välttämättä vastaa tarvetta. Lautakunta pitää tärkeänä 
tämän sosiaalityön riittävää resursointia. Mallia sosiaalityön ja sosiaali-
ohjauksen mitoitukseen voitaisiin hakea esimerkiksi aikuissosiaalityön 
tämänhetkisistä asiakastyön määristä. Riittävä resursointi varmistaisi 
suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen, turvaavat työrauhan ja 
antavat yksikölle välineet resurssimuutoksiin."
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi 
aikuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 4
Heidi Ahola, Sandra Hagman, Kati Juva, Tuomas Tuure
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Ei-äänet: 8
Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, 
Seija Muurinen, Daniel Sazonov, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Daniel Sazonov): Lisätään lausun-
non loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraa-
va uusi kappale: "Lautakunta pitää tärkeänä maahanmuuttoyksikön so-
siaalityön riittävää resursointia. Suuntaa maahanmuuttoyksikön sosiaa-
lityön ja sosiaaliohjauksen resursointiin voitaisiin hakea esimerkiksi 
aikuissosiaalityön tämänhetkisestä asiakastyöstä. Riittävä resursointi 
varmistaa suunnitelmallisen sosiaalityön onnistumisen ja turvaa työrau-
han."

Jaa-äänet: 1
Mari Rantanen

Ei-äänet: 12
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Sami Heistaro, Kati Juva, Seija Muurinen, Daniel Sazonov, 
Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Daniel Sazonovin vas-
taehdotuksen äänin 12 - 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sandra Hagman): Lisätään lausun-
non kolmanneksi viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointi-
vaikutusten arviointia loppuun seuraava lause: "Jatkossa asiakkuudet 
tulisi laskea ruokakuntien sijaan henkilöittäin, jotta työntekijöiden 
vastuu ja työmäärä tulevat todenmukaisesti mitattua."
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Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sand-
ra Hagman, Kati Juva, Karita Toijonen, Tuomas Tuure, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin vas-
taehdotuksen äänin 9 - 4.

Jäsen Sandra Hagman jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Haluan 
osoittaa eriävän mielipiteeni lautakunnan päätökseen olla ottamatta 
kantaa maahanmuuttoyksikön resurssimitoituksiin, vaikka se oli valtu-
ustoaloitteen tarkoitus, ja vaikka maahanmuuttoyksikön resurssit ovat 
verraten muihin sosiaalityön ydinaloihin alimitoitetut. Huomiota ei ole 
myöskään annettu työntekijöiden näkemyksille tai siihen että maahan-
muuttoyksikön asiakaskunta on sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tu-
kea tarvitsevia, jolloin resursseja pitäisi olla erityisen paljon. Toimialalta 
saadun tiedon mukaan aikuissosiaalityössä on sosiaalityöntekijällä n. 
80 asiakasta ja sosiaaliohjaajalla 120 asiakasta, mikä olisi hyvä mittari 
pitää myös maahanmuuttoyksikön resurssit asiakasmäärien kasvun 
myötä hallinnassa. Nyt lautakunnan lausunto ei ottanut kantaa resurs-
seihin ja niiden saattamiseksi tarvittavalle tasolle, kuten oli valtuustoa-
loitteen henki."

13.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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