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§ 36
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle las-
tensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta koskevasta valtuustoa-
loitteesta

HEL 2017-013028 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Puheenjohtaja Sanna Vesikansa pyysi asian pöydälle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Maria Ohisalon valtuustoaloitteesta koskien las-
tensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta:

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaalityöntekijöiden määrän riittä-
vyyttä tärkeänä tekijänä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosi-
aalityössä laadukkaan asiakastyön toteutumisen näkökulmasta. 

Työntekijämäärää tulee tarkastella suhteessa sosiaalityöntekijöiden eri-
laisiin tehtävänkuviin. Asiakasmitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioi-
da keskimääräisenä yksiköittäin avo-, sijais- ja jälkihuollossa. Työnteki-
jäkohtaisesti määritelty joustamaton enimmäisasiakasmäärä johtaisi 
esimerkiksi tilanteisiin, jossa suuremman sisarussarjan asioiden hoita-
minen jouduttaisiin jakamaan eri sosiaalityöntekijöille. Pelkkä asiakas-
määrä ei myöskään kuvaa sosiaalityöntekijän työn kuormittavuutta. Tä-
män vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työyhteisössä voidaan järjes-
tää työt huomioiden asiakasperheiden vaihteleva kuormittavuus työnte-
kijän näkökulmasta.
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Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityö on vaativaa vuorovaiku-
tustyötä, johon sisältyy merkittävä virkavastuu. Avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöntekijä työskentelee alle 18-vuotiaiden lasten, heidän perhei-
densä ja läheisverkojen sekä laajojen viranomaisverkostojen kanssa. 
Avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vaativien tah-
dosta riippumattomien päätösten valmistelu, kuten lapsen kiireelliset si-
joitukset, huostaanotot, yhteydenpidon ja liikkumavapauden rajoitukset.

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 asiakas-
mitoitukset ovat hyvät. Esimerkiksi Kuusikkokuntien viimeisimmässä 
vertailussa vuonna 2016 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakas-
määrät 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-
jelun asiakkuutta. Lastensuojeluun jäävät jatkossa vain niin sanotut 
suojelua 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 käyttö-
suunnitelmassa kohdentanut tähän määrärahoja. Näillä toimenpiteillä 
lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä keskimääräinen asiakasmää-
rä tulee pienenemään vuoden 2018 aikana enintään 30 lapseen sosi-
aalityöntekijää kohden, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo laa-
dukkaan lastensuojelun edellyttävän.

Jälkihuollon sosiaalityö poikkeaa merkittävästi avo- ja sijaishuollon so-
siaalityöstä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä työskentelee pääsääntöises-
ti 18 vuotta täyttäneiden nuorten kanssa, eikä tehtävään sisälly tahdos-
ta riippumattomien päätösten valmistelua. Tämän vuoksi jälkihuollon 
sosiaalityössä ei ole tarkoituksenmukaista tavoitella vastaavaa 30 lap-
sen keskimääräistä työntekijämitoitusta. 

Jälkihuollossa työskentelyä voidaan verrata nuorten aikuissosiaalityön 
tiimien tilanteeseen. Sekä jälkihuollossa että nuorten sosiaalityössä 
asiakkaina olevat nuoret ovat aikuistumisen ja itsenäistymisen alussa 
ja tarvitsevat tukea työn, koulutuksen ja arjen selviytymisen hallintaan. 
Arjen 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-
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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. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalityöntekijän työntekijäkohtaisen asiakasmäärän ollessa kohtuul-
linen mahdollistuu sosiaalityöntekijän työssä paremmin lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa tehtävän vuorovaikutustyön ja osallisuuden toteu-
tuminen. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullinen taso vah-
vistaa työntekijöiden työhyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa Maria Ohisalon tekemään valtuustoaloitteeseen 28.2.2018 mennes-
sä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Nieminen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 23161

sari.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ohisalo Maria Aloite Kvsto 29112017 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


