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20 Valtuutettu Pekka Saarnio: 
 

Sosiaaliviraston lastensuojelun kesälomasijaisuudet  
 
”Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ja sosiaalialan korkeakoulute-
tut Talentia Helsinki ry ovat huolissaan Helsingin kaupungin päätökses-
tä jättää palkkaamatta kesäsijaisia sosiaaliviraston lastensuojelun sosi-
aalityöhön ensi kesänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vakitui-
nen henkilökunta hoitaa omien töidensä lisäksi myös vuosilomalla ole-
vien kollegoidensa tehtävät. Selityksenä sijaiskiellolle on kaupungin 
heikko taloustilanne. Helsingin kaupunki on vuosi toisensa jälkeen ali-
budjetoinut sosiaalitoimen menot. 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat erittäin kuormitettuja ja asiakkai-
ta yhdellä sosiaalityöntekijällä on reilusti yli suositusten. Sosiaalialan 
korkeakoulutettujen ammattiyhdistys Talentian ja Lastensuojelun kes-
kusliiton vuonna 2008 tekemän selvityksen mukaan lastensuojelun 
avohuollon työntekijöiden asiakasmäärät ylittivät 40–50 % sen määrän, 
jolla työntekijät voisivat tehdä lastensuojelutyötä lain edellyttämällä ta-
valla. Kun tähän määrään lisätään vielä kollegan työtehtävät hänen lo-
mansa ajalta, on yhtälö sietämätön niin työntekijän kuin asiakkaidenkin 
kannalta. 
 
Lastensuojelussa on jatkuvasti pulaa sosiaalityöntekijöistä. Kaupunki 
tekee itselleen karhunpalveluksen kesäsijaiskiellolla. Päteviä sosiaali-
työntekijöitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Valmistuneet sosiaali-
työntekijät menevät usein niihin kuntiin, joissa ovat hoitaneet sijaisuuk-
sia ja jotka eivät uuvuta työntekijöitään loppuun. Kysymme, miten las-
tensuojelun sosiaalityön kesäsijaiskielto saadaan peruttua ja Helsingin 
lastensuojelu hoidettua kohtuullisesti ensi kesänä.” (Stj) 
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VASTAUS VT PEKKA SAARNION KYSYMYKSEEN NRO 20/2011 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sosiaali- ja terveystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja toimittaa jäljennöksen sosiaaliviraston anta-
masta lausunnosta.  
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VASTAUS VALTUUTETTU PEKKA SAARNION KYSYMYKSEEN LAS-
TENSUOJELUN SOSIAALITYÖN KESÄSIJAISISTA 
 
Sosv 2011-331 
 

Päätös olla palkkaamatta lastensuojelun sosiaalityöhön kesäsijaisia 
kesällä 2011 on tehty lapsiperheiden palvelujen vastuualueella perhe-
keskustoiminnan johtoryhmässä. Johtoryhmä päätti näin, koska käytet-
tävissä olevat määrärahat haluttiin priorisoida ympärivuotisesti palkat-
tavien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkkaamiseen sekä las-
tensuojelun avohuollon että sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä.  Las-
tensuojelun sosiaalityössä on ollut kesäsijaisia kolmena edellisenä vuo-
tena ja sijaiset ovat pääasiassa olleet sosiaalialan opiskelijoita ja hoita-
neet lomalla olevan sosiaalityöntekijän kiireelliset asiakasasiat ja osal-
listuneet päivystysvuoroihin virka-aikana. Varsinaista pitkäkestoista 
asiakastyötä kesäsijaiset eivät ole tehneet. Pyrimme turvaamaan loma-
kauden työjärjestelyt niin, että pystymme sijaisitta turvaamaan asiakas-
työn tarpeet ja mahdollistamaan sosiaalityöntekijöille heidän tarvitse-
mansa loman ja virkistyksen. On totta, että pätevien sosiaalityöntekijöi-
den rekrytointi on haasteellista ja kesätyöpaikan tarjoaminen on yksi 
hyvä mahdollisuus tehdä sosiaalityötä tutuksi tuleville sosiaalityönteki-
jöille. Vastaava hyöty on myös sosiaalialan harjoittelijoiden ohjaamisel-
la ja lastensuojelun sosiaalityössä on mittava määrä sosiaalialan opis-
kelijoita harjoittelujaksoilla ja yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa täs-
sä kohdin on erittäin hyvää.  
 
Lastensuojelun asiakkaiden määrä on kasvanut viime vuosina ja las-
tensuojelun sosiaalityöntekijät ovat kuormittuneita työssään. Olemme 
pyrkineet vaikuttamaan kuormittumiseen kehittämällä johtamista ja 
asiakasprosesseja sekä rajaamalla yhdelle sosiaalityöntekijälle kuulu-
vaa asiakastyön sisällöllistä kokonaisuutta sekä turvaamalla oikeu-
denmukaisen resurssoinnin eri puolella kaupunkia.  
 
 
Paavo Voutilainen  Sisko Lounatvuori 
sosiaalijohtaja  vs. perhepalvelujohtaja 
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