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Vastaus vt Yrjö Hakasen kysymykseen lastensuojelun resurssien
riittävyydestä

HEL 2012-012033 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Yrjö Hakanen kysyy onko Helsingissä riittävästi lastensuoje-
lun resursseja ja onko ryhdytty joihinkin toimiin resurssien lisäämiseksi.
Hakanen kysyy myös onko lastensuojelulla kiireellisiä tapauksia varten
riittävästi sijoituspaikkoja.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaaliviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Avohuollon lastensuojelussa on toteutettu kevään ja kesän 2012 aika-
na organisointimuutos siten, että lastensuojeluilmoitusten käsittely ja
lastensuojelutarpeen selvitys sekä suunnitelmallinen sosiaalityö ovat
keskitetty omiksi toiminnoikseen. Tiimirakenteen muutoksen tavoittee-
na on työn hallittavuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen sosiaali-
työssä. Vastaanottotiimeissä, jotka vastaavat lastensuojeluilmoitusten
käsittelystä ja lastensuojelutarpeen selvittämisestä, tiimirakenteen
muutoksen tavoitteena on välitön reagointi lastensuojeluilmoitusten kä-
sittelyyn sekä nopea ja systemaattinen lastensuojelutarpeen selvitys
lastensuojelulain määrittämässä ajassa.

Tiimirakenteen muutoksen jälkeen lastensuojeluilmoitusten käsittely on
parantunut selvästi. Todettakoon vielä, että sosiaalivirasto on lisännyt
vastaanottotiimeihin 13 sosiaalityöntekijää elo-syyskuun aikana. Lisä-
resursseista neljä sosiaalityöntekijää kohdennetaan  pohjoisiin toimipis-
teisiin ja viisi itäisiin toimipisteisiin.

Sosiaaliviraston palvelustrategian mukaisesti arviointitoiminta on kau-
pungin omaa toimintaa. Sosiaalivirastolla on arviointi- ja vastaanotto-
paikkoja viidessä  arviointi- ja vastaanottolaitoksessa ja lisäksi kriisi-
perheissä. Heinä-elokuun vaihteessa arviointi- ja vastaanottolaitokses-
sa oli vapaita paikkoja 21 lapselle ja kriisiperheissä 7 lapselle. Paikkati-
lanne vaihtelee kuukausittain. Kiireellisessä tilanteessa lapselle järjes-
tetään aina sijoituspaikka välittömästi. Mikäli omassa arviointi- ja vas-
taanottotoiminnassa ei ole vapaita paikkoja tai lapsen iän ja tarpeiden
mukaista paikkaa, sosiaalivirasto järjestää lapselle ulkopuolisen arvi-
ointipaikan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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