
18.10.2012 - Helsingin yliopiston yhteiskuntavastuu on hukassa  
  
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti 2.10.2012 siirtää viidesosan 
(5/25) sosiaalityön suomenkielisen koulutuksen pääsykoealoituspaikoista maisterikoulutuspaikoiksi. Esitys 
tuotiin kokoukselle listan ulkopuolelta keskustelematta oppiaineen edustajien kanssa. Eriävän mielipiteen 
päätökseen esitti sosiaalityön oppiaineen edustaja. 
  
Päätös herättää hämmennystä ja huolta, kun tiedetään miten vakava ongelma sosiaalityöntekijäpula on 
pääkaupunkiseudulla. Missä on Helsingin yliopiston yhteiskuntavastuu? Elääkö tiedekuntaneuvosto 
umpiossa, kun se on voinut välttyä parin viime kuukauden aikana kärjistyneeltä sosiaalityöntekijäpula- ja 
lastensuojelukeskustelulta vetämättä siitä johtopäätöksiä? 

  
Aloituspaikkamäärien vähentämisen sijaan sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen aloituspaikkoja pitää 
lisätä, kuten sosiaalityön oppiaine alun perin esittikin. Esityksessä pääsykoealoituspaikkojen määrän 
haluttiin säilyvän ennallaan (25) ja maisterikoulutuksen aloituspaikkoja esitettiin lisättäväksi viidellä.  
  
Opetusministeriön työryhmä totesi jo vuonna 2007, että sosiaalityön koulutusta yliopistoissa pitää lisätä 
noin sadalla aloituspaikalla vuoteen 2012 mennessä. Juuri mitään ei ole tapahtunut, kun lisärahaa ei 
osoitettu ja jätettiin asia yliopiston sisäisen päätöksenteon varaan. Pääkaupunkiseudun kunnat vetosivat 
Helsingin yliopiston rehtoriin ja kouluttajiin vuosi sitten sosiaalityöntekijäkoulutuksen lisäämiseksi. 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on esittänyt tänä syksynä korvamerkittyä 
lisämäärärahaa valtion budjettiin 80 perusaloituspaikan lisäämiseksi sosiaalityön koulutukseen.  
  
Helsingin yliopiston päätös siirtää pääsykoealoituspaikkoja maisterikoulutuksen aloituspaikoiksi voi 
valtakunnan tasolla tarkoittaa sosiaalityön opiskelupaikkojen tosiasiallista vähenemistä, koska osalla 
maisterikoulutukseen valittavista on jo sosiaalityön opinto-oikeus toisessa kotimaisessa yliopistossa. Lisäksi 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintatilastoista käy ilmi, että kaikki 
sosiaalityön maisterikoulutukseen valitut eivät ole ottaneet saamaansa opiskelupaikkaa vastaan, jolloin 
aloittavien määrä on ollut pienempi kuin kiintiö. Pääsykokeiden kautta hakevien kohdalla opiskelupaikkansa 
peruneen tilalle otetaan varasijalla oleva, mutta maisterikoulutuksessa ei ole ainakaan tähän asti ollut 
vastaavaa menettelyä. Sosiaalityön tosiasialliset aloituspaikat ovat siis vaarassa vähentyä myös Helsingin 
yliopiston sisällä. 
  
Aloituspaikkojen siirtäminen ei ole lisäämistä, eikä se vastaa sosiaalityöntekijöiden koulutuspaikkojen 
lisäämisen tarpeeseen, vaan se toimii täysin näennäisenä toimenpiteenä. Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on 
huutava pula, joka on tunnustettu niin kunta-, yliopisto- kuin ministeriötasollakin. Tarve lisätä sosiaalityön 
aloituspaikkoja on otettava vakavasti ja Helsingin yliopiston on kannettava vastuunsa. Vaikka 
aloituspaikkojen lisääminen sosiaalityön maisterikoulutukseen on todella tärkeää, se ei saa tarkoittaa 
pääsykoealoituspaikkojen vähentämistä.  
  
Me allekirjoittaneet vaadimme Helsingin yliopistoa peruuttamaan tiedekuntaneuvoston päätöksen ja 
keskustelemaan sosiaalityön oppiaineen kanssa tosiasiallisesta sosiaalityön aloituspaikkamäärien 
lisäämisestä. 
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