
28.2.2011 - Sijaisten palkkaamattomuus voi vaarantaa lastensuojelun asiakkaiden palvelut 
Helsingissä 
 
Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ja sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry ovat huolissaan 
Helsingin kaupungin päätöksestä jättää palkkaamatta kesäsijaisia sosiaaliviraston lastensuojelun 
sosiaalityöhön ensi kesänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vakituinen henkilökunta pyrkii hoitamaan 
omien töidensä lisäksi myös vuosilomalla olevien kollegoidensa tehtävät. Selityksenä sijaiskiellolle on 
kaupungin heikko taloustilanne. Helsingin kaupunki on vuosi toisensa jälkeen alibudjetoinut sosiaalitoimen 
menot. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat tällä hetkellä erittäin kuormitettuja ja asiakkaita yhdellä 
sosiaalityöntekijällä on reilusti yli suositusten. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattiyhdistys Talentian ja 
Lastensuojelun keskusliiton vuonna 2008 tekemän selvityksen mukaan lastensuojelun avohuollon 
työntekijöiden asiakasmäärät per työtekijä ylittivät 40-50% sen määrän, jolla työntekijät voisivat tehdä 
lastensuojelutyötä lain edellyttämällä tavalla. Kun tähän määrään lisätään vielä kollegan työtehtävät hänen 
lomansa ajalta, on yhtälö sietämätön niin työntekijän kuin asiakkaidenkin kannalta.  
 
Kesäsijaisten palkkaamatta jättäminen edustaa erittäin lyhytnäköistä ajattelutapaa ja heikentää Helsingin 
kaupungin imagoa työnantajana osaavien sosiaalialan ammattilaisten keskuudessa. Kesäsijaisina toimivat 
yleensä alan loppuvaiheen opiskelijat, jotka kesätyön kautta hankkivat arvokasta alan työkokemusta. 
Kaupunki tekee asiassa itselleen todellisen karhunpalveluksen omalla päätöksellään, koska päteviä 
sosiaalityöntekijöitä tarvitaan hoitamaan kaupungin lukuisat muun muassa eläköitymisen myötä aukenevat 
virat, myös tulevaisuudessa. Valmistuttuaan sosiaalityöntekijät rekrytoidaan niihin kuntiin, joissa 
työskentelymahdollisuuksia on ollut aiemminkin ja jotka eivät luo itsestään kuvaa työntekijänsä uuvuttavina 
työnantajina.   
 
Säästöjen repiminen sosiaalialan työntekijöiden selkänahasta ja asiakkaiden palveluita  
heikentämällä on tuomittavaa. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijältä saatu tuki on ensisijaisen tärkeää, 
koska asiakkaina ovat todella avun ja tuen tarpeessa olevat perheet. Työntekijöiden puute tulee väistämättä 
vaikuttamaan asiakkaiden saamaan palveluun, esimerkiksi lastensuojelun tarpeen selvitysvaiheet pidentyvät 
ja jonot kasvavat, ja vakavana uhkana on, että lain asettamia määräaikoja ei pystytä toteuttamaan. Tällöin 
tukitoimiin ryhtyminen voi lykkääntyä ja perheen tilanne ehtii kärjistyä. Keskustelu riittävän tuen ja 
ennaltaehkäisevän työn merkityksestä lapsiperheiden hyvinvoinnille  ja näiden  
tuomista säästöistä on ollut jatkuvaa, mutta periaate ei toteudu edelleenkään Helsingissä. Perhepalveluiden 
päätös olla palkkaamatta kesätyöntekijöitä lastensuojelun sosiaalityöhön ei varmasti tue kuntalaisten 
hyvinvointia eikä tuo kaupungille säästöjä.  
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Akavalainen Talentian sosiaalialan korkeakoulutettujen opiskelijajärjestö TaSO ry työskentelee 4000 
opiskelijajäsenen edunvalvojana laadukkaan koulutuksen edistämiseksi ja alan arvostuksen kohottamiseksi. 
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