
Sosiaalityön yliopistokoulutuksen kehittäminen tehtävä kestävästi 
 
Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry pitää tärkeänä, että sosiaalityön opiskelijoiden 
sisäänottomääriä kasvatetaan pysyvästi sosiaalityön kentän tarpeen ja vaatimuksien mukaisiksi. 
Sosiaalityön koulutuksen kehittämiseen on panostettava, jotta pystytään takaamaan pätevä 
ammattiosaaminen ja sosiaalialan vaikuttavuus suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Sosiaalityöntekijöiden pätevyysvaatimuksia ei pidä alentaa ratkaisuna alan työpaineisiin ja 
työntekijäpulaan. 
 
Sosiaalityön kenttää on jo pitkään vaivannut krooninen pula pätevistä työntekijöistä. Sosiaalityön 
koulutuspaikkoja on lisätty viime vuosina määräaikaisilla lisärahoituksilla, mutta TaSO ry näkee, 
että koulutuspaikkojen määrää ei työntekijätarpeeseen nähden arvioida näiden väliaikaisten 
lisäysten myötä tarpeeksi pitkäjänteisesti. Kasvavaan työpaineeseen pitäisi reagoida lisäämällä 
sosiaalityön koulutuspaikkoja pysyvästi. Sosiaalityön yliopistokoulutusta pitäisi myös 
valtakunnallisesti kehittää, jotta koulutuksen tehokkuus kasvaisi etenkin muiden maisteriopintojen 
ja sosionomi (AMK) –tutkinnon jo suorittaneiden kohdalla. Tehokkuutta parannettaisiin muun 
muassa ottamalla käyttöön sosiaalityön erillisessä maisterivalinnassa peruutuspaikkakäytäntö, jotta 
kaikki opiskelupaikat saataisiin täytettyä. Lisäksi olisi tärkeää kehittää sosionomi (AMK) –
hakijoille räätälöityjä, valtakunnallisesti yhtenäisiä opinto- ja hakupolkuja, jotta sosionomi (AMK) 
–tutkinto voitaisiin tarkoituksenmukaisemmin hyväksilukea osaksi sosiaalityön yliopistotutkintoa. 
Muutoksien myötä päävalinnassa vapautuisi paikkoja sosiaalityöhön ensimmäistä kertaa 
hakeutuville. 
 
Vuoden 2013 lopulla hallitus julkaisi ehdotuksensa valtionhallinnon rakenneuudistuksista, joilla 
muun muassa tehostettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Eräänä ratkaisuna 
sosiaalihuollon uudistamiseen esitettiin alan kelpoisuuksien väljentämistä, jotka myöhemmin ovat 
tarkentuneet kuntien tehtävärakenteiden uudistamiseksi. TaSO ry vastustaa kelpoisuuksien 
väljentämistä vastauksena sosiaalialan työpaineiden helpottamiseksi. Myöskään pelkkien 
säästöargumenttien perusteella tehdyt työtehtävien uudelleenjärjestelyt eivät automaattisesti takaa 
sosiaalialan työn vaikuttavuutta. Sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa koulutetuilla 
työntekijöillä on omat paikkansa sosiaalialalla, ja näiden ammattilaisten välisellä selkeällä ja 
toimivalla työnjaolla varmistetaan, että asiakkaiden kanssa työskennellään eettisesti kestävällä ja 
laaja-alaisella tavalla. Sosiaalityö on haastavaa, ja vaikuttavuuden takaamiseksi on tärkeää, että 
työtä tekee koulutettu ammattilainen. 
 
Sosiaalialan työn tulosten arvoa on vaikea mitata laskennallisesti ja taloudelliset säästöt näkyvät 
usein vasta pidemmän ajan kuluttua ihmisten elämänlaadun ja toimintakyvyn parantumisena. 
Tulevaisuudessa yhteiskunnan maksama lasku tulee kasvamaan, mikäli sosiaalialalla ei ole 
riittävästi koulutettuja työntekijöitä asiakkaiden tarpeisiin ja työn haasteisiin nähden. TaSO ry:n 
mielestä oikea keino reagoida sosiaalialan työntekijäpulaan on kehittää koulutusta ja lisätä 
sosiaalityön koulutuspaikkoja pysyvästi! Sote-uudistuksen säästöt voidaan tavoittaa vain, jos myös 
sosiaalialan kehittämiseen panostetaan! 
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Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry on akavalainen sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden 
valtakunnallinen yhdistys, joka työskentelee 4000 sosiaalialan opiskelijan edunvalvojana 
laadukkaan koulutuksen edistämiseksi ja alan arvostuksen kohottamiseksi. 


