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Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
PoSan lastensuojelutiimissä on työskennellyt neljä sosiaalityöntekijää ja
kolme sosiaaliohjaajaa sekä viisi perheohjaajaa tai -työntekijää. Esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä.
Lastensuojelulain 1.1.2022 voimaan tulleessa muutoksessa asetettiin lastensuojeluun henkilöstömitoitus. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023
ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 lähtien. Enimmäisasiakasmäärän rajaus koskee 0–17-vuotiaita lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkuudessa olevia lapsia. Lisäksi lastensuojelulakia on jo aiemmin muutettu
jälkihuollon osalta 1.1.2020 alkaen siten, että jälkihuollon ikäraja on nostettu 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Tämä lakimuutos on lisännyt jälkihuollon
asiakkaiden määrää ja pidentänyt asiakkuuksien kestoa eli jälkihuoltotyöskentelyn tarvitsema resurssi on kaikkiaan huomattavasti lisääntynyt.
Lastensuojelulain muutosten johdosta PoSassa tehtiin lastensuojelutiimin
tehtäväjakoon joitain muutoksia vuoden 2022 alusta lähtien. Johtavan sosiaalityöntekijän työpanosta kohdennettiin aiempaa enemmän lastensuojeluun, mikä on mahdollistanut asiakastyöhön osallistumisen aiempaa paremmin. Jälkihuoltoasiakkuudet siirrettiin samalla pääsääntöisesti yhden
sosiaaliohjaajan ja johtavan sosiaalityöntekijän muodostaman tiimin vastuulle. Avo- ja sijaishuollon asiakkuudet jakautuvat puolestaan neljän lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kesken, ja sosiaalityöntekijöiden
työpareina toimii kaksi sosiaaliohjaajaa. Järjestelyjen avulla on saavutettu
lakimuutoksen edellyttämä henkilöstömitoitus (enintään 35 asiakasta) sosiaalityöntekijöiden osalta.
Koska yhden sosiaaliohjaajan työpanos kohdistuu nyt kokonaisuudessaan
jälkihuoltoon, on sosiaaliohjaajien määrä avo- ja sijaishuollossa osoittautunut tarpeeseen nähden liian vähäiseksi. Koska kaksi sosiaaliohjaajaa toimii
neljän sosiaalityöntekijän työparina, on yhdellä sosiaaliohjaajalla tällöin
vastuullaan n. 70 työpariasiakkuutta. Sosiaaliohjaajalla on vahva rooli erityisesti arjen yhteydenpidossa perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa,
tilanteiden kartoittamisessa ja selvittämisessä, ohjauksessa ja neuvonnassa, päätösten valmistelussa sekä tiedonkulussa. Sosiaalityöntekijöiden
vaihdosten yhteydessä sosiaaliohjaajan rooli jatkuvuuden turvaajana korostuu entisestään.
Talousarviovalmistelun yhteydessä on jo valmistauduttu henkilöstömitoitusta koskevaan lakimuutokseen varaamalla määräraha yhden uuden sosiaaliohjaajan viran palkkakustannuksiin. Alkuvuoden kokemukset osoittavat,
että tämän uuden viran täyttäminen on välttämätöntä lastensuojelutiimin
toiminnan turvaamiseksi ja lakimuutosten tuomiin vaatimuksiin vastaami-

seksi. Uuden sosiaaliohjaajan avulla työparityö ja lapsen ja perheen ympärillä tapahtuva tiimityöskentely mahdollistuvat nykyistä useamman asiakasperheen kohdalla. Samalla ennaltaehkäistään sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuteen liittyviä haasteita.
Valmistelijan ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) perustaa lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran ja myöntää siihen täyttöluvan 1.7.2022 lähtien.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) perustaa lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran ja myöntää siihen
täyttöluvan 1.7.2022 lähtien.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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