
 

 

  

 

Hyvä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Laakso 

KANNANOTTO SOSIAALITYÖN KOULUTUKSEN JA  
TUTKIMUKSEN VAHVISTAMISESTA 
Vetoamme Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan, jotta se pikaisesti 

lisäisi sosiaalityön aloituspaikkoja vastaamaan työelämän tarpeita sekä turvaisi sosiaa-

lityön käytännönopetuksen ja tutkimuksen asianmukaisen resursoinnin. Pääkaupunki-

seudun kunnissa on suuri pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Heitä tarvitaan, jotta 

asiakkaille voidaan tarjota laadukkaita palveluja.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, organisaatio- ja palvelurakenteet, ammatilliset yh-

teistyöverkostot, työkäytännöt ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Tietoon perustuva ja 

vaikuttava sosiaalityö edellyttää alan henkilöstöltä laaja-alaista ja syvällistä osaamista: kykyä 

tuottaa ja käyttää tutkimustietoa työssään sekä taitoa toimia yhteistyössä. Tulevan sote-

integraation onnistuminen vaatii sosiaalityön vahvistamista tasaveroiseksi toimijaksi terveyden-

huollon rinnalle.  

Sosiaalityöllä vaikutetaan pitkäjänteisesti koko yhteiskunnan sosiaaliseen ja taloudelliseen kestä-

vyyteen. Kyse on ongelmien ehkäisystä, ennakoinnista ja ratkaisujen hakemisesta. Hyvinvointi- ja 

terveyserojen kaventaminen vaatii jatkossa nykyistä vahvempaa panostamista sosiaalialan ja 

erityisesti sosiaalityön koulutukseen, tutkimukseen ja tutkimustiedon hyväksikäyttöön. 

Sosiaalityöntekijät ovat kuntien sosiaalihuollolle avainasemassa olevia työntekijöitä ja siksi 

erityisesti tämän ammattiryhmän saatavuus on kunnille tärkeää. Pääkaupunkiseudulla on suu-

ri pula kelpoisuusehdon täyttävistä sosiaalityöntekijöistä. Epäpäteviä on yhteensä 23,3 % sosi-

aalityöntekijöistä (kannanoton lopussa kooste eri kuntien tilanteesta). Tämän lisäksi on varmis-

tettava, että pätevien sosiaalityöntekijöiden palveluita voidaan tarjota myös ruotsinkielisille asi-

akkaille. Eläköityminen ja muille aloille siirtyminen aiheuttavat merkittävää tietotaito- ja resurs-

sivajetta, ja ne kriisiyttävät sosiaalityötä edelleen. Nykyiset koulutusmäärät eivät riitä täyttä-

mään sosiaalityöntekijävajetta, vaikka alan työntekijöiden tehtäväkuvia muutettaisiinkin.  

Sosiaalityön koulutus pohjautuu yhteiskuntatieteelliseen ja sosiaalipoliittiseen tietoperustaan. Jo 

opiskeluaikana on tärkeää muodostaa toimiva työelämäyhteys sosiaalityön käytännönopetuk-

sen, harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden avulla. Innovatiivisia, arjessa hyvin toimivia esimerk-

kejä sosiaalityön oppiaineen hakeutumisesta tiiviiseen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen 

ovat pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen ja Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuk-

sen Soccan ja Heikki Waris -instituutin yhteinen Pääkaupunkiseudun Praksis-toiminta sekä Heikki 

Waris- instituutin sekä Mathilda Wrede -instituuttien muu toiminta.  





 

Kooste pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalityöntekijöiden määristä  

(luvut perustuvat kuntien omiin ilmoituksiin) 

 

 Henkilöitä 

yhteensä 

Epäpäteviä Epäpäteviä % 

henkilöiden määrästä 

Espoo    

Sosiaalityöntekijät 168 44 26,2 % 

Helsinki       

Sosiaalityöntekijät 626 122 19,5 % 

Kauniainen       

Sosiaalityöntekijät 3 1 33,3 % 

Vantaa       

Sosiaalityöntekijät 126 48 38,1 % 

Yhteensä   23,3% 

 

Espoon tiedot tammikuulta 2015, Helsingin syyskuulta 2014, Kauniaisten tammikuulta 2015 ja 

Vantaan syyskuulta 2014 


