TIEDOTE Julkaisuvapaa 18.4.2013 klo 12
Pohjois‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus julkistaa selvityksen Lapin sosiaalityöntekijätilan‐
teesta
Aika: torstai 18.4.2013 klo 12 – 12.30
Paikka: Poske, Lapin toimintayksikkö, Rovakatu 3, 96100 Rovaniemi (samana päivänä avointen
ovien päivät klo 8‐18)
Yhteyshenkilö: Kaisa Kostamo‐Pääkkö, puh. 0405702844, kaisa.kostamo‐paakko@poskelappi.fi
Lapissa on vielä hyvä tilanne sosiaalityöntekijöiden osalta
Tiedot kuntien sosiaalityöntekijöistä on kerätty 2012 ja tarkistettu vielä 2013 (helmikuu). Lapin
kunnissa on sosiaalityöntekijöitä yhteensä 134,85. Maakunnan kuntayhtymässä (Kolpeneen palve‐
lukeskus) ja sairaanhoitopiireissä (Lappi ja Länsi‐Pohja) on yhteensä 24 sosiaalityöntekijää.
Sosiaalityöntekijöiden työalueet Lapissa (helmikuu 2013)

Sosiaalityön lähijohto (N 26,75)

26,75

Muu (N 21,4)

21,4

Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5)

22,5

Vanhuspalvelut (N 2,1)

2,1

Päihdehuolto (N 5)

5

Vammaispalvelut (N 5,6)

5,6

Kehitysvammahuolto (N 2)

2

Lastensuojelu (N 27)

27

Aikuissosiaalityö (N 12)

12

Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5)
Yhteensä (N 154,85)

34,5
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Lapin pienissä kunnissa sosiaalityöntekijän on osattava ja hallittava koko elämänkaari vauvasta
vaariin sekä lastensuojelusta vammaispalveluihin
Lapissa on paljon pieniä kuntia, joissa on vain 1 ‐ 2 sosiaalityöntekijää. Tällöin työntekijän on osat‐
tava kaikki. Puhutaankin että kunnassa tehdään tällöin yhdistettyä sosiaalityötä. Työntekijän teh‐
täväkenttä sisältää mm. lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vammaispalvelun, vanhustyön sisältö‐
alueet. Lapin isommissa kunnissa palvelurakenne on erilainen ja niissä tehdään enemmän eriytet‐
tyä sosiaalityötä, joten työntekijän tehtäväkenttä rajautuu esim. lastensuojeluun tai aikuissosiaali‐
työhön tai vammaispalveluun.
Väestö vanhenee mutta vanhustyössä ei ole sosiaalityön resursseja
Lapin sosiaalityön tulevaisuuden haasteena näyttäytyy vanhussosiaalityön rooli ja paikka. Tulevai‐
suudessa vanhusväestön kasvaessa vanhussosiaalityön asemaa on Lapissa vahvistettava. Vanhus‐
työn sosiaalityöhön on Lapissa nimetty vain 2,1 sosiaalityöntekijää.

Lapissa pätevät sosiaalityöntekijät
Lapin alueella suurin osa sosiaalityöntekijöistä on päteviä, kymmenessä Lapin kunnassa kaikki sosi‐
aalityöntekijät ovat päteviä. Epäpätevien sosiaalityöntekijöiden osuus Lapissa on vähän yli 10 %.
Eniten epäpäteviä henkilöitä työskentelee lastensuojelussa ja yhdistetyssä sosiaalityössä. Kemi‐
Tornion ja Pohjois‐Lapin seutukunnissa lähes neljännes sosiaalityöntekijöistä työskentelee vailla
lakisääteistä kelpoisuutta.
Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuutta ja määräaikaisuutta eniten Kemi‐Torniossa ja Tunturi‐
Lapissa sekä lastensuojelussa
Monissa Lapin kunnissa sosiaalityöntekijöiden virat ovat vakinaisia, joka osaltaan vähentää työnte‐
kijöiden vaihtuvuutta näiden kuntien osalta. Vaihtuvuudessa on paljon seutukunnallisia eroja,
vaihtuvuus on ollut keskimääräisesti 29% viimeisen kahden vuoden aikana. Sosiaalityöntekijöiden
vaihtuvuus on suurinta Tunturi‐Lapin ja Kemi‐Tornion seutukunnissa. Kemi‐Tornion seutukunnas‐
sa on myös määräaikaisten sosiaalityöntekijöiden osuus suurin, noin kolmannes sosiaalityönteki‐
jöistä on määräaikaisia. Työalueittain tarkasteltuna sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja työsuh‐
teiden määräaikaisuus on suurinta lastensuojelussa. Yli puolet lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä
on vaihtunut viimeisen kahden vuoden aikana.
Tulevaisuuden uhkana on sosiaalityöntekijöiden eläköityminen ja siitä seuraava sosiaalityönte‐
kijäpula.

