Aloite

Kaupunginvaltuusto

1 (2)

14.12.2020

Valtuutettu Laura Rantanen ym. aloite: Turun lastensuojelun henkilöstön hyvinvointi ja
lasten ja perheiden riittävä tuki on varmistettava korona-aikana

Turku on ollut pitkään ongelmissa lastensuojelun riittämättömien resurssien
kanssa. Esimerkiksi avo- ja sijaishuollossa on ollut merkittävää työntekijäpulaa.

Ammattipätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on Turussa edelleen vaikeaa. Esihenkilöt joutuvat sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin haasteista johtuen
miettimään jatkuvasti työtehtävien priorisointia ja tukemaan yksikkönsä työntekijöitä jaksamaan omassa työssään.
Koronavuosi on lisännyt henkilöstön kuormittumista esimerkiksi tehostetun
perhetyön osalta ja koronan vaikutukset tulevat jatkumaan. Nyt olisikin ensiarvoisen tärkeää huolehtia henkilöstön jaksamisesta. Myös esihenkilöiden
tukeminen vaativassa työ- ja henkilöstötilanteessa olisi erittäin tärkeää.

Positiivisiakin muutoksia on tapahtunut Turun lastensuojelussa. Lastensuojelussa johtamiskulttuuri on muuttunut muutaman viime vuoden aikana keskustelevammaksi ja toimintayksikköjen esimiehiä vahvemmin osallistavaksi. Lastensuojelun johtajan mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen on parantanut
palveluesimies, joka toimii esimerkiksi kaupungin omien lastenkotien esihenkilöiden lähiesihenkilönä.
Koronavuosi on kuitenkin tunnetusti lisännyt pahoinvointia ja turvattomuutta
etenkin sellaisten lasten ja nuorten elämässä ja perheissä, jotka olivat jo aikaisemminkin erityisen haavoittuvassa asemassa.

Kyse on tuhansien turkulaisten lasten perusoikeuksien turvaamisesta. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lastemme elämästä ja tulevaisuudesta.
Lapsen oikeuksien on toteuduttava käytännössä Turun lastensuojelussa,
myös sijaishuollossa. Lapsen edun mukainen sijaishuolto edellyttää riittävien
henkilöstöresurssien lainsäädännöllistä turvaamista sijaishuoltoyksiköissä sekä lastensuojelun sosiaalityössä.
Kaupungin on varmistettava myös akuutissa uupumisvaarassa olevan lastensuojelun henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi.
Me allekirjoittaneen esitämme, että:
Turku panostaa entistä voimakkaammin ammattipätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointiin lastensuojelun tehtäviin.
Turku asettaa lastensuojelun asiakasmääräksi maksimissaan 25 lasta per
työntekijä, jotta työntekijöillämme on todelliset mahdollisuudet hoitaa vaativa
työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, uupumatta työtaakkaansa alle.
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Lastensuojelun asiakkaan tilanne (ensiarviointi) aletaan tehdä seitsemän työpäivän aikana ja palvelutarpeen arviointi valmistuu kahden kuukauden sisällä.
Lastensuojelun henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota nyt
poikkeuksellisen kuormittavassa tilanteessa.
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