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AJASSA LIIKKUU

Kansanedustaja Outi Alanko-
Kahiluodon eduskunnan pu-
hemiehelle 8.1.2018 osoitta-
ma kirjallinen kysymys vam-
maispalveluiden sosiaalityönte-
kijöiden työmäärän kohtuullis-
tamisesta ja tarvittavista asiakas-
määrien suosituksista on tärkeä. 
Työntekijäkohtaisen asiakasmää-
rän ohella on huomioitava vam-
maispalvelujen sosiaalityössä tar-
vittava laaja erityisosaaminen ja 
asiantuntijuus, jonka käyttö, yl-
läpitäminen ja kehittäminen ovat 
uhattuina liian suuren työmää-
rän vuoksi. Tulevassa palvelura-
kenneuudistuksessa vammais-
palveluiden järjestämisvastuuta 
kaavaillaan laajemmille harteille. 
Miten tämä takaa asiakasmäärän 
pysymisen kohtuullisena työnte-
kijää kohden ja toisaalta asiak-
kaille laadukkaat ja heidän tar-
peisiinsa vastaavat palvelut? 

Vammaispalvelujen tehtävänä 
on tukea vammaisia henkilöi-
tä elinympäristöissään – koto-
na, koulussa, opiskelussa, työssä 
ja mielekkään tekemisen löytä-
misessä. Ymmärrys vammaisista 
henkilöistä oman elämänsä par-
haina asiantuntijoina edellyttää 
vammaispalveluilta tiivistä yh-
teistyötä vammaisten henkilöi-
den, heidän omaistensa, lähiym-
päristönsä sekä heitä edustavien 
yhteisöjen kanssa. Onnistunut 
yhteistyö vaatii aikaa kuunnella, 

Vammaispalvelujen sosiaalityön asiantuntijuus 
on turvattava
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perehtyä, soveltaa ja olla läsnä. 
Vammaisuuden kirjo on laaja, 

mikä edellyttää sosiaalityönteki-
jältä laajaa tietopohjaa. Oleellis-
ta sosiaalityön näkökulmasta ei 
ole diagnoosi, vaan vammaisuu-
den merkitys arkeen ja selviyty-
miseen. Lisäksi on huomioita-
va asiakkaiden oikeudet ja hei-
dän oikeudenmukainen, tasa-ar-
voinen ja yhdenvertainen kohte-
lunsa. Lakien soveltaminen yk-
sittäistapauksissa edellyttää laa-
jaa tietopohjaa normiperustasta, 
ja sosiaalityön asiantuntijuutta 
tarvitaan sen soveltamisessa eet-
tisesti kestävällä tavalla.

Toisaalta sosiaalityöntekijän 
harkintavallan käyttöä ohjaa-
vat taustaorganisaation määrittä-
mät toimintatavat ja taloudelliset 
reunaehdot. Harkintaan sisältyy 
väistämättä ristiriitaisia intres-
sejä ja odotuksia, sillä ihmisten 
elämäntilanteet ovat vaihtelevia 
eivätkä normistot tarjoa yksise-
litteisiä ratkaisuja. Sosiaalityön-
tekijöiden resurssit ja mahdolli-
suudet vastata asiakkaiden toivei-
siin ovat aina rajallisia. Kuntien 
taloudellisten tilanteiden tuotta-
mat reunaehdot ja säästöpaineet 
ja asiakkaiden tarpeet ovat usein 
hankalasti yhdistettävissä. Oi-
keuksien toteutuminen ihmisten 
elämässä edellyttää kuitenkin nii-
den noudattamista päätöksente-
ossa silloinkin, kun taloudelliset 

raamit asettavat vammaisten oi-
keudet ahtaalle. 

Vammaisten ihmisten ihmis-
oikeudet ovat tutkimusten mu-
kaan toteutuneet heikosti, vaik-
ka niitä on pyritty turvaamaan 
sekä kansainvälisen että kansalli-
sen lainsäädännön avulla. Ihmis-
oikeudet on huomioitava pää-
töksenteossa. Se todetaan myös 
juuri ilmestyneessä STM:n jul-
kaisussa, joka käsittelee vam-
maisten ihmisten oikeutta osal-
lisuuteen ja yhdenvertaisuu-
teen.1 Vammaisille ihmisille teh-
dyn kyselyn perusteella tärkeintä 
on turvata riittävä elintaso ja so-
siaaliturva, itsenäinen eläminen 
sekä osallisuus yhteisöissä. Näi-
den mahdollistaminen on juuri 
sosiaalityön ydintä. Toimenpi-
teet vammaispalvelujen sosiaali-
työntekijöiden työmäärän koh-
tuullistamiseksi ovat välttämät-
tömiä. Yhtä välttämätöntä on 
turvata vammaispalveluiden so-
siaalityön edellyttämä erityisasi-
antuntijuus ja mahdollisuus sen 
käyttämiseen laadukkaiden pal-
veluprosessien mahdollistami-
seksi.

1 Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertai-
suuteen. YK:n vammaisten henkilöi-
den oikeuksien yleissopimuksen kan-
sallinen toimintaohjelma 2018–2019. 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkai-
suja 2/2018.


