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Antalet kunder för socialarbetare inom barnskyddet ska vara i överenstämmelse
med barnskyddslagen
I barnskyddslagen (417/2007) har man lagstadgat om det högsta antalet kunder som en socialarbetare inom barnskyddet får ha med
början 1.1.2022. Enligt barnskyddslagen 13 b § får en socialarbetare
som ansvarar för barns angelägenheter högst ha 30 barn som kunder. Ändringen tillämpas från och med 1.1.2024 och till dess får en
socialarbetare som ansvarar för barns angelägenheter högst ha 35
barn som kunder.
Socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter har ett betydande ansvar att företräda barnets intressen och främja barnets
rättigheter. Arbetsmängden för socialarbetaren ska vara på en nivå,
där hen har möjlighet att sätta sig in i barnets angelägenheter och
utföra socialarbetet så att barnets intressen förverkligas på bästa
möjliga sätt. Målet med den förverkligade lagändringen har uttryckligen varit att förstärka förverkligandet av barnets rättigheter i barnskyddet samt trygga förverkligandet av barn- och familjespecifika
mål enligt barnskyddet i både öppen- som familjehemsvården.
Regionförvaltningsverket har flera tillsynsärenden som rör barnskydd
på gång runt om i Finland, där det är fråga om överskridning av
högsta antal barn på en socialarbetares ansvar enligt lagstiftning i
barnskyddslagen 13 b §.
Tillsynsmyndigheterna påminner kommuner och välfärdsområden
om deras skyldighet att se till, att det största antalet barn på en socialarbetares ansvar inte överskrids. En för stor arbetsbelastning på
en socialarbetare inom barnskyddet äventyrar kvaliteten på tjänsterna för kunderna och förverkligandet av barnets intressen.
Syftet med den här instruktionen är att lyfta fram personaldimensioneringar i barnskyddets socialarbete när man bedömer frågor som
ska beaktas.
Saker som ska beaktas beträffande antalet barn som är på en socialarbetares ansvar
I barnskyddslagen har man registrerat det högsta antalet barn som
är på socialarbetares ansvar inom barnskyddet, som man får och vid
behov också ska avvika från nedåt. Bedömning av barnantalet enligt
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barnskyddslagen 13 b § görs för varje faktiskt anställd socialarbetare, inte baserat på vakansbas. Vid bedömning av det lagliga antalet barnskyddskunder som är på en socialarbetares ansvar ska man
också beakta helheten av socialarbetarens arbetsuppgifter och hens
arbetstid. Om till exempel bara en del av socialarbetarens arbete går
till barnskyddets socialarbete och/eller om hen arbetar deltid, ska antalet barn i barnskyddet på hens ansvar vara i förhållande till detta.
Syftet med barnskyddet är att säkerställa barnets rätt till en trygg
uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Detta grundar sig på målinriktat och planmässigt förändringsarbete, som inte kan förverkligas på sätt enligt lag, om barnskyddet inte ordnas på rätt tid. Tillsynsmyndigheterna påminner om,
att man i barnskyddslagen 27 § lagstadgar om början av barnskyddets kundrelation och dess förutsättningar. Det ska finnas tillräckligt
med socialarbetare, så att barnets intresse företräds och rättigheter
till tjänster som är lagstadgade i barnskyddslagen kan förverkligas.
Kundantalets lagenlighet säkerställs i första hand med egenkontroll
Socialvårdslagen (1301/2014) förpliktigar offentliga tjänsteproducenter att övervaka kvaliteten, säkerheten och lagenligheten på barnskyddet. Lagen förutsätter, att kommunerna och välfärdsområdena
säkerställer egenkontrollen med metoder, så att till exempel arbetsbördan för enskilda socialarbetare inom barnskyddet inte blir större
än det som tillåts av barnskyddslagen.
Belastningen i arbetet för socialarbetare inom barnskyddet har konstaterats vara i samband med organisering och ledning av barnskyddsarbetet samt chefernas möjlighet att ge stöd åt socialarbetare. Tillsynsmyndigheterna konstaterar, att en minimering av faktorer som orsakar belastning av arbetet säkerställer förverkligandet
av barnets bästa i barnskyddet.
Tillsynsmyndigheterna påminner i samband med detta om anmälningsskyldighet enligt socialvårdslagen 48 § för socialvårdens personal. Anmälan ska göras i situationer, där man i en persons uppgifter
märker eller får kännedom om en brist eller ett tydligt hot om en brist
i kundens socialvård, till exempel förverkligandet av socialtjänster i
barnskyddet, samt skyldigheten enligt socialvådslagen 49 § att anmäla regionförvaltningsverket, om man inte kan korrigera bristen eller den tydliga bristen. Enligt lagens 48 § får man inte rikta negativa
motåtgärder mot en person som gör en anmälan.
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Tillsynsmyndighetens arbete betonas i fortsättningen med förnyelsen
av social- och hälsovården i allt högre grad på tillsyn av välfärdsområdenas egenkontroll. I myndighetstillsyn som riktas till barnskyddet
ska man i huvudsak alltid utreda hur dimensioneringskraven enligt
barnskyddslagen 13 b 2 § följs. Tillsynsmyndigheterna ska ingripa i
de lagstridigheter som man observerar med de åtgärder som de har
till förfogande, vid behov med bestämmelse förstärkt med vite.
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