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Kysely henkilöstölle

• Socom kartoitti Kymsoten ja Eksoten sosiaalityön henkilöstölle 
suunnatulla kyselyllä sosiaalityön osaamisen koordinaation 
kehittämiskohteita sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistamiseksi 
Kaakkois-Suomessa. Kartoituskyselyn tuloksia hyödynnetään alueella 
Socomin sosiaalityön osaamisen koordinaation toimenpiteitä 
valittaessa sekä sosiaalialan kehittämistyössä.
• Kysely toteutettiin webropol -kyselynä aikavälillä 10.-22.9.2020. 

Webropol -kyselyn linkki jaettiin yhteyshenkilöiden kautta Eksoten ja 
Kymsoten sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Vastaamisen 
määräaikaa jatkettiin alkuperäisestä, koska kysely ei ollut lähtenyt 
jakoon suunnitellussa aikataulussa. Määräaikaan 22.9.2020 mennessä 
kyselyyn oli vastannut 79 henkilöä. 



Tiivistys kyselyn vastauksista

• Kyselyn vastauksissa tuli esille sosiaalityön osaamisen ja 
asiantuntijuuden vahvistamiseen liittyen vahvimmin esille 
koulutuksen tarve. Koulutustarvetta koetaan erityisesti liittyen 
lakeihin ja niiden soveltamiseen käytännössä. Yhteistyö ja 
verkostotyö nousi myös usein esille eri yhteyksissä. Yhteistyötä 
toivotaan enemmän organisaation sisällä, mutta myös 
vertaistapaamisina alueellisesti ja ammattiryhmittäin. Verkostotyön 
parantamista toivotaan varsinkin yhteisten asiakkaiden asioissa. 
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen työssä, 
tiedottamisessa, koulutuksissa, yhteydenpidossa ja sosiaalityön 
asiantuntijuuden näkyväksi tekemisessä tuli vastauksissa myös esille. 



1. Sosiaalityön palvelualue
Vastaajien määrä: 79

• Lastensuojelu 18%
• Aikuissosiaalityö 15% 
• Työelämäpalvelut 11%
• Terveyssosiaalityö 11%
• Ikäihmisten palvelut 10%
• Lapsiperheiden sosiaalityö 9%
• Vammaispalvelut 9%
• Maahanmuuttopalvelut 3%
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut 1%
• Muu, mikä? 13%

• Muu, mikä vastauksissa olivat: nuorten palvelut, Terveyssosiaalityö & mielenterveys- ja päihdepalvelut, 
perheneuvola, sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakas- ja palveluohjaus, opiskeluhuolto, lastensuojelun 
päivystys ja arviointi



2. Sosiaalityön osaamisen vahvistamisen tarve
Vastaajia oli 79 ja he olivat antaneet 168 vastausta.

• Lainsäädäntökoulutus 58%
• Menetelmäkoulutus 37%
• Toimintakulttuurin muutos 32%
• Verkostotyö 29%
• Uudenlaiset toimintamallit 29%
• Johtamisen tuki 20%
• Alaistaidot 8%



Lainsäädäntökoulutus 58%
• Sosiaalityön osaamisen vahvistamisen tarpeena tuli eniten esille lainsäädäntökoulutuksen tarve (58% 

vastauksista).  Lainsäädäntökoulutuksen tarvetta on eniten sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin liittyvissä 
asioissa. 

Sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen konkreettisesti käytännön työssä (11)

”tulisi olla säännöllisesti sosiaalihuoltolain koulutusta ja lain soveltamista”

”palvelutarpeen arviointtiin liittyvä, sosiaalihuolto lakiin sekä lastensuojelulakiin”

• Lastensuojelulaki ja sen soveltamisohjeet sekä lain uudistukset (10) sekä erikseen mainittuna 
lastensuojelulakiin liittyviä toimenpiteitä (3), joista rajoitustoimenpiteet oli mainittu kaikissa kolmessa 
vastauksessa. Lisäksi oli tarvetta kaikkeen lastensuojeluun liittyvään koulutukseen (2). 

”Lastensuojelulaki kaikkinensa” "Soveltamisohjeet lastensuojelussa”

”rajoitustoimenpiteet, huostaanotto, kiireellinen sijoitus”

”kaikki lastensuojelutyöhön liittyvä lakikoulutus”



Lainsäädäntökoulutus

• Muita nimeltä mainittuja lakikoulutustarpeita olivat: Hallintolaki (2), 
Asiakaslaki (2), Kotikuntalaki (2), Toimeentulotukilaki (2), Laki lapsen 
huollosta ja tapaamisesta (1), Vammaispalvelulaki (1).

• Lainsäädäntökoulutuksen tarvetta on myös liittyen henkilökohtaiseen 
apuun, asunnonmuutostöihin, välineisiin, koneisiin, laitteisiin, 
potilasasioihin, asiapapereihin, tietosuojaan, asiakkaan tietojen 
antamiseen ja pyytämiseen, etuuksiin, kuntoutukseen, potilaan 
oikeuksiin, lasten ja nuorten palveluihin

• Vastauksissa tuli esille, että koetaan tarpeellisena saada vahvistusta 
kertaamalla ja päivittämällä tietoja olemassa olevasta omaan työhön 
liittyvästä lainsäädännöstä ja sen tulkinnoista. Erityisesti halutaan 
päivitystä, läpikäyntiä, työhön vaikuttavan lainsäädännön muutoksista. 
Ehdotettu uudistuvan lainsäädännön non-stop sovelluskoulutuksia.



Lainsäädäntökoulutus

• Koulutustarvetta on myös yhtenäisille soveltamisohjeille ja 
lainsäädännön käytäntöön viemiseen ja päätöksentekoon liittyen. 
Yhdessä vastauksessa toivottiin koulutusta omalla alalla toimimiseen 
vaikuttavista laeista, tietoa miksi sosiaalipuolen kirjaukset eivät ole 
yhteisesti nähtävillä sekä mitä tarkoittaa sosiaalihuollon asiakkuuden 
alkaminen. 

• Lakikoulutus olisi tarpeellista kaikkien osa-alueiden osalta, 
monipuolisesti, perehdytyksen alusta alkaen. Erityislainsäädännön 
koulutus ja kriteeristön tarkennus mainittiin myös. 

”Ajoittain päivitystä mitä uutta asiakastyöhön vaikuttavassa
lainsäädännössä”

”Lainsäädännön käytäntöön vieminen; miten moniammatillisessa työssä
pidetään huoli oman lainsäädännön toteutumisesta.”
”Päätöksentekoon liittyvää konkreettista koulutusta.”



Menetelmäkoulutus 37%
• Menetelmäkoulutus oli toiseksi eniten vastauksissa esille tullut asia, 

mihin on osaamisen vahvistamisen tarvetta. Koulutustarpeen mainittiin 
erityisesti liittyvän asiakastyössä ja palvelutarpeen arvion tekemisessä 
tarvittaviin menetelmiin. 

”uusia työvälineitä asiakastyöhön ja haasteellisista teemoista
keskustelemiseen”

”monipuolisisesti, vain vähän menetelmiä käytössä”
”Menetelmiä palvelutarpeen arvion tekemiseen, asiakkaille joilla vaikea

mielenterveyden sairaus, kognitiivisen toimintakyvyn alenemaa.”

• Näiden lisäksi menetelmäkoulutuksista oli mainittu nimeltä motivoiva 
haastattelu, läheisneuvonpito, trauma- ja perheterapiakoulutus, 
kriisityönkoulutus, kirjaamiskoulutus, kiintymyssuhde ja 
neuropsykiatrinen valmennus. 



Menetelmäkoulutus

• Koulutusta toivottiin päihdeosaamiseen ja päihdeasiakkaan 
”erityisyyteen” sosiaalityössä, haastavissa asiakastilanteissa 
toimimiseen, mielenterveyden haasteiden vaikutuksesta 
vanhemman arkeen, lasten ja nuorten kohtaamiseen, lasten kanssa 
työskentelyyn, lasten kuulemiseen, asiakkaan motivointiin ja 
ratkaisukeskeisyyteen. 
• Vatsauksissa mainittiin toiveena myös pidemmät menetelmä- ja 

terapiakoulutukset sekä mahdollisuus lisäkouluttautumiseen, 
tutkinnon täydentämiseen ja nykyisen osaamisen päivittämiseen. 
Lisäksi toivottiin päivitystä tutkitusta tiedosta ja toimintamallien 
kirkastamista KELAn ja sosiaalitoimen etuuksien hakemisessa. 

”Päivitystä tutkitusta tiedosta esim. "hamstraajista" ja
raivaussiivousta tarvitsevista, peliriippuvuuksista, toimimisesta

päihderiippuvaisten vanhusten kanssa.”



Toimintakulttuurin muutos 32%

• Toimintakulttuurin muutoksen tarve mainittiin liittyen sosiaalityön 
arvostukseen, resursseihin, työyhteisöjen sisällä sosiaalityöntekijän ja 
sosiaaliohjaajan/palveluohjaajan välillä. Johtamisen ei haluta olevan ylhäältä 
alaspäin tapahtuvaa byrokraattista johtamista, vaan enemmän työntekijöitä 
kuuntelevaa ja avointa keskustelua. Toimivaa yhteistyötä toivotaan eri sote-
toimijoiden välille. Toiveena esitettiin, että kehittämisehdotuksia ei 
tulkittaisi arvosteluksi. Kymsotesta oli mainittu toimintakulttuurin ja 
työnjaon yhtenäistämisen tarve etelän ja pohjoisen välillä.

”vanhoista tavoista poisoppiminen"
”kaikilla oltava tieto toistensa osaamis- ja vastuualueista sekä siitä,

miten asiakkaan siirto osiosta toiseen tehdään.”
”enemmän avointa ja suoraa puhetta tavoitteista ja priorisoinnista

yhteistyössä”



Toimintakulttuurin muutos
• Toimintakulttuurin muutoksen tarvetta nähdään myös sosiaalityön 

näkyväksi tekemisessä, perustyön vahvistamisessa ja prosessien 
yhdenmukaistamisessa sekä sujuvien työprosessien kirkastamisessa. 
• Toiveena on esitetty lisää kokeilukulttuuria ja asiakaslähtöisesti erilaisten 

tukimuotojen kokeilua asiakkaiden kanssa, asiakkaiden äänen kuuluvaksi 
saamista palvelujen suunnittelussa, enemmän aikaa asiakastyöhön ja 
koulutusta kohti asiakaslähtöisempää työotetta sekä organisaatiolähtöisestä 
kulttuurista asiakaslähtöiseen kulttuuriin. 
• Toimintakulttuurin muutoksen tarvetta on myös kuvattu sanoilla 

johdonmukaisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja itseohjautuvuus. 
Lapsille toivotaan apua, hoitoa ja palveluita laitokseen. 
Kirjaamisvaatimuksista mainittu, että THL:n odotukset koetaan ristiriitaisina 
käytännön työhön nähden.  



Uudenlaiset toimintamallit 29%

• Vastauksissa on toivottu monialaosaajan huomiointia ja tukemista sekä 
moniammatillisuutta Sotessa. Mainittu on myös moniammatillisuuden 
hyödyntämiseen liittyvä koulutus. 

• Uusia toimintamalleja toivotaan yhteistyöhön mm. avoimempaa 
keskustelua priorisoinnista ja tavoitteista. Lisäksi myös yhteistyötä muiden 
palvelualueiden kanssa, mainittuna on asiakasohjaus, kotihoito, miepä-
palvelut, vammaispalvelut ja aikuissosiaalityö. Eksoteen toivottu yhteiset 
erityispalvelut.

• Toiminnan kehittämistä asiakaslähtöiseksi toivotaan sosiaalityöhön ja 
asiakasohjaukseen. Lisäksi toivotaan tehostetun perhetyön kehittämistä, 
huostaanottotilanteisiin tukiryhmiä ja lastensuojelulaitokseen hoidollista 
kasvatusta. 



Uudenlaiset toimintamallit
• Vastauksissa mainittu tarve uudenlaiseen systeemiseen toimintamalliin ja 

joustavaan sosiaalityön toimintamalliin sekä digitaaliseen sosiaalityhön. Sosiaalityön 
resurssit halutaan asiantuntijatyöhön, eikä toimistotyöhön ja sosiaalityöntekijöiden 
resurssien lisäämiselle nähdään tarvetta.

• Työyhteisön viestintään ja kirjaamiseen toivotaan uudenlaista toimintamallia. 
Toiveena on myös prosessien helpottuminen ja palveluiden parempi saatavuus. 
Painotusta toivotaan pienempiin ongelmiin, varhaiseen tukeen, matalan kynnyksen 
palveluihin.  

”kasvatuksen hoidollisuus lastensuojelulaitoksessa”
”sosiaalityön ja asiakasohjauksen toimintaa kehitettävä asiakaslähtöiseksi”

”asiakasohjauksen suhde suunnitelmalliseen työhön”
”Digitaalinen sosiaalityö”



Verkostotyö 29%
• Verkostotyötä toivotaan kollegoiden sekä eri palvelualojen kanssa organisaation sisällä. 

Useimmin vastauksissa on mainittu miepäpalvelut (x7), aikuissosiaalityö (x4), 
lastenpsykiatria (x3), nuorisopsykiatria (x3), gerontologinen sosiaalityö (x2), 
vammaispalvelut (x2) ja näiden lisäksi nimeltä mainittuina varhaisen tuen palvelut, 
asiakasohjaus, kotihoito, jälkihuolto, tukiasuminen, vammaispalvelut, terveydenhuolto, 
sairaalat, psykiatria, terveyssosiaalityö, monialaiset työelämäpalvelut ja edunvalvonta. 
Lisäksi on vastattu muu sosiaalityön edustus, yhteistyökumppanit, kaikki sote-toimijat, 
kaikki yhteistyötahot ja organisaation ulkopuoliset tahot.

• Verkostotyötä toivotaan niiden tahojen kanssa, joiden kanssa on yhteisiä asiakkuuksia, 
yhteiset rajapinnat ja palveluprosessit. Verkostotyöltä toivotaan selkeitä prosesseja, 
työnjakoa, toimintamallien sopimista ja monialaisia yhteistyötaitoja.

”selkeät prosessit ja työnjako”
”muiden organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa”

”mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa yhteiset rajapinnat”



Johtamisen tuki 20%
• Vastauksissa mainittiin lähiesimiehen puute ja toivotaan esimiehen saatavuutta 

akuuteissa tilanteissa. Lisäksi toivotaan esimiestasolla ”sosiaalista” keskiöön ja 
pysyvää johtavaa sosiaalityöntekijää. Vahvistamisen tarvetta koetaan tiedolla 
johtamiseen, esimiesten sosiaalihuollon osaamiseen, tietojärjestelmiin, lakeihin ja 
kirjaamiseen. 

• Johdolta toivotaan vahvempaa tukea ja asioiden linjaamista. Esimiehen halutaan 
jakavan arkea enemmän ja häneltä toivotaan tukea työlle, ei ylhäältäpäin johtamista. 
Toiveena on myös lähiesimiehille suunnattua osaamisen vahvistamista, mikä tukee 
sosiaalityöntekijöiden työtä. Lisäksi toiveena on työntekijöiden vahvuuksien 
hyödyntäminen ja tukeminen sekä työntekijöidenmukaanotto päätöksentekoon ja 
asioiden valmisteluun. Palautetta toivotaan omasta osaamisesta ja sen 
kehittämistarpeista. 

• Esimiestyöhön toivotaan tukea ja keinoja selvitä tiiviisti aikataulutetun arjen 
haasteista. 



Johtamisen tuki

• Vastauksissa todettu, ettei johtoa juurikaan näy ja pohdittu, että ovatko 
esimiehet ylityöllistettyjä palavereissa. Tuotu esille onko esimiehillä riittäviä
taitoja johtamiseen, jossa sosiaalityön palvelua tarjotaan asiakkaille. Mainittu 
myös, ettei tätä työtä pysty tekemään vuositolkulla vajaa miehityksellä. 
• Toiveena esitetty, että johdon päätökset tukisivat asiakkaaiden hyvinvoinnin

lisääntymistä. Toivotaan myös vaikuttavuuden käsitteen syventämistä ja
konkretisointia työhön.

”esimiestyöhön tukea ja ehkä keinoja selvitä hyvin tiiviisti aikataulutetun arjen
haasteista”

”työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen ja tukeminen”
” johdon päätökset tukisivat asiakkaaiden hyvinvoinnin lisääntymistä”



Alaistaidot 8%

• Vastauksissa mainittiin, että asioiden eteenpäin viemiseksi esimiehen lisäksi 
tarvitaan alaistaitoja. Tietoa kaivataan siitä, miten olla hyvä alainen ja mitkä 
ovat työntekijän velvollisuudet työyhteisön kehittämiseksi. Toivotaan myös 
tietoa, onko omassa toiminnassa jotain, mitä voisi tehdä nykyistä paremmin 
ja miten alaisena osaa tuoda oman mielipiteen rakentavasti esille. Lisäksi 
toivotaan myös perusasioista puhumista ja muistuttamista. 

”miten olla hyvä alainen”
”miten osaan tuoda oman mielipiteeni rakentavasti esille”

”työntekijän velvollisuudet työyhteisön kehittämiseksi”



3. Asiantuntijuuden tueksi lisää tietoa
Vastaajien määrä: 66

• Monialaisen verkosto- ja yhteistyöosaamisen
mahdollisuuksista 23%
• Sosiaalityöhön liittyvistä ilmiöistä 21%
• Sosiaalityöhön liittyvistä säädöksistä tai 

soveltamisohjeista 21%
• Sosiaalityön palveluprosesseihin liittyen 15%
• Uudesta tutkimustiedosta 8%
• Muusta 12%



Monialaisen verkosto- ja yhteistyöosaamisen mahdollisuuksista
23%
• Monialaisen verkosto- ja yhteistyöosaamisen mahdollisuuksista tietoa kaipaa 23% 

vastaajista. Erityisesti tietoa mainittiin kaivattavan lastensuojelusta, lasten ja perheiden 
sosiaalityöstä ja varhaisesta tuesta, omatyöntekijyyden määräytymisestä, verkostotyön 
kehittämisestä ja asiantuntijuudesta, sosiaalityöstä osana moniammatillista verkostoa, 
monialaisesta verkostoyhteistyöstä, yhteistyön kehittämisestä palvelukokonaisuuden 
eheyttämiseksi, yhteistyöstä palvelutarpeen arviointia tehtäessä, sosiaalityön roolin 
vahvistamisesta, TYP-työskentelystä, vapautuvien vankien asumisesta ja palvelupolusta 
sekä miten saadaan palvelusiilot purettua. Yleisesti kaivataan päivitettyä tietoa.  

”Monialainen verkostoyhteistyö on vaan niin vaikeaa käytännössä, että sitä ei voi osata
liikaa”

”Aikuisosiaalityön ja miepä palveluiden yhteistyö kun palvelutarpeen arviota tehdään.”
”Asiakasprosessin toteutus, kun toimijoita on useita, kuten vp, työllisyyspalvelu, 

aikuissosiaalityö miepä.”



Sosiaalityöhön liittyvät ilmiöt 21%

• Sosiaalityöhön liittyvistä ilmiöistä lisätietoa asiantuntijuutensa tueksi kaipasi 
21% vastaajista. Lisätietoa kaivataan seuraavista ilmiöistä: päihteet (x5), 
rikollisuus (x2), ihmiskauppa, perheväkivalta, mielenterveysongelmat, 
sukupuolen moninaisuus ja siihen liittyvät asiat sekä huoltoriidat. 
• Verkostoyhteistyön kautta toivotaan tietoa alueellisista haasteista. Uutta 

tutkimustietoa kaivataan hyvistä ja toimivista käytännöistä, uudistuksista ja 
sosiaalityön tulevaisuuden kehittymisestä. 

”Päihdeongelmat ja niiden hoito. On paljon vanhempia, jotka käyttävät
päihteitä.”

”Tämän hetken ilmiöt, kuten huoltoriidat, miten tukea lasta ja vanhempia.”
”tutkittua tietoa toimivista käytännöistä” 



Sosiaalityöhön liittyvät säädökset tai soveltamisohjeet 21%

• Sosiaalityöhön liittyvistä säädöksistä tai soveltamisohjeista tietoa kaipaa 
21% vastaajista. Tietoa toivotaan lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta 
käytännössä sekä lastensuojelulain ja terveydenhuollon lain välimuodoissa. 
Sosiaalihuoltolaista, erityisen tuen määrittelystä ja sosiaalihuollon ja 
lastensuojelun rajasta. Lisäksi on mainittu taloudellinen harkinta, 
kotikuntamuutokset, asuntoon liittyvät välineet, koneet ja laitteet sekä 
potilaan oikeudet. 
• Näiden lisäksi mainittu, että ajantasaista tietoa tiivistettynä, tietoa lain 

soveltamisesta eri tilanteissa, tietoa mahdollisista muutoksista ja 
nykykäytänteistä. 

”sosiaalihuoltoon ja lastensuojelulakiin liittyen ja niiden soveltamiseen”
”Soveltamisohje on, mutta se ei ole ajan tasalla.”



Sosiaalityön palveluprosessit 15%
• Sosiaalityön palveluprosesseista kaivataan tietoa liittyen asiakastyön 

prosesseihin, palveluprosessien polkuihin ja niiden selkeyttämiseen, 
asiakastyöntilanteisiin liittyen eri toimijoiden toimintamallien 
selkeyttämiseen, työnjakoon eri toimijoiden välillä, rajapintoihin, eri 
palvelualueiden rooleihin, vastuisiin, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 
eroihin, erityisryhmien asumiseen ja nuorten palveluihin. 

”Oman organisaation prosessien selkiyttämistä ja peilaamista muualla olevien
kuntien, kuntayhtymien prosesseihin.”

”Työnjako eri toimijoiden välillä. Kuka laatii asiakassuunnitelman, jos on useita
sosiaalialantyöntekijöitä? Kuka on vastuutyöntekijä? Miten laaditaan laadukas

palvelutarpeen arvio.”



Uutta tutkimustietoa 8%
• Tietoa halutaan nuoriin aikuisiin, asiakkaiden haasteisiin, syrjäytymiseen, 

väkivaltaan ja köyhyyteen liittyvistä aiheista. 

• Tietoa kaivataan myös yleisesti viimeisimmistä alan tutkimuksista, 
julkaisuista ja alueella tehdyistä pro gradu -tutkielmista. Tutkimuksista, joilla 
on merkitystä omaan työhön. Näiden lisäksi toivotaan myös tietoa 
valtakunnallisesta sosiaalityön kehittämistyöstä ja tuloksista.

”tietoa viimeisimmistä alalla tehdyistä tutkimuksista, julkaisuista, alueen pro 
gradu tutkielmista”

”sellaisesta, millä on vaikutusta/merkitystä omaan työhön”
”asiakkaiden haasteisiin liittyvistä tutkimuksista”



Muuta 12%
• Edellä mainittujen lisäksi asiantuntijuuden tueksi kaivataan tietoa vammais-

ja kehitysvammaisuuteen liittyvistä yhteiskunnallisista ilmiöistä tänään ja 
lähitulevaisuudessa. Tietoa vammaispalveluun liittyvistä 
kehittämishankkeista, tutkimustietoa asiakaskokemuksesta ja miten kerättyä 
tietoa on hyödynnetty esimerkiksi palvelun kehittämiseen. 
• Lisää tietoa kaivataan myös verkosto- ja yhteisosaamisen mahdollisuuksien 

vahvistamisesta, vuorovaikutus- ja terapiamenetelmistä, päihdehoidon/-
kuntoutuksen vaikuttavuudesta, ”oikeanlaisesta” dokumentoinnista eri 
järjestelmissä, sosiaalityön ja terveystietojen yhteensovittamisesta, lakien 
tulkinnoista eri asiantuntijoiden näkökulmasta ja uusinta tietoa asiakastyöstä.

”sosiaalityön ja terveys tietojen yhteensovittaminen on tätä päivää ja
mahdollistettu”

”Tiedon määrä on valtavaa, tarvitsisimme enemmän aikaa.”



4. Asiantuntijuutta vahvistavaa tietoa toivotaan

Vastaajia 79, valittujen vastausten lukumäärä: 124

• Koulutuksena 86%
• Uutiskirjeenä sähköpostiini 46%
• Muulla tavoin 16%
• Etsin itse tarvitsemani tiedon 9%



Muulla tavoin, miten? (16%)

• Asiantuntijuutta vahvistavaa tietoa toivotaan saatavan myös vertaistukena, 
vertaistapaamisilla, kokemuksia vaihtamalla, yhteisillä alueellisilla 
verkostotapaamisilla, yhteistyöpalavereissa, työpajatyöskentelyssä, oman 
työyhteisön yhteisenä tapahtumana. 
• Tietoa toivotaan myös verkkokoulutuksena siten, että koulutukset ovat 

tallennettuina ja niitä voi katsoa itselleen sopivana ajankohtana. Lisäksi 
tietoa halutaan sähköpostitse, asiantuntijablogeista, esittelytilaisuuksista, 
helposti löydettävinä koosteina. Toiveena on esitetty palvelukarttaa 
paikallisista kolmannen sektorin palveluista. 

”intensiiviset työpajatyöskentelyt”
”nettikoulutus, jota voi katsoa, kun ehtii, vaikka osissa”



5. Rakenteellinen sosiaalityö: Sosiaalinen raportointi

• Rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalista hyvinvointia ja
sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittämistä ihmisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi. 

• Sosiaalihuoltolaki 2014 7§ 1 mom: Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu
sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden
tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien
sosiaalipalveluiden ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista.

• Kaakkois-Suomessa on päätetty aloittaa sosiaalinen raportointi ja kehittää
siihen toimiva malli raportointikäytäntöineen.



6. Tukea sosiaalisen raportoinnin aloittamiseen?

Vastaajien määrä: 63

• Useammassa vastauksessa todettiin, ettei tiedetä sosiaalisesta 
raportoinnista mitään, joten kaikki tieto on tarpeen. Muutama 
kommentti oli, ettei nykyisellä työ- ja asiakasmäärällä ole aikaa 
raportoimiseen. Kehittämistyö saa odottaa, kun aika menee ns. 
selviytymiseen. 
• Päättäjät halutaan kuulolle, mistä sosiaalityössä oikeasti on kyse. 



Sosiaalinen raportointi
• Sosiaalisesta raportoinnista toivotaan tietoa. Tietoa mitä raportoinnilla tarkoitetaan, mistä  

on kyse. Henkilöstölle apua rakenteellisen sosiaalityön merkityksen ymmärtämiseen. Mitä, 
miten, missä ja kuinka usein raportointia tulee tehdä. Miten raportointia hyödynnetään, 
miten seuranta hoidetaan ja varmistetaan laatu. Mitkä ovat vaikuttamisen väylät ja missä 
foorumeissa vaikuttamisen väyliä pohditaan. Toimintamallin/prosessin/raportoinnin 
rakenteiden luominen, hyväksyminen ja jalkauttaminen. Oikeanlaista/tasalaatuista tietoa, 
tietoa mikä omalta alalta on oleellista.  

• Tukea toivotaan raportoinnin tekemiseen konkreettisesti. Toimiva väline raportoinnin 
tekemiseen. Selkeä, sujuvasti työn lomassa täytettävä jäsennelty raportointilomake, johon 
on valmiit järkevät fraasit ja yhdenmukaiset käytänteet niiden käyttämiseksi, käytännön 
vinkkejä, esimerkkitietoja ja ohjaavia kysymyksiä. Perehdytystä tavoitteisiin ja 
toimintatapoihin. Aikaresurssia raportoinnin tekemiseen. Toiveena säännölliset 
strukturoidut kyselyt sähköpostitse, joihin vastaamalla voi tuottaa ajankohtaista tietoa, ja 
jotka samalla ohjaavat pohdiskelevaan tiedon tuottamistapaan. Toimivat, järkevät, 
helppokäyttöiset ja selkeät tietojärjestelmät, jotka tukevat kirjaamista. Esimieheltä tukea. 
Toiveena esitetty myös, että raportointia tehtäisiin yhdessä suunnitellusti ja mahdollisuus 
tehdä myös yhdessä tiimin tai esimiehen kanssa. 



Sosiaalinen raportointi
• Halutaan koulutusta, käytännön opetusta ja selkeät ohjeet. Kattava paikallinen koulutus

rakenteellisesta sosiaalityöstä. Yhteistä keskustelua mitä sosiaalisella raportoinnilla 
tarkoitetaan ja tavoitellaan. Selkeä prosessin läpikäynti, selkeät ja yhtenäiset toimintatavat, 
selkeät ja yksiselitteiset kirjaamisohjeet, joissa on mahdollisimman vähän tulkinnan
mahdollisuuksia. Toimintamallin jalkauttaminen ja tiedottaminen. 

• Sosiaalisen raportoinnin tarpeellisuus tuli vastauksissa myös esille: Mielestäni sosiaalinen
raportointi on todella tärkeää sosiaalityön kehittämisen kannalta. Tarkasteluun asiakkaiden 
arjen kannalta oleelliset asiat. Luotettavien tietojen saaminen tilastomuotoon asiakkaiden
tarpeisiin liittyen. Malli missä voisi nostaa konkreettisesti nostaa esille ja näkyviin asioita, 
joissa tarvitaan uusia palveluja, toimintamuotoja tai apua asiakkaille/kuntalaisille. 
Asiakkaiden itsensä tuottaman tiedon hyväksikäyttäminen. Keskustelua miten toimitaan ja
koordinointia, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja voidaan yhdistää tietämystä ja voimaa
saman asian toimijoiden kesken. Kenelle välitetään tieto potilaiden kautta saamien
yhteiskuntatasolla olevien epäkohtien eteenpäin viemiseksi? Toive myös, että työntekijöitä
sekä asiakkaita kuultaisiin prosessien kehittämistarpeesta nykyistä enemmän.



Sosiaalinen raportointi

”Käytännön tasolla; mitä se on? mitkä ovat mittarit? mitkä ovat väylät
vaikuttaa? ja missä foorumeissa vaikuttamisen väyliä pohditaan.”

”Malli missä voisi nostaa konkreettisesti nostaa esille ja näkyviin asioita, 
joissa tarvitaan uusia palveluja, toimintamuotoja tai apua

asiakkaille/kuntalaisille.”
”Riittävän selkeä ja yksinkertainen toimintatapa. Asiakkaiden itsensä

tuottaman tiedon hyväksikäyttäminen.”
”Aikaa tehdä, riittävästi aikaa tehdä.”

”Selkeät, yksiselitteiset ohjeet.”
”kattavan koulutuksen, tiedottamisen ja ajan”

”tuki lähtee siitä että kerrotaan mistä tässä on kyse”



7. Sosiaalityön asiantuntijuus enemmän näkyväksi alueella
• Vastaajien määrä: 53
• Sosiaalityön pitää päästä osalliseksi ja näkyväksi verkostoissa, työryhmissä ja 

yhteistyötahoille. Toivotaan enemmän keskustelua ja näkemyksien auki puhumista, 
jolloin sosiaalityön näkemys tulee perustelluksi. Verkostoissa tuotava enemmän
esiin, mitä sosiaalityö on ja mikä on sosiaalityön rooli. Sosiaalityön sisällön
avaaminen muille alan toimijoille. 

• Organisaatiossa vahvistettava sosiaalityön asiantuntijaroolia ja korostaa sosiaalityön
monialaisuutta ja vaikuttavuutta. Sosiaalityöntekijöiden tulee itse olla varmoja ja
rohkeita jotta heidän asiansa tulee kuulluksi. Sosiaalityöntekijöitä enemmän 
johtotehtäviin. 

• Ammattitaidon näkyväksi tekemistä, esim. osaamiskyselyjen kautta ja tulosten
läpikäymistä työyhteisöissä. Keskustelua ylemmän johdon kanssa asiakastyössä
esille tulleista teemoista.



Sosiaalityön asiantuntijuuden näkyminen alueella

• Sosiaalityön tulisi jalkautua hyvinvointi- ja muihin tapahtumiin, oppilaitoksiin, 
kauppakeskuksiin ja muihin tiloihin, joissa ihmisiä liikkuu. Sosiaalityön pitää olla 
enemmän julkisuudessa joka foorumilla, etenkin lehdistössä ja medioissa. 
Sosiaalityölle positiivista "mainontaa”.

• Sosiaalityön täytyy viestiä monipuolisemmin palveluista ja infota muita toimijoita 
omasta osa-alueesta. Sosiaalityön pitää olla päättävissä elimissä ainakin
asiantuntijatiedon kertojana.

• Näkyvyyden saamiseksi tulee hyödyntää digimahdollisuudet, blogi ja some. 
Ehdotettu asiallista ja hyvin toimitettua juttusarjaa paikalliseen sanomalehteen ja/tai 
ammattilehtiin. Sosiaalityö näkyväksi yhteistyöfoorumeilla, poikkiorganisatorisesti ja 
yksiköiden välillä tehtävässä yhteistyössä. Sosiaalityö vahvasti esille myös sisäisessä
tiedottamisessa.



8. Toiveita sosiaalityön osaamisen koordinaatiolta
Vastaajia 36

• Toivotaan aktiivista otetta, tiedottamista, mukaan ottamista. Socomilta uusia tuulia ja
yhteistyötä. Tämän kyselyn vastauksissa esiin tuotujen asioiden eteen päin viemistä.
Työntekijöiden ja esimiesten yhteinen kuuleminen. Yhteisen arvopohjan puheeksi 
ottaminen. Työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen nykyistä enemmän.

• Koulutusta ja tiedon jakoa niin, että kentälle tulisi tunne siitä, että "ollaan samassa
veneessä”. Mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Koulutuksissa huomioitava erilaiset
koulutukselliset tarpeet. Case-esimerkit hyvä tapa uuden oppimiseen. Kouluttajan tulee
hallita teoria, laki ja käytäntö.

• Verkostoitumista vielä lisää eri yksiköiden välistä kuulumisten vaihtoa - yhteistyön ja
kehittämisen pohjaksi. Palveluiden välisen yhteistyön vahvistaminen ja yhtenäistäminen
sosiaalityön osaamisen avulla. Yhteisiä foorumeita, eri ammattiryhmien yhteisöjä, jossa
saavat tukea toisiltaan, erilaisia työpajoja, yhteistyötä enemmän. 



Toiveita sosiaalityön osaamisen koordinaatiolta

• Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen työnkuvan selkiyttäminen, 
vuorovaikutustaitojen käyttö ja dialogisuuden
mahdollistaminen työssä. 

• Perehdytyksen ja monimuotoisuuden johtamisen 
kehittäminen. Sosiaalityön ja palveluohjauksen kehittäminen
asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Työn raportointiin
yksinkertaisempi malli. Keinoja sosiaalisen raportoinnin
tekemiseen yhdessä asiakkaan kanssa. 

• Asiakkaille sosiaalityön näkyväksi tekemistä. 
Asiakaslähtöisyyden painottamista enemmän. Sosiaalityön
esiin nostaminen yhteiskunnallisesti vaikuttavana
ammattina.


