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ASUNNOTTOMANA PSYKIATRISESTA OSASTOHOIDOSTA KOTIUTUVIEN TI-
LASTOINTI POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ – RAKENTEELLISEN SOSIAA-
LITYÖN TOIMENPIDE-EHDOTUS OSANA PILOTTIOPINTOJAKSOA 

 

Esityksessä kuvataan rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuuden tunnistaminen ter-
veyssosiaalityön ammatillisissa käytännöissä. Osaamisen kehittämistä tarvitaan, jot-
ta työntekijöillä on mahdollisuus toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä omassa työn-
kuvassaan.  

Esityksessä on kuvaus SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen 14.3.-31.5.2022 pilo-
toimalla rakenteellisen sosiaalityön opintojaksolla tehdystä oppimistehtävästä, joka 
sisältää huomion tiedontuotannon tarpeesta ja konkreettisen ehdotuksen siitä, kuin-
ka tarvittavaa tietoa saadaan. Opintojaksopilotin oppimistavoitteena oli mm. 1) osaat 
hyödyntää asiakkaan osallisuuden huomioivia tiedonkeruun ja vaikuttamisen mene-
telmiä osana rakenteellista sosiaalityötä ja 2) osaat vaikuttaa eri intressiryhmiin asi-
anmukaisin keinoin, perusteluin ja informaatiosisällöin. Oppimistavoitteiden saavut-
tamisen arvioimiseksi laajin opintojakson teema oli tiedolla vaikuttaminen ja johtami-
nen. Teeman oppimistehtävässä osallistujien oli mahdollista toteuttaa rakenteelli-
seen sosiaalityöhön sisältyvä toimenpide. Oppimistehtävässä ohjeistettiin tuomaan 
esiin toimenpiteen tavoite, sisältö, toteutus ja toivottu vaikutus. 

Tehtävä toteutettiin yhteistyössä SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen avainkump-
panin, KYSin ja Kuopion kaupungin työntekijöiden välillä perustuen yhteistyöhön 
asunnottomien ja asumispalveluiden tarpeessa olevien asiakkaiden osalta useiden 
vuosien ajalta. Yhteistyössä on tunnistettu, että asunnottomat psykiatrisessa osasto-
hoidossa olevat asiakkaat ovat erityisen tuen ja useiden palveluiden tarpeessa oleva 
asiakasryhmä. Erityisenä haasteena nähtiin se, että sosiaalihuollon palvelutarpeen 
arviota ei aina ehditä toteuttaa osastohoidon aikana ja asunnottomana osastohoidos-
ta kotiutuvia on usein vaikea tavoittaa osastohoidon jälkeen, jolloin palvelutarpeen 
arviota ei myöhemminkään saada toteutettua. 

Yhteistyössä on nostettu esiin tarve ns. kriisiasumispalvelulle, johon asunnottomien 
asiakkaiden olisi mahdollisuus siirtyä heti sairaalahoidon tarpeen päättymisen jäl-
keen. Ajankohtaisesti asunnottomana psykiatrisesta osastohoidosta kotiutuvien mää-
rää ei Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tilastoida lainkaan, joten dataa siitä, 
kuinka paljon tarvetta em. palvelulle todellisuudessa on, ei saada. Opintojakson op-
pimistehtävänä laadittiin siten yhteinen ehdotus siitä, että sairaanhoitopiirin ja tule-
van Pohjois-Savon hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien kehittämistyössä huo-
mioidaan tarve asunnottomana psykiatrisesta sairaalahoidosta kotiutuvien tilastoin-
nille. Ehdotus toimitettiin Pohjois-Savon UNA-hankkeen projektisuunnittelijalle sekä 
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Kuopion yliopistollisen sairaalan sosiaalityön palvelulinjan palvelulinjajohtajalle kehit-
tämistyössä esiin nostettavaksi.  

Ehdotuksen tavoitteena on konkreettinen tilastoinnin mahdollistaminen erityisen 
haastavassa tilanteessa olevasta asiakasryhmästä. Tarkoituksena on, että saatavaa 
tilastotietoa kyetään hyödyntämään palvelujärjestelmän, erityisesti asumispalvelui-
den ja niiden kohdentamisen kehittämiseen. Lisäksi toiveena on, että myöhemmin 
tilastotietoa saadaan myös esim. asumispalveluiden piiriin siirtymisen odotusajoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 


