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SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke, Kesäkirje 2022 

Miten käytät kesäkirjettä?  

1. Otat mukavan asennon työpöytäsi/koneesi ääressä 

2. Silmäilet otsikot 

3. Lukaiset kiinnostavat kappaleet 

4. Availet siniset linkit, joista haluat kuulla lisää 

5. Heitä yläfemmat, että olet tilannut ISOuutiset sähköpostiisi ja pysyt mukana itäsuoma-

laisen ja valtakunnallisen sosiaalialan osaamisen kehittämisen matkassa – SOSRAKEn 

osalta erityisesti rakenteellisen sosiaalityön teemassa <3 

 

Mikä kehittämisvaihe? 

SOSRAKE-hankkeessa on meneillään rakenteellisella tiedolla vaikuttamisen kehittämisvaihe. Konk-

reettisesti tämä on huipentunut mm. Essoten ja Kainuun soten julkaisemiin infograafeihin ja Etelä-

Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointitiedolla johtamisen tilaisuuksiin.  

Hanketiimi osallistui sosiaalityön tutkimuksen päiville helmikuussa isolla panoksella ja oli mukana 

useassa työryhmässä.  

• Aikuissosiaalityö, vaikuttavuus ja ajankohtaiset haasteet, Satu Marja Tanttu: Sosiaalityön 

monet roolit. Analyysi asiakirjauksista. -esityksellä ja Anne Tuikka: Toimintatutkimus kuntou-

tumisen merkityksistä ja vaikutuksista ryhmäläisten ja toteuttajien kokemina -esityksellä.  

• Rakenteellinen sosiaalityö, Keijo Piirainen: Rakenteellinen sosiaalityö muutosvoimana -esi-

tyksellä.  

• Yhteisöt, yhteisösosiaalityö ja kohtaamispaikat, Anne Tuikka: Hyvinvointia monitoimijaisesti 

paikallisiin tarpeisiin rakennettavilla kohtaamispaikoilla -esityksellä.  

Lisäksi hanketiimin jäseniä on mukaan kahdessa valtakunnallisessa rakenteellisen sosiaalityön ver-

kostossa 1) sosiaalialan osaamiskeskusten rake-verkosto ja 2) THL:n rake-verkosto.  

Osaamisverkoston alustan teemat ovat tukeneet tiedolla vaikuttamisen teemaa. Tammikuussa tutus-

tuttiin tavoitteen asettamiseen, joka sai lisäksi ansaitsemansa huomion Essoten työntekijöille järjes-

tetyssä valmennuksessa. Helmikuussa avarrettiin ymmärrystä HYTE ja RAKE teemassa. Teeman tu-

tustuminen ei jätä arvailujen varaan, tulisiko sosiaalihuollossa tuotettua tietoa olla mukana esimer-

kiksi kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävässä hyte-työssä. 

  

https://www.isonet.fi/ajankohtaista/essoten-ja-kainuun-soten-kokoamat-infograafit.html
https://www.isonet.fi/ajankohtaista/hyvinvointitiedolla-johtamisen-tilaisuuksien-tallenteet-nyt-ison-youtube-kanavalla.html
https://www.isonet.fi/ajankohtaista/hyvinvointitiedolla-johtamisen-tilaisuuksien-tallenteet-nyt-ison-youtube-kanavalla.html
https://www.isonet.fi/ajankohtaista/sosrake-kehittajat-olivat-aktiivisesti-mukana-sosiaalityon-tutkimuksen-paivilla.html
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Jotta ei tämä viestintäteema kaikessa vaikuttamistyössä pääsisi unohtumaan, kerrataan, että edelly-

tyksiä tiedolla vaikuttamisen toteutumiseen ovat rakenteet, avoimet viestintäsuunnitelmat, yhteiset 

pelisäännöt ja aika viestinnän toteuttamiseen.  

Osaamista vahvistetaan monipuolisesti 

Essotessa tavoitteen asettamisen tiimoilta valmentautuminen on jatkunut Mikkelin toimintakeskuk-

sen kanssa tehtävänä yhteistyönä, jossa kerättiin palautetta kuntouttavasta työtoiminnasta. Tämän 

yhteistyön osalta jatkoa luvassa analyysin muodossa syksyllä. Essotessa tuotettiin kevään aikana so-

siaalityötä avaavaan video, jonka ideointi, suunnittelu, käsikirjoitus, ohjaaminen toteutettiin Essoten 

työntekijöiden ja Essoten SOSRAKE-hankekoordinaattorin panoksella. 

Kainuun soten rake-työryhmä kokoontui keväällä ja vuoden 2021 sosiaalinen raportti julkaistiin. Eri-

tyisen vaikuttava näyttäytyy Kainuun ratkaisut, jossa työryhmässä on mukana kaikki palvelualueet ja 

toimenpiteitä viedään läpinäkyvästi vastuuta jakaen eteenpäin. Jotta ei jäisi julkaisujonoon liikaa ma-

teriaalia, myös käytäntötutkimusjulkaisu näki päivänvalon. Yhteisöreportteritoiminnan lähtölaukaus 

toteutettiin kouluttamalla työntekijöitä toiminnan perusteisiin. suunniteltu keväälle asiakkaita toi-

mintaan valmentaen.  

Koulutusta kehittämässä 

Koko hanketiimi antoi kevään aikana panosta rakenteellinen sosiaalityö -opintojakson pilotointiin. 

Kokemusta ja näkemystä ammennettiin osaamisverkostolle toteutetuista kuukausiteemoista. Kuu-

kausiteemoista poimittiin valmiita case-esimerkkejä. Lisäksi vuoden 2021 aikana toteutettujen ope-

työpajojen hedelmät jalostettiin käyttöön mm. opintojakson laajassa oppimistehtävässä. Tehtävässä 

opintojakson osallistujien oli mahdollista kuvata käytännössä toteuttamansa rakenteellisen sosiaali-

työn toimenpide.  

Hankkeen kannalta erityinen panostus keväällä oli rakenteellisen sosiaalityön opintojakson pilotin 

toteuttaminen yhdessä yli 50 osallistujan kanssa. Opintojakson suunnitteluun toivat tärkeää pohjaa 

2021 opetyöpajoihin osallistuneet opettajat. Opintojaksolla liikuttiin rakenteellisen sosiaalityön pe-

rusteista kohti laajaa oppimistehtävää, jossa oli mahdollisuus joko analysoida haluamaansa hyvin-

vointikertomusta tai toteuttaa rakenteellisen sosiaalityön toimenpide. Opintojaksopilottia kehitettiin 

sen käynnissä olon aikana osallistujien antaman palautteen sekä hanketiimin hankkiman oppimisen 

muotoilun valmennuksen tuella. 

Opintojakson lähipäivillä vierailivat etäyhteyksin Aulikki Kananoja ja Jouko Karjalainen, joi-

den luennot on julkaistu ISOn YouTube-kanavalla kaikkien saataville. 

Kaikki tämä 

Opit kohtaamisista, valmennuksista, pilotoinnista ja hiljaisista sekä äänekkäistä signaaleista otetaan 

työn alle syksyllä, kun hankkeen tuotokset saavat loppusilauksensa ja julkaistaan kaikkien saataville. 

Tulossa on rakenteellisen sosiaalityön opas, rakenteellisen sosiaalityön työkirja, infolehtinen sosiaali-

sesta raportoinnista ja yhteisöreportteritoiminnasta. 

 

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaalialan-tulee-kuulua-ja-nakya.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaalialan-tulee-kuulua-ja-nakya.html
https://www.facebook.com/etelasavonsote/videos/1030721277560342
https://www.facebook.com/etelasavonsote/videos/1030721277560342
https://www.isonet.fi/ajankohtaista/kainuun-sosiaalinen-raportointi-2021-julkaistu.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kaytantotutkimuksesta-tietopohjaa-tyolle.html
https://youtu.be/jA7GKg7Ax3o
https://youtu.be/jA7GKg7Ax3o
https://youtu.be/hl7ycXEf2vM
https://youtu.be/UnoyUDygBmA

