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SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen tuotoksia kootusti 

päivitetty (15.12.2022)  

Hankkeen etenemisen koostekirjeet:  

• kesäkirje 2022 

• joulukirja 2021 

• kesäkirje 2021 

 

Julkaisut 

• Tiedolla vaikuttamisen mahdollisuudesta toteutukseen. Rakenteellisen sosiaalityön 

osaamiskartoitus 

• Naiset vahvistumisen lähteillä 2021 kuntoutuksen -raportti - Toimintatutkimus kun-

toutumisen merkityksistä ja vaikutuksista ryhmäläisten ja toteuttajien kokemina 

• Opastava suunnunnäyttäjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen eli HYTE-työhön 

• Hyvän elämän haltijattaret 2022 kuntoutuksen tutkimusraportti  

• Osaamisella kohti hyvinvointia – Rakenteellisen sosiaalityön opas 

 

Opinnäytteet 

• Ahonen, Emmi; Santamaría, Pia (2022) Mediavaikuttaminen sosiaali- ja terveysalan 

johtamisessa: Essoten perhe- ja sosiaalipalveluiden esihenkilöiden näkemyksiä ja ko-

kemuksia mediavaikuttamisesta 

• Niikkonen, Sanna (2022) Rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen ansiot ja haasteet: 

Arviointitutkimus Kainuusta 

• Lahti, Nea. 2022. Asiakaslähtöinen palveluopas työikäisille. 

• Lipsanen, Tenho-Olavi. 2022. Asiakastyön vaikuttavuustutkimus palvelutarpeen arvi-

oinnissa. 

 

ISOblogit 

2020 

Sosiaaliala tarvitsee kehittämistä poikkeusoloissakin, Anne Surakka 

Tarvitsemme tietoa – nyt on aika kehittää, Satu Marja Tanttu  

https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/sosrakekesakirje2022.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/sosrake_joulukirje2021.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/2021_06_ajankohtaista.pdf
https://www.theseus.fi/handle/10024/377388
https://www.theseus.fi/handle/10024/377388
https://www.isonet.fi/media/iso-julkaisut/muut-julkaisut/naiset-vahvistumisen-lahteilla-tutkimusraportti.lopullinen.pdf
https://www.isonet.fi/media/iso-julkaisut/muut-julkaisut/naiset-vahvistumisen-lahteilla-tutkimusraportti.lopullinen.pdf
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2022-08/HYTE-opas%207.7.2022.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/hyvan-elaman-haltijattaret-2022-kuntoutuksen-tutkimusraportti.pdf
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-404-6
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022111122472
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022111122472
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022111122472
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022110822287
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022110822287
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101321170
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201131269
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201131269
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaaliala-tarvitsee-kehittamista-poikkeusoloissakin.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/tarvitsemme-tietoa-nyt-on-aika-kehittaa-rakenteita.html
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SOSRAKE-osaamisverkosto on sosiaalialan tulevaisuutta, Anne Surakka  

Rakenteellisen sosiaalityön osaamista vahvistamassa, Keijo Piirainen 

2021 

Sosiaalialan ammattilainen – olet merkittävä vaikuttaja! Virpi Kilpeläinen 

Aikuissosiaalityön tietopohjaa rakentamassa, Anne Tuikka, Seija Okulov 

Rakenteellista sosiaalityö oppimaan, Keijo Piirainen, Johanna Hirvonen 

Kainuun sote ja ”Sosiaalinen rokote”, Anne Tuikka, Marja-Liisa Ruokolainen 

Paikallisen ilmiöt esiin sosiaalisella raportoinnilla, Iiro Väisälä 

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus – ikuisuusongelma? Iiro Väisälä 

Tavoitteen asettaminen – vaikuttavuuden ensimmäinen askel, Satu Marja Tanttu 

Sosiaalityön monet roolit, Satu Marja Tanttu 

Paremman pelon paradoksi, Antti Savolainen 

Sosiaalinen raportointi työkaluksi hyvinvointialueiden rakenteisiin, Anne Tuikka 

Osaamisen vahvistamista ammattikorkeakouluyhteistyönä – teemana rakenteellinen sosiaali-

työ, Keijo Piirainen, Johanna Hirvonen 

Rakenteellisen sosiaalityön työpajatyöskentelyn antia, Johanna Hirvonen, Keijo Piirainen 

2022 

Sosiaalialan tulee kuulua ja näkyä, Anne Surakka 

Tavoitteen asettelu vaatii aikaa ja osaamista, Hanna Tervo 

Käytäntötutkimuksesta tietopohjaa työlle, Anne Tuikka 

Sosiaaliala monipuolisesti somessa, Iiro Väisälä 

Osaamista ja intoa rakenteelliseen työhön, Paula Leppänen 

Maaseudun erityinen sosiaalityö, Iiro Väisälä, Elsa Husu 

Tavoitteen asettamisen haasteellisuus, Minna Lunkka 

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosrake-osaamisverkosto-on-sosiaalialan-tulevaisuutta.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/rakenteellisen-sosiaalityon-osaamista-vahvistamassa.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaalialan-ammattilainen-olet-merkityksellinen-vaikuttaja.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/aikuissosiaalityon-tietopohjaa-rakentamassa.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/rakenteellista-sosiaalityota-oppimaan.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kainuun-sote-ja-sosiaalinen-rokote.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2021/paikalliset-ilmiot-esiin-sosiaalisella-raportoinnilla.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaalityontekijoiden-vaihtuvuus-ikuisuusongelma.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/tavoitteen-asettaminen-vaikuttavuuden-ensimmainen-askel.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaalityon-monet-roolit.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2021/paremman-pelon-paradoksi.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaalinen-raportointi-tyokaluksi-hyvinvointialueiden-rakenteisiin.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/osaamisen-vahvistamista-ammattikorkeakoulu173yhteistyona-teemana-rakenteellinen-sosiaalityo.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/osaamisen-vahvistamista-ammattikorkeakoulu173yhteistyona-teemana-rakenteellinen-sosiaalityo.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2021/rakenteellisen-sosiaalityon-tyopajatyoskentelyn-antia.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2022/sosiaalialan-tulee-kuulua-ja-nakya.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2022/tavoitteen-asettelu-vaatii-aikaa-ja-osaamista.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kaytantotutkimuksesta-tietopohjaa-tyolle.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/sosiaaliala-monipuolisesti-somessa.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2022/osaamista-ja-intoa-rakenteelliseen-tyohon.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/maaseudun-erityinen-sosiaalityo.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/tavoitteen-asettamisen-haasteellisuus.html
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Huudeilla – Ymmärrystä kohtaamisista, Antti Savolainen, Outi Väyrynen 

Rakenteellinen sosiaalityö asiantuntijoiden huulilla, Iiro Väisälä 

Osaaminen vahvistuu, mutta tarpeita jää, Keijo Piirainen 

Yhteisöllistä toimintaa jokaiselle paikkakunnalle, Anne Tuikka 

Kohti Rakenteellisen sosiaalityön työkulttuuria, Sanna Niikkonen, Anne Tuikka, Päivi Ahola-

Anttonen 

Essoten blogit 

Aikuissosiaalityössä asiakas kohdataan arvostavasti – oman elämänsä asiantuntijana, Elsa 

Husu 

Sosiaalipalvelut mukana elämäsi muutoksissa, Elsa Husu 

Asiakkaat saatava paremmin mukaan kehittämistyöhön, Elsa Husu, Alpo Piskonen 

 

XAMKin blogit 

Sosiaalinen vaikuttaja -sivusto 

 

Infograafit 

Elämisen kivijalka murenee helposti ellei tukea ole lähellä, Essote 

Mitä vuoden 2020 palvelutarpeen arviot kertovan Kainuun soten työikäisten sosiaalipalvelui-

den asiakkaista? Kainuun sote 

Mitä vuosien 2020 ja 2021 palvelutarpeen arviot kestovat työikäisten sosiaalipalveluiden asi-

akkaista? Kainuun sote 

Sosiaalityön monet roolit, Essote 

Aikuissosiaalityön tunnistetut palveluaukot, Essote 

Aikuisten sosiaalipalvelut: Palvelukokemukset näkyväksi, Xamk 

 

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2022/huudeilla-ymmarrysta-kohtaamisista.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/rakenteellinen-sosiaalityo-asiantuntijoiden-huulilla.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2022/osaaminen-vahvistuu-mutta-tarpeita-jaa.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/2022/yhteisollista-toimintaa-jokaiselle-paikkakunnalle.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kohti-rakenteellisen-sosiaalityon-tyokulttuuria.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kohti-rakenteellisen-sosiaalityon-tyokulttuuria.html
https://www.essote.fi/blogi-aikuissosiaalityossa-asiakas-kohdataan-arvostavasti-oman-elamansa-asiantuntijana/
https://www.essote.fi/blogi-aikuissosiaalityossa-asiakas-kohdataan-arvostavasti-oman-elamansa-asiantuntijana/
https://www.essote.fi/blogi-sosiaalipalvelut-mukana-elamasi-muutoksissa/
https://www.essote.fi/asiakkaat-saatava-paremmin-mukaan-kehittamistyohon/
https://blogit.xamk.fi/sova/esimerkkisivu/
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/infograafi-essote.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/infograafi-kainuu.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/infograafi-kainuu.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/infograafi-kainuu2.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/infograafi-kainuu2.pdf
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/infograafi-essote2.jpg
https://www.isonet.fi/media/ajankohtaista-tiedostot/tunnistetut_palveluaukot_infograafi-cmyk-17.5.2022.pdf
https://www.isonet.fi/media/hankkeet/sosrake-hanke/julkaisut/tiedonkeruupilotti_infograafi.pdf,download
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Tallenteet, videot 

SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeen esittelyvideo 

Sosiaalialan viestintä ja kunnalliset luottamushenkilöt 

Aikuissosiaalityön tutuksi 

Hyvinvointitiedolla johtamisen tilaisuus, Pohjois-Savo 23.2.2022 

Hyvinvointitiedolla johtamisen tilaisuus, Etelä-Savo 24.2.2022 

Eväitä hyvinvointitiedolla johtamiseen Kainuun hyvinvointialueella 23.11. 

Jouko Karjalaisen luento: Rakenteellisen sosiaalityön teoria ja käytäntö 

Aulikki Kananojan luento: Rakenteellisen sosiaalityön perusteet 

SOSRAKE-hankkeen loppuseminaari 1.12.  

 

ISOuutiset 

SOSRAKEn tuotoksia ja tuloksia kootusti 

Tutkimuksellisella tiedolla eteenpäin 

Eväitä tiedolla johtamiseen ja SOSRAKE-kehittämistyön kokoava loppuseminaari 

Sadonkorjuuta rakenteellisesta sosiaalityöstä 

HYTE-opas, katukyselyä ja tavoitteen asettamista 

SOSRAKE-hankkeen kesäkuulumiset 

Hyvinvointitieto järjestelmistä ja suunnitelmista toteutukseen 

Kesää kohti opintojaksoa pilotoiden 

Tutkimuksellista terveisiä Kainuun sotesta 

Avoimet tilaisuudet teemalla Hyvinvointiedolla johtaminen 

Vetäytymisestä kohti vaikuttamista: sosiaalialan viestintä kehittyy 

Kainuussa kehitetään rake-työlle rakenteita, koska niitä tarvitaan 

https://www.youtube.com/watch?v=HiP75JkA6Hc
https://www.youtube.com/watch?v=tE_Wobmey6g
https://www.youtube.com/watch?v=-A8VoaNAQd0
https://www.youtube.com/watch?v=Zqyn1YOVE5s
https://www.youtube.com/watch?v=2N64U0hFYuM
https://youtu.be/QT5_i_lTtro
https://www.youtube.com/watch?v=UnoyUDygBmA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=hl7ycXEf2vM
https://www.youtube.com/watch?v=f0vm8iC4css
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-a072cefc6347bfc0b1b580c844a9d8b9/5256220
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-40788d6cb7e17bb9a4b30272d3f1c928/5243090
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-e99692ef55f947e0996d6226d2f817d4/5184342
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-bb3c0528b917ecdd1278b58fd0f481df/5149701
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-38bcb73e35c36dd8bd82ef1b0d721bfe/5105059
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-1d74d3600f556186fd5565efa0c96dfe/5060913
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/71547783-8a3d8eaf2fe70d26c09dfd0c79da1d87/5029949
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/71547783-23f6fb60d5462a8c7c947f033aac387e/4998594
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-178e0483695fe6d40ef8ba9ad8ef17b1/4954733
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-974dbc415dd73941385cb93844f9aa44/4910099
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/71547783-264c00d1645bf2e84fd21671c01c77da/4888837
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-ad846e6a128265ba4f1f5dac8a741608/4816782
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SOSRAKE-hankkeessa työpajaillaan ja valmentaudutaan 

Rakenteellisen sosiaalityön tieto lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta 

Vaikuttavan viestinnän tekemisen ei tarvitse olla tuskaa 

SOSRAKEn kesäkirje 

Viestintä on olennainen osa rakenteellista sosiaalityötä 

https://isonet.mail-pv.fi/a/s/71547783-dacbbbbad77a3b6e5ec0f42d49d90da9/4809201
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/71547783-7bd8976e5f559e305ed6dfe3b5fe0ee7/4729813
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-85af57d05d049d24b2701cb1ad8b760e/4581618
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-3a67bedfa5fcac9029c2cf59a2831098/4475639
https://isonet.mail-pv.fi/a/s/46827250-5eb8a67bff1d12ea5a4d94bd3e9809a7/4388671

