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8.15 Tervetuloa

Iiro Väisälä, 
projektipäällikkö SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke

 

8.20 Tavoitteet ja tulokset 
Rakenteellisen sosiaalityön  osaamisen kehittäminen

SOSRAKE-hanketiimi
 

9.20 Osaamisen vahvistaminen
Mediavaikuttaminen sosiaali- ja terveysalan johtamisessa (YAMK-opinnäytetyö)

Pia Santamaría & Emmi Ahonen
 

9.40 tauko
 

9.50 Osaamisen vahvistaminen
Rakenteellisen sosiaalityön osaamista rakentamassa

Heidi Hartikainen
 

10.15 Rakenteellinen sosiaalityö käytäntöön -paneeli
Panelistit:

Mali Soininen, aluevaltuutettu Etelä-Savo
Minna Lunkka, toimialajohtaja Mikkelintoimintakeskus

Päivi Ahola-Anttonen, vastuualuepäällikkö Kainuun sote
Vappu Koskinen, projektipäällikkö THL

 

11.15 Päätössanat ja tulevaisuuden näkymät
Iiro Väisälä



Rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen joukkovoimaa
Yhteishankkeen muodostivat:

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Diakonia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

+ 13 tärkeää avainkumppania!



Suomessa on tunnistettu aikuisväestön moninainen sosiaalisen tuen tarve 
Yksilöpainotteinen asiakastyö on riittämätöntä vastaamaan haasteiden kokonaisuuteen

Mitä eriarvoisuutta ylläpitäviä ja lisääviä rakenteita on tunnistettu sosiaalisten 
ongelmien taustalla?
Onko työn vaikuttavuudesta luotettavaa tietoa?
Onko välineitä vaikuttavuuden mittaamiseen?
Ovatko tiedon tuotannon rakenteet kunnossa ja välittyykö tieto toimijoiden välillä?
Miten kehittää ja kohdentaa sosiaalihuollon palveluita osana monitoimijaista 
yhteistyötä?
Mitä mahdollisuuksia yhdessä tekemällä ja kehittämällä saavutetaan?

       Rakenteellisen sosiaalityön silmälasit päähän!

Miksi SOSRAKE-osaamisverkosto-hanke? 

Osaamisen kehittämisellä pohjaa ja keinoja rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiselle



1. Sosiaalialan ammattilaiset 
osaavat tuottaa sosiaalialan 

rakenteellista tietoa 

Tavoitteet

2. Työssä olevat ja 
tulevaisuuden sosiaalialan 

ammattilaiset osaavat 
käyttää sosiaalialan 
rakenteellista tietoa

3. Sosiaalialan oppilaitosten ja 
kehittäjäorganisaatioiden 

osaaminen ja kyky tukea 
työelämää ja 

sosiaalialanammattilaisten 
rakenteellisen työn osaamista 

vahvistuu



Systemaattisuus 
Monitoimijaisuus 
Asiakkaan osallisuus 
Tuen tarpeet 
Asiakkaiden tilanne 
Kohtaamisen paikat 
Seuraukset
Tapahtumien ketjut

1. Tiedon tuottaminen:

Tavoitteet

Asiakasprosessien laatu 
Palvelu- ja tukirakenteet 
valtakunnallisesti ja 
alueellisesti 
Sote-järjestelmän 
uudistaminen 

2. Tiedon käyttäminen:

 
 
 

Koulutuksen sisältö 
Osaamisen vahvistaminen
työelämässä 
Tukea
kehittäjäorganisaatioille 

3. Oppilaitosten tuki:

 
 
 
 
 



Osaamiskartoitus
On tunnettava lähtötaso, jotta osaamista 
voidaan kehittää.
Kohderyhmä olivat Essoten ja Kainuun soten 
aikuisten sosiaalipalvelujen työntekijät, joita 
pyydetiin arvioimaan omia rakenteellisen 
sosiaalityön taitoja.

Sähköinen julkaisu osoitteessa:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-311-2

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-311-2


alueelliseen ja valtakunnalliseen
päätöksentekoon vaikuttaminen
mediavaikuttaminen ja julkiseen
keskusteluun osallistuminen
vaikutustiedon esiin saaminen
rekistereistä

Itsearvioitu osaaminen heikointa
ka < 2 

sähköisten palvelujen
hyödyntäminen omassa työssä
oman maatieteellisen
työskentelyalueen tunteminen
sosiaaliturvaetuuksien
tunteminen
sosiaalipalvelujärjestelmän
tunteminen

Itsearvioitu osaaminen vahvinta
ka > 3

Suurin osa
osaamisalueista oli
tasoa "suoriutuva"

(ka 2 - 3)

1 = perehtyvä, 2 = suoriutuva, 3 = pätevä, 4 = taitava, 5 = asiantuntija 



Mistä ei tiedetä? 

Mistä pitäisi tietää?
Miksi tästä ei puhuta? 

Miten tästä voisi puhua?



Tiedon käsittelyn avoimet ja systemaattiset käytännöt
Yhteinen oppiminen sekä tiedon ja kokemusten vaihto

Tarve, tavoitteet ja keinot sekä toimintatapojen mallintaminen
Arviointi ja tiedon kerääminen
Mallien avoimuus ja selkeys
Yhteistyö ja yhteiskehittäminen!

Kokeilemisesta on vielä pitkä tie juurruttamiseen

Sosiaalihuollon tieto

Käytännön kokeilut

Kehittäminen, kokeileminen, tkki

               Case-esimerkki: sosiaalinen raportointi 



Opinnollistaminen
Ei vain oppilaitoksissa
Yhteistyön kolmijaon malli: 

sote-organisaatiot
oppilaitokset
osaamiskeskus 

Keino tukea rakenteellisen sosiaalityön toimeenpanoa
Käytännöt ja niiden toimeenpanossa tukeminen
Tuotokset ja prosessit hyödynnettävissä



Opintojaksopilotti
Väline tukea osaamisen kehittämistä ja rakenteellisen 
sosiaalityön toimeenpanoa sitä kautta.
Ei vain oppilaitoksiin kytkeytyvää, vaan opintojaksopilotin 
opit olivat kytkettävissä omaan työn arkeen sekä 
kehittämiseen.
Opintojakso muotona antoi tukea oppimiselle ja kokosi 
osallistujia yhteen
Luotiin sisältöä ja rakenne, jota on mahdollista 
jatkohyödyntää

Tausta



Opintojaksopilotti
Pilotin rakentaminen verkostossa yhdessä kehittäen

Opettajatyöpajat (Karelia amk, Savonia amk, Kajaanin amk)
Osallistuminen toteutui pääasiassa eriaikaisena oppimisena 
hankkeen digialustalla

Lähipäivien merkitys osallistujille oli suuri
Osallistumiseen kannustettiin työkaverin, kollegan tai 
opiskelukaverin kanssa yhdessä
Pilottia kehitettiin aktiivisesti koko sen toiminta-ajan

Toteutus



Opintojaksopilotti
Eriaikaisen oppimisen edut ja haasteet digialustalla
Kognitiivisen kuormituksen huomiointi
Tarve yhteiseen keskusteluun rakenteellisen sosiaalityön teemassa
Organisaation tuki tärkeä
Konkreettiset ja laajat oppimistehtävät

Opit hanketiimille



Viestintä rakenteellisena sosiaalityönä
Tietoa on, mutta viestintää tarvitaan tiedon 
hyödyntämiseen kohti positiivista muutosta.

Mitä tiedät? 
➡ Mikä on ydinviestisi ja kenelle?
➡ Milloin kannattaa viestiä?
➡ Kenen kanssa voit viestiä?

Eri kanavia ja keinoja on lukuisia



Visuaalisesti?



Visuaalisesti?



Videoilla?



Videoilla?



Kirjoittamalla?



Kirjoittamalla?



Somessa?



Osaamisella kohti
hyvinvointia -Rakenteellisen
sosiaalityön opas

tukee rakenteellisen sosiaalityön
toimeenpanoa ja osaamista
Ei hankeraportti, vaan yleisemmin
rakenteelliseen sosiaalityöhön paneutuva
sisältää oppimisen tueksi kattavan
kokoelman tapausesimerkkejä
saatavilla verkkojulkaisuna ja painettuna
versiona

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-404-6
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-404-6


Ideakirja
 

Julkaistaan XAMKin avoimet
oppimateriaalit -sarjassa

 
Kehitetty pariksi oppaalle

 
Tavoite on herättää lukijoissa ajatuksia
rakenteellisen sosiaalityön teemoista

 
Kuvaa rakenteellisen sosiaalityön

tiedonkulun prosessia
 



Rakenteellinen sosiaalityö
käytäntöön -paneeli
Mali Soininen aluevaltuutettu Etelä-Savon hyvinvointialue
Minna Lunkka toimialajohtaja Mikkelin toimintakeskus
Päivi Ahola-Anttonen vastuualuepäällikkö Kainuun sote
Vappu Koskinen projektipäällikkö THL



Mitä on rakenteellisen
sosiaalityön tieto ja mikä
merkitys tiedolla on
sosiaalihuollolle? 



Miten mielestäsi rakenteellisen
sosiaalityön tietoa on tällä
hetkellä hyödynnettävissä?   



Jotta meillä tulevaisuudessa olisi
rakenteellisen sosiaalityön osaamista
käytettävissämme, mihin tulee erityisesti
kiinnittää huomiota seuraavien 5-10
vuoden aikana?     



Henna Raikaslehto
projektipäällikkö 
XAMK

Johanna Hirvonen
yliopettaja, XAMK

Elsa Husu
hankekoordinaattori,
Essote

Iiro Väisälä
projektipäällikkö, 
ISO

Keijo Piirainen
sosiaalityön asiantuntija,
DIAK

Hanna Tervo 
projektikoordinaattori,
ISO

KIITOS!
Lisätietoja www.isonet.fi


