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sosiaalihuollon 

hyvä tulevaisuus 
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KEHITTÄMISTOIMINNAN 
JOHTAMINEN

Kommenttipuheenvuoron näkökulma

Luennoitsijan taustayhteisönä Itä-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus
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OSAAMISKESKUS SOSIAALIALAA
UUDISTAMASSA 
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Luennoitsijan taustayhteisö : Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,  www.isonet.fi
https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus

• Lakisääteinen alueellinen sosiaalialan kehittäjä
• Osaamiskeskuksia Suomessa 11
• Perustoimintaa rahoittaa STM

http://www.isonet.fi/
https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus


Kehittämisjohtajan toiveita

• Jos selvitetään, niin viestitään selvitetyt asiat 
selkeästi – ja pannaan ne toimeksi.

• Kun kehitetään – vaikka sitten sosiaalihuoltoa 
ja sosiaalityötä – niin otetaan tiedonhallinta, 
tietojohtaminen ja digitalisointi mukaan alusta 
lukien. 

• Kun sotea uudistetaan, niin huolehditaan siitä, 
että sosiaalihuollon osalta on osaamista ja 
muitakin resursseja tasapainoisesti –
esimerkiksi suhteessa terveydenhuoltoon –
työssä mukana.

4



SELVITYSTEN JÄLJILLÄ

Sosiaalityö, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut

5



Sosiaalityö nyt kuullun esityksen 
selvityskohteena - Sosiaalihuolto on sosiaalityötä laajempi käsite. 

Myös muita sosiaalihuoltoa koskevia valtakunnallisia selvityksiä menossa.

• Aikuisten parissa tehtävä sosiaalityö lähtökohtana
• Konkreettisia ehdotuksia sosiaalityön ja asiakasohjauksen 

kehittämiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa toimintaympäristössä. 
• Keskeiset ilmiöt ja toiminta-areenat, joiden kohdalla s o s i a a l i t y ö n 

o s a a m i s t a tarvitaan eniten. 
• Otettava erityisesti huomioon se, miten vastataan paljon palveluita 

tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin.

• Sosiaalialan osaamiskeskusten hyödyntäminen selvityksessä on ollut 
mukana alustavissa keskusteluissa ministeriön ja selvityshenkilöiden 
kanssa ihan alusta lähtien. 

(Selvityshenkilöt sopineet tapaamiset oskejen kanssa.)

• Lisätietoja: https://www.isonet.fi/-/stm-selvityshenkilot-kirkastamaan-
sosiaalityon-tulevaisuutta?
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https://www.isonet.fi/-/stm-selvityshenkilot-kirkastamaan-sosiaalityon-tulevaisuutta


Muistatkos viel 1: Aiempi tulevaisuusohjelma

Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä   

2015 -toimenpideohjelma (STM Julkaisuja 2005:13, 3)

”Asiakkaiden palvelutarpeissa ja 
toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset,

henkilöstön osaamisen kehittämishaasteet sekä 
pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä ja ammatin 
vetovoiman säilyttäminen palvelurakenteiden 
uudistuessa edellyttävät erityisesti sosiaalityön 
osaamisperustan vahvistamista ja työn 
uudelleenorganisointia lähivuosina.”
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Sosiaalityön työorientaatioiden kehittäminen 
osaamisperustaksi, esim. (STM Julkaisuja 2005:13, 12)

• ”Yksilökohtaisen asiakastyön rinnalla vahvistetaan 
rakenteellista sosiaalityötä ja aikaisempaa suurempi 
osa sosiaalityön toteuttamisesta suunnataan 
yhteisösosiaalityöksi laajentaen näin sosiaalityötä 
rakenteiden ja yhteisöjen kehittämiseen.

• Vahvistetaan yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi 
sekä sosiaalityön tutkimuskohteina sosiaalisten 
vaikutusten ennakointia ja arviointia, sosiaalityön 
tietotuotannon menetelmiä sekä sosiaalitalouden (vrt. 
nyk. taloussosiaalityön, lisäys T.K.) osaamista. 
Käytännön sosiaalityön työvälineeksi luodaan 
sosiaalinen raportointijärjestelmä.”
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Sosiaalityön rakenteiden ja organisoinnin 
muuttaminen asiakkaisen tarpeita ja sosiaalityön 
osaamista vastaaviksi, esim. (STM Julkaisuja 2005:13, 13)

• ”Sosiaalialan johtamisosaamista 
vahvistetaan sosiaalityöntekijöiden 
peruskoulutuksessa ja ammatillisena 
lisensiaatin koulutuksena aloitetaan 
hyvinvointipalvelujen johtamisen 
erikoistumiskoulutus viimeistään vuonna 
2007. Työelämässä mukana olevien osalta 
johtamiskoulutus toteutetaan vähintään   
40 opintoviikon täydennyskoulutuksena.”
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Asiakkaiden osallisuuden ja sosiaalityön eettisyyden 
vahvistaminen, esim. (STM Julkaisuja 2005:13, 14)

• ”Yhteistyössä kuntien, sosiaalialan 
osaamiskeskusten ja korkeakoulujen kanssa 
kehitetään sosiaaliasiamiestoimintaa 
sosiaalityön tueksi niin, että sosiaalityön 
asiakkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet paranevat. 
Pitkäjänteiseksi tavoitteeksi asetetaan 
asiakasdemokratian vahvistaminen 
sosiaalityössä kaikissa kunnissa.” 
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Sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen suuntaaminen alan 
perustutkimukseen sekä vastaamaan nopeasti kehittyviin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin, esim. (STM Julkaisuja 2005:13, 15)

• ”Sosiaalialan tutkimuksen varmistamiseksi sosiaali-
ja terveysministeriö valmistelee vuoden 2007 
valtion talousarvioon erityisvaltionosuus-
järjestelmään pohjaavan rahoituksen, joka turvaa 
sosiaalialan systemaattisen tiedontuotannon ja 
tarvittavan tutkimustiedon saatavuuden 
palvelujärjestelmän sekä työn sisältöjen ja 
työmenetelmien kehittämisen pohjaksi. Rahoitus 
kanavoidaan sosiaalialan tutkimukseen koko maan 
kattavien sosiaalialan osaamiskeskusten kautta. ”
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SOSIAALIHUOLTOLAKI LINJAA

Vahva yleislaki tavoitteena
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Muistatkos viel 2: Vahvan yleislain arvopohja

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 
taustaperiaatteet (STM Selvityksiä 2010:19, 43−48)

• Yhdenvertaisuus
• Julkinen vastuu
• Universaalisuus
• Sosiaalinen vastuu
• Ennaltaehkäisy
• Normaalius
• Kokonaisvaltaisuus
• Ihmislähtöisyys ja osallisuuden turvaaminen
• Valinnanvapaus
• Avoimuus ja luottamuksellisuus
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Julkinen hyvinvointivastuu – ”sosiaaliturvan 
eettinen periaate” kestää ajassa

• ”Mitä perustavamman laatuiset inhimilliset 
tarpeet ovat uhattuina ja mitä heikommat 
ovat yksilön omat voimavarat selvitä, sitä 
vahvemmat ovat yksilön oikeudet ja sitä 
selkeämpi on julkisen vallan velvollisuus 
järjestää toimeentulo ja sosiaali- ja 
terveyspalvelut.”

(Oikeus ja kohtuus 2006, 26)  
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http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193931

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193931


Muistatkos viel 3: Ohjaavat linjaukset

Sosiaalihuollon uudistamislinjaukset 1.(2)
(STM Selvityksiä 2010:19, 49−51)

1. Sosiaalinen kestävyys 
Uudistetun sosiaalihuollon tulee olla sosiaalisesti kestävää, tehokasta ja 
vaikuttavaa. Sosiaalihuollon kehittämisessä tulee nostaa keskiöön sen 
merkitys yhteiskunnallisena investointina sekä sosiaalisen koheesion ja 
integraation lisääjänä. Tämä edellyttää vahvojen sosiaalisten oikeuksien 
yhdistämistä aktiiviseen ja omatoimiseen kansalaisuuteen.

2. Hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen  
puuttuminen 

3. Palvelujen saatavuus 
4. Heikoimpien asema
5. Auttaminen ihmisten omassa arkiympäristössä

(…)
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Sosiaalihuollon uudistamislinjaukset 2.(2)
(STM Selvityksiä 2010:19, 49−51)

6. Palveluiden laatu ja asiakkaan asema ja oikeudet

7. Kilpailukulttuurista aitoon yhteistyöhön 

8. Joustava monialainen yhteistyö 

9. Monimuotoistuva sosiaalihuolto

10. Vankka tietoperusta
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TIETOJOHTAMINEN JA TIEDONHALLINTA: 
TUKEVAT KEHITTÄMISTÄ - KAIPAAVAT 
KEHITTÄMISTÄ

Uudistuva sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, sosiaalityö
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Sote-tietojohtamisen kehittäjien 
”päiväunia”? (Vastauksia  Kauppilan kyselyyn helmikuu 2019) 

• Yksi rekisterinpitäjä

• Yhtenäinen tietojärjestelmä 

• Tietojärjestelmä tukee toimintaprosesseja – ei 
päinvastoin!

• Rakenteinen kirjaaminen yhdenmukaistettu

• Yhtenäinen kirjaamisosaaminen varmistettu

• Sote-tietopaketit tutuiksi – sosiaalihuollossakin

• Integroidut palvelut/rajapintapalvelut –kirjaaminen 
selkeästi säädelty ja järjestelmät tukevat toteutusta

”Kun tiedolla johtamisen työvälineet ja tietotuotannon automaatio 

on päivitetty nykyaikaan, aikaa jää tiedon analysointiin eikä 

kaikki aika kulu tiedon tuottamiseen. Päästäisiin aitoon 

tiedolla johtamiseen, arvailujen sijaan.”
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Auts, tietojohtamisen arkea 
sosiaalipalveluissa…

• Sosiaalipalvelujen johto usein vielä ennemmin 
nykyisten tietojärjestelmien ”armoilla” kuin niiden 
kautta ketterästi palveltavana

• Asiakaspalvelutyötä kirjataan manuaalisestikin
• Yhteisen tilannekuvan tarve – ei yleensä järjestelmän 

avulla kovin näppärästi saa 
• Puuttuu rakenteista kirjaamista edellyttäviä 

tietosisältöjä
• Sote-rajapinnoilla ei välttämättä saada tietovarantoja 

yhteiskäyttöön
• Toiminnan ja talouden tietojen yhdistäminen 

puuttuu tai ontuu
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(Esim. Kauppila 2015)



Digitalisoinnin periaatteet (VM 2017)

• Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti
• Poistamme turhan asioinnin
• Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita
• Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti
• Palvelemme myös häiriötilanteissa
• Pyydämme uutta tietoa vain kerran
• Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä 

sähköisiä palveluita
• Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja 

kansalaisille
• Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle 

omistajan
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Toiveista ja tuumista toimeen
ja duuniin!

• Uudistamisosaamista löytyy ja sitä 
jatkuvasti kehitetään eteenpäin 
yhteistyössä

• Sosiaalihuollon ja sosiaalityön 
uudistaminen on resursoitava ja   
johdettava asiallisesti

• Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat 
mielellään mukana uudistamassa
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Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

www.isonet.fi

Kiitos mielenkiinnostasi

Maksuton ISOuutiset-tilaus tästä linkistä: 
http://isonet.mailpv.net/

http://isonet.mailpv.net/

