
    

              
                    www.ristiinrastiin.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosiaalialan osaamisselvitys kuntatyönantajille. 
Ristiin Rastiin -projektin ja SONet BOTNIAn yhteistyössä teettämän 

selvityksen loppuraportti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

Marjo Keskinen 
Marraskuu 2006 

Ristiin Rastiin -projekti 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulun rekrytointipalvelut 



    

Sisältö  
 
 
1 JOHDANTO……………………………………………………………………………………... 3 
   

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS………………………………………………………………… 4 

 2.1 Kompetenssien laadinta……………………………………………………………………………….. 4 

 2.2 Esihaastattelut ja kompetenssilistojen karsiminen…………………………………………………….. 4 

 2.3 Lomakkeen luominen ja testaus, sekä vastaajien hakeminen………………………………………….. 6 

 2.4 Lomakkeesta saatu palaute……………………………………………………………………………. 6 
 
 

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA METODI………………………………………………………… 8 

 

4 SELVITYKSEN KOHDEJOUKKO JA VASTANNEET……………………………………. 9 

 4.1 Sukupuoli ja työkokemus…………………………………………………………………………….. 10 

 4.2 Seutukunta……………………………………………………………………………………………. 10 

 4.3 Työsektori……………………………………………………………………………………………. 11 

 4.4 Ammattiasema………………………………………………………………………………………... 12 

 

5 TULOKSET……………………………………………………………………………………. 14 

 5.1 Yhteiskunnallinen analyysitaito ja vaikuttamisosaaminen sekä 

          palvelujärjestelmäosaaminen……………………………………………………………………… 14 

 5.1.1 Valtakunnallinen tietoisuus……………………………………………………………………. 14 

 5.1.2 Alueellinen osaaminen………………………………………………………………………… 15 

 5.1.3 Palvelujärjestelmän teoriatuntemus……………………………………………………………. 16 

 5.1.4 Palvelujärjestelmän käytännön hallinta………………………………………………………... 17 

 
 5.2 Reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen............................................................................ 19 

 5.2.1 Itsensä ja henkilöstön johtaminen sosiaalialalla……………………………………………….. 19 

 5.2.2 Palvelujen ja/tai talouden johtaminen sosiaalialalla…………………………………………… 20 

 
 5.3 Sosiaalialan arvot ja eettinen osaaminen…………………………………………………………. 21 

 5.3.1 Eettisyys ja arvo-osaaminen…………………………………………………………………… 21 

 5.3.2 Tasa-arvo-osaaminen sosiaalialalla……………………………………………………………. 22 

 
 5.4 Asiakastyön osaaminen ja yhteisöllinen osaaminen sosiaalialalla……………………………….. 23 

 5.4.1 Kontaktiosaaminen asiakastyössä……………………………………………………………… 23 

 5.4.2 Valmistelu- ja päätöksenteko-osaaminen asiakastyössä……………………………………….. 24 



    

 5.4.3 Yhteisötyön teoriatuntemus……………………………………………………………………. 25

 5.4.4 Yhteisötyön käytännön osaaminen…………………………………………………………….. 25 

  

5.5 Viestintäosaaminen……………………………………………………………………………………. 27 

 5.5.1 Suullinen viestintäosaaminen………………………………………………………………….. 27 

 5.5.2 Kirjallinen viestintäosaaminen………………………………………………………………… 28 

 

6 YHTEENVETO………………………………………………………………………………... 29 

 

7 KIRJALLISUUS ………………………………………………………………………………. 32 

 

 

Liitteet:         ARENE:n kompetenssilista…………………………………………………………………... 33

                   Kirje Perusturvajohtajille………………………………………………………………………35 

                   Saatekirje esimiehille…………………………………………………………………………..36 

                     Kyselylomake…………………………………………………………………………………. 37 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  2  

1 JOHDANTO 

 

Tämän sosiaalialan esimiesten kvalifikaatiokäsityksiä tutkivan selvityksen keskeisenä tavoitteena 

oli kartoittaa SONet BOTNIAn edustamien kuntien esimiesten näkemyksiä ammattikorkeakoulusta 

valmistuneiden sosionomien osaamisesta ja osaamisvajeista. Edessäsi olevassa raportissa käydään 

läpi syksyllä 2006 toteutetun selvityksen tuloksia. 

 

Selvitys toteutettiin yhteistyössä Ristiin Rastiin -projektin* ja SONet BOTNIAn kanssa ja siihen 

osallistuivat SONet BOTNIAn edustamat kunnat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 

Pohjanmaan alueilta, yhteensä 56 kuntaa. Tavoitteena oli saada esimiesasemassa olevilta 

sosiaalialan ammattilaisilta uusinta tietoa sosiaalialan työkentällä vaadittavasta ammatillisesta 

osaamisesta. Pyrkimyksenä oli myös vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla, sillä sosiaaliala on 

tunnetusti varsin naisvaltainen ala. Työntekijöiden näkemyksiä selvittämällä opiskelijoiden 

opiskelumotivaatio kasvaa, kun heidän tiedossaan on, millaista osaamista työelämässä pidetään 

olennaisena ja mitä arvostetaan koulutuksen osalta. Näin opiskelijat uskaltavat ehkä tehdä rohkeita 

ja erilaisia ratkaisuja opinnoissaan. Saatujen tulosten valossa on mahdollista lähteä kehittämään 

sosiaalialan perus- ja täydennyskoulutusta. 

 

Kyselylomake rakentui ARENE:n laatiman sosiaalialan koulutusohjelman kompetenssilistan 

pohjalta. Kysymykset jaettiin seitsemään aihealueeseen, josta jokaisesta oli kaksi kysymystä, joiden 

kahdeksasta vaihtoehdosta vastaajien tuli valita mielestään tärkeimmät kolme. Nuo seitsemän 

aihealuetta olivat: yhteiskunnallinen analyysitaito ja vaikuttamisosaaminen, palvelujärjestelmä-

osaaminen, reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen, sosiaalialan arvot ja eettinen 

osaaminen, asiakastyön osaaminen, yhteisöllinen osaaminen, sekä viestintäosaaminen. Sosiaalialan 

arvot ja eettinen osaaminen sisälsi myös tasa-arvoa koskevia kysymyksiä. Tällä haluttiin osaksi 

selvittää myös sitä, kuinka työntekijät ymmärtävät tasa-arvoon liittyviä asioita. 

 

Lisäksi tällä selvityksellä haluttiin testata Ristiin Rastiin -projektin tilaaman kyselytyökalun 

mahdollisuuksia.  

 

________________________________________________________________________________ 

*) Ristiin Rastiin –projekti on sukupuolten ei-tyypillisten koulutus- ja uravalintojen sekä rohkeiden 
työelämään sijoittumisratkaisujen kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on sukupuolten mukaisen tasa-
arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä sekä naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen. 
Projektissa on mukana seitsemän suomalaista korkeakoulua: Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Seinäjoen ja 
Tampereen ammattikorkeakoulut sekä Tampereen ja Vaasan yliopistot.  
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

2.1 Kompetenssien laadinta 

 

Selvityksessä lähdettiin liikkeelle pohtimalla sosionomin ammatillista osaamista. Noita 

osaamisalueita etsittiin käymällä läpi tämän projektin partnerikorkeakoulujen sosiaalialan 

koulutusohjelmien sisältöjä ja vertailemalla niitä, sekä tutustumalla sosiaalialan 

ammattikorkeakoulutuksen verkoston v. 2001 julkaisemaan Sosionomin ydinosaaminen -kirjaseen. 

Koulutusohjelmien sisällöt löytyivät oppilaitosten internet-sivuilta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

Sosiaali- ja terveysalan yksikön, sosiaalialan koulutusohjelma-vastaavalta sain tiedon 

ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston laatimasta sosiaalialan koulutusohjelman 

kompetensseista. ARENEN:n laatiman listan pohjalta luotiin sittemmin lopullinen kompetenssilista, 

joka toimi pohjana kyselylomakkeessa.  

 

Liitteellä olevaa ARENE:n kompetenssilistaa muokattiin selvitykseemme sopivammaksi. 

Kompetensseihin lisättiin viestintäosaaminen, joka ei ARENE:n määrittelyissä tullut esiin, mutta 

jonka koimme sosiaalialan töissä erittäin tärkeäksi osaamisalueeksi. Lisäksi yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen erotettiin yhteisöllisestä osaamisesta, ja yhdistettiin yhteiskunnallisen analyysitaidon 

kanssa. Yhteisöllinen osaaminen jätettiin yksin omaksi osaamisalueekseen ja koko sen mukanaoloa 

pohdittiin pitkään, sillä koimme, että yhteisötyö on yksi sosiaalityön menetelmistä, siinä missä 

esimerkiksi perhetyökin. Muita sosiaalityön menetelmiä ei ARENE:n kompetenssilistalla mainita. 

Kompetenssijaon muuttamista kokonaan suunniteltiin myös, siten, että reflektiivinen kehittämis- ja 

johtamisosaaminen olisi muutettu pelkäksi johtamisosaamiseksi ja kehittämisjohtaminen olisi 

liitetty yhteisölliseen osaamiseen, jolloin yhteisölliseen osaamiseen olisi saatu 

kehittämisnäkökulma, sillä yhteisötyö on kovin pitkälle kehittämistyötä. Kompetenssijako 

päädyttiin kuitenkin pitämään sellaisena kuin se oli ennen esihaastatteluja.  

 

 

2.2 Esihaastattelut ja kompetenssilistojen karsiminen 

 

Esihaastattelujen tarkoituksena oli saada jo laadittuihin kompetenssilistoihin työnantajien 

näkökulmaa. Haastatteluja tehtiin yhteensä seitsemän, kuusi Seinäjoella ja yksi Kurikassa. 

Esihaastateltavat poimittiin tarkoituksella sosiaalialan eri sektoreilla, jotta saataisiin 

mahdollisimman kattavasti näkökulmia sosiaalialan työkentältä. Haastatteluissa käytiin läpi 

ARENE:n laatimaa sosiaalialan koulutusohjelman kompetenssilistaa. Haastateltavilta kysyttiin,  
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mitä heidän mielestään nuo kompetenssit pitävät sisällään ja mitä se tarkoittaa heidän työssään, sekä 

mitä vastavalmistuneen tulisi kunkin aihealueen kohdalla hallita, että hän pärjäisi haastateltavan 

työssä. Haastatteluissa oli myös tarkoitus saada jaettua kompetensseja pienemmiksi osa-alueiksi.  

 

Yhteisöllinen osaaminen nousi esihaastatteluissakin ongelmakohdaksi. Haastatteluja tehdessäni viisi 

seitsemästä haastateltavasta koki yhteisöllisen osaamisen tulevan esiin jo muissa kompetensseissa, 

ja ihmettelivät sen mukanaoloa erillisenä kompetenssina. Asiasta keskusteltiin ja lopulta päädyttiin 

siihen, että yhteisöllinen osaaminen pidetään mukana lomakkeella, sillä kysely pohjautuu 

kokonaisuudessaan ARENE:n laatimiin sosiaalialan kompetensseihin. 

 

Esihaastattelujen jälkeen kompetenssilistojen alle kerääntyneistä asiakohdista karsittiin 

päällekkäisyydet ja huomattiin, että jonkinlainen kompetenssien alakohtiin jako olisi paikallaan, 

sillä asiaa tuli haastatteluissa ilmi paljon. Kompetenssit olisivat myös helpommin ymmärrettävissä, 

kun jokainen niistä olisi jaettu kahteen selkeyttävään osa-alueeseen. Lopulta päädyttiin 

seuraavanlaiseen jakoon:  

1. Yhteiskunnallinen analyysitaito ja vaikuttamisosaaminen  

- valtakunnallinen tietoisuus  < > alueellinen osaaminen 

2. Palvelujärjestelmäosaaminen  

- palvelujärjestelmän teoriatuntemus < > käytännön hallinta 

3. Reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen  

- itsensä ja henkilöstön johtaminen < > palvelu ja/tai talousjohtaminen 

4. Sosiaalialan arvot ja eettinen osaaminen  

- eettisyys ja arvo-osaaminen < > tasa-arvo-osaaminen 

5. Asiakastyön osaaminen  

- asiakastyön kontaktiosaaminen < > valmistelu- ja päätöksenteko-osaaminen 

6. Yhteisöllinen osaaminen  

- yhteisötyön teoriatuntemus < > yhteisötyön käytännön osaaminen  

7. Viestintäosaaminen  

- suullinen < > kirjallinen viestintä  
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2.3 Lomakkeen luominen ja testaus sekä vastaajien hakeminen 

 

Kompetenssilistojen muokkauksen jälkeen aloitettiin varsinaisen kyselylomakkeen valmistelu, 

ensin Wordiin, josta valmisteltu ja viimeistelty lomake oli sitten helppo luoda e-lomakeohjelmaan. 

Lomakkeen luominen onnistui vaivattomasti, mutta sen testauttamisessa tuli eteen ongelmia, joiden 

vuoksi oltiin yhteydessä ohjelman luoneeseen yhtiöön, jonka taholta havaitut ongelmat hoidettiin 

nopeasti, eikä testaamisessa havaitut ongelmat aiheuttaneet viivytystä kyselyn toteuttamisessa.  

Samaan aikaan kun lomaketta luotiin internetiin, lähetettiin kuntien Sosiaalijohtajille 

sähköpostiviesti, joissa heille kerrottiin tästä selvityksestä ja sen tavoitteista, sekä pyydettiin heitä 

luovuttamaan kolmen alaisensa yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite), että heihin voitaisiin olla 

yhteydessä selvityksen tiimoilta. Etelä-Pohjanmaan alueen Sosiaalijohtajia lähestyttiin liitteenä 

olevalla sähköpostikirjeellä elokuun 7. päivä. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Sosiaalijohtajat 

saivat viestin sähköpostitse elokuun 14. päivä, jolloin lähetettiin myös ensimmäiset muistutusviestit 

niihin kuntiin, joista ei vielä ollut tullut vastausta. Seuraavat muistutusviestit lähetettiin 17., 21., 23., 

28. ja 30. elokuuta. Viestiin jätti vastaamatta lopulta 12:n kunnan sosiaalijohtajat.   

 

 

2.4 Lomakkeesta saatu palaute 

 

Palaute oli kannustavaa ja positiivista. Jotkut vastaajat antoivat palautetta lomakkeesta ja toiset 

kirjoittivat mielipiteitään yleisesti koulutuksesta tai työntekijöiden osaamistarpeista sosiaalialalla. 

Toiset kokivat lomakkeen mielenkiintoisena ja hyvin laadittuna, toiset taas pitivät mahdottomana 

nostaa kolme vaihtoehtoa muiden edelle, kun kaikki olivat tärkeitä. Joillakin vastaajilla oli ollut 

ongelmia tekniikan kanssa, ja jotkut eivät olleet ymmärtäneet miten vastaaminen luonnistuu. 

Kysymykset olivat joidenkin vastaajien mielestä vaikeasti ymmärrettävissä ja joitakin kysymyksiä 

oli vaikea ajatella omalle sektorille. 

 

Tässä poimintoja vastaajien palautteista: 

 

”Hyvin laadittu kysely!!” 

 

”Olipa miettimistä, koska vaihtoehdoista löytyi niin useita sopivia kohteita. Mielenkiintoinen.” 
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”Mahdotonta valita kolme parasta vaihtoehtoa. Vaihtoehdot joko liian lähellä toisiaan, tai liian 

erilaisia - vaikea sulkea pois.” 

 

”Vaihtoehdoista joskus voisi valita useamman kuin kolme tai vähemmän” 

 

”Mielenkiintoinen tutkimus, toivottavasti saamme yhteenvetopalautteet” 

 

”Välillä oli vaikea valita monista tärkeistä tekijöistä kolmea tärkeintä. Mitä tarkemmin mietti, sitä 

vaikeampaa se oli. Intuitiolla menin pitkälti...” 

 

”Oli vaikea valita paras vaihtoehto monesta hyvästä vastauksesta. Mielenkiintoinen kyselylomake.” 

 

”Kysymykset olivat mielenkiintoisesti laadittuja” 

 

”Joissakin osioissa oli todella vaikea valita vain kolme, koska kaikki kohdat tuntuivat tosi tärkeiltä.” 

 

”Oli ihan fiksu kysely. Laadittu niin, että ei ole kiireisen ihmisenkään liian hankala vastata ja 

kyselyn sisältö koski ihan arkipäivän työtaitoja mitkä pitäis olla hallinnassa.” 

 

”Hei! Vaikeita kysymyksiä, mutta ihan mielenkiintoisia kohtia pohdittavaksi.” 

 

”Useimpaan kysymykseen olisi halunnut laittaa enemmän kuin kolme vaihtoehtoa!” 

 

”Monet kysymyksistä sisälsivät samoja asiota ja merkityksiä eri sanamuotoa käyttäen.Se vaikeutti 

valintaa ja asiat vaikuttivat hämäävän monimutkaisilta.” 

 

”Etenkin alkukysymykset olivat vaikeasti ymmärrettävissä.” 

 

”Paljon kysymyksiä, joissakin kohdissa valinnan vaikeutta. Tietyt kysymykset vaikeata ajatella 

omalle toiminta-alueelle.” 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA METODI 

 

Tässä selvityksessä haettiin vastausta siihen, millaista osaamista valmistuvalla sosionomilla tulisi 

olla siirtyessään työelämään. Kuntien hyvinvointisektorin esimiehiltä kysyttiin, millaista osaamista 

he pitävät tärkeänä eri kokonaisuuksien osalta. Kokonaisuudet, joita kysymykset koskivat, olivat 

seuraavat: valtakunnallinen tietoisuus, alueellinen osaaminen, palvelujärjestelmän teoriatuntemus, 

palvelujärjestelmän käytännön hallinta, itsensä ja henkilöstön johtaminen sosiaalialalla, palveluiden 

ja/tai talouden johtaminen sosiaalialalla, eettisyys ja arvo-osaaminen, tasa-arvo-osaaminen 

sosiaalialalla, kontaktiosaaminen asiakastyössä, valmistelu- ja päätöksenteko-osaaminen 

asiakastyössä, yhteisötyön teoriatuntemus, yhteisötyön käytännön osaaminen, suullinen 

viestintäosaaminen sekä kirjallinen viestintäosaaminen. Jokainen kokonaisuus oli jaettu kahdeksaan 

osaamisalueeseen/ taitoon, joista vastaajien tuli valita mielestään tärkeimmät/ keskeisimmät kolme.  

 

Tutkimuksen varsinaiset tulokset on esitetty tulosluvussa prosenttijakaumakuvioiden avulla. Koska 

kyselymuotona oli 103 henkilölle esitetyt monivalintakysymykset, on huomautettava, että teknisesti 

tutkimusyksikkönä ovat henkilöiden priorisoimat vastausvalintatapaukset.  Kuvioissa esitetään 

vastaajien kolmen vastausvalinnan joukon prosentuaalinen jakauma kysymyskohtaisesti. Jos siis 

kysymykseen on vastannut 103 henkilöä valitsemalla kolme vaihtoehtoa kahdeksasta, on 

vastausvalintatapausten määrä 103 x 3 eli 309 tapausta. Jos taas esim. viisi henkilöä vastaajista on 

valinnut vain kaksi vastausvaihtoehtoa kolmen sijaan, on tapausten määrä kysymyksessä (98 x 3) + 

(5 x 2) eli 304. Puuttuvia tapauksia on tällöin 5. Selvyyden vuoksi taulukoiden yhteydessä on 

esitetty kolme tunnuslukua: vastaajien lukumäärä, valintojen (eli vastaustapausten) lukumäärä ja 

puuttuvien tapausten lukumäärä. Tiivistäen vastaustapausten jakauma kysymyksessä kertoo sen, 

mitkä vaihtoehdot priorisoituvat vastaajien keskuudessa, jos heille annetaan tehtäväksi valita kolme 

tärkeintä, kahdeksasta mahdollisesta vaihtoehdosta. 
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4 SELVITYKSEN KOHDEJOUKKO JA VASTANNEET 

 

Selvityksen kohdejoukko muodostui SONet BOTNIAn alueella sosiaalialan esimiestehtävissä 

toimivista henkilöistä. Saatekirje lähetettiin sähköpostitse yhteensä 150:lle henkilölle, joista naisia 

oli 141 ja miehiä 9. Kuntien Sosiaali-/Perusturvajohtajia lähestyttiin ensin asian tiimoilta (Liite 1), 

ja sen jälkeen lähetettiin saatekirje (Liite 2), henkilöille, joiden yhteystiedot saatiin 

Sosiaalijohtajilta. Koko SONet BOTNIAn alueen Sosiaali-/ Perusturvajohtajista yhteensä 43 vastasi 

sähköpostitse lähetettyyn viestiin, 12:den jättäessä kokonaan vastaamatta. Vastaamatta jättäneiden 

kuntien kohdalla arvottiin henkilöt, joille lähetettiin kyselylinkin sisältävä saatekirje. 

 

Saatekirjeet lähetettiin tiistaina 5. syyskuuta kuntiin, joiden Sosiaalijohtajat olivat vastanneet 

viestiin ja antaneet alaistensa yhteystiedot. Niiden kuntien esimiehet, joiden yhteystiedot etsittiin 

kuntien kotisivuilta, saivat saatekirjeen maanantaina 11. syyskuuta, jolloin myös lähetettiin 

ensimmäinen muistutus edellisellä viikolla viestin saaneille. Yhteinen muistutus ja ilmoitus 

vastausajan pidentämisestä lähetettiin kaikille vastaajille perjantaina 15. syyskuuta. Ensimmäisen 

viikon aikana kyselyyn kävi vastaamassa 45 henkilöä, toisen viikon aikana 49 ja viimeisellä viikolla 

9 henkilöä. 

 

Etelä-Pohjanmaalla saatekirjeitä lähetettiin 77, Keski-Pohjanmaan alueella 35 ja Pohjanmaan 

alueella 38 kappaletta. Kuviossa 1 nähdään saatekirjeen saaneet seutukuntiin jaettuina.  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 1. Saatekirjeen saaneet seutukunnittain.(n=150) 

12

15

18
17

16

9
11

21

13

7

11

0

5

10

15

20

25
Härmänmaa
Järviseutu
Kaustisen seutu
Kokkolan seutu
Kuusiokunnat
Kyrönmaa
Pietarsaaren seutu
Seinänaapurit
Suupohja
Suupohjan rannikkoseutu
Vaasan seutu



  9  

4.1 Sukupuoli ja työkokemus 

 

Kyselyyn vastanneista esimiehistä 95 oli naisia ja kahdeksan miehiä. Miesten osuus vastaajista oli 

siis 7,8% ja naisten 92,2%. Koska miesten osuus vastaajista oli niin vähäinen, koettiin turhaksi 

lähteä vertailemaan naisten ja miesten vastauksia keskenään.  

Suurin osa vastaajista oli toiminut sosiaali- ja terveysalan tehtävissä 16 vuotta tai enemmän, sillä 

alalla 16-24 vuotta ja yli 25 vuotta toimineiden osuus koko vastaajajoukosta oli 73,8%. Yli 25 

vuotta alalla toimineiden osuus vastaajista oli 42,7%. 8-15 vuotta alalla toimineiden osuus 

vastaajajoukosta oli 18,4% ja 1-7 vuotta toimineiden osuus vain 7,8%. Kuviosta 2 nähdään 

vastaajajoukon jakautuminen alalla toimittujen työvuosien mukaisesti.  

 

   
  Kuvio 2. Vastaajat jaettuna työvuosien mukaan.  

 

 

4.2 Seutukunta 

 

Seutukuntakysymys oli lomakkeen kysymyksistä se, mihin jätettiin eniten vastaamatta. Vastaajista 

12 jätti kokonaan valitsematta pudotusvalikosta seutukunnan, jossa on töissä.  

Kuviossa 3 on kuvattuna vastaajamäärät jokaisesta seutukunnasta. Seinänaapureiden vastaajajoukko 

on siis suurempi esihaastatteluiden vuoksi. Aktiivisimmin kyselyyn vastattiin Suupohjan 

rannikkoseudulla, jossa vastausprosentiksi tuli täydet 100%. Kuviossa 4 nähdään vastausprosentit 

seutukunnittain.  
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Kuvio 3. Vastaajamäärät seutukunnittain.  

 

 
 Kuvio 4. Vastausprosentit seutukunnissa. 

 

 

4.3 Työsektori 
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sosiaalityön, mielenterveys-/päihdetyön sektoreilla toimi vastaajista yhteensä 17,6%. 3,9% 

vastaajista valitsi ”Joku muu, mikä?” vaihtoehdon. Nuo ihmiset toimivat kotihoidossa, 

kotipalvelussa sekä kehitysvammaisten ja vajaatyökuntoisten työtoiminnassa. Yksi heistä vastasi 

koko perusturvan tehtävistä. 

 

Kuvio 5. Vastaajat sektoreittain. 
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Kyselyyn vastanneista miehistä 75% toimi johtajana/ päällikkönä omalla toimintasektorillaan. 

92:stä naispuolisesta kysymykseen vastaajasta 53,3% oli johtajia tai päälliköitä. Vastaavia ohjaajia 

naisvastaajista oli 22,9%.  

 

 
 Kuvio 6. Vastaajat ammattiasemansa mukaan. 
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5 TULOKSET 

 

Kyselylinkin sisältävä saatekirje lähetettiin yhteensä 150:lle sosiaalialan esimiestehtävissä 

toimivalle henkilölle. Kyselyyn kävi kolmen viikon aikana vastaamassa 103 esimiestä. 

Vastausprosentiksi saatiin näin ollen 68,7%.  

Kuvioissa esitetyt prosenttiluvut kertovat, kuinka suuri osa vastaajista on valinnut kyseisen 

vaihtoehdon.  

 

5.1 Yhteiskunnallinen analyysitaito ja vaikuttamisosaaminen sekä    

       palvelujärjestelmäosaaminen 

 

Yhteiskunnalliseen analyysitaitoon ja vaikuttamisosaamiseen liittyvät kysymykset jaettiin 

lomakkeessa valtakunnalliseen tietoisuuteen ja alueelliseen osaamiseen. Valtakunnallisella 

tietoisuudella tarkoitettiin yleistä tietämystä yhteiskunnasta, sen kehityksestä ja nykytilasta ja 

alueellisella osaamisella oman lähitoimintaympäristön tunnistamista ja hallitsemista, sekä siinä 

vaikuttamista.  

Palvelujärjestelmäosaaminen puolestaan jaettiin palvelujärjestelmän tuntemiseen sekä sen 

hallintaan. Palvelujärjestelmän tuntemisella tarkoitettiin yhteiskunnan sosiaalipalvelujärjestelmän 

teoreettista osaamista ja hallinnalla sosiaalipalvelujärjestelmän hallitsemista käytännön työssä, 

esimerkiksi asiakastilanteissa. 

 

5.1.1 Valtakunnallinen tietoisuus 

 

Kuviosta 7 nähdään, että vastausvaihtoehdoista nousee kaksi selkeästi erilleen muista. Vastaajat 

valitsivat eniten vastausvaihtoehtoa ”Seuraa oman sektorinsa uudistuksia ja keskustelua”. 

Vastaajista 77,7% valitsi vaihtoehdon yhdeksi olennaisimmista osaamisalueista. Toinen 

vastausvaihtoehto, jota valittiin selkeästi muita enemmän, oli vastausvaihtoehto ”Tuntee palvelujen 

kehittämisen painopistealueet valtakunnallisesti”. Tätä vastausvaihtoehtoa piti 63,1% vastaajista 

yhtenä tärkeimmistä. Selkeästi vähiten valittiin vastausvaihtoehtoja ”Tuntee oman sektorin 

palvelumallit lähinaapurivaltioissa” ja ”Hahmottaa palvelukäytäntöjen poliittisen taustan”. Niiden 

kannatus oli todella vähäistä, molempia vaihtoehtoja valitsi vain 3,9% vastaajista.  
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Kuvio 7. Vastaajien valinnat valtakunnallinen tietoisuus -kysymykseen 
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Kuvio 8. Valintojen jakautuminen ”Alueellinen osaaminen” kysymyksessä. 
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Kuvio 9. ”Palvelujärjestelmän teoriatuntemus” kysymyksen valintojen jakautuminen vaihtoehtojen 
välillä. 
 

 

5.1.4 Palvelujärjestelmän käytännön hallinta 
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Kuvio 10. Vastaajien valinnat ”Palvelujärjestelmän tunteminen” kysymyksessä.   
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5.2 Reflektiivinen kehittämis- ja johtamisosaaminen 

 

Reflektiiviseen kehittämis- ja johtamisosaamiseen liittyvät kysymykset jaettiin lomakkeessa itsensä 

ja henkilöstön johtamiseen, sekä palveluiden ja/tai talouden johtamiseen. Molempien kysymysten 

kohdalla vastaajien valinnat jakaantuivat useamman vaihtoehdon välillä.  

 

5.2.1 Itsensä ja henkilöstön johtaminen sosiaalialalla 

 

Itsensä ja henkilöstön johtaminen -kysymyksessä vastaajat valitsivat eniten vaihtoehtoa ”Pitää 

työyhteisön toimivana ja hyvinvoivana”, kuten nähdään kuviosta 11. Vaihtoehdon valitsi yhdeksi 

tärkeimmistä osaamisalueista peräti 58,4% vastaajista. 47,5% vastaajista piti ”Tuntee yksikön ja 

arvostaa sen perustehtävää” vastausvaihtoehtoa yhtenä tärkeimmistä osaamisalueista. Vastaajista 

vain 11,9% valitsi vaihtoehdon ”Toimii työntekijöiden äänitorvena ylös ja ulos” yhdeksi 

tärkeimmistä. Myöskään ”Kykenee nopeisiin päätöksiin” vastausvaihtoehto ei saanut vastaajilta 

paljoa kannatusta, vain 14,8% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon yhdeksi tärkeimmistä. Kuviosta 

11 nähdään vastaajien valintojen jakautuminen melko tasaisesti useamman vaihtoehdon välillä. 

 

Kuvio 11. Vastaajien valinnat ”Itsensä ja henkilöstön johtaminen” kysymyksen 
vastausvaihtoehtojen välillä.  
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5.2.2 Palvelujen ja/ tai talouden johtaminen sosiaalialalla 

 

Kuviossa 12 on kuvattuna vastaajien valinnat vaihtoehtojen välillä. Tässä kysymyksessä kolmea 

vastausvaihtoa valittiin vastaajien toimesta lähes yhtä paljon. Vastaajista 51,5% valitsi vaihtoehdon 

”Kykenee organisoimaan palveluja” ja 50,5% vaihtoehdon ”Osaa kohdentaa talousresursseja 

yhdeksi tärkeimmästä. Vaihtoehdon ”Erottaa tärkeät ja kiireelliset tehtävät vähemmän kiireisistä” 

valitsi kolmen tärkeimmän joukkoon vastaajista 55,4%. Vastaajista 41,6% piti vaihtoehtoa ”Osaa 

laatia pidemmän ajan suunnitelmia ja kustannuslaskelmia” yhtenä tärkeimmistä osaamisalueista 

palvelu- ja talousjohtamisessa.  

Vähiten vastaajat valitsivat vaihtoehtoja ”Ymmärtää palvelujen tuotteistamista” ja ”Osaa seurata 

kirjanpitoa/ tilinpäätöstä”. Jommankumman näistä vaihtoehdoista valitsi vastaajista 31,6%. 

 

Kuvio 12. Vastaajien valinnat ”Palvelu- ja talousjohtaminen” kysymyksessä. 
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5.3 Sosiaalialan arvot ja eettinen osaaminen 

 

Sosiaalialan arvoihin ja eettisyyteen liittyvät kysymykset jaettiin lomakkeessa kahteen 

kysymykseen, joista toinen koski eettisyyttä ja arvo-osaamista ja toinen tasa-arvo-osaamista 

sosiaalialalla. Silmiinpistävää eettisyyttä ja arvo-osaamista koskevassa kysymyksessä oli, että vain 

16% vastaajista piti asiakkaan yksityisyyden suojaamista yhtenä tärkeimmistä osa-alueista.  

 

5.3.1 Eettisyys ja arvo-osaaminen 

 

Kuviosta 13 nähdään, että eettinen arvo-osaaminen -kysymyksessä vastaajat valitsivat eniten 

vaihtoehtoa ”Ottaa vastuun ratkaisuistaan”. Vastaajista 57% valitsi vaihtoehdon yhdeksi 

olennaisimmista. Vastaajista 56% valitsi vaihtoehdon ”Tukee asiakkaan itsenäisyyttä ja 

elämänhallintaa” yhdeksi tärkeimmistä ja 50% vastaajista valitsi ”Kykenee toimimaan 

arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa” vaihtoehdon tärkeimpien osaamisalueiden joukkoon. Vähiten 

vastaajat valitsivat vaihtoehtoja ”Suojaa asiakkaan yksityisyyttä”, jota piti yhtenä tärkeimmistä vain 

16% vastaajista ja ”Kykenee pitämään omat vakaumukset työstään erillään” jonka valitsi yhdeksi 

tärkeimmistä myös vain 16% vastaajista. Vastaajista 17% piti vaihtoehtoa ”Edistää asiakkaan 

sosiaalista osallisuutta” yhtenä tärkeimmistä osa-alueista eettisen arvo-osaamisen kohdalla. 

 

 
Kuvio 13. Valinnat vastausvaihtoehdoittain ”Eettinen arvo-osaaminen” kysymyksessä. 
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5.3.2 Tasa-arvo-osaaminen sosiaalialalla 

 

Tasa-arvokysymyksen vastausvaihtoehdoista erottuu valintojen perusteella selkeäsi eniten valintoja 

saanut vaihtoehto, sekä selkeästi vähiten valintoja saanut vaihtoehto, kuten kuviosta 14 nähdään. 

Vastaajista peräti 81% valitsi vaihtoehdon ”Kunnioittaa yksilön ainutkertaisuutta” yhdeksi 

tärkeimmistä osaamisalueista tasa-arvo-osaamisessa. Seuraavaksi eniten, 57% vastaajista valitsi 

vaihtoehdon ”Suhtautuu tasa-arvokysymyksiin realistisesti” yhdeksi olennaisimmista. Vähiten 

kannatusta vastaajilta saivat vaihtoehdot ”Ei vertaa miehiä ja naisia keskenään”, ”Pyrkii 

muuttamaan asiakkaiden ennakkoasenteita” ja ”On toiminnassaan sukupuolineutraali”. Vastaajista 

vain 23% valitsi jonkun näistä vaihtoehdoista kolmen tärkeimmän osaamisalueen joukkoon. 

 

 
Kuvio 14. ”Tasa-arvo-osaaminen” kysymykseen vastanneiden valinnat.  
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5.4 Asiakastyön osaaminen ja yhteisöllinen osaaminen sosiaalialalla 

 

Asiakastyön osaamiseen liittyvät kysymykset jaettiin lomakkeessa asiakastyön kontaktiosaamiseen 

sekä valmistelun ja päätöksenteon osaamiseen. Kontaktiosaamisella tarkoitettiin asiakkaan/ 

asiakasryhmän kohtaamistilanteita ja niihin liittyvää osaamista. Valmistelu- ja päätöksenteko-

osaamisella viitattiin päätösprosessin eri vaiheisiin, valmistelusta tiedoksiantoon.  

Yhteisölliseen osaamiseen liittyvät kysymykset jaettiin lomakkeessa yhteisötyön 

teoriatuntemukseen ja käytännön osaamiseen. Yhteisötyön teoriaosaamisella tarkoitettiin 

monikulttuurisuuden ja yhteisöjen taustojen tuntemista. Käytännön osaamisella tarkoitettiin 

yhteisöjen ohjaamista sosiaaliseen vastuullisuuteen, yhteisötyön hallitsemista käytännössä.  

 

5.4.1 Kontaktiosaaminen asiakastyössä 

 

Kuviosta 15 voidaan nähdä, että vastaajista 67,3% valitsi vastausvaihtoehdon ”Huomioi asiakkaan 

tarpeet ja voimavarat” yhdeksi keskeisimmistä osaamisalueista asiakastyössä. Vastaajista 54,5% 

valitsi vaihtoehtoja ”Kuuntelee asiakasta” ja ”Tukee asiakasta itsenäiseen toimintaan” kolmen 

tärkeimmän osaamisalueen joukkoon. Vähiten kannatusta vastaajilta sai vaihtoehto ”Etenee 

asiakkaan asettamien tavoitteiden mukaisesti”, jonka valitsi vastaajista vain 9,9%. 

 
Kuvio 15. Vastaajien valinnat asiakaskontaktiosaamisen tärkeimmiksi osaamisalueiksi. 
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5.4.2 Valmistelu- ja päätöksenteko-osaaminen asiakastyössä 

 

Kuviosta 16 nähdään, että vastaajat valitsivat vähiten vaihtoehtoa ”Kykenee tekemään 

yksiselitteisiä päätöksiä”, jota valitsi vain 5% vastaajista. Vaihtoehto ”Kykenee nopeisiin 

päätöksiin” sai toiseksi vähiten kannatusta vastaajien toimesta. Eniten vastaajat valitsivat 

vaihtoehtoa ” Tekee moniammatillista yhteistyötä asiakkaan hyväksi”, vaihtoehdon valitsi yhdeksi 

tärkeimmistä 72,3% vastaajista. Vaihtoehdot ”Tuntee lainsäädännön, johon päätökset nojaavat” ja 

”Ottaa selvää asioista, joihin ei osaa vastata” saivat tasaisesti kannatusta. Ensin mainitun valitsi 

vastaajista 46,5% ja jälkimmäiseksi mainitun 44,6% vastaajista. Kuviosta 16 nähdään vielä 

valintojen jakautuminen kaikkien vastausvaihtoehtojen välillä.  

 

Kuvio 16. Vastaajien valinnat valmistelu- ja päätöksenteko-osaamisen tärkeimmiksi 
osaamisalueiksi. 
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5.4.3 Yhteisötyön teoriatuntemus 

 

Yhteisötyön teoriaosaaminen-kysymyksen vastausvaihtoehdoista vähiten valittiin vaihtoehtoja 

”Hallitsee yhteisötyön ja yhteisöaktivoinnin teoriaperusteet” ja ”Tuntee järjestötoiminnan 

perinteen”. Näistä ensin mainitun valitsi 5% vastaajista ja jälkimmäiseksi mainitun 6,9% vastaajista. 

Eniten valittiin vaihtoehtoja ”Tiedostaa monikulttuuristuvan yhteiskunnan haasteet sosiaalialan 

toiminnalle”, jonka valitsi 70,3% vastaajista ja ”Tiedostaa eri yhteisöjen toimintatapoja”, jonka 

valitsi 69,3% vastaajista. Vastausvaihtoehdoista erottuu selkeästi vielä vaihtoehto ”Tuntee 

kulttuurin, yksilön ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutteiset tekijät”, jonka valitsi 57,4% vastaajista.  

Kuviosta 17 voidaan tarkastella valintojen jakautumista vastausvaihtoehtojen välillä. 

 

Kuvio 17. Vastaajien valinnat ”Yhteisötyön teoriatuntemus” kysymyksessä.  
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vaihtoehtoa ”Ottaa asiakastyössä huomioon yksilön ja yhteisön kulttuuritaustan”. Vaihtoehdon 

valitsi vastaajista 54,9%. Vähiten vastaajat valitsivat vaihtoehtoa ”Osaa monikulttuurisen 

ohjaustyön taitoja” ja ”Vahvistaa toiminnallaan kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä”. 18,6% 

vastaajista valitsi jommankumman vaihtoehdon yhdeksi tärkeimmistä. Kuviosta 18 nähdään vielä 

valinnat kaikkien vastausvaihtoehtojen välillä.  

 

Kuvio 18. Vastaajien valinnat tärkeimmiksi osaamisalueiksi yhteisötyön käytännön osaamisessa.  
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5.5 Viestintäosaaminen 

 

Viestintäosaaminen jaettiin lomakkeessa suulliseen ja kirjalliseen viestintäosaamiseen. 

Huomioitavaa on, että toisen kotimaisen ja vähintään yhden vieraan kielen niin suullinen, kuin 

kirjallinenkin ilmaisu saivat vastaajilta vähiten kannatusta.  

 

5.5.1 Suullinen viestintäosaaminen 

 

Tärkeimmäksi osaamisalueeksi nousi vaihtoehto 79:llä valinnallaan vaihtoehdon ”Osaa toimia 

neuvottelutilanteissa”, jonka valitsi vastaajista 78,2%. 48,5% vastaajista valitsi jommankumman 

vaihtoehdoista ”Osaa esiintyä ja valmistella esiintymistilanteen” ja ”Kykenee muuttamaan 

ilmaisumuotoa kuulijan mukaan”, yhdeksi tärkeimmistä suullisessa viestinnässä. Kuviosta 19 

nähdään, että kolmen eniten valitun vaihtoehdon jälkeen valintamäärät laskevat melko tasaisesti.  

 

Kuvio 19. Vastaajien valinnat tärkeimmiksi suullisen viestinnän osaamisalueiksi. 
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5.5.2 Kirjallinen viestintäosaaminen 

 

Eniten vastaajat valitsivat vaihtoehtoa ”Kykenee ilmaisemaan asioita ytimekkäästi”, vaihtoehdon 

valitsi yhdeksi tärkeimmistä 61,4% vastaajista. Vaihtoehdon ”Osaa käyttää Word- tai muuta 

tekstinkäsittelyohjelmaa” tai ”Omaa monipuoliset tiedonhankintataidot” valitsi vastaajista 55,4%. 

41,6% vastaajista piti vaihtoehtoa ”On kiinnostunut kehittämään kirjallisia viestintätaitojaan” 

yhtenä tärkeimmistä. Sen sijaan suullisen viestinnän tavoin toisen kotimaisen ja vähintään yhden 

vieraan kielen ilmaisu sai vastaajilta vähiten kannatusta. Toiseksi vähiten vastaajat valitsivat 

vaihtoehtoa ”Osaa hyödyntää tiedotusvälineitä työssään”. Viestintäkontaktien solmiminen ja 

tiedotusvälineiden hyödyntäminen työssä sai vain vähän kannatusta myös suullisessa 

viestintäosaamisessa. Kuviosta 20 voidaan vielä tarkastella valintamääriä vastausvaihtoehdoittain.  

 

Kuvio 20. Vastaajien valinnat keskeisimmiksi osaamisalueiksi kirjallisen viestinnän osalta. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän selvityksen jokaisessa kysymyksessä nousi esiin yksi tai useampi osaamisalue, jota vastaajat 

valitsivat selkeästi eniten. Seuraavassa on luetteloitu kunkin aihekokonaisuuden kolme tärkeintä 

osaamisaluetta sekä valintojen prosentuaaliset osuudet: 

 

Valtakunnallisessa tietoisuudessa on keskeistä, että työntekijä.. 

• Seuraa oman sektorinsa uudistuksia ja keskustelua (77,7%) 

• Tuntee palvelujen kehittämisen painopistealueet valtakunnallisesti (63,1%) 

• Hahmottaa yhteiskunnan tapahtumat yksilön kannalta (43,7%) 

 

Alueellisessa osaamisessa on oleellista, että työntekijä.. 

• Tuntee toimintaympäristönsä hallinnon ja taloudellisen rakenteen (69,3%) 

• Näkee itsensä osana isoa kokonaisuutta (57,4%) 

• Tekee yhteistyötä naapurikuntien työntekijöiden kanssa (44,6%) 

 

Keskeistä palvelujärjestelmän tuntemisessa on, että työntekijä.. 

• Tuntee oman alueen palvelurakenteen (63,4%) 

• Tuntee yhteiskunnan sosiaalipalvelujärjestelmän kokonaisuuden (60,4%) 

• Pystyy osallistumaan palvelujen kehittämiseen (60,4%) 

 

Palvelujärjestelmän hallitsemisessa keskeistä on, että työntekijä.. 

• Konkretisoi asiakkaalle palvelujärjestelmän mahdollisuudet (69,3%) 

• Huomioi päätösten taloudelliset seuraamukset (37,6%) 

• Tukeutuu tarvittaessa asiantuntijakonsultaatioon (35,6%) 

 

Itsensä ja henkilöstön johtamisessa on oleellista, että työntekijä.. 

• Pitää työyhteisön toimivana ja hyvinvoivana (58,4%) 

• Tuntee yksikön ja arvostaa sen perustehtävää (47,5%) 

• Hallitsee ryhmätyön taitoja (39,6%) 
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Palvelu- ja talousjohtamisessa on keskeistä, että työntekijä.. 

• Erottaa tärkeät ja kiireelliset tehtävät vähemmän kiireisistä (55,4%) 

• Kykenee organisoimaan palveluja (51,5%) 

• Osaa kohdentaa talousresursseja oikeisiin kohteisiin (50,5%) 

 

Eettisessä arvo-osaamisessa on tärkeää, että työntekijä.. 

• Ottaa vastuun ratkaisuistaan (57%) 

• Tukee asiakkaan itsenäisyyttä ja elämänhallintaa (56%) 

• Kykenee toimimaan arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa (50%) 

 

Tasa-arvo-osaamisessa on keskeistä, että työntekijä.. 

• Kunnioittaa yksilön ainutkertaisuutta (81%) 

• Suhtautuu tasa-arvokysymyksiin realistisesti (57%) 

• Huomioi, että aina ei voi menetellä samalla tavalla (44%) 

 

Asiakaskontaktiosaamisessa on keskeistä, että työntekijä.. 

• Huomioi asiakkaan tarpeet ja voimavarat (67,3%) 

• Kuuntelee asiakasta (54,5%) 

• Tukee asiakasta itsenäiseen toimintaan (54,5%) 

 

Valmistelu- ja päätöksenteko-osaamisessa tärkeintä on, että työntekijä.. 

• Tekee moniammatillista yhteistyötä asiakkaan hyväksi (72,3%) 

• Tuntee lainsäädännön, johon päätökset nojaavat (46,5%) 

• Ottaa selvää asioista, joihin ei osaa vastata (44,6%) 

 

Yhteisötyön teoriaosaamisessa on oleellista, että työntekijä.. 

• Tiedostaa monikulttuuristuvan yhteiskunnan haasteet sosiaalialan toiminnalle (70,3%) 

• Tiedostaa eri yhteisöjen toimintatapoja (69,3%) 

• Tuntee kulttuurin, yksilön ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutteiset tekijät (57,4%) 

 

Yhteisötyön käytännön hallitsemisessa on tärkeää, että työntekijä.. 

• Hyödyntää toiminnassaan yhteisöjen voimavaroja (62,7%) 

• Kykenee yhteistyöhön eri kulttuurista tulevien/ olevien ihmisten kanssa (57,8%) 

• Ottaa asiakastyössä huomioon yksilön ja yhteisön kulttuuritaustan (54,9%) 
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Keskeistä suullisessa viestinnässä on, että työntekijä.. 

• Osaa toimia neuvottelutilanteissa (78,2%) 

• Osaa esiintyä ja valmistella esiintymistilanteen (48,5%) 

• Kykenee muuttamaan ilmaisumuotoa kuulijan mukaan (48,5%) 

 

Kirjallisen viestinnän osalta on oleellista, että työntekijä.. 

• Kykenee ilmaisemaan asioita ytimekkäästi (61,4%) 

• Omaa monipuoliset tiedonhankintataidot (55,4%) 

• Osaa käyttää Word- tai muuta tekstinkäsittelyohjelmaa (55,4%) 

 

Tuloksia olisi ollut mielenkiintoista tarkastella eri taustamuuttujien välillä, mutta kysymysten ja 

taustamuuttujien ristiintaulukointi ei antanut sellaisia tuloksia, joista olisi voinut tehdä jotain 

päätelmiä.  

Sukupuolten välillä vastausten vertailua ei olisi ollut mitään syytä tehdä, sillä miesten osuus 

vastaajajoukosta oli niin pieni, että mitään johtopäätöksiä niistä ei voitu tehdä. Vertailusta ei olisi 

ollut mitään hyötyä myöskään eri sektoreiden välillä, sillä joidenkin sektorien työntekijöitä oli 

vastaajien joukossa kovin vähän. Vertailu olisi ollut järkevää vain päivähoidon ja vanhustyön 

työntekijöiden vastausten välillä. Näiden kahden ryhmän vastausten vertailussa ei kuitenkaan 

ilmennyt juurikaan mainitsemisen arvoisia eroja. Joidenkin kysymysten kohdalla oli niin, että 

esimerkiksi kolmanneksi eniten valittu vaihtoehto oli eri vanhushuollon työntekijöillä kuin 

päivähoidon työntekijöillä, mutta näissäkin tapauksissa erot olivat todella pieniä.  

Koska vastaajista niin pieni osa oli toiminut alalla alle 15 vuotta, ei vertailua kannattanut tehdä 

työvuosienkaan kohdalla. Tässäkin tapauksessa vastausten välinen tarkastelu olisi ollut järkevää 

vain kahden ryhmän vastausten välillä. Tässä tehtiin kuitenkin sama havainto kuin sektorien 

kohdalla, eli erot olivat kovin vähäisiä. Eroja oli enemmänkin pitkään alalla työskennelleiden ja alle 

seitsemän vuotta alalla työskennelleiden vastauksissa. Näistä taas ei voida tehdä mitään päätelmiä, 

sillä 25 vuotta tai enemmän alalla työskennelleitä oli vastaajista 44 kun taas alle 7 vuotta alalla 

työskennelleitä oli vastaajissa vain kahdeksan. Vastaukset olisivat siis voineet muuttua hyvinkin 

paljon, jos vastaajamäärät olisivat molemmilla ryhmillä olleet samat. Tilanne oli täysin sama kun 

vertailtiin eri ammattiasemassa olevien vastaajien vastauksia. Hoitajien ja johtajien vastaukset 

poikkesivat kyllä joissakin kohdin toisistaan, mutta hoitajia oli vastaajista vain kolme ja johtajia 55, 

joten vastauksista ei voi da tehdä mitään päätelmiä. Seutukuntien välillä vastaajien valinnoissa ei 

ollut juurikaan eroja. Vaihtoehdot, joita vastaajat olivat valinneet eniten, olivat samat jokaisessa 
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seutukunnassa. Joissakin seutukunnissa valintamäärät tosin jakautuivat tasaisemmin kuin toisissa, 

mutta tämä oli usein yhteydessä seutukunnan pieneen vastaajajoukkoon.  

 

Jotta tuloksia olisi voitu tarkastella taustamuuttujien valossa, olisi vastaajajoukko pitänyt valikoida 

toisella tavalla, kuin mitä tässä selvityksessä käytettiin. Esimerkiksi miehiä ja naisia olisi pitänyt 

valikoida vastaajiin lähes yhtä paljon. Samoin eri sektoreilta olisi pitänyt olla sama määrä vastaajia, 

jotta vastauksia olisi voinut vertailla keskenään eri sektoreiden välillä.  

Ammattiasemien välillä tehtävä vertailu olisi ollut myös mielenkiintoista tehdä, mutta tässä 

selvityksessä se oli täysin mahdotonta. Jotta vertailua olisi voitu tehdä eri ammattiasemien välillä, 

olisi hoitajia/ ohjaajia, vastaavia ohjaajia ja johtajia pitänyt valikoida vastaajiin yhtä paljon. Tässä 

selvityksessä kuitenkin haluttiin vastaajiksi esimiesasemassa olevia henkilöitä, jotka ovat osaltaan 

vastuussa myös uusien työntekijöiden rekrytoinnista.  

 

Selvitys antoi arvokkaita tietoja ja näkemyksiä sosiaalialan kentältä. Vastaajat pysähtyivät 

pohtimaan sosiaalialan ammattilista koulutusta ja työelämään siirtyvien tarvittavaa 

ammattiosaamista. Tämän selvityksen tulokset kiinnostavat varmasti niin valmistuvia sosionomeja, 

kuin koulutuksen järjestäjiäkin. Tulosten valossa koulutusohjelmaa on mahdollista kehittää 

enemmän tämän päivän työelämän tarpeisiin vastaavaksi. Toisaalta opiskelijat voisivat suunnata 

opintojaan sen mukaan, mitä työelämässä vaaditaan ja odotetaan.  

 

Tämän selvityksen rinnalla oli alun perin tarkoitus tehdä selvitystä myös siitä, millainen mielikuva 

sosionomiopiskelijoilla on kunnasta työnantajana. Tarkoitus oli selvittää, onko 

sosionomiopiskelijoilla tietoa millaista työtä he voivat kunnasta saada ja millaisena he näkevät 

oman työllistymistilanteensa tulevaisuudessa. Kahden selvityksen teosta rinnakkain kuitenkin 

luovuttiin ja päätettiin tehdä yksi selvitys kunnolla. Valmistumisen kynnyksellä oleville 

opiskelijoille olisi mielenkiintoista teettää vastaava kysely, kuin mihin kuntatyönantajat tahoillaan 

vastasivat. Opiskelijoiden vastauksista kuvastuu oppilaitoksen lyömä leima siitä, mitä pidetään 

tärkeimpinä ominaisuuksina tiettyjen osaamisalueiden kohdalla. Tämän vuoksi opiskelijoiden ja 

kuntien työntekijöiden vastauksia olisi ollut mukava vertailla keskenään.   

 

 

 

 

 



  32  

7 KIRJALLISUUS 

 

Borgman, M. ym: Sosionomin ydinosaaminen: Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston 

raportti. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto, 2001. Pohjolan Painotuote Oy, 

Rovaniemi. 

 

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen. 

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit. Sosiaalialan koulutusohjelma. [WWW-dokumentti].  

Saatavissa: 

http://www.ncp.fi/ects/materiaali/sosiaalialan%20koulutusohjelman%20kompetenssit%20042006.p

df 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. [WWW-dokumentti]. Saatavissa: 

http://192.84.187.53/sosiaaliala/sosiaalialan_koulutusohjelma.htm 

 

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. [WWW-dokumentti]. Saatavissa: 

http://ops.piramk.fi/web/mm.nsf/lupgraphics/sosiaaliala_ko0506.pdf/$file/sosiaaliala_ko0506.pdf 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Opiskelijapalvelut. [WWW-

dokumentti]. Saatavissa: http://www.samk.fi 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. [WWW-dokumentti]. Saatavissa: 

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Nuorisokoulutus/Sosiaalialan_ko/Tutkinto

koulutus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  33  

Liite 1 
 
Ammattikorkeakoulujen osallistuminen   
eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen 
 
KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET KOMPETENSSIT, 04/2006 
Sosiaalialan koulutusohjelma 
 
Laadintatyön vastuuhenkilö Tuula Rouhiainen-Valo 
Organisaatio Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Osoite Maamiehenkatu 10, 28500 Pori 
Puhelin Puh: 02 - 620 3490 tai 044 -710 3490 
Sähköposti email:tuula.rouhiainen-valo@samk.fi 

  
 
Koulutusohjelmakohtaiset 
kompetenssit 
Sosiaalialan koulutusohjelma 

Osaamisalueen kuvaus 
 

Sosiaalialan eettinen 
osaaminen  
 

Sosionomi (AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset 
periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Hän kykenee 
sosiaalialan ammattien edellyttämään eettiseen reflektioon. Hän 
ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee 
toimimaan arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa. Sosionomi (AMK) 
edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii huono-osaisuuden 
ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista. 
 

Asiakastyön osaaminen 
 

Sosionomi (AMK) osaa luoda ammatillisen ja asiakasta osallistavan 
vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen. Hän ymmärtää asiakkaan tarpeet 
ja voimavarat kontekstisidonnaisesti. Sosionomi (AMK) osaa 
soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä 
tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä. Hän osaa tukea ja ohjata 
tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, 
kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa.  
 

Sosiaalialan 
palvelujärjestelmä-
osaaminen  
 

Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta 
tukevat palvelujärjestelmät ja niihin liittyvän lainsäädännön. Hän 
osaa hahmottaa palveluiden muutoksia ja pystyy osallistumaan 
niiden monipuoliseen kehittämiseen. Hän osaa suunnata ja koota 
tarpeen mukaisia palveluita erilaisissa elämäntilanteissa olevien 
asiakkaiden tueksi, osaa toimia moniammatillisissa verkostoissa ja 
hallitsee palveluohjauksen. 
 

Yhteiskunnallinen 
analyysitaito   
 
 
 
 

Sosionomi (AMK) ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan välisen 
suhteen ja osaa jäsentää ja analysoida sitä erilaisista teoreettisista 
näkökulmista. Hän ymmärtää ihmisten sosiaalisten 
toimintaedellytysten muotoutumisen ja yhteiskunnallisen 
päätöksenteon välisen yhteyden. 
Sosionomi (AMK) osaa jäsentää sosiaalisia ongelmia 
yhteiskunnallisesta viitekehyksestä. 
 

Reflektiivinen kehittämis- 
ja johtamisosaaminen 

Sosionomi (AMK) on sisäistänyt reflektiivisen ja tutkivan työotteen. 
Hän osaa arvioida toimintansa teoreettisia lähtökohtia ja soveltaa 
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 vaihtoehtoisia ajattelu- ja lähestymistapoja. Hänellä on 
käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa tuottaa 
uutta tietoa. Hän osaa toimia työyhteisön aloitteellisena esimiehenä ja 
aktiivisena jäsenenä. Hän osaa kehittää ja johtaa sosiaalialan 
osaamista, työyhteisöjä ja palveluja moniammatillisena yhteistyönä.  
 

Yhteisöllinen osaaminen ja  
yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 
 

Sosionomi (AMK) ymmärtää yhteisöjen toimintaperiaatteita ja 
kulttuureita sekä osaa yhteistyössä muiden kanssa vahvistaa ja luoda 
kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Hän osaa 
toimia erilaisissa kansalais- ja viranomaisverkostoissa ja luoda niitä. 
Sosionomi (AMK) kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen 
arvokeskusteluun ja vaikuttamaan päätöksentekoon yhteistyössä 
asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hän tunnistaa epätasa-
arvoa tuottavia rakenteita ja toimii niiden purkamiseksi. 
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Liite 2 

 

Hyvä Sosiaali-/ Perusturvajohtaja, 

 

Seitsemän korkeakoulun (yliopistoja ja ammattikorkeakouluja) yhteisessä Ristiin Rastiin -

projektissa tehdään selvitystä SONet BOTNIAlle sosiaalialan työnantajien kvalifikaatiokäsityksistä. 

Selvityksessä keskitytään pääosin ammattiosaamiseen, ei yleisiin työelämävalmiuksiin. Pohjanmaan 

kunnista tarvitaan kustakin kolme kyselyyn vastaajaa, joiden tulee olla esimiestason työntekijöitä.  

 

Kyselyllä kartoitetaan esimiesten näkemyksiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamisesta sekä 

osaamisvajeista ja sitä kautta pyritään kehittämään perus- ja täydennyskoulutusta. Kysely 

toteutetaan sähköisessä muodossa elo-syyskuun vaihteessa ja tulokset raportoidaan SONet 

BOTNIAlle, joka vastaa tulosten tiedottamisesta eteenpäin mm. kyselyyn osallistuviin kuntiin.  

 

Toivomme, että saamme Teiltä kolmen esimiestehtävissä toimivan alaisenne yhteystiedot (nimi, 

sähköpostiosoite), ottaaksemme heihin yhteyttä asian tiimoilta. Tiedot voitte palauttaa tämän viestin 

vastaa -komennolla tai osoitteeseen marjo.keskinen@seamk.fi. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Timo Toikko, Kehitysjohtaja, SONet BOTNIA 

Marjo Keskinen, Projektiassistentti, Ristin Rastiin -projekti 
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Liite 3 

 

Hyvä sosiaalialan esimies, 

 

Seitsemän korkeakoulun (yliopistoja ja ammattikorkeakouluja) yhteisessä Ristiin Rastiin -

projektissa tehdään selvitystä SoNetBOTNIAlle sosiaalialan työnantajien kvalifikaatiokäsityksistä. 

Kyselyllä kartoitetaan esimiesten näkemyksiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osaamisesta sekä 

osaamisvajeista, ja sitä kautta pyritään kehittämään perus- ja täydennyskoulutusta.  

 

Olemme olleet aiemmin yhteydessä kuntanne Perusturva-/ Sosiaalijohtajaan, joka ehdotti Teitä 

yhdeksi vastaajaksi kyselyyn. Toivon, että vastaisitte kyselyyn perjantaihin 15. syyskuuta klo 14.00 

mennessä. Lomake löytyy osoitteesta  

 

https://secure.eduix.com/kitkatta/lomakkeet/60/lomake.html  

 

Jokainen vastaaja vastaa lomakkeen kysymyksiin omista lähtökohdistaan, eli oman työn 

vaatimusten näkökulmasta.  

 

Liitteenä olevan lomakkeen avulla lasketaan projektissa mukana olleet yhteistyötahot. Toivon, että 

täytätte lomakkeen oman työnantajanne tiedoin ja palautatte postitse alla olevaan osoitteeseen. 

Lomakkeen palauttaminen ei sido yhteisöänne mihinkään, mutta projektin ESR -rahoitus edellyttää 

osallistujatietojen keräämistä. 

 

Valmis raportti tullaan lähettämään kuntanne käyttöön. 

 

  

Terveisin, 

 

Marjo Keskinen  

projektiassistentti  

Ristiin Rastiin -projekti 
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