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1 Alkusanat 
 

 

Rakenteellisen sosiaalityön merkitys kasvaa. Se on osa sosiaalityön yhteiskunnallista tehtävää.  

Tampereen kaupungin hallinnoima, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet 

BOTNIAn johtama ja koordinoima sekä yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:n ja so-

siaalialan osaamiskeskus liikelaitos – Verson kanssa toteuttama Väli-Suomen alueen SOS II - Sosiaali-

sesti osalliseksi sosiaalityöllä -hanke keskittyy aikuissosiaalityön kehittämiseen. Hankkeen tavoittee-

na on vahvistaa myös rakenteellisen sosiaalityön osaamista ja käytäntöjä Väli-Suomen alueella.  

 

Parhaillaan elämme voimakasta yhteiskunnallista muutosta, jossa sosiaalityö ja sen osana aikuis-

sosiaalityö muotoutuvat historiallisesti uudelleen. Aikuissosiaalityön muutosta muovaavat mm. so-

siaalityön erilaiset traditiot, tutkimustietoon perustuvan itseymmärryksen vahvistuminen, pohjois-

maisen hyvinvointivaltion voimakas rapautuminen, ajankohtainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen 

tilanne sekä sosiaalihuoltoa ohjaavan lainsäädännön, poliitikkojen ja rakenteiden muutokset. Sa-

manaikaisesti meneillään olevan yhteiskunnallisen muutoksen kanssa sosiaalityön työorientaatioita, 

-muotoja sekä –menetelmiä, ja niiden yhteensovittamista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvien 

palvelujen järjestämisen ja –tuotannon rakenteiden kanssa ollaan arvioimassa uudelleen. Tämä on 

erittäin tärkeää, jotta niillä voidaan vastata ennakoituun kehitykseen, ajankohtaisiin yhteiskunnalli-

siin kysymyksiin, asiakkaiden moninaistuviin tarpeisiin, ja heidän elinolosuhteissaan ja elämäntilan-

teissaan kohtaamiin haasteisiin. Nämä muuttavat sosiaalityön painopisteitä ja nostavat esiin tarpei-

ta rakenteelliselle sosiaalityölle. Sekä sosiaalityön uudistuvat tehtävät että muuttuva toimintaympä-

ristö haastavat yksilökeskeiset sosiaalityön lähestymistavat ja luovat perustaa yksilötasoa laajem-

malle rakenteellisen sosiaalityön tarpeelle.   

 

Lisäksi suomalaisen aikuissosiaalityön perinteinen toimintaympäristö kunta, kunnallinen sosiaali-

huolto ja sosiaalityö ovat muutoksessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus, uudistuva Sosiaalihuolto-

laki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen muutos sekä uusien asiakasryhmittäisten toiminta-

tapojen ja erikoistuvien palvelujen uudistukset muokkaavat kunnallista aikuissosiaalityötä.  Sosiaali-

huolto ja sosiaalityö tulevat lähivuosina edelleen olemaan kasvavien palvelutarpeiden ja niukkene-

van työvoiman ristipaineessa. Hyvinvointivaltioon kohdistuvat tiukat talouden resurssipaineet nos-

tavat palvelujärjestelmässämme vahvemmin esiin myös alueellisen tiedontuotannon sekä tutkimuk-

seen ja näyttöön perustuvan sosiaalityön tarvetta.  Sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia 

koskevan tiedon keräämisen ja välittämisen rinnalla kunnissa tarvitaan sosiaalihuollon asiantunte-

muksen hyödyntämistä rakenteellisen sosiaalityön keinoin mm. tiedon viemiseen talousarviovalmis-

teluun ja päätöksentekoon, järjestämissuunnitelmaan ja kehittämiseen. Myös sosiaalityön sisältöi-

hin, kohderyhmiin, menetelmiin ja toimintatapoihin kohdistuu muutospaineita.   

 

Todennetun tiedon mm. vaikuttavuuden arviointiin ja ennakointiin perustuvan tiedon tuottaminen, 

tietoon perustuvien hyvien toimintamallien vieminen päätöksentekoon sekä hyvien tutkimusperus-

taisten käytäntöjen juurruttaminen haastavat paitsi rakenteellisen sosiaalityön, vaativat sen rinnalle 
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myös vahvaa sosiaalihuollon kehittämisen rakennetta, tutkimuksen organisoinnin ja rahoituksen jär-

jestelmää.  Rakenteellisella sosiaalityöllä tulisi kyetä edelleen vahvistamaan ihmisarvoisten elämän-

olosuhteiden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, yhteiskunnallisten ongelmien ja 

niiden edellyttämien palvelutarpeiden ehkäisemistä monialaisessa yhteistyössä sekä ihmisten osalli-

suutta ja valtaistumista toimintaympäristöissään. 

 

SOS II-hankkeen raportti ”Rakenteellinen sosiaalityö” tarkastelee kirjallisuuden ja laajan sosiaalityön 

ammattilaisille kohdennetun webropol-kyselyn pohjalta rakenteellisen sosiaalityön käsitettä, raken-

teellista sosiaalityötä työntekijöiden ja johdon määrittämänä, sen toteuttamista käytännössä sekä 

kehittämis- ja koulutustarpeita. SOS II-hanke on raportissa rakenteellisesta sosiaalityöstä tarttunut 

ajankohtaiseen ja pitkäjänteistä kehittämistä vaativaan haasteeseen, jolla se tukee rakenteellisen 

sosiaalityön käytäntöjen muotoutumista ja juurtumista hankekunnissa. Vaikka yksiselitteisen näke-

myksen puute rakenteen käsitteestä ja rakenteellisen sosiaalityön sisällöstä on hidastanut raken-

teellisen orientaation kehittymistä, julkaisu avaa kokonaisuuteen kootusti tuttuja, uusia ja vielä ke-

hitystyötä tarjoavia näkökulmia. Rakenteellisen sosiaalityön tehtäväalueet, ja niihin kytketyt osaa-

misalueet saavat lukijan pohtimaan myös yhteiskunnallisten muutosprosessien dynamiikkaa ja sen 

hyödyntämistä.  

 

Rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuudet aikuissosiaalityössä nostavat esiin tärkeitä kysymyksiä ja 

valintoja, joilla rakenteellisen sosiaalityön käytäntö osana yksilötyöntekijän ja työyhteisön työtä tu-

levat mahdollisiksi. Jotta rakenteellinen sosiaalityö aikuissosiaalityön käytännössä mahdollistuisi, tu-

lisi siihen tarjota riittävät resurssit ja vahvistaa työntekijöiden ja johdon osaamista koulutuksella ra-

kenteellisesta sosiaalityöstä. SOS II-hankkeen toteuttama kysely rakenteellisesta sosiaalityöstä, toi-

miikin osittain Väli-Suomen alueella toteuttavan rakenteellisen sosiaalityön koulutuskokonaisuuden 

perustana.   

 

Hankkeessa on tehty kartoitus rakenteellisen sosiaalityön tilanteesta aikuissosiaalityössä Väli-

Suomessa. Siinä esitetyt aikuissosiaalityön ammattilaisten, johdon näkemykset rakenteellisesta so-

siaalityöstä, sen käytännöistä ja kehittämistarpeista antavat näkemystä ja suuntaviivoja rakenteelli-

sen sosiaalityön kehittämiseksi.  Ennen kaikkea tehty työ tulee näkymään aikuissosiaalityön ammat-

tilaisten työssä osaamisena, jolla vastataan tulevaisuuden asiakas- ja palvelutarpeiden haasteisiin.  

 

Lämpimät kiitokset Tampereen kaupungin hallinnoijalle ja SOS II-hankkeen ohjausryhmälle, joiden 

tuella tämä rakenteellisen sosiaalityön kartoitus ja raportti on ollut mahdollista toteuttaa.  Toteutus 

on rahoitettu sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman rahoituksella. Kiitos myös yhteistyö-

kumppanillemme, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:lle, jonka sosionomiopiskelijat Lotta Ojapuska 

ja Jenni Romppala ovat osana koulutukseen kuuluvaa TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) 

-harjoittelua koonneet ja osittain analysoineet tehdyn kartoituksen.    

 

Kokonaisuutta ovat rakentaneet ja työstäneet hankejohtaja Päivi Krook ja hankesuunnittelija Maarit 

Pasto SONet BOTNIAsta, joille haluan myös osoittaa kiitokset.  Kiitokset lisäksi kaikille rakenteellisen 
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sosiaalityön kartoitukseen eri vaiheissa osallistuneille ja kyselyyn vastanneille aikuissosiaalityön 

työntekijöiden ja johdon edustajille arvokkaista näkemyksistä.  

 

Ennen kaikkea tehty työ tulee näkymään sosiaalialan ja sosiaalityön ammattilaisten työssä osaami-

sena, jolla vastataan tulevaisuuden rakenteellisen sosiaalityön haasteisiin.  Tässä yhteydessä on syy-

tä muistaa, että rakenteellinen sosiaalityö ei rajoitu vain kunnan sosiaalihuollon sisälle, vaan sitä 

tehdään monitasoisesti esimerkiksi asiakkaiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja yhteiskunnan tasoil-

la sekä niiden vuorovaikutuksessa. Olkoon rakenteellinen sosiaalityö 2010-luvun palvelujärjestel-

män investointi hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuteen. 

 

Seinäjoella 14.9.2014 

 

Arto Rautajoki,  

Kehitysjohtaja,  

SONet BOTNIA  
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2 Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä 
 

Rakenteellista sosiaalityötä on viime aikoina tarkasteltu eri tutkimuksissa, uudistuvassa sosiaalihuol-

tolaissa ja vuoden 2014 sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjassa. Aihe on hyvin ajankohtainen ja pu-

hutaankin rakenteellisen sosiaalityön uudelleen tulemisesta. Aikaisemmin vilkasta keskustelua ai-

heesta käytiin 1980-luvulla. Vuonna 1985 sosiaali- ja terveysministeriön rakenteellisen sosiaalityön 

työryhmä määritteli rakenteellisen sosiaalityön tavoitteeksi edistää ihmisten sosiaalista toimintaky-

kyä yhteistyössä muiden hallintokuntien työntekijöiden ja kunnan asukkaiden kanssa siten, että py-

ritään vaikuttamaan havaittuihin sosiaalista hyvinvointia kuormittaviin tekijöihin.  

 

Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä on viime vuosikymmeninä monipuolistunut edellisestä määri-

telmästä. Hallituksen esityksessä uudeksi sosiaalihuoltolaiksi1 on kirjattu, että rakenteelliseen sosi-

aalityöhön kuuluu tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä 

sekä sosiaalipalveluiden ja -huollon vaikutuksista. Siihen kuuluu tavoitteelliset toimenpiteet sosiaa-

listen ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kuntalaisten asuin- ja toimintaympäristöjen 

kehittämiseksi. Lisäksi se on sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuomista osaksi kunnan muiden toi-

mialojen suunnittelua. Lakiluonnoksessa on myös kirjattuna se, että rakenteellinen sosiaalityö on 

paikallisen sosiaalityön ja muiden palvelu- ja tukivalikoimien kehittämistä yhteistyössä yksityisten 

palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.  

 

Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo myös se, että Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 20142 

keskittyy myös rakenteelliseen sosiaalityöhön. Se on laaja ja ajankohtainen aihetta kuvaava artikke-

likokonaisuus. Vuosikirjan tavoitteena on nostaa keskusteluun sosiaalityön ja rakenteiden moniulot-

teiset suhteet sekä tuoda esiin näkemyksiä, mitä rakenteellinen sosiaalityö on tai mitä se voisi olla 

2010-luvun Suomessa. Teoksessa rakenteellinen sosiaalityö jäsentyy siten, että rakenteellisen sosi-

aalityön toiminnallisena tavoitteena on muutos ja siihen vaikuttaminen. Tätä ydintä tukevina yläka-

tegorioina ovat toiminnan perusta ja toiminnan käyttöpääoma. Alakategoriat jäsentyvät näiden alle. 

Toiminnallisen perustan alle sisältyy ymmärrys siitä, mitä rakenteilla tarkoitetaan ja ymmärrys ra-

kenteisiin kiinnittyvistä sosiaalityön toimintalähtökohdista sekä toimintaperiaatteita ja arvoista. 

Käyttöpääoman alakategorioina ovat työn tietoperusta, ajallisuuden ymmärtäminen ja valtakysy-

mykset. Näiden kaikkien kategorioiden yhteistuloksena muodostuu rakenteellisen sosiaalityön toi-

minta ja asiantuntijuus. Tämä voidaan kuvata seuraavalla sivulla olevalla kuviolla.  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Hallituksen esitys sosiaalihuoltolaista. 2014. 

2
 Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuk-

sen vuosikirja 2014. UNIpress. 
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Kuvio 1: Rakenteellisen sosiaalityön peruselementit. 3 

 

Rakenteellisen sosiaalityön ytimenä on sosiaalityö muutostyönä, joka toteutuu eri tasoilla: yhteis-

kunnallisella, yhteisöllisellä, institutionaalisella sekä yksilön tasolla. Keskeistä on tietous eri tasojen 

keskinäisistä suhteista ja näiden eri tasojen vaikuttamisprosesseista. Rakenteellinen sosiaalityö kiin-

nittyy ongelmien kanssa kamppailevan henkilön olosuhdetekijöihin vaikuttamiseen. Haasteena täs-

sä on sosiaalisen näkökulman näkyväksi tekeminen ja yhteiskunnassa sosiaalisen merkityksellisyy-

den puolustaminen.  

Ymmärrys rakenteista. Yksiselitteistä näkemystä rakenteen käsitteestä ei ole ja tämä on ollut kipu-

kohta rakenteellisen orientaation kehittymiselle. Ulkomaisessa kirjallisuudessa yksilötyö suljetaan 

usein rakenteellisen orientaation ulkopuolelle kun taas kotimaisessa keskustelussa liikutaan myös 

yksilötason tilanteissa. Yksilötyö ja rakenteellinen työn on nähty jopa toistensa vastakohtina. Ne kui-

tenkin kietoutuvat vahvasti toisiinsa: yksilöt toimivat rakenteissa ja vallitsevat rakenteet vaikuttavat 

yksilöissä ja heidän elämäntilanteissaan. Rakenteellisen työn rakenteet ovatkin monimuotoisia 

vaihdellen arjen ja paikallisuuden rakennetekijöistä, vakiintuneista toimintatavoista ja instituutioista 

laajoihin yhteiskuntapoliittisiin, valtiollisiin ja globaaleihin rakenteisiin sekä ideologioihin. Tämä tar-

koittaa sitä, että ammattilaisten tulee edistää muutostyötä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hy-

vinvointia yhä moninaisemmilla toiminta-areenoilla. Rakenteiden ymmärtäminen edellyttää teo-

                                                           
3
 Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuk-

sen vuosikirja 2014. UNIpress  

Toiminnan perusta  Toiminnan ydin         Toiminnan käyttöpääoma 

(yläkategoria)   (pääkategoria)          (yläkategoria) 

 

 

alakategoriat                       alakategoriat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakenteellisen 

sosiaalityön 

ytimenä  

MUUTOS ja 

siihen 

vaikuttaminen 

Ymmärrys 

rakenteista 

Toiminnalliset 

lähtökohdat 

Toiminta-

periaatteet

Tietoperusta 

Valta 

Ajallisuus 

Rakenteellisen 

sosiaalityön 

asiantuntijuus 
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reettisesti perusteltua yhteiskunnallisten ilmiöiden lukutaitoa ja niiden suhteiden tiedostamista. Ta-

voitteena on hyvinvointi(yhteis)kunta, jossa eri rakenteiden suhteet ja prosessit ovat avoimia, jous-

tavia ja neuvoteltavissa. Parhaimmillaan se rakentuu vuorovaikutteiseen käytännön kentän ja tie-

deyhteisön yhteiseksi kehittämistyötä tukevaksi yhteenliittymäksi. Tällöin käytäntö, tiedon tuotta-

minen ja sosiaalinen muutostyö muodostuvat tutkimusperusteiseksi sosiaalityöksi, jota tehdään yh-

teistyössä asiakkaiden, sosiaalityöntekijöiden, päätöksentekijöiden ja tutkijoiden kanssa.  

Toiminnalliset lähtökohdat. Rakenteellisessa työorientaatiossa perustavia lähtökohtia ovat toimin-

taympäristöihin vaikuttaminen ja niissä työskentely. Työn jäsentymisen kannalta olennaisia ovat 

paikka-, tila- ja aikasidokset, mikä merkitsee monenlaisissa suhteissa toimimista samanaikaisesti. 

Rakenteellinen työ sisältää myös vastuullisuuden luonnonympäristön ekologiasta. Kulttuurisuus on 

oleellinen osa rakenteellisen työn toiminnallisia lähtökohtia. Voidaan puhua monikerroksisesta kult-

tuurisuudesta, joka sisältää eri kansallisuuksia, etnisiä ryhmiä ja perinteitä. Tämä luo rakenteellises-

sa työssä huomioitavia ideologisia, institutionaalisia ja toiminnallisia rakenteita, jotka ovat paikalli-

sesti muunneltavissa. Kulttuurinen sensitiivisyys on rakenteellisen sosiaalityön yksi tärkeä toiminnal-

linen ehto.  Ihmisen hyvinvoinnin tukeminen on keskiössä ja tämä edellyttää sitä, että välittämisen 

kulttuuri mahdollistetaan eri toimintaympäristöissä. Yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta ih-

misten sosiaaliset sidokset toisiin eivät ole kadonneet. Elämässä ollaan edelleen osa perhettä, su-

kua, naapurustoa, työyhteisöä, ystävä- ja harrasteverkostoja sekä muita ryhmittymiä ja yhteisöjä. 

Rakenteellisessa työssä perätään sosiaalityötä takaisin yhteisöihin ja ihmisten osallisuuden mahdol-

lisuuksien lisäämistä.  

Toimintaperiaatteet. Rakenteellisen sosiaalityön toimintaperiaatteet ja arvot pohjautuvat sosiaali-

työn yleisiin periaatteisiin. Lähtökohtana ovat kansalaisten perusoikeudet ja sosiaaliset oikeudet, 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, työn eettiset ja moraaliset painotukset sekä kestävä kehitys ympäris-

töoikeudenmukaisuus huomioiden. Toinen korostettu periaate on kriittisyys, joka mahdollistaa val-

litsevien toimintatapojen ja –käytäntöjen kyseenalaistamisen ja uudelleen järjestämisen. Eettisyys ja 

kriittisyys vaativat sosiaalityössä kantaaottavuutta ja aktiivista toimintaa tärkeinä pidettyjen asioi-

den ajamisessa. Rakenteellinen sosiaalityö edellyttää näin ollen eettis-kriittistä lukutaitoa suhteessa 

yhteiskuntaan ja sosiaalityön kohdeilmiöihin. Poliittisuus sisältyy myös näihin toimintaperiaatteisiin, 

koska se on yhteisten asioiden hoitamista ja ihmisten elämä kietoutuu aina laajempiin yhteiskunnal-

lisiin suhteisiin.4  

Tietoperusta. Sosiaalityöntekijät toimivat työssään tiedollisen pääoman turvin, johon kuuluu ym-

märrys yhteiskunnallisista muutostekijöistä, paikallisista sosiaalisista ilmiöistä ja ongelmista sekä 

palvelujärjestelmän kehittämistarpeista. Rakenteellisen sosiaalityön perustehtäviä on tiedon tuot-

taminen ihmisten elinoloista, hyvinvoinnin vajeista ja elämäntilanteiden ongelmakasaumista. Tarvi-

taan jäsentynyttä tietoa myös sosiaalityön omasta toiminnasta, sen suhteesta yhteiskunnalliseen 

                                                           
4 Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaali-

työn tutkimuksen vuosikirja 2014. UNIpress. 283-288.) 
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toimintajärjestelmään, työn reunaehdoista ja kehittämisestä sekä esiinnousseiden ilmiöiden tunnis-

tamisesta ja ratkaisu mahdollisuuksista. Tieto on perusväline työssä tarvittavaan itseymmärrykseen 

ja sen ulkopuolelle suuntautuvaan vaikuttamiseen. Tässä tiedon jäsentämisessä pisimmälle pääs-

tään, kun käytännön sosiaalityö ja tiedeyhteisö muodostavat yhdessä rakenteellis-toiminnallisen yh-

teistyökokonaisuuden. Sisällöllisesti tietoperustan tulisi rakentua monipuolisesti tilastollisista, mää-

rällisistä ja laadullisesta tiedosta. Tärkeää on saada heikompiosaisten ihmisten tilanteet näkyväksi ja 

heidän äänensä kuuluviin.  

Ajallisuus. Sosiaalityön ydintä on ymmärtää, että yhteiskunnallisessa toiminnassa on eri tasoilla ero-

tettavissa erilainen ajan jäsentyminen. Yhteiskunnallisten prosessien syklit ovat pitkiä ja niissä ta-

pahtuvat muutokset hitaita. Murrostilanteessa puolestaan aika on kiihtyvää ja arjen elämässä syklit 

lyhyitä. Näin ollen sosiaalityössä tarvitaan sekä nopeiden muutosten aikaansaamista ihmisten vai-

keissa tilanteissa että yhteiskunnallista kestävää kehitystä. Huomioitavaa on myös se, että aikakäsi-

tykset vaihtelevat myös kulttuurisesti ja paikallisesti. Lisäksi hallintokulttuureilla on erilaisia ai-

kaulottuvuuksia. Rakenteellisessa sosiaalityössä ajan monikerroksisuuden ymmärtäminen mahdol-

listaa tarvittavan muutoksen ja siinä toimimisen.5  

Valta. Valtaa pidetään ensisijaisesti negatiivisena asiana eli kontrollina ja rajoittava valtana. Par-

haimmillaan se on kuitenkin mahdollistavaa ja tuottavaa eli valtaa jonkun hyväksi. Rakenteellisessa 

työssä vallan elementtejä pyritään hyödyntämään esimerkiksi vaikuttamistyössä. Lisäksi vallanmuo-

toihin voidaan liittää empowerment eli valtaistumisen prosessit. Tässä rakenteellisena toiminta-

muotona on valtaistava asianajo, jonka avulla pyritään edistämään heikompiosaisten tilanteita ja 

vähentämään yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Se toteutuu muun muassa kriittisinä selontekoina ja 

sosiaalisena raportointina. Näiden myötä valtaa käytetään siihen, että tietoa siirretään yhteiskun-

nalliseen keskusteluun ja päätöksenteon tietopohjaksi. Valtaa täytyy ottaa aktiivisesti haltuun, kos-

ka sitä ei yleensä tarjota. Parhaimmillaan rakenteellisessa sosiaalityössä valta on kanssavaltaa ja ja-

ettua valtaa, jossa asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa solmitut kumppanuudet tukevat vallan hyö-

dyntämistä. Yhdessä tuotettua kumuloituvaa valtaa tarvitaan erityisesti vaikeasti ratkaistavissa sosi-

aalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kysymyksissä.  

Rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijuus. Rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijuuteen kuuluu 

paikallisten toiminnallisten reunaehtojen ja olosuhteiden tuntemus, kyky toimia niiden ja sosiaalis-

ten kokonaisnäkökulmien edistämisten puolesta erilaisissa ja eri hallintoalojen keskusteluissa. Sosi-

aalityön on tärkeä osallistua keskusteluun sekä toimintaympäristössä, että yhteiskunnallisissa suu-

rissa kysymyksissä. Sen rooli on toimia myös sosiaalisena omatuntona sosiaalisen kehityksen hyväk-

si. Rakenteellisen sosiaalityön tekijä on valtaistava asianajaja ja sosiaalinen vastuunkantaja. Näihin 

liittyy sosiaalityön kriittinen selontekovelvollisuus sekä tiedontuottamisen ja tiedonvälittämisen teh-

tävä.6 Rakenteellisen sosiaalityön ja ammattilaisen suhdetta voidaan kuvata prosessiksi, joka lähtee 

                                                           
5
 Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuk-

sen vuosikirja 2014. UNIpress. 288-291 
6
 Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuk-

sen vuosikirja 2014. UNIpress . 292 
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liikkeelle asiakastyöstä. Asiakastyön yhteydessä saadaan tietoa asiakkaiden ongelmista taustoineen. 

Tämän perusteella ammattilaiset pyrkivät analysoimaan asiakaskohtaisten ongelmien yhteyksiä laa-

jemmin yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja rakenteisiin. Näin he toimivat sosiaalisina asiantuntijoina, 

mikä velvoittaa heitä välittämään tätä tietoa eteenpäin päättäjille, muille viranomaisille ja julkisuu-

teen. Tällä tavoitellaan sitä, että sosiaaliset näkökohdat huomioitaisiin eri tahojen toiminnassa ja 

päätöksen teossa. Myös asiakkaita tulisi aktivoida yhteiseen toimintaan tilanteen parantamiseksi. 

Ammattilaisena oman roolin, vastuiden ja velvollisuuksien selvittäminen valtarakenteissa ja suh-

teessa asiakkaisiin ei ole ongelmatonta, koska asiakkaiden etujen ajaminen voi vaatia kunnallisten 

rakenteiden alasajoa, joita ammattilaiset itse edustavat. 7 

Rakenteellisessa sosiaalityössä tavoitteena on saada aikaan avoin dialogi yksilötason ja rakenteelli-

sen tason välille. Rakenteellisen sosiaalityön tekijän rooliin voidaan lisätä myös aikalaisanalyytikon 

tehtävä, joka pohjautuu yhteiskunnallisten tekijöiden ja muutosten ymmärrykseen sekä tilanteiden 

lukutaitoon ja sosiaalityöstä tuotettuun tietoperustaan. Epätasa-arvoisuuden kasvu kansallisesti ja 

kansainvälisesti sekä nopeat globaalit muutokset vaativat sosiaalityöltä vahvaa rakenteellisen asian-

tuntijuuden käyttöönottoa. Tämä edellyttää uudenlaista osaamista ja asiantuntijuutta sekä uusien 

mahdollisuuksien ja toiminta-areenoiden löytämistä. Toimintavalikoima laajenee teknologian kehit-

tyessä ja tiedonvälityksen nopeutuessa. Nämä tarjoavat entistä tehokkaampia keinoja eri toimijoi-

den yhteisliittymille sosiaalisen äänen esiin nostamiseksi. Rakenteellinen sosiaalityö ja sen asiantun-

tijuus elävät ajan muutoksessa.8 

  

                                                           
7 Viirkorpi, Paavo. 1990. Rakenteellisen sosiaalityön pakko ja mahdollisuudet. Sosiaalihallituksen julkaisuja 17/1990. 

 
8
 Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.) 2014. Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutki-

muksen vuosikirja 2014. UNIpress 
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3 Rakenteellisen sosiaalityön osaamisalueita 

 

Rakenteellisen sosiaalityön koostuu erilaisista osaamisalueista. Tässä luvussa tarkastellaan tarkem-

min, millaista osaamista sen toteuttaminen edellyttää. Kairala, Lähteinen & Tiitinen 9 ovat tarkastel-

leet rakenteellisen sosiaalityön osaamisalueita artikkelissaan Anneli Pohjolan 10 jaon mukaisesti.  

Pohjola jakaa rakenteellisen sosiaalityön tehtäväalueet neljään kategoriaan: 1) tietotyöhön, 2) stra-

tegiseen työhön, 3) inkluusiotyöhön ja 4) oikeudenmukaisuustyöhön. Tietotyö on tiedon tuottamis-

ta ja välittämistä, epäkohtien osoittamista ja yhteiskunnan omatuntona toimimista. Strategisella 

työllä edistetään muun muassa sosiaalista yhteiskuntapolitiikkaa, visioidaan, verkostoidutaan ja 

haetaan ratkaisuvaihtoehtoja, vaikutetaan lainsäädäntöön sekä ennakoidaan ja arvioidaan sosiaali-

sia vaikutuksia. Inkluusiotyössä kansalaisia kiinnitetään osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä luo-

daan siihen mahdollisuuksia esimerkiksi yhdyskuntatyöllä. Oikeudenmukaisuustyö on kansalaisten 

oikeuksien toteutumisen seurantaa ja edistämistä, hyvinvointipalveluiden edistämistä sekä eri väes-

töryhmien hyvinvoinnin tasa-arvon esille nostamista.  Osaamisalueet on kuvattu sisältöineen seu-

raavassa kuviossa. 

 

 

YHTEISKUNTATIETEELLINEN OSAAMINEN  RESURSSIOSAAMINEN 

-ymmärrys rakenteellisesta työstä yksilökoh- -Poliittisen päätöksentekon ja 
 taisen työn rinnalla ja sen jatkumona  vaikuttamismekanismien tunteminen 
-Ihmisten elämäntilanteisiin liittyvien ongel- - Teorioiden ja tutkimusten hyödyntäminen 
 mien yhdistäminen yhteiskunnalliselle tasolle - Verkostoissa toimiminen 
-Yhteiskunnan muutosten dynaamisen  -Paikallisen ja alueellisen kulttuurin ja histo- 
 luonteen ymmärrys    rian tuntemus  
 

  VUOROVAIKUTUKSELLINEN OSAAMINEN 

  -Verkostoitumis- ja neuvottelutaidot 
  -Puhe ja viestintätaidot 
  -Rohkeus sosiaalisen asiantuntijana 
  -Vahva ammatti-identiteetti 
             
  ARVO-OSAAMINEN 

  -Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta korostava viitekehys osana työtä 
  -Eettisten kysymysten yhdistäminen rakenteellisiin kysymyksiin 
  -Palveluiden kriittinen reflektio 

 
SOSIAALITYÖN METODINEN OSAAMINEN 

  -Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät 
  -Vaikuttamismenetelmät organisaatioissa 
  -Strategiaosaaminen 

                                                           
9
 Kairala, Maarit, Lähteinen, Sanna & Tiitinen, Laura.2012. Rakenteellisen sosiaalityön osaamisen sosiaalityön opetuksen 

käytäntöyhteydessä. Teoksessa Noora Tuohino & Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim.) Sosiaalityön käytännönopetus liik-
keessä. Sosnetin verkkojulkaisu.  
10

 Pohjola, Anneli.2011. Rakenteellisen sosiaalityön aika. Teoksessa Anneli Pohjola & Riitta Särkelä (toim.) Sosiaalisesti kes-
tävä kehitys. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 



12 
 

  -Mediavaikuttamisen keinot 
  -Sosiaalinen raportointi 
  -Sosiaalisten vaikutusten ennakointi ja seuranta 
   
  MUUTOSOSAAMINEN 
  -Muutoksenhallinnankeinot ja strategiat 
  -Muutosjohtaminen 
 
 
INNOVAATIO-OSAAMINEN  TUTKIMUKSELLINEN OSAAMINEN 

-Rakenteellisen sosiaalityön menetelmien ja -Tiedon tuottaminen ja välittäminen 
 rakenteiden luova kehittäminen  -Analyyttisyys ja kriittisyys 
-Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen -Tutkimuksen yhdistäminen käytäntöön 
ja innovaatioiden sosiaalisten seurausten -Vaikuttavuuden tutkimus, arviointitutkimus, 
arviointi    tutkivat työ 
-Kyky toimia luovasti   -Kansalaisia osallistava tiedon tuottaminen 
 

Taulukko 2. Rakenteellisen sosiaalityön osaamisen osa-alueet  

Yhteiskuntatieteellinen osaaminen korostuu rakenteellisessa sosiaalityössä. Rakenteellisessa sosi-

aalityössä on olennaista ymmärtää yhteiskunnan dynaaminen luonne, koska sosiaalityöntekijöiden 

tulee nähdä oma roolinsa muutosagentteina. Asiakastyössä tarvittavan osaamisen yhdistäminen ra-

kenteellisen sosiaalityön osaamiseen toteutuu parhaiten edistämällä käytännön työn ja tutkimuksen 

välistä dialogia. Resurssiosaamisen keskiössä on taito yhdistää yhteiskuntatieteellisiä teorioita ja 

tutkimuksia käytännön toimintaan. Progressiivinen, olosuhteita ja rakenteita edistävä työote edel-

lyttää, että sosiaalityöntekijät osaavat toimia paikallisissa, alueellisissa ja yhteiskunnallisissa vaikut-

tamisrakenteissa ja verkostoissa. Innovaatio-osaaminen on kehittämiseen ja luovuuteen liittyvää 

osaamista, joka pyrkii vastaamaan toimintaympäristöjen tarpeisiin. Rakenteellisessa sosiaalityössä 

on olennaista nähdä toisin tekemisen mahdollisuudet, koska työ ja sen menetelmät ovat sidoksissa 

sekä yhteiskunnalliseen että paikallisen kontekstiin. Rakenteellisen työn menetelmissä ja välineissä 

kaivataan innovatiivista kehittämistä. Tutkimukselliseen osaamiseen kuuluu tiedon tuottaminen 

suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Vuorovaikutuksellisen osaamisen merkitystä ei voida vähek-

syä. Vuorovaikutus-osaaminen on tärkeää keskusteluissa, joissa sosiaalityön ammattilainen on sosi-

aalisen asiantuntija, koska hänellä on tieto olosuhteiden vaikutuksista asiakkaiden elämäntilantei-

siin. Kommunikointitaitoja sekä kykyä perustella omat argumentit tarvitaan monitoimijaisissa ver-

kostoissa.11  

Arvo-osaamisessa korostuu oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen yksilö-, yh-

teisö- ja yhteiskunnallisella tasolla. Arvo-osaamisessa on tärkeää oikeuksien edistäminen muun mu-

assa seuraamalla perusoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista sekä vaikuttamalla oikeu-

dellisiin epäkohtiin. Tämä sisältää lainsäädäntö tuntemusta ja kykyä toimia lainsäädäntöprosesseis-

sa. Sosiaalityön metodinen osaaminen pitää sisällään sosiaalisen raportoinnin ja sosiaalisten vaiku-

                                                           
11

 Kairala, Maarit, Lähteinen, Sanna & Tiitinen, Laura.2012. Rakenteellisen sosiaalityön osaamisen sosiaalityön opetuksen 
käytäntöyhteydessä. Teoksessa Noora Tuohino & Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim.) Sosiaalityön käytännönopetus liik-
keessä. Sosnetin verkkojulkaisu 
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tusten seurannan. Näiden myötä tulee tehdä sosiaalisia ilmiöitä näkyväksi verkostomaisen vaikut-

tamisen ja mediavaikuttamisen kautta. Muutososaaminen on kykyä saada aikaan muutosta ja halli-

ta erilaisia muutoskeinoja. Se on yhteiskunnan syrjäyttäviin ja epätasa-arvo tuottaviin rakenteisiin 

vaikuttamista moitoimijaisissa verkostoissa. Rakenteelliseen sosiaalityöhön liittyvässä yhteiskunnal-

lisessa muutostyössä on olennaista tunnistaa muutosprosessien dynamiikkaa ja käyttää sitä hyväksi.  

4 Rakenteellinen sosiaalityön mahdollisuudet aikuissosiaalityössä 
 

Tässä luvussa käsitellään Susanna Baltzarin 12 pro gradu-tutkielman kautta rakenteellisen sosiaali-

työn mahdollisuuksia sosiaalityössä aikuissosiaalityön kentällä. Baltzar toteutti tutkimuksensa haas-

tattelemalla kahta sosiaalityöntekijöistä koostuvaa ryhmää, jotka työskentelivät keskisuuressa kau-

pungissa. Aikuissosiaalityössä työskennellään erityisesti syrjäytymisen ja työttömyyden kanssa, joilla 

on rakenteelliset juurensa ja vaikutuksensa yhteiskuntaan, eikä niihin välttämättä voida vastata pel-

kästään yksilökohtaisen sosiaalityön avulla. Baltzarin tutkimuksen mukaan rakenteellista sosiaalityö-

tä toteutetaan tai voitaisiin toteuttaa aikuissosiaalityön käytännöissä; 1) yhteiskunnallisena muutos-

työnä ja palvelujärjestelmään vaikuttamisena, 2) asiakastyön käytännöissä, 3) alueellisessa näkö-

kulmassa ja 4) tiedon muodostuksessa ja välittämisessä.  

 

Tutkimuksesta saatujen keskeisimpien johtopäätösten mukaan, rakenteellisessa sosiaalityössä yh-

teiskunnallinen vaikuttaminen, muutokseen pyrkiminen sekä rakenteiden ja valtasuhteiden analy-

soiminen nähdään vahvasti sosiaalityön tehtävänä. Asiakkaiden ongelmien nähdään johtuvan pitkäl-

ti sorrosta ja yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta. Aikuissosiaalityön ammattilaisten käsitysten mu-

kaan rakenteellinen sosiaalityö on yhteiskunnallista vaikuttamista, joka kuuluu heidän työhönsä. 

Käytännössä sosiaalityöntekijöiden roolina on tiedon tuottaminen ja välittäminen asiakkaiden tilan-

teesta ja aikuissosiaalityöstä. Mullalyn13 mukaan sosiaalityö on poliittista toimintaa eikä se toimi po-

liittisessa tyhjiössä. Myös Heinonen14 painottaa, kuinka sosiaalityöntekijöiden tulisi olla osana kol-

lektiivista toimintaa ja poliittista kampanjointia. Balzarin tutkimukseen osallistuneet sosiaalityönte-

kijät eivät nähneet, että poliittinen toiminta voisi olla osana aikuissosiaalityötä, koska se ei olisi 

ammatillista ja se toisi liikaa esiin työntekijän omia henkilökohtaisia arvoja. Tärkeää taas voisi olla 

sosiaalityöntekijöiden osallistuminen erilaisiin muutosliikkeisiin.  

 

Kuinka kestävää pitkällä tähtäimellä on se, että työntekijät erottavat itsensä politiikasta? Kuitenkin 

sosiaalityön reunaehtoihin ja asiakkaiden tilanteisiin vaikuttavat sekä paikalliset että yhteiskunnalli-

set poliittiset päätökset ja valtakamppailut. Tähän vaikuttaa myös se, nähdäänkö sosiaalityön asiak-

kaiden sosiaalisten ongelmien johtuvan rakenteellisissa epätasa-arvoisuuksissa vai asiakkaiden 

omasta toiminnasta ja valinnoista. Tämä tutkimus vahvisti sitä, että sosiaalityöntekijöiden rooli 

                                                           
12

 Baltzar, Susanna.2013. Rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuuksia aikuissosiaalityössä. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. 
13

 Mullay, Bob. 1997. Structural social work. Ideology, theory and practice. Oxford University Press. Toronto 
14

 Heinonen. Jari. 1984. Sosiaalityö sosiaalivaltion mikrostruktuurin menetelmänä. Sosiaalityön tehtävin ja käsitteen kriittis-
tä tarkastelua suomalaisen aineiston valossa. Tampereen yliopisto. 
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tuottaa ristiriitaa. Työntekijät edustavat yhteiskuntajärjestelmää ja toisaalta he ajavat asiakkaiden 

oikeuksia ja etuja, joiden toteutumista hidastavat, haittaavat tai jopa estävät yhteiskuntajärjestel-

män rakenteet. Tutkimuksen mukaan pienen mittakaavan vastarintaa toteutetaankin aikuissosiaali-

työssä. Sosiaalityöntekijät pyrkivät tarpeen mukaan taivuttamaan sääntöjä ja opastamaan asiakkaita 

palveluihin nähden niin, että se hyödyttäisi heitä maksimaalisesti.  

 

Baltzarin tutkimuksessa aikuissosiaalityössä rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuudet näyttäytyvät 

alueellisessa työssä. Erityisesti mahdollisuuksia nähtiin alueiden suunnitteluissa ja alueiden eri toi-

mijoiden yhteistyön muodoissa. Näissä tulisi huomioida rakenteellinen ulottuvuus eli pyrkimystä so-

siaalisen muutokseen ja yhteiskuntakritiikkiin. Aikuissosiaalityön käytäntöihin nähtiin luontevasti 

liittyvän myös tiedon tuottaminen ja välittäminen. Työntekijät halusivat tehdä erilaisia kannanottoja 

sekä informoida laajempaa yleisöä aikuissosiaalityöstä ja työssä esiin nousseista ilmiöistä. Haluttiin 

korjata vääristyneitä käsityksiä asiakkaista ja palveluista. Lisäksi asiakastason tietoa välitettiin esi-

miehille ja oltiin mukana erilaisissa suunnitteluryhmissä. 

 

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamismahdollisuuksien osalta työntekijät nostivat esiin kolme 

teemaa: 1) johdon ja organisaation rakenteet, 2) työn resurssit sekä 3) sosiaalityöntekijöiden oman 

suhtautumisen. Haasteita rakenteelliselle työlle asettaa asiakasmäärien lisääntyminen ja työnteki-

jöiden vähentäminen, jolloin rakenteelliselle työlle ei jää aikaa. Aikaisemmin eri toimijoiden välinen 

yhteistyö oli alueen palvelurakenteissa ja tällä hetkellä se puolestaan koettiin olevan kiinni lähinnä 

yksittäisten työntekijöiden motivaatiosta ja jaksamisesta. Nykyisin myös itse sosiaalityön eriytymi-

nen ja sektoroituminen ovat johtaneet siihen, että kokonaisvaltainen työskentely ei ole aina mah-

dollista ja näin ollen myös kokonaisvaltainen käsitys alueen tilanteesta on vaikeutunut. Johdolla on 

iso rooli ja työntekijät kokivat, että johdon tehtävänä on mahdollistaa tietynlainen työskentely. Ra-

kenteellisen työn toteuttamiseen vaikuttaa tietysti myös työntekijöiden oma suhtautuminen eli 

nähdäänkö se osaksi omaa työtä vai esimerkiksi johdon tai jonkun erillisen projektin tehtäväksi.  

 

Rakenteellista sosiaalityötä kuitenkin toteutetaan osana omaa työtä, vaikkakin se on ehkä tiedos-

tamatonta. Mikäli aikuissosiaalityössä halutaan lisätä rakenteellisen sosiaalityön käytäntöä, niin sii-

hen tulee tarjota riittävät resurssit ja edistää työntekijöiden osaamista koulutuksen kautta. Erityi-

sesti koulutuksessa tulisi vahvistaa kriittistä ajattelua ja asiantuntijuutta siten, että työntekijät pys-

tyisivät vielä paremmin analysoimaan rakenteellisten tekijöiden vaikutuksista suhteessa huono-

osaisuuteen, sosiaalisten ongelmien syntyyn ja niiden näyttäytymiseen asiakkaiden elämässä. Ra-

kenteellisen sosiaalityön toteutumiseen tarvitaan myös motivaatiota ja työyhteisöjen prioriteettien 

muutosta. Mikäli rakenteellinen sosiaalityön näkökulmat katsotaan johdon taholta tavoiteltaviksi, 

tulisi näihin puuttua. Vastuu rakenteellisesta otteesta tulee olla yhteinen asia, ei yksittäisen työnte-

kijän vastuulla. Luontaiseksi tehtäväksi työntekijät kokivat tiedonmuodostuksen ja sen välittämisen, 

mutta tämä edellyttää sitä, että tieto menee aidosti eteenpäin ja se otetaan huomioon päätöksiä 

tehtäessä15.     

                                                           
15

 Balzar, Susanna. 2013. Rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuuksia aikuissosiaalityössä. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto.  
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5 Rakenteellisen sosiaalityön tilanne aikuissosiaalityössä Väli-Suomessa  
 

5.1 Taustatietoja 

 

 

SOS II-hankkeen sisältöihin rakenteellinen sosiaalityö tuli uudistuvan sosiaalihuoltolain myötä.  

Suunnitteluvaiheessa kunnat näkivät tärkeäksi varautua ja valmistautua sen vaatimuksiin. SOS II-

hankkeen tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön osaamisen ja käytäntöjen vahvistaminen sopi-

muskunnissa Väli-Suomen alueella, johon kuuluvat Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.  SOS II-hanke järjestää rakenteellisen sosiaalityön 

koulutuskokonaisuuden seminaareineen ja alueellisine työpajoineen syksyn 2014 ja kevään 2015 ai-

kana. Koulutuskokonaisuuden pohjaksi ja rakenteellisen sosiaalityön tilanteen kartoittamiseksi en-

nen koulutusta päätettiin tehdä webropol-kysely 56 hankekuntaan. Kysely toteutettiin keväällä 

2014. 

 

Kyselyssä kartoitettiin sitä, miten työntekijät määrittelevät rakenteellisen sosiaalityön, miten sitä to-

teutetaan käytännössä ja mitä kehittämis- ja koulutustarpeita tämän osalta on. Vastauksia kyselyyn 

saatiin yhteensä 74, joista Etelä-Pohjanmaalta 15, Kanta-Hämeestä 7, Pirkanmaalta 17, Pohjanmaal-

ta 23 ja Päijät-Hämeestä 12.  

 

Vastaajat jakautuvat ammattiryhmittäin seuraavasti. 

 

                      Kuvio 2.  Vastaajien jakautuminen ammattiryhmittäin (N=74) 

 

Kyselyyn vastanneista 20 on sosiaaliohjaajia, 38 sosiaalityöntekijöitä, 12 johtavia 

sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityön päälliköitä ja 4 muiden ammattiryhmien edustajia. Muiden 

työryhmien edustajat olivat: työvalmentaja, sosiaalipalvelujen päällikkö ja etuuskäsittelijä.   
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5.2 Näkemyksiä rakenteellisesta sosiaalityöstä 

 

Kyselyssä kartoitettiin aikuissosiaalityön ammattilaisten ja johdon käsityksiä siitä, mitä rakenteelli-

nen sosiaalityö on. Kysymykseen vastasi yhteensä 74 henkilöä ja vastauksia on tarkasteltu ammatti-

ryhmittäin. 

 

Sosiaalityöntekijät  

Yleisesti sosiaalityöntekijät mielsivät rakenteellisen sosiaalityön yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi. 

Yhteiskuntaan vaikuttamisena pidettiin yksilötyötä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa, mutta myös 

yhteiskuntatason työtä ylempien tahojen kautta. Kaikki yhteiskuntaan vaikuttaminen miellettiin 

yksilötason hyödyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Enemmistö vastaajista ilmaisi vastauksessaan 

käytännön yksilötyön kuuluvan rakenteelliseen sosiaalityöhön ja vain yhdessä vastauksessa tuli 

selkeästi esille se, ettei rakenteellinen sosiaalityö kohdistu yksittäisen asiakkaan hyvinvointiin vaan 

jokaisen kansalaisen hyötyyn ja hyvinvointiin. Yksi vastaaja ilmoitti käsitteen olevan täysin vieras. 

Yhteiskuntaan vaikuttamisena koettiin tiedon välittämistä eri toimijoiden kesken, josta mainittiin 

yhdessätoista vastauksessa. Tärkeänä pidettiin työntekijöiden käytännön tiedon, havaintojen ja 

ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden näkyviin tuomista päättäjille päätöksentekoon ja 

julkiseen keskusteluun. Myös asiakkaiden äänenä toimimista ja heidän puolesta epäkohtien 

nostamista pidettiin tärkeänä. Vastaavasti tarkoituksena oli myös ylemmältä taholta tulleen tiedon 

välittämistä omaan kuntaan, työyhteisöön ja sekä asiakastilanteisiin. Parissa vastauksessa nousi 

erityisesti sosiaalityön ammattilaisen luotettavuus asiantuntijana toimimisessa ja tiedon 

tuottamisessa. 

”Tavoitteena on olla luotamuksen arvoinen yhteiskuntapoliittinen toimija. Luottamus hankitaan 

vankalla osaamisella ja tiedon tuottamisella. Aikuissosiaalityön ammattilainen voi toimia rohkeasti 

asiantuntijana ja vaikuttaa kumppanina erilaisissa verkostoissa.” 

Rakenteellista sosiaalityötä pidettiin rakenteita ja perusteita luovana, arvioivana ja kehittävänä 

työnä. Tarkoituksena oli luoda uusia työmuotoja ja rakenteita, jotka edistävät kuntalaisten 

selviytymistä. Muutama vastaaja mainitsi erikseen  sosiaalityön uusien alueiden tarkastelun ja 

niiden ongelmien havainnoimisen.  

 

”Rakenteellinen sosiaalityö on asiakastyössä saatujen kokemusten ja asiakaspalautteiden tutkimista 

ja arviointia suhteessa asiakkaiden selviytymiseen, hyvinvointiin ja tarjolla oleviin palveluihin. ” 

Yhteiskuntaan vaikuttamisen alalajina nähtiin melko vahvasti yhteistyön tekeminen erilaisten 

toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Yhteistyön lisäksi rakenteellinen sosiaalityö sisältää 

asiantuntijana toimimista erilaisissa verkostoissa. Tätä tehdään muun muassa kaupunkisuunnittelun 
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ja kaavoituksen kumppanina. Verkostotyössä tärkeänä pidettiin aikuissosiaalityöntekijän 

ammattitaitoa, jonka myötä voi toimia vahvana yhteistyökumppanina ja asiantuntijana erilaisissa 

verkostoissa.  

Vastauksista nousi esille sosiaalityöntekijöiden ajatus, että rakenteellista sosiaalityötä pidetään 

tärkeänä ja se liikkuu ajatuksen tasolla työssä mukana. Rakenteellisia tehtäväviä olisi paljon 

enemmän, kuin mitä siihen annetaan resursseja käytettäväksi. Osa koki, että rakenteellinen 

sosiaalityö jää kokonaan huomiotta, kun muut työt menevät sen edelle. Yksi vastaajista pohti siitä,  

että tietoutta mitä sosiaalityössä tehdään tulisi avata enemmän kaikille, jotta ymmärrettäisiin syitä 

miksi sosiaalityöhön kannattaisi satsata enemmän kuin kohdistaa siihen säästötoimenpiteitä. 

 

Sosiaaliohjaajat  

Sosiaaliohjaajat mieltävät rakenteellisen sosiaalityön myös yhteiskuntaan vaikuttamiseksi. 

Tärkeimpänä tavoitteena on koko palvelujärjestelmään vaikuttaminen ja toiminnan kehittäminen 

niin, että yksilön mahdollisuudet selvitä itsenäisesti lisääntyisivät. Sosiaaliohjaajien vastauksissa 

korostui enemmän käytännön työn merkitys rakenteellisessa sosiaalityössä ja yksilötyön tekeminen. 

Jopa kolmessatoista vastauksessa mainittiin asiakkaan kanssa tehtävä työ ja jalkautuminen kentälle. 

Loput vastaajista oli vastannut yleistävämmin erittelemättä yksilötyön tekemistä rakenteelliseen 

sosiaalityöhön kuuluvana.  

”Ymmärrystä asiakkaan arjesta, mutta myös ympäristön vaikutuksista yksilön elämään. Toimimista 

asiakkaan kanssa siinä ympäristössä ja niissä puitteissa mitä on tarjolla. Tekemällä käytännön työtä 

yksilöiden kanssa, huomioimista mikä yhteiskunnalliset asiat vallitsevat ja mihin kentien edes 

paikallisesti tulisi voida tehdä muutoksia. Sosiaalityön sanoittamista ja näkyväksi tekemistä. 

Asiakkaiden tarpeiden kuulemista ja näkyväksi tekemistä, siten että heille suunnatut palvelut 

vastaisivat paremmin heidän tarpeisiin ja edesauttaisiva ehkäisemään syrjäytymistä.” 

Sosiaaliohjaajat mielsivät tehtäväkseen tiedon keräämisen asiakkailtaan, joka arvioidaan ja 

siirretään eteenpäin. Sosiaaliohjaajan tehtävänä pidettiin asiakkailta kerätyn tiedon siirtämistä eri 

tahoille, kuten päättäjille päätöksenteon tueksi ja julkiseen keskusteluun esim. sosiaalisen median 

kautta. Toisin sanoen tiedon näkyväksi tekemistä niin, että asiakkaille suunnatut palvelut vastaisivat 

paremmin heidän tarpeisiinsa ja epäkohdat tulisivat paremmin tietoisuuteen. Enemmän 

vastauksista kuitenkin nousi ohjaajien tiedon välittäminen asiakkaiden suuntaan, kuin ylemmille 

tahoille. Heille kuuluvaksi työksi miellettiin asiakkaan ohjaamista oikeiden palvelujen ääreen, 

vaikuttamaan omaan yhteisöön ja esim. kaupunginosan suunnitteluun.  

Rakenteellinen sosiaalityö oli myös sosiaaliohjaajien mielestä toimintatapojen ja palvelujen 

kehittämistä, uudelleen organisointia, ongelmien havainnoimista ja niihin pureutumista. 

Vastauksista käy ilmi, että sosiaaliohjaajat kertovat rakenteellisesta sosiaalityöstä enemmän 

kentällä tapahtuvana käytännön työnä joka osallistaa työntekijän aktiiviseen toimintaan yhdessä 
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asiakkaan kanssa esim. ohjaamalla häntä erilaisiin ryhmiin ja tutustumalla yhdessä asiakkaan kanssa 

elinoloihin ja asuinympäristöön yms.  

Sosiaalityöntekijöiden lailla, myös sosiaaliohjaajat mielsivät toimivansa yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa ja erilaisissa verkostoissa. Sosiaaliohjaajien vastauksista kuitenkin nousi esiin 

enemmän yhteistyö asiakkaan kanssa, kuin yhteistyö esim. päättäjien kanssa. Yhteistyö muiden 

kaupungin toimijoiden kanssa kuitenkin mainittiin. 

”Se on myös toimimista yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa sekä vaikuttamista 

asiakkaiden palvelujen saamiseen myös sosiaalipalvelujen ulkopuolella. Sosiaalipalveluissa se 

tarkoittaa palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyden pyrkimystä.” 

Yhdessä vastauksessa mainittiin lisäksi aloitteiden teosta eri yhteistyöryhmien kuten lautakuntien 

tai järjestöjen kanssa. Tärkeänä pidettiin näissäkin vastauksissa toisen yhteistyökumppanin 

osaamisen kunnioittamista ja luotettavana, ammattitaitoisena asiantuntijana toimimista. 

 

Johtavat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön päälliköt  

Kyselyyn vastanneista johtavien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön päälliköiden vastauksissa 

rakenteellinen sosiaalityö miellettiin laajana käsitteenä, jonka perustana on yhteiskuntaan 

vaikuttaminen muutostyönä ja sen avulla pyritään kehittämään toimivia toimintatapoja ja malleja 

vanhojen rakenteiden tilalle. Toimintamalleja uusinnetaan muuttuvan yhteiskunnan mukaan siten, 

että ne tukevat yksilöiden itsenäistä selvitymistä.  

Tämän ammattiryhmän vastauksista tärkeimmiksi rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiskeinoiksi 

nousivat tiedonkeruu, tiedon tuottaminen ja tiedottaminen sekä sosiaalityön asiantuntijan 

näkökulman esille tuomista poliittisille päättäjille, yhteistyökumppaneille ja medialle. Sosiaalityön 

asiantuntijan oletetaan olevan tietoinen ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä, joilla osoitetaan syy-

seuraus suhteita.  

”Sosiaalityössä annetaan niidenkin äänen kuulua, joiden ääni muutoin ei kuuluisi.” 

Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu olennaisena osana oman työn tutkiminen ja kehittäminen. Se 

on yhteisöjen havainnointia ja haasteellisiin tilanteisiin reagoimista siten että, yhteiskunta olisi 

entistä toimivampi ja tasa-arvoisempi. Yhdessä vastauksessa mainittiin rakenteellisen sosiaalityön 

olevan sosiaalipoliittista. Sosiaalityön asiantuntijan tulisi pystyä osoittamaan, miten ennaltaehkäistä 

mahdollisia tulevia ongelmia.  

”Osoittaa, miten ennalta estävästi voidaan vaikuttaa mahdollisiin tuleviin ongelmiin. Yksi tällainen 

rakenneongelma on työttömys, toinen esim. asunnottomuus. Ongelmat voivat olla yksilöllisiä, mutta 

ne perustuvat tiettyihin yhteiskunnallisiin tilanteisiin.” 

Yhteistyö ja verkostotyö miellettiin vastauksissa tärkeäksi ja siihen luettiin mukaan mm. yhteisöjen 

kanssa tehtävä yhteistyö, vaikuttamistyö omassa työyhteisössä ja omalla alueella, oman kunnan, 
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asuinalueen ja asiakasryhmän kanssa tehtävä yhteistyö sekä asiakkaan verkostoissa toimiminen. 

Yhteisöjen kanssa tehtävä työ miellettiin sekä ennaltaehkäiseväksi että korjaavaksi työksi. 

Esimerkkinä verkostotyöstä mainittiin kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus. 

 

Yhteenveto rakenteellisen sosiaalityön määrittelystä 

Lähes kaikki vastaajat pitivät rakenteellista sosiaalityötä yhteiskunnallisena vaikuttamisena, jonka 

tarkoituksena on saavuttaa rakenteellisia muutoksia edistäen yksilön hyvinvointia. Sosiaalialan 

ammattilaisia ja asiantuntijoita pidettiin keskeisessä asemassa rakenteiden muuttamisessa, sillä he 

toimivat viestin viejinä yksilön ja ylemmän tahon välillä. Sosiaalialan ammattilaisilla on käytännön 

tietoa rakenteiden aiheuttamista ilmiöistä asiakkaiden elämässä ja niiden seurauksista yksilötasolla. 

Muutama vastaaja ei osannut määritellä, mitä on rakenteellinen sosiaalityö. Yleisesti käsite oli 

jollain tavalla tuttu, mutta hieman eriävällä tarkoituksella eri ammattiryhmissä. 

Sosiaalityöntekijöiden vastauksissa painottui tiedon hankinta ja sen välittäminen, sosiaaliohjaajien 

vastauksissa asiakaskohtainen työ ja yhdessä heidän kanssa asioihin vaikuttaminen. Johtavien 

sosiaalityöntetekijöiden ja sosiaalityön päälliköiden vastauksissa korostui enemmän yhteisö- ja 

yhteiskuntatason havainnointia ja yleisen tason näkemykset. 

 

5.2 Rakenteellinen sosiaalityö käytännössä 

 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää mieltävätkö työntekijät rakenteellisen sosiaalityön kuuluvan heidän 

työhönsä ja paljon siihen työntekijät käyttävät siihen työaikaa. Lisäksi selvitettiin käytäntöjen osalta 

sitä, onko kunnissa luotu rakenteita miten ja millaista tietoa aikuissosiaalityöstä ja asiakkaista 

kootaan ja mihin käyttötarkoitukseen.   

Vastausten perusteella suurin osa koki, että rakenteellinen sosiaalityö kuuluu omaan työhön. 

Kyselyyn vastanneista 80 % koki rakenteellisen sosiaalityön kuuluvan omaan työhönsä. Ainoastaan 

noin 7 % kaikista vastaajista koki ettei rakenteellinen sosiaalityö kuulu heidän työhönsä ja noin 13 % 

vastaajista eivät osanneet ottaa asiaan kantaa. (Liite 2, taulukko 1). Rakenteelliseen sosiaalityöhön 

käytetty aika vaihteli paljon ammattiryhmien sisällä, joten myös tässä vastauksia tarkastellaan 

kokonaisuutena. Puolet (50%) vastaajista ilmoitti käyttävänsä työaikaa tähän puoli päivää eli noin 

neljä tuntia kuukaudesta. Seuraavaksi eniten (20%) rakenteelliseen sosiaalityöhön käytettiin aikaa 

yhden työpäivän ajan kuukaudesta. Vastaajista 11,5% ilmoitti käyttävänsä työaikaa 2-5 päivää 

kuukaudesta ja saman verran (11,5%) vastaavasti ilmoitti ettei käytä työaikaa tähän laisinkaan. 

Ainoastaan 7% vastaajista ilmoitti käyttävänsä rakenteelliseen työhön yli kuusi päivää kuukaudessa. 

Vastaajamäärät ovat pieniä, joten ammattiryhmittäin ei saada vertailukelposta tulosta, mutta 

vastaukset antavat viitteitä siihen, että johtavat viranhaltijat tekevät työajallisesti muita enemmän 

rakenteellista sosiaalityötä. Tässä vastauksessa on hyvä huomioida myös se, miten eri 

ammattiryhmät ovat määritelleet rakenteellisen sosiaalityön. Esimerkiksi sosiaaliohjaajat ilmoittivat 
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käyttävänsä enemmän työajastaan rakenteelliseen työhön kuin sosiaalityöntekijät, mutta he myös 

määrittelivät rakenteellisen työn enemmän käytännön asiakastyön kautta kuin sosiaalityöntekijät. 

(Liite 2, taulukko 2.)  

Kyselyn vastausten perusteella ilmeni, että pääsääntöisesti kunnissa ei ole luotu rakenteita siihen, 

että aikuissosiaalityöstä ja asiakkaista koottaisiin systemaattisesti tietoa ja että näin saatua tiedoa 

välitettäisiin eteenpäin esimerkiksi päättäjille. Vastaajista lähes puolet (43%) vastasi, ettei tällaisia 

rakenteita ole luotu ja yli kolmannes vastaajista (35%) ei osannut sanoa löytyykö omasta kunnasta 

tällaisia rakenteita. Ainoastaan noin viidennes (22%) ilmoitti, että kunnasta on luotu rakenteet 

tiedon tuottamiseen ja tiedon välittämiseen. (Liite 2, taulukko 3-4) 

Tarkennettujen avoimien vastausten mukaan tiedon keruu ei ole systemaattista. Lähinnä tietoa 

keräätään eri tilastoja varten ja se on määrällistä. Pääsääntöisesti sitä poimitaan 

asiakastietojärjestelmistä esimerkiksi asiakasmääristä, pitkäaikaistyöttömien määristä (yli 500 

päivää työttömänä olleiden lukumäärä) ja tehtyjen suunnitelmien määristä. Jonkin verran kunnissa 

on käytössä asiakaskyselyjä ja asiakaspalautejärjestelmiä.  

Tarkennetuista vastauksista kävi myös ilmi, että alustavia rakenteita löytyy, mutta tiedon keruuta ei 

tehdä vielä riittävästi. Tiedon välittämiseen ei ole monessa paikassa luotu selkeitä rakenteita. 

Yhdessä vastauksessa kuvattiin, että tietoa siirtyy joiltain osin vastuuviranhaltijoiden kautta 

sosiaalityön henkilöstöpalaverista johtoryhmään vastuuviranhaltijoiden kautta lautakuntaan ja siitä 

hallitukselle ja valtuustolle. Seuraavassa on alueellisesti koottu vastauksia sen osalta, millaista tietoa 

kunnissa aikuissosiaalityöstä tuotetaan ja mihin tarkoitukseen.  

 

Pirkanmaa  

Pirkanmaan alueen vastauksissa nousee myös yleisiksi tiedonkeruun kohteiksi asiakkaiden määrät, 

työttömien määrät, tiedot ryhmätoiminnan läpikäynneistä, keskeyttäneistä ja jatkosuunnitelmista 

sekä tuottavuuden ja tehokkuuden mittaukset. Tämän alueen vastauksissa kävi ilmi, että 

määrällisen tiedon lisäksi myös laadullista tietoa tuotetaan asiakaskyselyiden muodossa.   

”Tietoa kerätään, jotta nähdään missä mennään ja mitkä vaikutukset ovat olleet (toiminnallisten 

muutosten) tai näkyykö muutokset tilastojen valossa. Vaikuttavuutta seurataan. Aikuissosiaalityön 

näkyvyyttä auttaa myös tiedonkeruu ja sen hyödyntäminen toimintaa kehittäessä”. 

Asiakaskyselyin kerätään tietoa palveluiden ja toimintojen kehittämiseksi asiakasystävällisempään 

suuntaan.  Valitettavasti tämä ei kuitenkaan aina toteudu.   

”Tietoa kerätään lähinnä tilatuista palveluista, eli kuinka monta palvelusuunnitelmaa, sosiaalisen 

kuntoutuksen palvelu aloitettu jne. Seurataan tilattujen palveluiden toteutumista. Asiakaskyselyiden 

palautteella ei ole ollut vaikutusta päätöksiin, esim. olisi voitu lisätä henkilökohtaisten 

asiakastapaamisten määrää, lisätä jalkautuvaa sosiaalityötä jne.” 
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Kolmella vastaajalla ei ollut varmaa tietoa tähän kysymykseen.  

”En tiedä tarkalleen, toimeentulotuen tilastoja ainakin.” 

 

Kanta-Häme  

Vastaajien perusteella tällä alueella kerätyt tiedot olivat myös pääsääntöisesti määrällisiä. 

”Tilastoja aikuissosiaalityön asiakkaiden määrästä, palveluiden käytöstä sekä rahasta,  

mikä kuluu”. 

”Paljonko rahaa kuluu ja montako perhettä sitä saa”. 

Parissa vastauksessa ilmaistiin epätietoisuus aiheeseen liittyen.  

” En osaa sanoa, kootaanko tällä hetkellä yhtään mitään järjestelmällisesti”. 

 

Päijät-Häme  

Vastausten perusteella tälläkin alueella suurimmaksi tiedonkeruun kohteeksi ovat nousseet tilastot 

asiakasmääristä, käsittelyajoista ja aktivointisuunnitelmista sekä sosiaalityön kustannuksista.  

”Tilastoja kootaan siihen tarkoitukseen, miten paljon sosiaalityössä on asiakkaita ja miten paljon 

kuluja. Ei varmaankaan paljon muuta. Poliitikkoja ja esimiehiä kiinnostaa vain raha, mitä kuluu, 

mistä voi säästää.. ”. 

”Vaikuttaa pitkälti siltä, että tietoa kerätään ensisijaisesti säästöjä ajatellen ja perusteluja siihen, 

miksi säästöjä ei ole syntynyt”. 

Molemmista edellä kirjoitetuista vastauksista käy ilmi tyytymättömyys tiedonkeruun 

käyttötarkoituksesta. Tietoa kerätään sen vuoksi, että löydettäisiin säästökohteita eikä palveluiden 

kehittämiseksi.  Yhdessä vastauksessa ilmaistiin tietämättömyys sen suhteen, minkälaista tietoa 

kerätään ja missä määrin sitä välitetään esimerkiksi kuntapäättäjille.  

 

 

Etelä-Pohjanmaa  

Vastauksien perusteella tällä alueella eniten tietoa kerätään aikuissosiaalityön menoista eli siitä, 

kuinka paljon työssä/työhön kuluu rahaa. Yhdestä vastauksesta ilmenee, että tiedot ovat pääasiassa 

muutenkin määrällistä tietoa.  
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”Määrällistä tietoa pääasiassa; ruokakuntien määrä, kotitaloustyypit, paljonko menee rahaa ja mi-

kä tärkeintä eli toimeentulotukihakemusten käsittelyaika!”. 

”Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja seurataan jossakin määrin AVI:n mahdollista tarkas-

tusta ja henkilöstön riittävyyttä ajatellen”. 

 

Vastauksista ilmeni yhdeksi yleisimmistä tiedon keräyskohteeksi toimeentulotukihakemusten käsit-

telyajat. Tietoa kerätään mm. siitä, pysytäänkö käsittelyajoissa ja miten palvelutakuun toteutumi-

nen mahdollistetaan. 

 

Pohjanmaa  

Pohjanmaalla parissa vastauksessa kerrotaan tilastoista, joihin kerätään tietoa asiakkaiden määristä, 

tiedoista ja suunnitelmien määristä. Saaduista vastauksista käy myös ilmi epävarmuus siitä, mitä tie-

toa kerätään ja mihin käyttötarkoitukseen:  

”Jotain tilastoja varmaankin otetaan kuukausittain ja joskus on jotain tutkimuksia ja projekteja. Lau-

takunnalle varmaankin esitellään tilastoja tietyin väliajoin päätöksenteon pohjaksi.” 

”En ole varma, mutta tilastoja jossain määrin.” 

Yhdessä vastauksessa kerrotaan tuotiin esille tiedonkeruun mahdollisuus tuottaa muutosta ja kehi-

tystä aikuissosiaalityön palveluissa. 

”Tietoa käytetään palveluiden parantamiseen, resurssien kohdentamiseen”. 

 

Yhteenveto rakenteellisen sosiaalityön käytännöistä 

Vastauksista päällimmäiseksi tiedonkeruun kohteeksi nousivat tilastot koskien asiakasmääriä, toi-

meentulotuen käsittelyaikoja, tehtyjä suunnitelmia sekä sosiaalityön kustannuksia. Laadullisesta 

tiedonkeruuta tehdään huomattavasti vähemmän. Lisäksi joissain vastauksissa mainittiin, että asia-

kaskyselyistä ja niistä saaduista palautteista ei ole ollut mitään vaikutusta palveluihin ja niiden osal-

ta tehtyihin päätöksiin. Muutama koki, että tietoa kerätään ainoastaan sen vuoksi, että löydettäisiin 

säästökohteita ja palveluiden käyttäjien ääntä ei ole saatu toivotulla tavalla kuuluviin. Monessa vas-

tauksessa tuli myös esiin se, että tietoa ei kerätä riittävästi eikä tarpeeksi monipuolisesti. Huomioi-

tavaa on myös se, että monella vastaajalla ei ollut selkää tietoa siitä mitä tietoa kerätään aikuissosi-

aalityöstä ja mihin saatua tietoa käytetään. 

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä kysytäänkö sosiaalityön kannanottoa esim. hyvinvointikertomuk-

sessa tai poliittiseen päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Huomiotavaa on, että jopa yli puolet vas-

taajista ei osannut sanoa, kysytäänkö sosiaalityön kannanottoja. Ainoastaan neljännes vastaajista 
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ilmoitti, että yleensä sosiaalityön mielipidettä kysytään. Loput olivat sitä mieltä, ettei kannanottoja 

kysytä. (Liite 2, taulukko 5). Lisäksi kysyttiin sitä, että mikäli kannanottoja kysytään, huomioidaanko 

ne esim. hyvinvointikertomuksissa ja poliittisessa päätöksenteossa. Kysymykseen vastanneista jopa 

74% ei osannut sanoa huomioidaanko sosiaalityön kannanottoja kunnallisen toiminnan 

toteutuksessa. Alle viidennes (19%) vastaajista arvioi huomioimisen tapahtuvan silloin tällöin. 

Ainoastaan 3% oli sitä mieltä, että kannanotot huomioidaan usein päätöksenteossa ja puolestaan 

4% oli sitä mieltä ettei sosiaalityön näkökulmaa huomioida koskaan. (Liite 2, taulukko 6)  

 

5.3 Rakenteellisen sosiaalityön kehittämistarpeita  

 

SOS II-hankkeen tekemän kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa hankkeen jatkotyöskentelyn suunnit-

telun tueksi, millaisia kehittämistarpeita työntekijät näkevät rakenteellisen sosiaalityön osalta. Tä-

hän kysymykseen vastasi 41 työntekijää. Vastauksia on tarkasteltu ammattiryhmittäin. 

 

Sosiaalityöntekijät (N=19) 

Sosiaalityöntekijöiden yleisin toive rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseen oli sosiaalityön asian-

tuntijoiden tiedon ja taidon hyödyntäminen poliittisessa päätöksen teossa. He toivoivat päättäjiltä 

enemmän mielenkiintoa ja riittävää perehtymistä asioihin.  

”Juuri siten, että otetaan sosiaalityön asiantuntijat keskusteluun ja päätöksentekoon mukaan. Tie-

toa olisi paljon jaettavaksi, mutta kunnallispoliitikot tekee päätöksiä omassa viisaudessaan ilman 

asiantuntijoiden vaikuttamista asiaan”. 

”Kehittämistyössä tulisi kuulla enemmän ns. lattiatason toimijoita, kuntalaisia sekä palveluiden 

käyttäjiä. Nyt rakenteelliseen työhön ei pääse juurikaan vaikuttamaan tai vaikuttamisen keinot ovat 

näennäisiä.” 

Kuntalaisten osallisuutta toivottiin myös lisää. Tähän menetelminä ehdotettiin mm. keskustelufoo-

rumeiden järjestämistä, tiedottamista ja laaja-alaisten kyselyiden järjestämistä. Näin saataisiin kun-

talaisten kanssa keskusteltua yhteisistä tavoitteista ja visioista.  

Yksi vahvasti esiin nousseista kehittämistarpeista on työntekijöiden ajan puute. Vastausten perus-

teella voidaan todeta, että aikaa rakenteelliselle sosiaalityölle ei yksinkertaisesti ole, ellei sille erik-

seen varata aikaa. Henkilöstömitoitus tulisi järjestää niin, että rakenteellisen sosiaalityön tekeminen 

mahdollistuisi. Tämän osalta ehdotetaankin ns. kehittäjä sosiaalityöntekijän palkkaamista kuntaan, 

joka hoitaisi sosiaalityön kehittämistä ja koordinoimista.  

”Työaikaa siihen (rakenteelliseen sosiaalityöhön) tulisi panostaa,  

koska asiakastyö vaatii koko työaikani.” 
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Muutaman sosiaalityöntekijän mielipiteistä käy ilmi se, että parannusta toivotaan sosiaalityön nä-

kemyksen sekä asiakkaiden ja asukkaiden tilanteiden esiin nostamiseksi. Toivotaan mahdollisuutta 

vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin joitakin sosiaalityön asiakasryhmiä kohtaan.  

”Sosiaalityön näkemys pitäisi paremmin tuoda julkiseen keskusteluun, ketkä ovat asiakkaitamme ja 

minkälainen heidän tilanteensa on. Millaisia keinoja on yhteiskunnalla käytettävissä vähäosaisten 

hyväksi, ja onko tuki riittävää.” 

”Väliinputoajat pitäisi huomioida ja omasta aktiivisuudesta pitäisi ehkä palkita paremmin.” 

Kommentissa ei jatketa sitä, kuinka vastaajan mielestä asiakkaita tulisi palkita aktiivisuudesta. Toi-

sen henkilön vastauksessa ehdotetaan syrjäytymisen ehkäisemiseen keinoja kaupunkisuunnittelun 

ja asumisen järjestelemisen kautta. Esimerkiksi asumisjärjestelyjen kautta uskotaan voitavan vaikut-

taa positiivisesti maahanmuuttajien integroitumiseen.  

Lisäksi tavoitteena ja toiveena olisi luoda kitkaton ja avoin yhteistyö eri ammattiryhmien kesken. 

Tämän kaltaisen työskentelyn välineeksi ehdotetaan esimerkiksi eri asiakasryhmien ympärille koot-

tuja viranomaistiimejä. 

 

Sosiaaliohjaajat (N=13) 

Yleisimmäksi kehittämiskohteeksi sosiaaliohjaajien kesken nousee yhteistyön kehittäminen eri taho-

jen kanssa. Yhdestä vastauksesta ilmenee, kuinka yhteistyötä kaivataan eri hallintokuntien välille 

sekä esimerkiksi yritysten ja työelämän kanssa, joka toisi erityisesti asiakkaille uusia mahdollisuuk-

sia. Yhteistyö kunnan yrittäjien kanssa voisi luoda asiakkaille erilaisia polkuja työllistymiseen.  

Toinen monessa vastauksessa esiin tullut toive rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseen nousi asi-

akkaiden kokemusten, tiedon ja osaamisen hyödyntämisestä. Toivotaan, että asiakkaita otettaisiin 

sosiaalityön kehittämiseen konkreettisesti mukaan, lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia ja palveluis-

ta tiedottamista.  

”Asiakkaiden kokemusta, tietoa ja osaamista tulisi hyödyntää enemmän sekä palveluiden kehittämi-

sessä, että asiakastyössä. Suoria väyliä asiakkaan äänelle tulisi olla, jotta asiakas kiinnostuisi ja us-

koisi, että hänen kokemuksellaan todella on arvoa.” 

Työn toivotaan myös olevan enemmän asiakkaan arjessa tapahtuvaa toimintaa, eikä vain ylhäältä 

päin tulevaa, lain ja byrokratian toteuttamista. Asiakkaiden arkeen myönteisesti vaikuttavia välinei-

tä toivotaan enenemissä määrin jatkossa. Esimerkiksi yksi vastaaja oli kirjannut, kuinka sosiaali- ja 

sivistystoimessa sekä TE-toimistossa on koettu haastavaksi romanien asema, asenteet ja käyttäyty-

minen. Tähän ratkaisuksi hän ehdotti, että voitaisiin käynnistää paikallinen projekti, jossa yhdessä 

romanien kanssa selvitettäisiin ”mistä kiikastaa”. Projektin tavoitteeksi hän listaa:  

”Esimerkin kautta ajatellen toivoisin voitavan pystyä vaikuttamaan viranomaisten asenteisiin (alka-

en itsestäni), että ao. asiakasryhmä on ns. välttämätön paha ja ”näihin ei kannata tuhlata paukku-
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ja”. Saada aikaan asiakasryhmän keskuudessa ja yksittäisten asiakkaiden kohdalla innostusta osal-

listua yhteiskunnalliseen toimintaan koulutuksen, työn, kuluttamisen ja vaikuttamisen kautta täysi-

valtaisena kansalaisena.” 

Hänen mielestään ideaa voitaisiin alkaa toteuttamaan perustamalla romanityöryhmä, johon nimet-

täisiin romaniyhdyshenkilö, romanien keskuudesta.  

Yksi vastanneista toivoo omaan kaupunkiinsa vakituista kehittäjäasiakasryhmää, joka pystyisi vaikut-

tamaan toiminnan erilaisissa muutosprosesseissa ja he saisivat koulutuksen tähän tehtävään. Samat 

kehittäjäasiakkaat / kokemusasiantuntijat voisivat olla vaikuttamassa myös muiden kunnallisten 

palveluiden kehittämiseen. 

Lisäksi asiantuntijoiden ääntä vaaditaan kuuluviin. Yhdessä vastauksista listataan henkilöstön sitou-

tuneisuuden, alueellisen tuntemuksen, asiantuntijuuden sekä aikuissosiaalityön asiakaslähtöisen to-

teutumisen olevan niitä vaikuttajia, joita ilman muutoksia ei synny. 

”Toivoisin, että sosiaalityön ammattilaisilta kysyttäisiin asioista, koska me täällä tavataan asiakkai-

ta ihan ruohonjuuritasolla ja näemme asiakkaiden elämässä olevat kompastuskivet. Usein mekään 

emme voi auttaa, koska tietynlaista palvelua ei ole, tietynlaisia asuntoja, työpaikkoja tai hoitomuo-

toja ei ole. Varsinkin asuntoasioissa olisi paljonkin toivomisen varaa, asuntotilanteeseen ja asukkai-

den asuntojen saamiseen olisi hyvä vaikuttaa”. 

Toivottiin myös yhteistä keskustelua ja määrittelyä siitä, mitä rakenteellinen sosiaalityö pitää sisäl-

lään, miten siihen vaikutetaan, millä keinoin ja resurssein.  

 

Johtavat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön päälliköt (N=9) 

Johtavien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityön päälliköiden vastauksissa toivotaan myös  yhteistyö-

tä eri tahojen välille lisää.  

” Aiemmin yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut tiiviimpää -> yhdennetyn ja alueellisen sosiaalityön 

aikoina (siitä on jo aikaa ;) ). Sitä yhteistyötä kuitenkin kaipaisi edelleen”. 

Monessa vastauksessa ilmeni ajanpuutteen ongelma. Työntekijät ovat oleellinen voimavara työtä 

kehitettäessä ja tähän työhön tarvitaan aikaa, mutta tällä hetkellä sitä ei ole, yhdessä vastauksessa 

kerrotaan. Työhön tulisi saada selkeä rakenne, joka loisi puitteet sille, mitä tietoa halutaan saada, 

kuinka tilastoja tehdään, kuka niiden tekemisestä huolehtii sekä se kenelle tiedot luovutetaan.  

Tämänkin työntekijäryhmän kohdalla toive keskusteluista ja säännöllisestä raportoinnista ylemmän 

hallinnon ja poliittisten päättäjien kanssa nousee esille. Tätä tarvitaan, että kiinnostus sosiaalityötä 

kohtaan kasvaisi ja ymmärrys siihen, että nimenomaan kuuntelemalla asiakastyötä tekeviä työnteki-

jöitä ja asiakkaita, tuotetaan parhaimmat palvelut.  
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Yhden johtavan sosiaalityöntekijän vastauksesta nousee ajatus siitä, että hyvinvointia tuottavaa pal-

velutarjontaa koottaisiin yleisesti kaikille, joka vähentäisi viime sijaisen turvan antamista. Tätä aja-

tusta hän jatkaa vastauksessaan näin:  

”Rakennetyö muistuttaisi tällöin aika paljon ehkäisevää työtä. Mutta; tiedämme ongelmat, eikö niil-

le muka voi mitään tehdä? Surullisin esimerkki kaupungistamme on, että yli 10 vuotta on yritetty 

vaikuttaa asunnottomien tilanteeseen – ilman tulosta.” 

Tähän tilanteeseen parantamiseksi vastaaja ehdottaa että toimintaan tulisi koota oikeat verkostot, 

isommalla tasolla, mm. kaupungin suunnittelu- ja kehittämistoiminta mukaan sekä työllistämisyk-

sikkö ja terveydenhuolto.   

Yhdessä vastauksessa työhön kaivataan enemmän konkretiaa ja vähemmän prosessien uudelleen ja 

uudelleen kehittämistä. Sen sanotaan olevan loputon kierre ja joskus on vain rohkeasti kokeilta jo-

tain uutta (toisin tekemistä).   

 

Yhteenveto rakenteellisen sosiaalityön kehittämistarpeista 

Yleisimmiksi rakenteellisen sosiaalityön kehittämiskohteiksi mainitaan sosiaalityön asiantuntijoiden 

vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen yhteiskunnallisesti sekä yhteistyön kehittäminen eri taho-

jen välillä. Päättäjiltä toivotaan enenevissä määrin kiinnostusta rakenteellista sosiaalityötä kohtaan 

sekä perusteellista perehtymistä aiheeseen. Vastauksien perusteella pidetään tärkeänä, että asiak-

kaiden ja asukkaiden kokemuksia, tietoja ja taitoja tuodaan esiin. Työtä tehdään asiakkaiden tar-

peista lähtien ja asiakkaita varten. Vastauksissa pohdittiin uusien työmuotojen ja työryhmien perus-

tamista työn kehittämisen tueksi, näistä esimerkkinä mm. kehittäjäasiakasryhmät.  

Sosiaalityöntekijöiden kohdalla kehittämistarpeet painottuivat enemmän poliittiseen vaikuttami-

seen ja sosiaalityön asiantuntijoiden äänen kuuluviin saamiseen, kun taas sosiaaliohjaajilla yleisin 

toive kehittämiseen liittyi yhteistyöhön. He toivoivat toimivaa yhteistyötä alueella sekä enemmän 

kontakteja esimerkiksi työelämään, joka taas osaltaan helpottaisi asiakkaiden mahdollisuutta. 

Johtavien ja päälliköiden vastauksissa korostui eri tahojen ja toimialojen välisen yhteistyön kehittä-

minen. Tärkeäksi nähtiin myös säännöllinen raportointi ja avoin dialogi ylemmän hallinnon ja päät-

täjien kanssa. Haasteeksi nähtiin resurssien vähyys ja rakenteellisen sosiaalityön osalta selkeiden 

käytäntöjen puuttuminen.  
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5.4 Koulutustarpeita ja –toiveita  

 

Rakenteellinen sosiaalityö vaatii ammattilaisilta erilaista osaamista, mutta sen opetus on koulutuk-

sen käytäntöyhteydessä kuitenkin marginaalisessa asemassa, koska yksilökohtaisen asiakastyön 

painottuu vahvemmin (Kairala ym. 2012). Mikäli rakenteellisen sosiaalityön asemaa halutaan vah-

vistaa, tulee siihen tarjota koulutusta. Baltzarin pro gradu-tutkielmassa työntekijät toivat myös esiin, 

että pelkkä rahat ja resurssi eivät riitä rakenteellisen sosiaalityön vahvistumiseen, vaan tarvitaan 

myös motivaatiota, työyhteisössä avointa dialogia ja ammattitaidon kehittämistä.  

SOS II-hankkeen kyselyssä kartoitettiin koulutustoivomuksia rakenteellisen sosiaalityön osalta ja an-

netut vaihtoehdot muodostuivat rakenteellisen sosiaalityön osaamisalueista (ks. 9-10). Vaihtoeh-

doista sai valita kolme mieleisintä vaihtoehtoa tai kirjoittaa vapaasti koulutustarpeesta. Vastaukset 

ovat hyvin yhtenevät ammattiryhmittäin tai alueittain tarkasteltuna. (Liite 2, taulukot 7a-7b). 

Koulutustarpeiden osalta kysymykseen vastasi kaiken kaikkiaan 72, joista yli puolet toivoi koulutusta 

yhteisöllisistä ja osallistavista menetelmistä. Toiseksi eniten toivottiin koulutusta sosiaalisesta ra-

portoinnista ja kolmanneksi eniten rakenteellisesta sosiaalityöstä käsitteenä sekä poliittisen päätök-

senteon ja vaikuttamismekanismien tuntemisesta. Näiden jälkeen koulutustarpeita ilmoitettiin ole-

van tietotuotannosta, kehittämisosaamisesta, strategiaosaamisesta ja mediavaikuttamisen keinois-

ta. Avoimissa vastauksissa toivottiin koulutussisällöksi tietoa mielenterveysongelmista, niiden vaiku-

tuksista toimintakykyyn sekä niiden hoidosta. Toivottiin tietoa siitä, miten työllistymistä voitaisiin 

edistää rakenteellisella sosiaalityöllä sekä sosiaalityöntekijän oikeudesta käyttää työstä saatua tie-

toa julkisesti. Toiveena oli myös kunnioittava dialogi -menetelmään perehtyminen sekä olemassa 

oleviin projekteihin tutustuminen. 
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6 LOPUKSI 

 

Sosiaalinen näkyvyys tulee taata eriasteisissa alueellisissa ja yhteiskunnallisissa muutostilanteissa. 

Rakenteellisen sosiaalityön ytimessä on muutos ja siihen vaikuttaminen. Se on laaja ja monikerrok-

sinen kokonaisuus, jonka toteuttamiseksi on mahdollista kehittää erilaisia prosesseja. Rakenteellista 

työtä voi tehdä eri näkökulmia, tasoja ja menetelmiä yhdistämällä sekä nykyteknologiaa hyödyntä-

en. Toiminnan perustana on ymmärrys rakenteista, sosiaalityön moninaisista toiminta-areenoista ja 

erilaisista sosiaalisista sidoksista, joita peilataan kriittisyyden ja eettisyyden kautta. Rakenteellisessa 

sosiaalityössä käyttöpääomana on tietoperusta, joka muodostuu ihmisten elinolosuhteiden ja niihin 

vaikuttavien tekijöiden tietämyksestä. Tietoa tulee tuottaa ja tuotettua tietoa viedä eteenpäin. Tie-

dontuotannon tulisi olla sekä määrällistä, että laadullista ja siinä tulisi yhdistää käytännön eli asiak-

kaiden ja työntekijöiden sekä tiedeyhteisön tietämys selkeäksi yhteistyökokonaisuudeksi. Vallan 

elementtejä pyritään hyödyntämään vaikuttamistyössä heikompiosaisten äänen esiin nostamiseksi 

ja heidän tilanteidensa kohentamiseksi. 

SOS II-hankkeen kyselyn vastausten perusteella ammattilaiset näkivät rakenteellisen sosiaalityön  

tärkeänä ja siihen halutaan panostaa. Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen löytyy halua, mut-

ta mahdollisuuksien ja selkeiden toimintatapojen osalta ollaan vielä alkutaipaleella. Ammattilaiset 

kokivat, että heillä on tietoa ja asiantuntemusta yksilön, yhteisön ja alueen hyvinvoinnin edistämi-

seen, mutta tätä ei riittävässä määrin hyödynnetä.  Hankekunnissa kerätään eniten määrällistä ja ti-

lastollista tietoa asiakastietojärjestelmien kautta lähinnä asiakasmääristä, toimeentulotuen käsitte-

lyajoista, tehtyjen suunnitelmien määristä ja sosiaalityön kustannuksista. Laadullista tietoa kerätään 

hyvin vähän ja se ei ole riittävän monipuolista. Suurella osalla vastaajista ei ollut selkeää tietoa siitä, 

mitä tietoa aikuissosiaalityöstä kerätään ja mihin kerättyä tietoa käytetään. Samalla tapaa vastaajilla 

ei ollut tiedossa sitä, onko eteenpäin välitetyllä tiedolla merkitystä päätöksenteossa. Vastaajista 

(N=74) ainoastaan kaksi vastasi, että sosiaalityön kannanotot huomioidaan päätöksenteossa. 

Yleisimmiksi rakenteellisen sosiaalityön kehittämiskohteiksi nousivatkin sosiaalityön asiantuntijoi-

den vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen yhteiskunnallisesti ja yhteistyön kehittäminen eri toi-

mijoiden välillä yksilön, yhteisön tai jonkun alueen hyvinvoinnin edistämiseksi. Pidettiin tärkeänä, 

että asiakkaiden ja asukkaiden tietoa, kokemuksia ja taitoja tuotaisiin enemmän esiin. Tämä näke-

mys on hyvä pohja työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistutkijuudelle. Asiakastyöstä tulisi saada sekä 

määrällistä ja laadullista tietoa eteenpäin välitettäväksi. Näin voidaan viedä asiakkaiden asioita 

eteenpäin, edistää hyvinvointia ja ehkäistä sosiaalisia ongelmia. Vaikuttamistyötä ja politisointia tu-

lisi tehdä enemmänkin hyödyntämällä esimerkiksi yhteistutkijuutta. Kyselyn vastauksissa toivottiin 

päättäjiltä kiinnostusta sosiaalityötä ja sen kohdeilmiöitä kohtaan sekä perehtymistä päätöksien 

kohteena oleviin asioihin. Toisaalta sosiaalityötä on kuvattu myös hiljaisuuden kulttuuriksi, johon 

ovat johtaneet vaitioloon liittyvät velvoitteet sekä autoritaariset ja hierarkkiset organisaatiot. Tällöin 

ammattilaiset eivät halua tuoda julki näkemyksiään ja tietoaan rakenteellisista asioista.  

Tiedotusta ja sen tehostamista tulee kehittää työyhteisöissä, organisaatioissa eri hallintokuntien 

kesken, päättäjille, yhteisöille ja julkisuuteen. SOS II-hankkeen kyselyn työntekijöiden vastauksista 
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käy ilmi, että kunnittain ei ole luotu selkeitä prosesseja rakenteelliselle sosiaalityölle tai työntekijöil-

lä ei ole niistä riittävästi tietoa. Henkilöstöllä tulisi olla tiedossa se, mitä tietoa organisaatiossa sys-

temaattisesti kerätään ja mihin tarkoitukseen, miten sitä viedään eteenpäin ja sen toteutumista 

seurataan. Näissä prosesseissa tulee mahdollistua avoin dialogi asiakkaiden, työntekijöiden, johdon, 

eri toimialojen ja päättäjien välillä. Vastauksissa työntekijät pohtivatkin työn kehittämisen tueksi 

uusien työmuotojen kokeilua ja työryhmien perustamista. Työ edellyttää riittävää resursointia. 

Asiakastyön ja palvelutakuun toteutumisen paineet vievät lähes kaiken työntekijöiden työajan. Ra-

kenteelliselle työlle ei löydy aikaa, mikäli siihen ei sitä erikseen varata, luoda sille uusia muotoja tai 

sitä yhdistetä jo olemassa oleviin prosesseihin/käytäntöihin. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen ei nykyisessä koulutuksessa juuri panosteta (vrt. esim. 

Baltzar)16 Kyselyyn saatujen vastauksien mukaan rakenteellisen sosiaalityön käsite itsessään vaatii 

yhteistä keskustelua ja jäsennystä. Koulutustarpeita kysyttäessä toivottiin koulutusta rakenteellises-

ta sosiaalityöstä käsitteenä, yhteisöllisistä ja osallistavista menetelmistä, sosiaalisesta raportoinnis-

ta, tietotuotannosta sekä poliittisesta päätöksenteosta ja vaikuttamismekanismien tuntemisesta. 

Ammattilaisilla on tietoa ja asiantuntemusta asiakkaista, heidän tilanteistaan ja sosiaalityöstä. 

Osaamisen vahvistamista kaivataan tiedon tuottamiseen ja tuotetun tiedon eteenpäin viemiseen 

sekä omassa organisaatiossa eri tahoille osaksi päätöksentekoa, että julkiseen keskusteluun. Työn-

tekijöiden vastauksista heijastui se, että asiakkaiden ääntä ei huomioida toivotulla tavalla. Esiin 

nousseet koulutustarpeet vastaavat siihen kuvaukseen, joka muodostuu rakenteellisen sosiaalityön 

tilasta tällä hetkellä hankekunnissa ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista.        

Kyselyn tulokset ja ammattilaisten näkemykset on otettu huomioon SOS II-hankkeen rakenteellisen 

sosiaalityön koulutuskokonaisuuden seminaarin ja työpajojen sisällöissä. Koulutuskokonaisuutta tar-

jotaan hankekuntien henkilöstölle. Tavoitteena on, että koulutuskokonaisuuden jälkeen hankekun-

nissa on erilaisia menetelmiä ja prosesseja rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Balzar, Susanna. 2013. Rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuuksia aikuissosiaalityössä. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän 
yliopisto 
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LIITTEET  
 

Liite 1: Kyselylomake 

SOS II - Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä- hankkeen yksi kehittämiskohde on rakenteellinen sosiaalityö. 

SOS II-hanke suunnittelee kunnille aiheeseen liittyvää työkokousten sarjaa, jossa perehdytään rakenteellisen 

sosiaalityön käsitteeseen ja sen erilaisiin menetelmiin. 

Kyselyn tuloksia huomioidaan työkokouksien suunnittelussa. 

Vastaamalla voit vaikuttaa! 

Terveisin 

Päivi Krook 

hankejohtaja 

 

 

1. Millä alueella Väli-Suomessa työskentelet? På vilket område i Mellanfinland arbetar du? * 

 Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten 

 Kanta-Häme Egentliga Tavastland 

 Pirkanmaa Birkaland 

 Pohjanmaa Österbotten 

 Päijät-Häme Päijänne-Tavastland 

 

2. Mikä on työtehtäväsi? Vilken är din arbetsuppgift? * 

 Sosiaaliohjaaja Socialhandledare 

 Sosiaalityöntekijä Socialarbetare 

 Johtava sosiaalityöntekijä Ledande socialarbetare 

 Sosiaalityön päällikkö Chef för socialt arbete 

 Muu, mikä, Annat, vad 

 

3. Mitä on mielestäsi rakenteellinen sosiaalityö? Vad är strukturellt socialt arbete enligt dig? 

 

4. Miellätkö rakenteellisen sosiaalityön kuuluvaksi omaan työhösi? Betraktar du strukturellt socialt arbete 

som en del av ditt arbete? * 

 Kyllä Ja 

 Ei Nej 

 En osaa sanoa Vet ej 

 

5. Kuinka paljon käytät arviosi mukaan työaikaasi rakenteelliseen sosiaalityöhön kuukausittain? 
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Hur mycket av din arbetstid uppskattar du att du använder till strukturellt socialt arbete per månad? 

 En lainkaan Ingen tid alls 

 1/2 päivää (0-4 h)  1/2 dag (0-4 h) 

 1 päivä 1 dag 

 2-5 päivää 2-5 dagar 

 yli 6 päivää mera än 6 dagar 

 

6. Onko kunnassasi luotu rakenteet siihen, miten aikuissosiaalityöstä ja asiakkaista kootaan tietoa ja välite-

tään eteenpäin esim. päättäjille 

Finns det i din kommun strukturer för hur man samlar in information från det vuxensociala arbetet och klien-

terna och förmedlar den vidare till exempelvis beslutsfattare? 

 En osaa sanoa Vet ej 

 Ei Nej 

 Kyllä Ja 

 

7. Minkälaista tietoa kunnassasi aikuissosiaalityöstä tällä hetkellä kootaan ja mihin käyttötarkoitukseen? 

Vilken slags information samlas in i din kommun när det gäller vuxensocialt arbete och för vilket ändamål? 

 

8. Kysytäänkö kunnassasi sosiaalityön kannanottoa esim. hyvinvointikertomuksessa tai poliittiseen päätök-

sentekoon liittyvissä asioissa? 

Begär man i din kommun ställningstagande från det sociala arbetet exempelvis när det gäller välfärdsberät-

telser och politiska beslut? 

 Yleensä Vanligtvis 

 Ei koskaan Aldrig 

 En osaa sanoa Vet ej 

 

9. Jos kunnassasi pyydetään sosiaalityön kannanottoa esim.hyvinvointikertomuksessa tai poliittisessa pää-

töksenteossa, niin ovatko sosiaalityön kannanotot huomioitu toteutuksessa? 

Om man begär ställningstagande från det sociala arbetet exempelvis när det gäller välfärdsberättelser eller 

politiska beslut? 

 Usein Ofta 

 Silloin tällöin Ibland 

 Ei koskaan Aldrig 

 En osaa sanoa Vet ej 

 

10. Millä tavalla toivoisit kunnassasi kehitettävän rakenteellista sosiaalityötä? 
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På vilket sätt önskar du att din kommun skulle utveckla det strukturella sociala arbetet? 

11. Mistä rakenteellisen sosiaalityön osa-alueesta toivoisit koulutusta? På vilket sätt önskar du att din kom-

mun skulle utveckla det strukturella socaiala arbetet? 

 Rakentellinen sosiaalityö käsitteenä Strukturellet socialt arbete begrepp 

Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät Metoder inriktade på samhällelig tillhörighet och delak-

tighet 

Poliittisen päätöksenteon ja vaikuttamismekanismien tunteminen Kunskap om politiskt besluts-

fattande och påverkningsmekanismer 

 Strategiaosaaminen Strategiskt kunnande 

Mediavaikuttamisen keinot (esim. lehdistö, julkinen kirjoittaminen, sosiaalinen media) Metoder 

för påverkan via media (t.ex. tidningar, offentlig dokumentation, social media) 

 Sosiaalinen raportointi Social rapportering 

Kehittämisosaaminen (vaikuttavuuden arviointi, tiedolla johtaminen, prosessien hallinta) Utvec-

klingskunnande (utvärdering av verkningseffekter, kunskapsbaserad ledning, process ledning) 

Tietotuotanto (tiedon tuottaminen, analysointi ja käyttö) Kunskapsproduktion (produktion av 

kunskap, analys och användning) 

Tutkimusosaamista (tieteellinen lukutaito ja kirjoittaminen) Undersökningskunnande (vetenska-

pliga läs- och skrivfärdigheter) 

 Muu, mikä? Annat, vad? 
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Liite 2 

Taulukko 1: Työntekijöiden käsitys rakenteellisen sosiaalityön kuulumisesta omaan työhön 

Vastaajien määrä 74. 

 

 

Taulukko 2: Rakenteelliseen sosiaalityöhön käytetty työaika 

Vastaajien määrä: 72 
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Taulukko 3-4: Onko kunnassasi luotu rakenteet siihen, miten aikuissosiaalityöstä ja asiakkaista kootaan 

tietoa ja välitetään eteenpäin esim. päättäjille?   

 

Vastaukset alueittain: 

 

 

 

  Vastaukset ammattiryhmittäin: 
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Taulukko 5: Kysytäänkö kunnassasi sosiaalityön kannanottoa esim. hyvinvointikertomuksessa tai poliitti-

seen päätöksentekoon liittyvissä asioissa?  

Vastaajien määrä: 74 

 

 

 

Taulukko 6: Jos kunnassasi pyydetään sosiaalityön kannanottoa esim. hyvinvointikertomuksessa tai poliit-

tisessa päätöksenteossa, niin ovatko sosiaalityön kannanotot huomioitu toteutuksessa? Vastaajien määrä: 

69 
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Taulukko 7 a: Koulutustarpeet ammattiryhmittäin 

 

Taulukko 7b: Koulutustarpeet alueittain 
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