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Tulevaisuuden ammattitaidon tarpeita on 
analysoitu paljon

Megatrendit: väestökehitys, ympäristö, 
robotiikka, globalisaatio, työn muutos, monet 
totuudet

Metataidot: yhteistyötaidot ja verkostoissa 
toimiminen, monikulttuurinen osaaminen, 
digitaalinen toimintaympäristö, taloustietoisuus, 
uuden oppiminen 

Monialainen osaaminen, osaamisen 
avartaminen uusien alojen suuntaan.



Uudelleen orientoitumisen haaste

Ne rakenteet joihin sosiaalialan ammattityö on 
historian saatossa tiiviisti kiinnittynyt, ovat 
perustavanlaatuisen muutoksen kohteena. 

Ammattityö haluaa ja sen täytyy asemoida itsensä 
uusiin rakenteisiin – mutta kyetä toimimaan 
asiakaslähtöisesti. 

Tämä merkitsee myös osaamisen perustelemista ja 
legitimiteetin hakua – myös asiakkailta ja asukkailta. 

Tilaus sosiaaliselle ei ole itsestäänselvyys.

Muutoksen myötä sosiaalisen merkitys voi vahvistua.



Ammattityön uudelleen orientoitumisessa 
kohdattavia kysymyksiä

• Muutokset hallinnonaloilla: tehtäväsiirrot, 
rajaukset ja painotukset

• Sote – uudistus

– Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio

– Sote-maakunta-kunta –yhteydet

• Hyvinvointiyhteiskunnan kannatuspohja, 
kollektiivinen vastuu, moninaisuuden 
kunnioittaminen



Sosiaalialan ammattityön viitekehys

• Sosiaalityö on professio ja tieteenala, jolla 
edistetään yhteiskunnallista muutosta ja 
kehitystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä 
ihmisten ja yhteisöjen voimaantumista ja 
valtaistumista. Yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, 
kollektiivisen vastuun sekä moninaisuuden 
kunnioittamisen periaatteet ovat keskeisiä 
sosiaalityössä. 



• Sosiaalityö kiinnittyy sosiaalityön, 
yhteiskuntatieteiden ja humanististen 
tieteiden teorioihin sekä alkuperäiskansojen ja 
paikallisyhteisöjen tietoon. Sosiaalityössä 
työskennellään ihmisten ja rakenteiden parissa 
elämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. 



Mitä osaamista tarvitaan? Miten sitä 
edistetään?

• Kokonaisvaltainen, yhdistelevä, verkostoiva 
osaaminen, tarve moninkertaistuu

• Hyvinvointipalveluiden & sotu-järjestelmien ja 
niiden toimintalogiikan tuntemus

• Vapaus ja rohkeus tehdä yhteistyötä rajapinnoilla

• Taito verkostoida ja sovittaa asiantuntemusta ja 
palveluita asiakkaan ja yhteisön tueksi, sitoutua 
prosessiin

• Kestävien yhteyksien rakentaminen yhteistyöhön 
ja kehittämiseen



• Vahvat vuorovaikutustaidot, reflektiivisyys

• Joustava ja sisäistynyt tietoperusta, joka

mahdollistaa läsnäolon ja tilannekohtaisen

toimimisen. 

• Kyky ilmaista, sanoittaa, tulkita, neuvotella ja

ratkaista, niin asiakastyössä kuin verkostoissa. 

• Taidot osallisuuden edistämiseen.

• Miten ammattityössä luodaan edellytykset tälle?



• Rohkeus ja näkemys kehittämis- ja 
vaikuttamistyöhön

• Tutkitun tiedon analysointi, käyttö ja 
tiedonhankinta.

• Tiedon tulkitseminen yhteistyön ja vaikuttamisen 
areenoilla.

• Omien tietojen, havaintojen ja kokemusten   
työstäminen näkemyksellisyydeksi.

• Vaikuttamiskanavien tuntemus 



• Sosiaalisen tunnistaminen ja ”esille 
kutsuminen” eri toimintaympäristöissä

• Yhteistyö ja kumppanuudet eri   
toimintaympäristöissä. 

• Kehittämisverkostojen olemassa olo.

Sosiaalialan ammatillisten kysymysten 
jäsentäminen

• Ammatillisten foorumien olemassaolo

• Tutkimus, kehittäminen, kouluttautuminen

• Osaamisen kehittymisen varmistaminen


