
Maakunnallistuva aikuissosiaalityö 
-kehittämisverkoston tapaaminen

15.1.2021 klo 9-12.30 Teams

ellen.vogt@kuntaliitto.fi



Ohjelma 15.1.2021
9:00 Tervetuloa

Ellen Vogt, Kuntaliitto

Puheenvuoroja ajassa: 
Rakenteellinen sosiaalityö käytännössä nyt

Sosiaalisen raportoinnin työkalu, rakenteellisen 
sosiaalityön kehittäminen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
tutkimus
Suunnittelija Ville Santalahti, Vasso

Rakenteellinen sosiaalityö Helsingin 
aikuissosiaalityössä
Aikuissosiaalityön kehittämisen projektipäällikkö
Kaisa Saarinen ja  aikuissosiaalityön päällikkö 
Henna Niiranen, Helsingin kaupunki

Kohti tulevaa:

Sosiaaliala matkalla kohti yhteiskunnallista 
näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
projektipäällikkö Anne Surakka, SOSRAKE-hanke, ISO
projektikoordinaattori Virpi Kilpeläinen, SOSRAKE-
hanke, ISO 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja rakenteellinen 
sosiaalityö 
kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, THL
erityisasiantuntija Eeva Liukko, THL

Keskustelua ja kommentteja

10.30  Kahvitauko

10:45 Työpaja: Rakenteellinen sosiaalityö ja sen 
kehittämistarpeet

Johdatus työpajoihin
Ellen Vogt, Kuntaliitto

Työpajatyöskentely Mural-valkotaululla 
jakautuen ryhmiin 
Ryhmäjaosta ja työskentelyalustasta 
lähetetään erillinen ohjeposti

11:45 Työskentelyn purku ja yhteenveto
Ellen Vogt, Kuntaliitto
Heidi Muurinen, THL
Eeva Liukko, THL

12:30 Päivän päätös
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Pelisäännöt
• Pidetään mikit kiinni, kun ei ole omaa 

puheenvuoroa

• Muista avata mikrofoni, kun on oma 
puheenvuorosi

• Voit esittää kysymyksiä ja kommentoida 
Teamsin keskustelukentässä

• Puheenvuorot pyydetään kirjoittamalla 
viestikenttään pvp tai nostamalla 
Teamsissa käsi painamalla käden kuvaa 
• Muista laskea käsi, kun olet pitänyt 

puheenvuorosi

• Kerro puheenvuorosi alussa kuka ja mistä 
olet

• Alustajat: Kunnioittakaa toisianne ja 
pysykää aikataulussa ☺
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Työpajatyöskentely:
Rakenteellinen sosiaalityö ja 
sen kehittämistarpeet



Tavoite
Pohtia ja analysoida, 

• mitä kaikkea rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotanto nyt jo on ja miten sitä 
pitäisi kehittää

• millaisiin toimenpiteisiin ja toimintaehdotuksiin rakenteellisen sosiaalityön tulisi 
johtaa ja millaisia toimintaprosesseja vaikuttavat toimenpide-ehdotukset ja 
toimenpiteet edellyttävät

• miten sosiaalihuollon asiantuntemus nivoutuu kunnan muuhun 
hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön sekä miten yhteistyötä 
tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa. 

• miten rakenteellisen sosiaalityön tuottamaa tietoa hyödynnetään 
yhteistyössä?

• mitä rakenteellisesta sosiaalityöstä nyt puuttuu ja miten sitä pitäisi 
kehittää?

• Tuottamianne ideoita, toimenpiteitä, tuen tai muutostarpeita jne. 
hyödynnetään THL:n sosiaalihuollon kehittämisohjelman toimeenpanossa ja 
toisaalta Kuntaliiton edunvalvonnassa ja omien palvelujemme kehittämisessä
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7 § Rakenteellinen sosiaalityö
Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja 
sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon 
asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi.

Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu:

1) sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden 
tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien 
sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista;

2) tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien 
ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja 
toimintaympäristöjen kehittämiseksi;

3) sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi kunnan muiden 
toimialojen suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja 
järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja 
tukivalikoimaa kehittäen.6



Työpajaryhmien teemat ja alateemat
Ryhmä 1: Sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen 

A. Asiakkaiden tarpeet ja rakenteellinen sosiaalityö

B. Asiakaskohtaisen tiedontuotannon kehittämistarpeet

Ryhmä 2: Tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset 

A. Rakenteellisen sosiaalityön vaikuttavat toimenpiteet ja toimenpide-ehdotukset

B. Rakenteellisen sosiaalityön vaikuttavat toimintaprosessit

Ryhmä 3: Sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntäesminen

A. Sosiaalihuollon asiantuntemuksen laaja-alainen hyödyntäminen rakenteellisessa 
sosiaalityössä

B. Sosiaalihuollon asiantuntemuksen laaja-alainen hyödyntäminen rakenteellissa
sosiaalityössä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävässä työssä

• Työpajoissa teema on muutettu kysymyksen muotoon, jonka perusteella sitten 
työskennellään

• Lisäksi kaikki ryhmät työstävät kehittämisehdotuksia sosiaalihuollon 
kehittämisohjelmalle omasta teemastaan, jos ryhmillä jää aikaa.
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Työpajatyöskentely
• Osallistujat on jaettu kolmeen työpajaryhmään

• Älkää vaihtako ryhmää, jotta jokaisessa ryhmässä olisi mahdollisimman monipuolinen 
edustus!

• Ryhmille 1 ja 2 on lähetetty Teams –kalenterikutsu, johon ryhmäläinen siirtyy 
työpajatyöskentelyn ajaksi. Ryhmä 3 (ne jotka eivät ole saaneet toista linkkiä!) jää 
työskentelemään kaikille lähetettyyn Teams-kokouslinkkiin.
• Ryhmäkohtainen kokouslinkki toimii työpajan ääniyhteytenä ja tarvittaessa Muralin

jakoalustana.

• Työpaja toteutetaan siten, että kukin ryhmä tekee samaan teemaan kuuluvia 
tehtäviä koko työskentelyn ajan. 
• Ryhmä 1: fasilitaattori Heidi Muurinen
• Ryhmä 2: fasilitaattori Eeva Liukko
• Ryhmä 3: fasilitaattori Ellen Vogt

• Ryhmän fasilitaattori pitää huolta aikataulusta ja siirtymisestä sen puitteissa 
eteenpäin tehtävien välillä ja paluusta samanaikaisesti yhteiseen kokoukseen. 
• Kun ryhmä on tehnyt kaikki kolme tehtävää, ryhmä palaa yhteiseen kokouslinkkiin 

viimeistään klo 10.40. 
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Työpajatyöskentelyn purku
• Tehtävän purku tehdään alkuperäisessä yhteiskokouslinkissä

• Kaikki palaavat alkuperäiseen yhteiseen Teams-kokouslinkkiin n. 
11.40-45.

• Jokaisen ryhmän fasilitaattori kertoo oman ryhmänsä jäsennellyt 
tulokset lyhyesti n. 10 min.

• Lopuksi keskustellaan yhdessä ja vedetään yhteen päivän antia 
sekä esitetään toiveita tulevaan

• Katsotaan, miten pitkälle päästään, valmista ei tarvitse tulla, 
• Tarkoitus on, että pääsette pohtimaan asioita yhdessä ja jakamaan 

ideoita sekä että saamme koottua näkemyksiänne yhteen! ☺

• Työpajojen tuotoksista tehdään pdf-kuvat, jotka liitetään osaksi 
työpajan materiaaleja verkoston materiaalisivulle.
• Älkää siis jakako Mural-linkkiä eteenpäin, ettei tietoa joudu hukkaan tai 

katoa ;-)9



Mural -työskentelyalusta
• Mural-työskentelypohjaan pääsette keskustelukenttään nyt lisätystä linkistä ja linkki 

löytyy myös 1 ja 2 ryhmän Teams-keskustelusta.

• Kopioikaa Mural -linkki Chrome-selaimeen – nyt ja kirjautukaa Muraliin vierailijana 
(Visitor). Nimeä ei tarvitse täyttää. ☺

• Työpajassa sinun tulee
• osata klikata oikealla olevasta Outlinesta oman ryhmäsi käsittelyssä olevan tehtävän 

numeroa
• järjestelmä vie sinut automaattisesti tällöin oikeaan tehtävään 

• osata liikkua kunkin tehtävän kohdalla vaalean harmaaseen laatikkoon, johon post-it -
lappuja lisätään (esim. hiirellä raahaamalla tai loitontamalla Muralia ja klikkaamalla 
oikeaan kohtaan)

• osata lisätä post-it –lappuja vaalean harmaaseen laatikkoon (kaksoisklikkaus hiiren 
vasemmalla) 

• osata kirjoittaa post-it –lappuihin omia näkemyksiäsi (lappu aktivoitu, kulmissa ruudut, 
yksi klikkaus hiiren vasemmalla). 

• osata siirtää lappu ’vapaaseen’ paikkaan (lappu aktivoitu, näky ristikkäisnuoli tai 
raahaamalla hiirellä)

• Kunkin tehtävän ohjeistus ja aikataulu löytyy itse tehtävästä.
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Teemana sosiaali- ja terveydenhuolto 
muutosten virrassa: 

korona-pandemiasta kohti hyvinvointialueita 
ja sosiaaliturvauudistusta.

Päivät järjestää Kuntaliitto ja STM yhteistyössä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja Huoltaja-säätiön kanssa.

Ilmoittaudu tästä

Sote-johdon neuvottelupäivät
26.-27.1.2021

https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=12118



