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Mikä olisi sopiva koko aikuissosiaalityön 

kehittämisverkostolle?

(n=19)
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Kuinka usein verkoston tulisi 

kokoontua?

(n=19)
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Minkä tahojen 

tulisi olla 

kehittämis-

verkostossa 

mukana?
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Verkoston osallistujat, avoimet 

vastaukset (n=9)

• Edustus kaikista kehittäjäorganisaatioista, 

myös sosiaalialan osaamiskeskuksista. 

Voisiko verkostossa olla edustus eri 

kokoisista kunnista ja kuntayhtymistä – ei 

maakunnista?

• Kehittämisverkoston tulee olla kattava ja 

laaja, jotta tieto oikeasti liikkuu ja leviää ja 

hyödyttää erityisesti sosiaalityön 

käytännön paikallisia toimijoita. 

• Ei liian isoa ryhmää. Haetaan 

valtakunnallisia linjauksia, periaatteita ja 

ohjeita -> STM ja THL ehdottomasti 

mukaan. Yliopistot mukaan myös, koska 

sosiaalityöntekijöiden opetus ja käytännön 

harjoittelu eivät kohtaa perussosiaalityötä.

• Edustajia koko Suomesta, kaikista 

maakunnista

• Kolmekin tapaamista vuodessa voisi olla 

riittävä. Pääasia on tapaamisten laatu, ei 

määrä. Tärkeää on, että jatkuvuus 

taattaisiin.

• Mukaan myös viiden erityisvastuualueen 
suuren kunnan edustus (Helsinki, Turku, 
Tampere, Oulu, Kuopio). 
Maakuntaedustajien valinta voi edistää 
alueellisten kuntatoimijoiden 
vapaaehtoista verkostoitumista. 
Ryhmän toimivuuden ja keskustelun 
kannalta ryhmän kokoa syytä jollain 
tavoin rajoittaa.

• Kehittämisverkoston pitäisi tukea 
käytännön sosiaalityön kehittämistä ja 
toimia foorumina sitä johtavien ja 
suoraan kehittävien henkilöiden 
yhteistyön ja bench markauksen
foorumina. Silloin oppilaitokset tai 
yliopisto eivät ole keskeistä ydinjoukkoa. 
Yliopistosta tarvittaessa asiantuntijoita 
vierailemaan.  

• Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat 
hyvin erilaisia; on tutkimustietoon 
painottavia ja on käytännön sosiaalityön 
kentällä lähemmin toimivia. Eivät ole 
kaikissa maakunnissa läheinen 
yhteistyökumppani aikuissosiaalityön 
kehittäjille.
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Aiheita, joita verkostossa tulisi 

käsitellä (n=19)

n Prosentti

Sosiaalityön selvityksestä 

seuraavat toimenpiteet
16 84,21%

Valtakunnallinen sosiaalityön 

kehittämisohjelma
16 84,21%

Tietoa meneillään olevista 

hankkeista
9 47,37%

Kantaan liittyminen 6 31,58%

Sosiaaliturvauudistus 16 84,21%

Kela-kunta-yhteistyö 9 47,37%

Mittarit 17 89,47%

Jalkautuminen, liikkuvat palvelut 9 47,37%

Sosiaalinen raportointi ja 

rakenteellinen sosiaalityö
12 63,16%

Moniammatilliset tiimit 5 26,32%

Työllisyysasiat 6 31,58%

Muita aiheita, mitä? 8 42,11%
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Muita ehdotettuja aiheita 

verkostoon (n=8)

• Aikuissosiaalityön 

käsikirja

• Vaikuttavuus ja 

rajapinnat

• Sosiaalityön 

systeeminen työote

• Ajankohtaiset teemat

• Etiikka-kysymykset

• HYTE-työ ja viestintä 

osana rakenteellista 

sosiaalityötä

• Johtaminen

• Sosiaalipäivystys, 

valmiussuunnittelu

• Keskistetyt hankinnat 

ja valvonta

• Yhteiset 

palvelukuvaukset

• Toimivat palveluketjut

• Sosiaalinen kuntoutus
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Mikä verkoston tärkein tehtävä olisi? 

Mitä verkoston tulisi tuottaa? (n=15)

• Valtakunnallinen vaikuttaminen
– Aikuissosiaalityön 

kehittämisohjelman tuki

– Kannanotot uudistuksiin/lakeihin

– Yhteisten asioiden eteenpäin 
vieminen ja viestiminen

– Aikuissosiaalityön näkyväksi 
tekeminen

• Ajankohtaisen tiedon saaminen
– Valtakunnalliset uudistukset

– Lainvalmistelu

– Aikuissosiaalityön kehityslinjat

– Aikuissosiaalityö sote-
kokonaisuudessa

• Vertaistuellisuus ja 
keskustelufoorumi
– Yhteistyön rakentaminen, 

kokemusten jakaminen, 
vertaisoppiminen

– Vuoropuhelu kuntien/alueiden ja 
kansallisten toimijoiden kesken

– Avoin keskustelu ajankohtaisista 
asioista

• Aikuissosiaalityön vahvistaminen 
ja kehittäminen
– Yhteiset kuvaukset, 

aikuissosiaalityön käsikirja

– Suositukset näyttöön 
perustuvista käytännöistä ja 
vaikuttavuuden arvioinnista 

– Aikuissosiaalityön tehtävän 
kirkastaminen suhteessa muihin 
palveluihin
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