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Puheenvuoron rakenne

• Kosken rooli ja tehtävät
• Sote-TKKI haastaa
• Tutkimusperustainen 

asiakastyö sosiaalialalla
• Hyvinvoinnin edistäminen 

sosiaalisen näkökulmasta
• Mikä estää?



KOSKE ON

• 1/11 sosiaalialan osaamiskeskuksesta
• Lakisääteinen
• Vuodesta 2001
• Maakunnallinen toimija, valtakunnallinen 

oske-verkosto
• Perustehtävä:

• Tuemme sosiaalialan kehittämistyötä
• Yhdistämme sosiaalialan tieteellistä ja 

kokemuksellista tietoa
• Vahvistamme ammattitaitoa ja osaamista

• Kuulemisen paikat kentällä
• Työryhmät ja kehittämishankkeet
• Sosiaaliasiamiestoiminta
• Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän 

mentorointi ja konsultointi, MASTER-koordinointi



Sote-TKKI haastaa

• Yhteinen käsitteistö ja 
ymmärrys

• Toimintakulttuuri ja 
rakenteet

• Ihmiskuva
• Asiakkaan/potilaan rooli ja 

osallisuus
• Erilaiset tutkimustraditiot ja 

tiedon tuottamisen 
rakenteet ja välineet



Sosiaalityö on 

• Asiakas- ja asiantuntijatyötä
• Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemistä, vähentämistä 

ja poistamista, sosiaalisen osallisuuden vahvistamista
• Tavoitteena: hyvinvointia edistävät olosuhteet, yhteisöjen 

toimivuus ja yksilöiden toimintakykyisyys ja osallisuus
• Rakennetaan yksilön, perheen ja/tai yhteisön tarpeita 

vastaava tuen ja palveluiden kokonaisuus
• Tutkittuun tietoon, ammatilliseen osaamiseen ja sosiaalialan 

eettisiin periaatteisiin pohjautuvaa muutostyötä



Sosiaalialan eettinen arvopohja

• Ihmisarvo ja ihmisoikeudet
• Itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen
• Osallisuuden edistäminen
• Henkilön kokonaisvaltainen 

huomioiminen ja voimavarat
• Sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus



Sosiaalityön tutkimus 

• Olennaisin erityispiirre: käytäntösuhde
• Laadullista tutkimusta
• Ilmiöperustaista 
• Nostaa esiin kysymyksiä, jotka ilman tutkimusta jäisivät 

piiloon
• Huomion kiinnittäminen yhteiskunnallista eriarvoisuutta 

luoviin rakenteisiin ja käytäntöihin
• Yhteiskunnallisten muutosten aikaansaaminen asiakkaiden 

eduksi



Hyvinvointi – mikä siinä on oleellista?

• Lasten ja nuorten arki ja 
siihen vaikuttavat tekijät

• Yksilöllistä ja yhteisöllistä 
hyvinvointia rakentavat asiat

• Osallisuuden kokemus, 
turvallisuus, vuorovaikutus, 
yhdenvertaisuus, inhimil-
linen ja luotettava apu



Tietoon pohjautuva auttamistyö

• Rakenteellisella 
sosiaalityöllä 
• on huolehdittava sosiaalista 

hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia 
koskevan tiedon välittymisestä ja

• sosiaalihuollon asiantuntemuksen 
hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi

• Rakenteellinen sosiaalityö on 
vaikuttamistoimintaa

• Tiedon palauttaminen 
työntekijälle ja asiakkaalle



Mitä me sitten esim. tiedämme? 

• Kouluterveyskysely 2021
• 25% tytöistä (2. aste) koki itsensä yksinäiseksi
• 41% sijoitetuista lapsista koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta

• E2 tutkimus 2022 (20-29v)
• 53% (20-29v) kantaa huolta jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan
• 1/3 kokee elämänsä merkityksettömäksi ja pelkää yksinäisyyttä

• Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni kysely 2020 (13-17v)
• 22% oli huolissaan perheensä toimeentulosta
• 27% koki henkisen hyvinvointinsa erittäin tai melko huonoksi

• Keski-Suomen tilastot
• 13,5% 8. ja 9. lkan oppilaista ei ole päässyt yrityksistään huolimatta koulukuraattorin kanssa 

juttelemaan lukuvuoden aikana
• 6,5% 8. ja 9. lkalaisista koulukiusattuna vähintään kerran viikossa
• 11,3% lapsiperheistä saanut toimeentulotukea
• 19,8% 18-24v syrjäytymisriskissä (ei työssä eikä opiskelemassa)
• 5,7% 0-17v toistuvasti sijoitettuna



Mitä meiltä odotetaan?

➢Apua saisi, kun sitä pyytää

➢Hoitosuhteet ovat riittävän 

pitkiä ja pysyviä

➢Jokainen apua tarvitseva 

kohdataan yksilönä 

➢Tukea on mahdollista saada 

myös ilta-aikaan



KIITOS!


