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Etelä-Pohjanmaa

Jatkokehittäminen

• Muiden sosiaalihuollon 
palvelutehtävien osalta 
tunnuslukujen ja 
mittareiden määrittelyn 
jatkotyöstäminen osana 
Tulevaisuuden sote-
keskushanketta

Iäkkäiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu

Perheoikeudelliset palvelut

Päihdehuolto

Työikäisten palvelut



Sote-raportoinnin kehittämisen askelia-Sosiaalinen raportointi osana sote-integraatiota: RAKU →TSK →EP:n hyvinvointialue 2023

Monialainen
SORA-
työryhmä

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä 

sivistys- ja 
hyvinvointitoimijoiden 

kumppanuus (ml. 
poliisi, järjestöt, 
seurakunnat ym. 

keskeiset toimijat)

Ammattilaisten  
asiantuntijuuden 
vahvistuminen ja 
kehittyminen (ml. 

asiakkaiden 
osallisuus)

§

Yhdessä  herkemmin tuntosarvin  
ennakoiden kohti toimivampia 
ratkaisuja ja kehittyneempiä 

palveluja

TAVOITE: Hyvinvointia 
ammatillisesta kokemustiedosta

Näetkö työarjessasi asioita, 
joihin toivoisit kiinnitettävän 
kollektiivisestikin huomiota ja 

pohdittavan 
ratkaisuvaihtoehtoja? 

Sote-ammattilaisten asiakastyössä kertyvän 
kokemustiedon raportoinnin systematisointi ja 

yhtenäistäminen

Mitä ovat ne 
ongelmat, joiden 

kanssa omat asiakkaat 
painivat?

Monikanavaisesti tuotetulla tiedonkeruulla kohti aidosti 
monialaista työskentelyä ja integroitunutta 
toimintakulttuuria

SOTE-RAKENNEUUDISTUS  2020-2021
→ ammattilaisten kokemustiedonkeruun ja raportoinnin 

väline, toimintamalli ja ohjeistus

TULEVAISUUDEN SOTEKESKUS  2022
→ toimintamallin implementointi ja jatkokehittäminen 

AMMATTILAISTEN 
KOKEMUSTIEDON TUOTANNON JA 
HYÖDYNTÄMISEN PROSESSI
I. Tiedonkeruun  toteutus, 

analysointi, kuntakohtainen 
raportointi

II. Kehittämiskohde
III. Raportoidut juurisyyt
IV. Ehdotetut/ tarvittavat 

toimenpiteet
V. Toimijat/yhteistyökumppa-

nuudet
VI. Vastuutaho(t)
VII. Aikataulu
VIII. Mahd. mittarit/indikaattorit
IX. Vaikuttavuus, seuranta ja 

arviointi/ ”check”-piste

Raportointi & tietojohtamisen tarpeet: tukee osaltaan 
kansallisesti yhteisen tietosisällön muodostumista osaksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon tuottamisen 
tietojärjestelmiä ja tietorakenteita  (ml. syklinen SO-TE-SI-

laajennus)

Toistuvatko jotkut asiat 
tai ilmiöt asiakastyössä? 

Jääkö mieleen pyörimään 
huolia/asioita, joihin 
toivoisit muutosta?

Yhteiset 
reflektointi-

foorumit

Tiedon hyödyntäminen palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja 

kehittämisessä

HYVINVOINTI-
ALUE 2023

→ valmis toimintamalli laajassa käytössä



Keskeistä lainsäädäntöä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 2 
luku. Hyvinvoinnin edistäminen

Rakenteellinen sosiaalityö 7§

• 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

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2 luku: Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen

11 § Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon 
ottaminen

• Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 
päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava 
ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja 
ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin.

12 §: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa

• Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja 
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa 
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan 
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten 
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, 
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 

• Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava 
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet,
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä 
näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja 
terveysosoittimia.

Uutta sosiaali-ja 
terveydenhuollon 
järjestämisestä:

Hyvinvointialueen on 
seurattava alueensa 

a) väestön hyvinvointia ja 
terveyttä väestöryhmittäin

b) järjestämänsä sosiaali- ja 
terveydenhuollon tarvetta, 
saatavuutta, laatua, 
vaikuttavuutta ja 
yhdenvertaisuutta

c) asiakkaiden palvelujen 
yhteensovittamista sekä 

d) sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksia 
ja tuottavuutta 

Hyvinvointialueen on 
verrattava tätä tietoa 
vastaavaan muita 
hyvinvointialueita 
koskevaan tietoon ja 
hyödynnettävä sitä sosiaali-
ja terveydenhuollon 
tietojohtamisessa.

Ks. tarkemmin uusi Laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä 612/2021 
https://www.finlex.fi/fi/laki/al
kup/2021/20210612

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612


Etelä-Pohjanmaa

Raportoitujen ilmiöiden ja havaintojen 
aineistolähtöiset pääluokat

1. Positiiviset yleishavainnot sote –kentältä

2. Harmittavat ilmiöt ja negatiiviset havainnot
a) Erilaiset palvelujärjestelmään liittyvät havainnot ja ilmiöt

b) Nousevia huolenaiheita asiakkaiden elämänkaaren eri vaiheissa
• Lapset ja nuoret

• Työikäiset/Aikuiset

• Ikäihmiset

c) Muut raportoidut havainnot ja ilmiöt

Esimerkkeinä korostuneet: eri-ikäisten päihde-ja mielenterveyden haasteet, 
sosiaalisen kuntoutuksen tarve, digitalisaatio, koronan aiheuttamat haasteet, 
yksinäisyys

3. Raportoituja syitä huolihavaintojen taustalla

4. Ratkaisuehdotuksia ja hyviä käytäntöjä harmillisten ilmiöiden 
kampittamiseksi
• Työmenetelmällisiä /muita ratkaisuehdotuksia



Ilmiöitä ja havaintoja SO-TE-SI -kentältä
(pilotointi 5-8/2021 sekä laaja tiedonkeruu ja Järjestökysely (ml. seurakunnat) 9/2021):

ASIAKKAAN 
KOKEMUKSENA 

PALVELUJEN 
VAIKEA SAANTI, 

HITAUS JA 
PUUTTEELLISUUS

<--->  
TYÖNTEKIJÖIDEN 
YLIKUORMITTU-

MINEN
ASUMISEN JA 

ELINOLO-
SUHTEIDEN 

LUOMAT 
HAASTEET

KASVANUT 
MONIKULTTUURI-

SUUS & 
MAAHANMUUTTA-

JIEN VAATIVAT 
ELÄMÄNTILANTEET 

TYÖSKENTELYN 
HAASTAJINA

JURIDISET 
MENETTELYTAPA-

VIRHEET 
ESIM. KIRJAVUUTTA 

UUDEN EU –
TIETOSUOJA-
ASETUKSEN 

TULKINNASSA

EPÄSELVÄT 
TULKINNAT JA ”ULOS 

SULKEMINEN”

HUONO 
TIEDONKULKU 

PÄIHDE- JA 
MIELENTERVEYS-

ASIAKKAIDEN  
AVOHUOLLOSSA

POSITIIVISET ILMIÖT: 
• SOSIAALITYÖN MUUTOSTYÖN VAIKUTTAVUUS 
• TERVEYDENHOITAJIEN OSAAMISEN ARVOSTUS
• SYSTEEMINEN TYÖOTE 
• MIELENTERVEYSPALVELUT ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTITAIDOLLA
• HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMINEN & KEHITYSINNOKKUUS!

• YHTEISTYÖ/YHTEISÖ LISÄÄ HYVINVOINTIA
• PAJATOIMINNAN KEHITTÄMINEN
• MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJEN KÄYTTÖ KASVANUT->PÄIVÄTOIMINTA & 

KOHONNUT ITSETUNTO, APUA OTETAAN VASTAAN
• ASUINOLOJEN, TOIMINTAKYVYN JA –YMPÄRISTÄN HYVÄT MUUTOKSET
• HARRASTUSTOIMINTA – MUU 3. SEKTORIN MERKITYS!

Psyykkisen voinnin 
heikkeneminen ja 

sen vaikutukset 
arkeen, 

asioidenhoitoon, 
sosiaaliseen 
elämään jne.

Tarvitaan entistä 
moniammatillisempaa 
työskentelyä lasten ja 

perheiden koteihin, 
esimerkiksi yhteisiä 

kotikäyntejä 
psykiatrian kanssa, 

koska 
kotiympäristöissä 
haasteet näkyvät 
konkreettisemmin

Digitalisaatio haastaa-
> onko tämä sitä, josta 

sosiaalityön pitäisi 
ottaa koppia ja laatia 

strategian ja 
toimeenpanon tasolla 

työkaluja heikoissa 
asemassa olevien 

työikäisten ja 
ikäihmisten 
tukemiseen? 

HUUMEET, 
PÄIHTEET JA 
LÄÄKKEIDEN 

VÄÄRIN-
KÄYTTÖ! 

DIGITALI
SAATIO

Yksinäisyys ja 
lisääntynyt ahdistus 
(covid). Jutustelulle 

tarve. Sosiaalisia 
kontakteja pelätään, 

mutta myös kaivataan.

SYÖMIS-
HÄIRIÖT

VUORO-
VAIKU-
TUKSEN 
PULMAT

Yläaste-/lukioikäisten
ulkonäköpaineet, itsetunto-

ongelmat, ahdistus, masennus, 
kiusaaminen, tunnistamattomat 
neuropsykiatriset häiriöt, kuten 

ADHD ja autismikirjon häiriöt

VANHANAIKAISET 
AJATTELUMALLIT JA 
BYROKRAATTINEN 

JOHTAMISTAPA 
(TERVEYDENHUOLTO) 
<--> ALIARVOSTUS JA 

VÄHÄISET 
VAIKUTUSMAHDOLLI-

SUUDET OMAAN 
TYÖHÖN

SOSIAALI-
NEN 

ERIARVOI
-SUUS

Yksinäiset, syrjäytyneet ja 
vähävaraiset, joita ei 

tavoiteta ja jotka jäävät siis 
avun( fyysiset ja henkiset 
tarpeet ) sekä sosiaalisen 

kanssakäymisen 
ulkopuolelle.

PALVELUJEN 
KASVOTTO-

MUUS

HAAVOITTUVASSA 
ASEMASSA OLEVIEN 
”PAKKOAKTIVOINTI” 

Pitkäaikaista sairautta sairastavien 
tai pitkäaikaistyöttömien on vaikea 

päästä tarvitsemaansa 
terveydenhoitoon… Joillakin 

henkilöillä olisi osittaista työkykyä, 
mutta heidän on erittäin vaikea 

työllistyä, tähän toivoisi helpotusta

Valitettavan 
usein 

mielenterveys-
kuntoutujia

siirretään 
toiseen 

yksikköön vain 
maksajan 
halusta…

Mielenterveysongelmat 
päihteiden käyttö 
(lääke- ja 
huumausaineiden 
käyttö), myös nuorten 
aikuisten pahoinvointi.

Noidankehä 
mielenterveyden 

haasteiden,
sairauksien ja 

päihdeongelmien 
välillä. Kumpi oli 

ensin?

AIKUISTEN  
PAHOINVOINTI 

KASVUSSA
<-----------> 

PUUTTUVAT TAI 
LIIAN VÄHÄISET 
RÄÄTÄLÖIDYT 

PALVELUT

KORONA-> 
ETÄKOULU-> 
POISSAOLOT

Lähetemäärä psykiatrian 
pkl:lle on parissa 
vuodessa kasvanut 
100%, suhteellisesti 
suurin osuus uusista 
potilaista on nuoria 
aikuisia (18-25 v).

NEPSYT!

SOSIAALINEN 
KUNTOUTUS?

VANHUS-
KÖYHYYS

LASTEN , NUORTEN JA 
PERHEIDEN 
MIELENTERVEYDEN 
HAASTEET- TUEN 
TARPEET JA 
PALVELURAKENTEET?

TIETOTURVA-
RISKIT 

TIEDONSIIR-
ROSSA 

VIRANOMAIS-
TEN VÄLILLÄ

MIELENTERVEYS- JA 
PÄIHDEONGELMIEN 

LISÄÄNTYMINEN 
<-----------> 
KATVEITA 

AVOHOIDOSSA & 
ERITYISPALVELUJEN 

TARJONNASSA



SORA -TOIMINTAMALLIN IMPLEMENTOINTI JA JATKOKEHITTÄMINEN 2022
Ammattilaisten monikanavaisesti tuotetun kokemustiedon kerääminen, käsittely ja jatkokehittäminen 

SONet BOTNIA/TSK + muu kehittäjäyhteistyö: sis. tiedonkeruu, analysointi, raportointi, toimenpiteet, seuranta ja arviointiA

SOSIAALIHUOLTO

PERUSTERVEYDENHUOLTO

SIVISTYSTOIMI

JÄRJESTÖT

SEURAKUNNAT (ev.lut.)

SOSIAALIJOHTAJAT/ 
PALVELUYKSIKKÖJOHTAJAT

YLILÄÄKÄRIT 
HOITOTYÖN JOHTAJAT 

KOULUKURAATTORIT/
OPPILASHUOLTO- JA 
OPISKELIJAHUOLTORYHMÄT

JÄRJESTÖTALO/
VASTUUHENKILÖ

LAPUAN HIIPPAKUNTA/
DIAKONIA ASIANTUNTIJA

RAPORTOIVA 
VASTAAJATAHO

KYSELYN JAKELU

RAPORTOIN-
TIKYSELYN 

VASTUU- JA 
TOTEUTTAJA/

SONet
BOTNIA

AMMATTILAIS-
TEN 

LAADULLISESTI 
TUOTETUN

KOKEMUSTIEDON 
KERUUN 

VASTAANOTTO JA 
ANALYSOINTI

YHTEENVETO-
RAPORTTIEN 

KOOSTAMINEN
SONet BOTNIA

(yhteistyössä TSK, 
monialainen 

kehittäjätiimi/-
yksikkö)

RAPORTOINTIKOOSTEIDEN
VASTAANOTTAJAT

KOKEMUSTIEDONKERUUN TOTEUTUS 
(AVOIN LINKKI, RAPORTOINTI  VÄH. 2-4 X VUOSI)

TIEDON 
ANALYSOINTI

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
Johtaminen, työskentely, muu 
sote-/yhteistyö 

SOSIAALIJOHTAJAT/
PALVELUYKSIKKÖJOHTAJAT

JOHTAVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT, 
PERHEKESKUSVASTUU HENKILÖT

YLILÄÄKÄRIT
HOITOTYÖN JOHTAJAT 

SIVISTYS -JA NUORISOTOIMEN JOHTAJAT, 
MAAKUNTALAPE,KURAATTORIT.  

HYTEVASTUUHENKILÖT, 
OHJAAMOTOIMINNAN KOORDINAATTORIT

JÄRJESTÖNEUVOSTO/
JÄRJESTÖVASTUUHENKILÖT

KIRKKOHERRAT, DIAKONIATYÖN
SEKÄ LAPSI-JA NUORISOTYÖN 

VASTUUHENKILÖT

HYVINVOINTI-
ALUE 2023

Poliisi?

Lasten ja 
nuorten 

alueelliset 
palveluverkostot

?

KYSELYN LAAJENTUMINEN 2022: terveyssosiaalityö, palveluntuottajat, ESH/päivystys ( +2023 SOTE-TIKE) jne.?

Asiakkaat, 
kansalais- ja 

kokemustoimijat, 
4.sektori?
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Yhteiset 
reflektointi 
tilaisuudet

MUUT mm. poliisi

POLIITTISET 
PÄÄTTÄJÄT

PALVELU-JA 
VASTUU-
ALUALUE-
JOHTAJAT

HYVINVOINTI-
ALUEEN 

JAOSTOT JA 
NEUVOSTOT

HYVINVONTI-
ALUEEN 
JOHTAJA



Monikanavaisesta sosiaalisesta raportoinnista toimenpiteiksi (kehittämistyö jatkuu näiltä osin)

KEHITTÄMIS-
KOHDE

MAHDOLLISET
ARVIOIDUT
JUURISYYT

EHDOTETUT/
TARVITTAVAT
TOIMENPITEET

TOIMIJAT/
YHTEISTYÖ-
KUMPPANUUDET

VASTUU-
TAHO(T)

AIKATAULU MAHDOLLISET 
INDIKAATTORIT/
MITTARIT?

VAIKUTTAVUUS
- SEURATTAVAN 
MUUTOKSEN 
ETENEMINEN
ARVIOINTIPISTE:
TYÖSKENTELYN 
TSEKKAUS/
”LOPPUKUITTAUS”

JÄÄ SOVITTAVAKSI JA TOTEUTETTAVAKSI HYVINVOINTIALUEELLA

Tarvittava 
toteutuk-
sen tuki?/

TKIO-
toimijat



Asiantuntijoita – asiakkaita / palvelunkäyttäjiä / 
kuntalaisia kuullen kohti toimivampia palveluita

Raportoitavien 
ilmiöiden / 
havaintojen 
koodaustavan ja 
pääluokittelun 
mallintaminen 



Etelä-Pohjanmaa

Esitys ohjausryhmälle

1. Hyväksytään sosiaalihuollon tunnusluvut ja mittarit –käsikirjan 
versio 1.0

• Yleinen kaikkia palvelutehtäviä koskeva osa

• Vammaispalvelujen palvelutehtäväkohtainen osa

2. Hyväksytään ammattilaisten kokemustiedon raportoinnin osalta
• Käytettävä järjestelmä: Webropol

• Kyselylomake
• SI-SO-TE

• Järjestöt ja seurakunnat

• Ilmiöiden ja havaintojen aineistolähtöiset pääluokat 

• Toimintamalli, implementointi ja jatkokehittäminen


