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Tilaisuuden ohjelma 

Työpajassa valmistaudutaan Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projektin 
vuoden 2023 pilotointiin. 

• klo 9.00-10.00 Kahvit

• klo 10.00–10.10 Tervetuloa!

• klo 10.10–11.45 Kansallinen rakenteellisen sosiaalityön verkosto Rakenteellisen sosiaalityön 
raportoinnin kehittäminen  -projektin tukijana (yleiset asiat mm. esittäytyminen, verkoston ja sen 
jäsenten rooli, viestintä)

• Klo 11.45-12.30 Lounas (omakustanteinen)

• klo 12.30-13.15 Rakenteellinen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projekti  

• klo 13.15-14.10 Työpari- ja ryhmätehtävä 

• klo 14.10-14.30 Iltapäiväkahvi

• klo 14.30-15.45 Työpari- ja ryhmätehtävä, purku ja ohjeistus jatkoon

• klo 15.45–16.00 Päätös. Jatkostepit ja vuoden 2023 tilaisuudet

Ulla Hakola



Rakenteellisen sosiaalityön verkosto ja projekti 
(verkosto 5/22) 
• Rakenteellisen sosiaalityön verkosto toteutuu osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa vuosina 

2022–2023 ja osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuosina 2023–2025.

• Verkosto tukee THL:n rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen -projektia (2022–
2025), joka puolestaan on osa Toivo-ohjelman Valtava-hanketta.

• Toivo-ohjelmassa kehitetään hyvinvointialueiden tietojohtamista ja uudistetaan kansallista 
sote-tietopohjaa.

• Valtava-hankkeessa uudistetaan kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan viranomaisten 
seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. 

• Verkostoon on kutsuttu mukaan osallistujia kaikilta hyvinvointialueilta, sosiaalialan 
osaamiskeskuksista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. 

• Tavoitteena on vahvistaa 
• yhteistä käsitystä rakenteellisesta sosiaalityöstä erityisesti tietotyön näkökulmasta ja 

• kansallisella tasolla rakenteellisen sosiaalityön toteutusedellytyksiä. 

• Yhdessä mietittäviä kysymyksiä ovat muun muassa: 
• Mitä tietoa tarvitaan? Mistä tietoa saadaan? Miten tietoa tuotetaan? Miten tietoa voidaan parhaiten hyödyntää?

Etunimi Sukunimi



Hyvinvointialueet mukaan rakenteellisen sosiaalityön 
kehittämistyöhön

• Kaikki hyvinvointialueet saivat Suomen kestävän kasvun ohjelman toisessa 
valtionavustushaussa avustuksen rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseen.

• Tavoitteena kehittämistyössä

➢ Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin malli on koekäytetty ja sen pohjalta 
vakiinnutettu osaksi kansallista ja alueellista tietotuotantoa.

• Valtionavustuksen saajan on osallistuttava THL:n koordinoiman kansallisen 
rakenteellisen sosiaalityön verkoston toimintaan sekä yhteisen mallin 
kehittämistyöhön. (STM/Suomen kestävän kasvun ohjelman toisen hankekauden kick off 16.1.2023)



Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin 
kehittäminen –projekti 2022-2025

• Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin 
kehittäminen -projektille on myönnetty 
RRP-rahoitus vuosille 2022–2025.

• Projekti sijoittuu Kestävän kasvun
ohjelman Pilariin 4 ja Investointiin 3.

• Kestävän kasvun ohjelman toisessa 
valtionavustushaussa hyvinvointialueet 
ovat hakeneet mukaan rakenteellisen 
sosiaalityön kehittämistyöhön (2022–
2025).

• Projekti toimii vuosina 2022–2023 TOIVO-
ohjausrakenteessa Toivo-ohjelman 
Valtava-hanketta

https://soteuudistus.fi/toivo-ohjelma


Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämisen 
tarkoitus ja tavoite
• Projektin tarkoituksena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä osana sosiaalihuollon kehittämistä sekä 

tietojohtamista yhteneväisesti sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

• Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen-projektissa THL kehittää ja mallintaa yhdessä hyvinvointialueiden 
kanssa tavan, jolla rakenteellisen sosiaalityön tieto tuotetaan yhtenäisellä ja vertailukelpoisella tavalla hyvinvointialueilta 
kansalliselle tasolle, sekä alueellisen rakenteellisen sosiaalityön toteuttamissuunnitelman.

Projektin keskeiset tavoitteet vuosina 2022–2023 

• Suunnitellaan pienimuotoinen rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin (tietotuotannon) malli ja pilotoidaan sitä.

• Tietotuotannon kohteeksi valitaan jokin rajattu sosiaalinen ilmiö, esimerkiksi asunnottomuuden uhka ja/tai 
lapsiperheköyhyys. 

• Mallinnetaan pilotti kansallisia tietotarvemäärittelyjä, tiedonhallintaratkaisuja ja tietorakenteita hyödyntäen. 

• Erityisesti järjestämislaki, vähimmäistietosisältö sekä Sosiaalihuollon seurantarekisteri ja KUVA-mittarit

• Analysoidaan pilotin tulokset ja laaditaan jatkosuunnitelma vuosille 2024–2025 rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin 
laajentamista varten. 

• Mallinnetaan rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin alueellisen toteuttamissuunnitelman pohja ja aloitetaan 
suunnitelmien laatiminen.  

• Hankealueet saavat tukea pilotointiin ja toteuttamissuunnitelman laadintaan THL:n ylläpitämästä rakenteellisen 
sosiaalityön kehittäjäverkostosta.

Vappu Koskinen



Verkoston  ja verkoston jäsenen rooli projektissa

• Projektin pilotointi toteutetaan työpajatyöskentelynä hyvinvointialueiden 
edustajien kanssa. Verkosto tarkastellee tämän työn etenemistä (tilannekuva) ja 
antaa asiantuntijatukea.     

• Verkostoon on rajoitettu osallistujamäärä 2 hlöä/hyvinvointialue. Verkostossa 
pitäisi ainakin toisen hyvinvointialueen edustajan olla se henkilö, joka 
hyvinvointialueelta on toteuttamassa rakenteellisen sosiaalityön kehittämistyötä 
Kestävän kasvun ohjelmassa. Howspace-työtilassa voi olla useampi osallistuja 
hyvinvointialueelta.

• Verkoston hyvinvointialueiden nimetyt  jäsenet toimivat oman hyvinvointialueen 
rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittämisen asiantuntijoina ja 
ensisijaisina yhteyshenkilönä hyvinvointialueella. 

• Jäsenet osallistavat hyvinvointialueen projektin kannalta keskeisiä toimijoita 
mukaan projektiin projektin tavoitteen saavuttamiseksi

Ulla Hakola



Projektin viestintä ja työtavat
Julkinen materiaali

• Innokylä (https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/rakenteellisen-sosiaalityon-raportoinnin-
kehittaminen-projekti-1)
• Projektin esittelydiat (päivitetään tänne myöhemmin)

• Projektin lyhyt esittely myös:

• THL/ Kestävän kasvun ohjelma (RRP): https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-
ja-hankkeet/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma-rrp-/tietopohja-ja-vaikuttavuus

Verkostomateriaali

• Howspace ja Innokylä (näihin ei viedä alueiden tuotoksia, pilotin suunnitteludioja, joissa 
aluekohtaista tietoa, aikatauluja tms.)

• Verkostossa käsitellyt pilottimateriaalit tallennetaan myös Teamsiin

Pilotin työstömateriaali

• Sisältöä työstetään Teams:ssa (ei tallenneta nimiä tai muuta hyvinvointialueen arkaluontoista 
tietoa): tiedostokansiot: yhteinen ja kullakin alueella oma

• Versio-Excel: Teamsiin lisätyt materiaalit 

17.2.2023 Ulla Hakola



Verkoston syyskauden tapaamiset 2022

• Pohdittu yhdessä mitkä ovat rakenteellisen sosiaalityön 
tietotyön ja tiedolla vaikuttamisen keskeisiä osa-alueita.
➢ Koottu verkoston näkemys rakenteellisen sosiaalityön tietotyön 

määritelmästä.

➢ Työstetty posteri rakenteellisesta sosiaalityöstä tietotyönä.

• Pohdittu yhdessä rakenteellisen sosiaalityön ilmiöitä.

17.2.2023 Vappu Koskinen



Rakenteellinen sosiaalityö tietotyönä
määritelmä

• Ehdotus verkostolle 22.11.22

Rakenteellinen sosiaalityö tietotyönä on 
asiakastyöstä nousevan, palvelujärjestelmään tai 
sosiaalisiin ilmiöihin kiinnittyvän tiedon 
systemaattista keräämistä, analysoimista ja 
hyödyntämistä  palvelujärjestelmien arviointia, 
tietojohtamista ja asiakastyön kehittämistä 
varten.

• Päivitetty verkoston 
ryhmätyöskentelyn pohjalta

Rakenteellinen sosiaalityö tietotyönä on 
asiakastyöstä nousevan, palvelujärjestelmään tai 
sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin 
kiinnittyvän tiedon systemaattista keräämistä, 
analysoimista ja hyödyntämistä. Tietoa 
hyödynnetään palvelujärjestelmien arvioinnissa 
ja kehittämisessä, tietojohtamisessa sekä 
väestön hyvinvoinnin edistämisessä ja 
asiakastyön kehittämisessä.

17.2.2023 Vappu Koskinen



Verkoston syyskauden tapaamiset 2022

• Rakenteellisen sosiaalityön tiedonpolku

Etunimi Sukunimi



Tiedonhallinnan prosessimalli
Choo CW. Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning 
the Environment (3rd ed.). Medford, NJ: Information Today, Inc; 2002.

Vappu Koskinen 12

Valkonen & Kinnunen & Saranto (2018) Tiedonhallinnan prosessimallin hyödyntäminen 
sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevissa tutkimuksissa. FinJeHeW (Finnish
Joournal of eHealth and eWelfare) 2018;10(2–3) 285-296.



Tietotuotannon malli ja 
rakenteellisen sosiaalityön toteuttamissuunnitelma -
pilotti 2023

• Pilotointi toteutetaan huhti-marraskuussa 2023

• Mukana kaikki hyvinvointialueet ja rakenteellisen sosiaalityön kansallinen 
verkosto

• Pilotointi etenee yhden (1) asiakasryhmän tarkastelusta  ilmiötyöskentelyyn
• Asiakas, jolla mielenterveys- ja/tai päihdeongelma

• Pilottityöskentelyä edeltää projektissa tehtävä esityö
• kansallisesti saatavissa olevien tietojen, tietolähteiden ja –sisältöjen kartoittaminen

Ulla Hakola 13

Luonnos



Pilottityöskentelyn tavoite

• Hyvinvointialueet hahmottavat ne sosiaalihuollon ilmiöt, joihin pitäisi reagoida 
tai mihin olisi tärkeää saada muutos sekä niihin liittyvät tietotarpeet

• Ilmiöitä kuvaavat kansalliset ja alueelliset indikaattorit/mittarit/ tiedot on 
hahmotettu
• tieto asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien 

sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista, Shl 7§

• Hyvinvointialueet aloittavat rakenteellisen sosiaalityön toteuttamissuunnitelman 
laadinnan 
• tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja 

korjaamiseksi sekä hyvinvointialueen asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen 
kehittämiseksi, Shl 7§

• Hyvinvointialueet ja THL aloittavat rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon

Ulla Hakola



Työpari- ja ryhmätyö

Ulla Hakola



Seuraavat verkoston työpajat

• 7.2.2023 THL, Helsinki ja etäosallistumismahdollisuus

• 16.5.2023 Kuopio, Hotelli Scandic Satamakatu 1

• 6.9.2023 THL, Helsinki ja etäosallistumismahdollisuus

• 21.11.2023 Seinäjoki, Original Sokos Hotelli Lakeus, Torikatu 
2



• Lisätietoja:

Vappu Koskinen, projektipäällikkö
Ulla Hakola, erityisasiantuntija

Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen –
projekti, Kestävän kasvun ohjelma

sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi



Kiitos kaikille! Hyvää 
kotimatkaa ja mukavaa työviikkoa!


