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Opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää sosionomi (AMK) koulutuksen jälkei-
siä erikoistumistarpeita.   Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalalla (Sotelika) 
erikoistumisopintojen tarve on suuri, alojen kehittyessä jatkuvasti. Sotelika eri-
koistumiskoulutusten kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää ammattikor-
keakoulujen ja työelämän yhteistyönä Sotelika-alan erikoistumiskoulutusten 
tarve. Tavoitteena on määrittää ensi vaiheessa käynnistettävät erikoistumiskou-
lutukset ja niiden toteuttajat sekä laatia suunnitelma erikoistumiskoulutusten ra-
kentamisesta ja kehittämisestä hankkeen jälkeen.  
 
Tutkimustehtävänä opinnäytetyössä on selvittää mitä ovat sosiaalialan ammatti-
korkeakoulutettujen erikoisosaamistarpeet lastensuojelun ja koulun sosiaalityön 
nykyisessä tilanteessa ja mitä erikoisosaamistarpeet ovat tutkimushetkestä 10 
vuoden kuluttua vuonna 2025. Teoreettisesti työssä käsitellään lastensuojeluun 
ja koulun sosiaalityöhön liittyvää teoriaa sekä sosionomin työnkuvaa ja kompe-
tensseja.  
 
Tutkimustuloksista ilmeni, että erikoistumisopintojen tarve lastensuojelun ja kou-
lun sosiaalityön tehtävissä on suuri. Lastensuojelun tutkimusaineistosta nousi 
esille mielenterveys -ja päihdetyöosaaminen sekä lainsäädäntö- ja perhe-
työosaaminen.  Aineistossa korostui myös tarve johtamis-, moniammatillisuus- ja 
työmenetelmäosaamiselle. Koulun sosiaalityön tutkimusaineistosta nousi esille 
asiakastyö-, lainsäädäntö-, mielenterveystyö- ja työmenetelmäosaaminen.  Ai-
neiston mukaan lastensuojelun ja koulun sosiaalityön tulevaisuuden tärkeinä eri-
koistumisalueina nähtiin monikuluttuurisuus- ja teknologiaosaaminen.  
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ABSTRACT 
 
 
Huikko, Anniina and Ojanen, Anni. Special knowledge and education in Child 
Protection and School Social Work. Special educational needs today and in the 
future. 88p., 4 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2016. Diaconia 
University of Applied Sciences. Degree Programme in Social services. Degree: 
Bachelor of Social Services. 
 
The purpose of this thesis was to research and discuss the core developmental 
needs of workers in the fields of social, health, sports and beauty services. This 
was performed in accordance with the chosen specialization Sotelika which en-
compasses the above mentioned subjects. The Sotelika development project 
aims to bring together universities of applied sciences and social service profes-
sionals to develop new operational frameworks and models, as well as providing 
specialist training. This thesis’ aim was to discuss and identify various competen-
cies which the project must acknowledge when drawing up plans. 
 
The research task provided to the university of applied sciences thesis students 
was to specify, identify and evaluate the present day demands and requirements 
of both social needs and child protection workers, as well as the anticipated future 
needs of workers by the year 2025. 
 
The thesis combines theoretical frameworks regarding both child protection and 
social work at school. The research results have been analyzed against existing 
theories, and job descriptions and competencies. The material was analyzed by 
using content analysis. 
 
The results highlighted a substantial need for developing specialist knowledge for 
both child welfare workers as well as for those working in school social work po-
sitions. Regarding child welfare research, a need for developing competencies 
on mental health and substance abuse, legislative matters and family-work skills 
were cited. Furthermore, results emphasized the need for leadership, multi-pro-
fessional abilities and knowledge regarding methodologies. From the school so-
cial worker research material emerged specific needs regarding customer-work, 
legislations, mental health skills, and methodological needs. On the basis of the 
research material it can be stated that multicultural understanding and technolog-
ical expertise will be important specialization areas in the future. 
 
 
Keywords: social services, know-how, child protection, school social work, spe-
cialization 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sosiaalialan haasteet kasvavat jatkuvasti. Väestörakenteen muutos, sosiaalisten 

ongelmien kasvu sekä palveluiden muutokset ovat haasteita, jotka tulevat näky-

mään tulevaisuuden sosiaalialalla. (Vuorensyrjä, Borgman, Kemppainen, Mänty-

saari & Pohjola 2006, 15.) Tämän takia sosiaalialan kentälle tarvitaan erikoistu-

miskoulutuksia. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen 

erikoisosaamistarpeet lastensuojelussa ja koulun sosiaalityössä tutkimushetkellä 

hetkellä vuonna 2015, sekä tulevaisuudessa 10 vuoden kuluttua. Opinnäytetyö 

on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa sosiaali-, terveys-, liikunta- 

ja kauneudenhoitoalan erikoistumiskoulutustarpeita kartoittavassa kehittämis-

hankkeessa (Liite 1).  Käytämme opinnäytetyössä aineiston analyysiin aineisto-

lähtöistä sisällönanalyysia. Saimme valmiin aineiston, jonka keruuseen emme ole 

pystyneet vaikuttamaan. 

 

Helmisen (2014, 27) tutkimuksessa selvitetään ammattikorkeakouluissa työsken-

televien ammattilaisten ajatuksia ammattikorkeakoulujen järjestämän erikoistu-

miskoulutuksen nykytilasta sekä tarpeesta tulevaisuudessa. Tärkeää on myös 

selvittää lastensuojelun ja koulun sosiaalityön ammattilaisten näkemykset eri-

koistumiskoulutusten tarpeista.  

 

Kehittämishankkeeseen oli mielenkiintoista lähteä mukaan opinnäytetyön muo-

dossa, koska sosiaalialan näkökulmasta aihe oli ajankohtainen.  Meille on tär-

keää, että opinnäytetyömme tuottaisi kehittämishankkeelle tarpeellista tietoa. Ha-

lusimme kehittää ammatillista osaamistamme ja koimme tärkeäksi, että juuri las-

tensuojelun ja koulun sosiaalityön ammattilaisten ääni pääsee opinnäytetyös-

sämme kuuluville.  
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2 LASTENSUOJELU JA KOULUN SOSIAALITYÖ 

 

 

Tässä luvussa kerromme lastensuojelusta ja koulun sosiaalityöstä, sekä niitä 

määrittävästä lainsäädännöstä. Ehkäisevän lastensuojelun, perhetyön sekä mie-

lenterveys- ja päihdetyön teemat valitsimme opinnäytetyöhömme, koska näihin 

teemoihin palaamme tutkimustuloksissa.  

 

 

2.1 Lastensuojelu  

 

Lastensuojelussa keskiössä on lapsen etu ja hyvinvointi, mutta lastensuojelu tu-

kee myös vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas-

taavia henkilöitä. Lastensuojelu pyrkii ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia 

sekä puuttumaan niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelun 

asiakkuus tulee yleisemmin vireille lastensuojeluilmoituksesta. Lapsen etua arvi-

oitaessa on otettava huomioon nämä seitsemän kohtaa, jotka turvaavat lapselle: 

1. Tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä lapsen läheiset ihmissuh-

teet; 

2. Mahdollisuuden saada hellyyttä, huolenpitoa ja iän sekä kehitystason mu-

kaista valvontaa; 

3. Omia toivomuksia vastaavan koulutuksen; 

4. Turvallisen kasvuympäristön sekä ruumiillisen ja henkisen koskematto-

muuden; 

5. Itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; 

6. Mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua omiin asioihin; 

7. Kielellisen, kulttuurisen uskonnollisen taustan huomioiminen. (Räty 2015, 

7–9.) 

 

Lastensuojelussa pyritään ensisijaisesti järjestämään avohuollon tukitoimia lap-

selle ja hänen läheisilleen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi 

tehostettu perhetyö, perhekuntoutus tai sijoitus avohuollon tukitoimena. Sijoitus 

avohuollon tukitoimena on väliaikainen ratkaisu ja tehdään usein tilanteen rau-
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hoittamiseksi. Lapsen asioista vastaa hänelle määrätty sosiaalityöntekijä ja huol-

tajat. Sosiaalityöntekijä tekee yhdessä perheen kanssa asiakassuunnitelman, jo-

hon kirjataan lapsen ja perheen palveluiden ja tuen tarve. Jos perheen huono 

taloudellinen tilanne tai asunnottomuus ovat lastensuojelu tarpeen perusta tai es-

teenä kuntoutumiselle, on kunnan tarjottava riittävä taloudellinen tuki perheelle. 

(Lastensuojelulaki 417/2007.) 

 

Aina avohuollon tukitoimet eivät kuitenkaan ole riittäviä ja joudutaan turvautu-

maan sijaishuoltoon.  Sijaishuoltoa tulee järjestää välittömästi, kun se on lapsen 

edun kannalta tarpeen. Kiireellinen sijoitus tulee tehdä, jos lapsen terveys ja ke-

hitys ovat välittömässä vaarassa. Kiireellisessä sijoituksessa ja huostaanotossa 

on aina otettava huomioon lapsen ja huoltajien mielipide. Selvitys voidaan jättää 

tekemättä, jos se haittaa lapsen terveyttä ja kehitystä sekä itse prosessia. Lapsen 

huostaanoton valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja hänen 

työparinsa. Huostaanoton virallisen päätöksen tekee sosiaalityön johtava viran-

haltija, joka ei ole lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. (Lastensuojelulaki 

417/2007.) 

 

Lapsen huoltajia, perhettä ja läheisiä kuullaan ennen huostaanoton päätöstä. Si-

jaishuoltoa järjestettäessä on tärkeää ottaa huomioon lapsen perhe ja tavoite per-

heen jälleen yhdistämisestä. Sijaishuoltopaikkaa mietittäessä on myös tärkeää 

huomioida lapsen tarpeet ja huostaanoton perusteet. Sijaishuoltopaikka vaihto-

ehtoja ovat esimerkiksi sukulaissijoitus, perhehoito, lastensuojelulaitokset ja kou-

lukodit. Huostaanoton kriteerejä seurataan koko sijoituksen ajan, ja sijaishuollon 

tarpeen loppuessa huostaanotto voidaan purkaa. (Hiitola & Heinonen 2009, 3–

5.)  

 

Sijaishuollon kustannukset ovat suuret ja suurin osa lastensuojelun kustannuk-

sista kohdistuu sijaishuoltoon. Lapsen sijoittaminen vuodeksi laitoshoitoon mak-

saa saman verran kuin intensiivinen kotiinpäin tehtävä perhetyö seitsemäksi vuo-

deksi lapselle ja hänen perheelleen. Sijaishuolto on aina viimeinen vaihtoehto ja 

tämän takia ennaltaehkäisevän työn merkitys on kasvanut. Koko perheen tuke-

minen jo varhaisessa vaiheessa usein ehkäisee ongelmien kasautumista, jolloin 

sijaishuoltoa ei tarvita.  (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 14–15.)  
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Jälkihuolto kuuluu lastensuojeluun. Lastensuojelulaki (417/2007) määrittelee, 

että kunnan on järjestettävä jälkihuoltoa sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälki-

huoltoon on oikeutettu nuori, joka on ollut sijoitettuna yksin avohuollon tukitoi-

mena vähintään puoli vuotta. Lastensuojelulaki määrittelee, että kunnan velvolli-

suus jälkihuollon järjestämisestä päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta. Jälkihuollon 

asiakkaana olevan nuoren asioista vastaa hänen lastensuojelun sosiaalityönte-

kijä. Jälkihuollossa asiakassuunnitelman tekeminen on välttämätöntä jokaiselle 

nuorelle. Asiakassuunnitelmaan kirjataan nuoren avun tarve sekä käytettävät pal-

velut ja tuki.  Lastensuojelulaissa ei ole määritelty selkeitä ohjeita jälkihuollon si-

sällöstä, mutta usein jälkihuollon työntekijöiden tehtävään kuuluu auttaa nuorta 

arjen asioiden hoitamisessa, sekä ohjata ja neuvoa esimerkiksi oman asunnon ja 

työpaikan etsimisessä. Jokainen kunta järjestää jälkihuollon palvelut eri tavoin, 

minkä takia kuntakohtaiset erot voivat olla suuria. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2014, 26–27.) 

 

Pääministeri Sipilän vuoden 2015 hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on lapsi- 

ja perhepalveluiden uudistaminen. Sen lähtökohtana on vahvistaa vanhem-

muutta, sekä matalan kynnyksen palveluita. Muutosohjelman suurimpia muutok-

sia on painopisteen siirtäminen ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Näin 

lapsen etu ja vanhemman tukeminen oikeaan aikaan tulee ensisijaiseksi. Määrä-

rahoja kohdennetaan lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuteen.  Muutosoh-

jelman ideana on, että palveluita järjestetään hallintorajat ylittäen ja palveluiden 

hajanaisuutta yritetään vähentää. Koulu ja varhaiskasvatus kehitetään tukemaan 

lapsen hyvinvointia sekä kiusaamiseen velvoitetaan puuttumaan heti. Vanhem-

pien erotilanteessa turvataan ensisijaisesti lapsen etu ja tapaamisoikeuslainsää-

däntöä uudistetaan. Muutosohjelman uudistuksissa vähennetään myös byrokra-

tiaa ja uudistetaan tietoluojalainsäädäntö, joka helpottaa lastensuojelussa mo-

niammatillista yhteistyötä. (Hallitusohjelma 2015, 21.) 
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2.1.1 Lastensuojelu lainsäädännön määrittämänä 

 

 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää sosiaalista 

turvaa ja hyvinvointia, sekä vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Kai-

killa tulee olla yhdenvertaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä oikeus 

hyvään kohteluun sosiaalihuollossa. Asiakaskeskeisyys on yksi sosiaalihuolto-

lain keskeisimmistä periaatteista ja sen mukaan jokainen asiakas kohdataan ih-

misarvoisena yksilönä. Palvelut tulee järjestää asiakkaan tarpeista lähtien mah-

dollisimman toimiviksi. Asiakkaiden yhdenvertaisuus korostuu sosiaalihuolto-

laissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 4.) 

 

Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan vuonna 2014. Uuden sosiaalihuoltolain tar-

koituksena on siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin. Lain avulla 

taataan asiakkaalle oikeus palveluihin, joilla turvataan välttämätön huolenpito ja 

toimeentulo sekä lapsen terveys ja turvallinen kehitys. Uuden sosiaalihuoltolain 

tavoitteena on välttää lastensuojelun asiakkuutta ja siirtää osa lastensuojelun asi-

akkuudesta sosiaalihuollon piiriin. Asiakkuuksien kestoa lyhennetään ja turva-

taan palvelut niille, jotka eivät ole oikeutettuja sosiaalihuollon palveluihin muun 

lain perusteella. Palveluihin hakeutumista nopeutetaan ja alussa tehtävä palve-

lutarpeen arviointi korvaa osin nykyiset asiakassuunnitelmat. (Räty 2015, 23.)  

 

Uusi sosiaalihuoltolaki toi muutoksia lastensuojelulakiin. Lastensuojeluilmoituk-

sen ilmoitusvelvollisuutta on laajennettu. Lisäksi ne tahot, jotka ovat velvollisia 

tekemään lastensuojeluilmoituksen, ovat velvollisia tekemään ilmoituksen myös 

poliisille, kun on syytä epäillä lapsen joutuneen rikoksen uhriksi. Kiireellisen sijoi-

tuksen sijaan yritetään vaihtoehtoisesti järjestää kiireellinen avohuollon tukitoimi 

esimerkiksi avohuollon sijoitus tai tehostettua perhetyötä. Kiireellinen avohuollon 

tukitoimi voidaan järjestää, jos se on lapsen edun mukaista. Kunta on velvollinen 

järjestämään kiireellisen avohuollon tukitoimia. Kun lapsi sijoitetaan avohuollon 

tukitoimena yksin kodin ulkopuolelle, on arvioitava, onko lapsen edun mukaista 
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sijoittaa lapsi ilman vanhempaa tai huoltajaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 

92.)  

 

 

Lastensuojelulaki 417/2007 

 

"Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, ta-

sapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun" (Lasten-

suojelulaki 417/2007). Tavoitteet eivät ole toteutettavissa ainoastaan lastensuo-

jelulain alla järjestetyillä palveluilla ja tukitoimilla, vaan niiden toteuttaminen vaatii 

lapsen huomioonottamista kaikissa julkisen vallan toimissa. Lastensuojelulaissa 

on painotettu lapsen edun ensisijaista huomioonottamista viranomaisen kaikissa 

toimenpiteissä sekä korostettu lapsen oikeutta osallistumiseen ja erityiseen suo-

jeluun. Julkisen vallan on taattava riittävät voimavarat perheelle ja lapselle palve-

luja järjestettäessä. Kun tehdään lasta koskevia päätöksiä ja ratkaisuja, on las-

tensuojelulain tarkoitussäännöksellä merkitystä. Päätökset tehdään lapsen edun 

mukaan ja se on aina ensisijainen. (Räty 2015, 1–2.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut toimintasuunnitelman lastensuojelutyön 

kehittämiseksi. Toteutussuunnitelma on laadittu vuosille 2015–2019, jona aikana 

on tarkoituksena käynnistää yhdeksän toimenpidettä. Näihin toimenpiteisiin kuu-

luvat muun muassa ilmoitusvelvollisuus poliisille lapseen kohdistuneesta väkival-

lasta, jälkihuollon varhainen valmistelu sekä maahanmuuttajataustaisten lasten 

ja perheiden tarpeiden selvittäminen ja huomioon ottaminen. Vuosina 2015–2019 

on tarkoituksena toteuttaa neljä toimenpidettä, jotka ovat lastensuojelun asiakir-

jojen laatimisen täsmentäminen asetuksilla, lastensuojelun asiakasprosessin ke-

hittäminen, lapsen suojelu huoltoriidoissa sekä tehtävärakennesuosituksen tar-

kistaminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 3.) 

 

 

2.2 Koulun sosiaalityö  
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Koulun sosiaalityön tehtävänimikkeenä useimmissa kouluissa käytetään nimi-

tystä koulukuraattori (Opiskelija- ja oppilashuoltolaki 1287/2013). Tässä opinnäy-

tetyössä halusimme kuitenkin käyttää tutkimuksissakin usein esiintyvän nimityk-

sen koulun sosiaalityö. Koulun sosiaalityö rakentuu sosiaalityön teorian, lainsää-

dännön ja ammatillisen tradition mukaan. Näiden pohjalta voidaan määritellä, 

mitä koulun sosiaalityö on. Koulun sosiaalityöntekijä työskentelee esimerkiksi 

koulunkäyntiä laiminlyövien, häiritsevien, sopeutumisvaikeuksista kärsivien, ma-

sentuneiden, yksinäisten ja kiusattujen oppilaiden kanssa. Hän pyrkii havaitse-

maan ja tunnistamaan opettajien ja huoltajien huolia ja tukemaan oppilaita sään-

nöllisessä ja tasapainoisessa opiskelussa.   (Wallin 2011, 85.) Koulun sosiaali-

työn painopiste on ennaltaehkäisyssä ja siinä painotetaan varhaista puuttumista, 

moniammatillista yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Koulun sosiaalityöntekijän 

tehtävä on tukea oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaeh-

käistä koulunkäynnissä syntyviä ongelmia. Tärkeä tehtävä on oppilaiden koulun-

käynnin turvaaminen ja koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien selvittäminen. (Kor-

pela 2012, 278.) 

 

Koulun sosiaalityö perustuu ammatilliseen ytimeen, sosiaalityön arvoihin ja ta-

voitteisiin. Sosiaalityön perustehtävä voi vaihdella alatoimialan mukaan, mutta 

sen taustalla ovat kuitenkin yhteiset ohjeet sekä lainsäädäntö. Organisaation toi-

minta-ajatus asettaa työn teolle suuntaviivat ja vaikuttaa sen painotuksiin sekä 

saattaa muokata sitä tavoitteellisesti. Yksittäisen koulun sosiaalityöntekijän osaa-

minen vaikuttaa olennaisesti työtehtävän toteutumiseen ja mahdollisuuksiin. Tär-

keä muuttuja koulun sosiaalityössä on työntekijän persoonallisuus ja tempera-

mentti, jotka vaikuttavat hänen reagointi- ja toimintatapaansa.  (Wallin 2011, 86.) 

 

Sosiaaliala jaetaan karkeasti sosiaalipalveluihin ja sosiaalityöhön. Koulun sosi-

aalityö sijoittuu näiden välimaastoon. Sosiaalipalveluna se tukee asiakasta arki-

elämän haasteissa ja myönteisessä kasvussa. Se auttaa asiakasta samaan ot-

teen omasta elämästään. Sosiaalityönä se toteuttaa vahvasti yhteiskunnallista ja 

lainsäädännöllistä väliintuloa eli interventiota, kontrollia ja varhaista tukea. Am-

matillinen traditio tuo työhön myös pedagogisia ulottuvuuksia. Perinteisesti sosi-

aalityö jaotellaan menetelmällisesti yksilökohtaiseen, ryhmien kanssa tehtävään 
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ja yhteisölliseen työhön. Koulun sosiaalityössä sovelletaan sosiaalityön perintei-

siä elementtejä sekä yksilökohtaisessa asiakastyössä, että yhteisöllisessä toi-

minnassa.  (Wallin 2011, 88.) 

 

Koulun sosiaalityöntekijän työtä pidetään vaativana asiantuntijatyönä jossa työn-

tekijällä tulisi olla muodollisen sosiaalityöntekijän koulutuksen lisäksi sellaisia per-

soonallisia ominaisuuksia, taitoja ja valmiuksia, jotka mahdollistavat koulun sosi-

aalityöntekijän työn tekemisen. Tämän lisäksi koulun sosiaalityöntekijä tarvitsee 

työssään hyviä ihmissuhdetaitoja ja hänen tulee olla kiinnostunut työnsä kehittä-

misestä opiskelijahuoltotyössä. Koulun sosiaalityöntekijällä tulee olla yhteiskun-

nallista näkemystä asioista. Hän saa usein työssään konsultoivan asiantuntijan 

roolin koulun opetus- ja oppilashenkilöstön kanssa sekä koulun ulkopuolisten 

hoito- ja kuntoutustahojen kanssa. (Korpela 2012, 278.) 

 

 

2.2.1 Koulun sosiaalityö lainsäädännön määrittämänä 

 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 

 

Lain tarkoituksena on edistää oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, osal-

lisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Laki haluaa edistää oppilaitos-yhteisön 

ja opiskeluympäristön hyvinvointia. Laki korostaa terveellisyyttä, turvallisuutta ja 

esteettömyyttä. Laissa halutaan lisätä yhteisöllistä toimintaa ja kehittää kodin ja 

oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Laki haluaa turvata varhaisen tuen ja yhdenver-

taisen opiskelijahuoltopalveluiden laadun näitä tarvitseville. Lain tehtävä on myös 

vahvistaa opiskelijahuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonai-

suutena ja monialaisena yhteistyönä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

1287/2013.) 

 

Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetussa opetuksessa 

olevan oppilaan sekä lukiolaissa (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta an-

netussa laissa (630/1998) tarkoitetussa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeu-

desta opiskelijahuoltoon. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tiukennettiin koulun 
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sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia vuonna 2014. Lain mukaan tehtä-

vän saamiseksi vaaditaan sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan kor-

keakoulututkinto. (Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.) 

 

Opiskelijahuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää oppilaan kokonaisvaltaista hy-

vinvointia. Tällä tarkoitetaan oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä ter-

veyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijahuollon tehtävä on tarjota näitä 

edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskelijahuoltoa on sekä 

perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto, että lukiolaissa ja ammatillisesta kou-

lutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto.  Opiskelijahuoltoon sisäl-

tyvät opiskelijahuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijahuoltoa toteutetaan ope-

tustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena yhteistyönä opiskelijoi-

den ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

(Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.)  

 

Opiskelijahuolto voidaan jakaa kahteen osaan, yhteisölliseen- sekä yksilölliseen 

opiskelijahuoltoon. Yhteisöllisellä opiskelijahuollolla tarkoitetaan koko kouluyhtei-

sön hyvinvoinnin edistämistä. Yhteisöllisessä opiskelijahuoltotyössä seurataan, 

arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Yhteisöl-

listen toimintatapojen kehittämiseksi yhteistyötä tehdään oppilaiden, huoltajien 

sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Yksilö-

kohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijalle tarjottavia palveluita kuten 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä opiskelijahuollon kuraattori ja 

psykologipalvelut. (Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013.) 

 

 

2.3 Ehkäisevä lastensuojelu 

 

Ehkäisevällä lastensuojelulla tarkoitetaan kaikkia kunnan perus- ja erityispalve-

luita, joilla turvataan lasten kasvua, kehitystä, hyvinvointia sekä tuetaan vanhem-

muutta. Lapsen tai perheen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakkaana. Ehkäise-

vää työskentelyä toteutetaan esimerkiksi neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa ja 
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opiskelijahuollossa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Ehkäisevässä las-

tensuojelussa etenkin biologisen perheen kuntoutus on tärkeää ja voimavarat on 

kohdistettava koko perheen auttamiseen. (Räty 2015, 8). Lastensuojelulaki vel-

voittaa kunnan laatimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lasten-

suojelun järjestämiseksi, sekä kehittämiseksi toimintaa koskeva asiakassuunni-

telma (Lastensuojelulaki 417/2007). Kunnan tulee järjestää määrärahojen puit-

teissa lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia. Ehkäisevässä lasten-

suojelussa on tärkeää lasten huomioiminen aikuisten palveluissa. Kun aikuiselle 

annetaan esimerkiksi mielenterveyspalveluita, on otettava huomioon myös aikui-

sen huollossa oleva lapsi. Näin turvataan riittävä hoito ja tuki myös lapselle. Ai-

kuisten ongelmat ja sairaudet liittyvät olennaisesti myös lapsiin. Tukea on tarjot-

tava perheille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen tai nuoren ollessa 

lastensuojelun asiakkaana, saavat he samoja palveluita kuin ehkäisevän lasten-

suojelun asiakkaat, mutta tuki perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 

 

Lastensuojelun on perustuttava ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen. Tämä tekee 

työskentelystä useasti helpompaa. Koko perheen ja lapsen kanssa tehdään yh-

teistyötä ja kaikkien perheenjäsenten mielipiteitä sekä toiveita on kuunneltava ja 

ne on otettava huomioon. Palvelut ja tukitoimet järjestetään asiakassuunnitelman 

tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Ehkäisevässä lastensuojelussa asiakas-

suunnitelman tekeminen on tärkeää. (Räty 2015, 8.)  

 

Koulu on tärkeä yhteistyökumppani lastensuojelulle. Koulun henkilökunta on iso 

osa lapsen ja nuoren arkipäivää ja parhaassa tapauksessa henkilökunta on voi-

nut tuntea oppilaansa jo useamman vuoden. Kouluissa työskentelee opettajien 

lisäksi koulupsykologeja sekä koulun sosiaalityöntekijöitä, joiden työpanos on 

merkittävä yhä useampien lasten ja nuorten arjessa. Koulun ja kodin välisissä 

ristiriitatilanteissa lastensuojelu voi toimia välittäjänä ja monissa tilanteissa koulu 

on toiminut kodille tuttuna ympäristönä, kun on päädytty keskustelemaan lasten-

suojelun asiakkuudesta. Lastensuojelutyö ei voi korvata koulun tekemää työtä 

vaan näiden kahden tulisi toimia yhdessä lasten ja nuorten koulunkäynnin turvaa-

miseksi. Molemmilla tavoitteena on kuitenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edis-

täminen. (Berg-Toroi 2012, 253.) 
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2.4 Perhetyö lastensuojelussa 

 

Perhetyössä tarkoitetaan perheen tukemista tilanteissa, joissa lapsi, nuori tai hä-

nen perheensä tarvitsevat tukea ja apua omien voimavarojen vahvistamiseksi ja 

perheen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyötä annetaan erityistä tukea 

tarvitsevan lapsen tai nuoren perheelle, ja sen tarkoituksena on turvata lapsen 

terveys ja turvallinen kehitys. (Sosiaalihuoltolaki 2014.) Perhetyöllä on laskettu 

olevan monia eri työkäsitteitä lastensuojelussa. Jokainen kunta, työyhteisö, yk-

sikkö, projekti ja tiimi määrittävät perhetyön oman työnsä kautta. Perhetyötä tar-

joavat seurakunnat, neuvolat, perhetukikeskukset ja eri lastensuojelulaitokset. 

Kaikki kuvailevat työtään eri tavoilla, esimerkiksi ehkäisevänä perhetyönä, tehos-

tettuna perhetyönä ja kuntouttava perhetyönä. (Heino 2008, 43)  

 

Usein perheet tulevat perhekuntoutukseen, kun perheen tilanne on kriisiytynyt. 

Perheen vuorovaikutuksessa ja toimintatavoissa on ongelmia, minkä takia huo-

lenpito lapsesta ja lapsen tarpeisiin vastaamisesta on puutteellista. Näissä tilan-

teissa lapsen huostaanotto uhkaa olla seuraava toimenpide. Vanhempien on-

gelma on usein mielenterveys- ja päihdeongelmat. Haasteena on saada mielen-

terveys- ja päihdeosaamisen ammattilaisia laitoksiin. Osa lastensuojeluyksiköistä 

on asettanut kriteeriksi perhekuntoutukselle, ettei perheen jäsenillä voi olla akuut-

tia mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Lastensuojelulain avohuollon luvussa 

mainitaan perhetyön palvelut, mutta se ei tarkoita, etteikö huostaan otetulla tai 

jälkihuollossa olevalla lapsella tai nuorella olisi oikeutta perhetyön palveluihin. 

Kunnallisesta palvelutarjonnasta on paikoin melkein kokonaan kadonnut arkiset 

ja tarpeelliset perheen selviytymistä auttavat ammatit ja toimintatavat. Perhetyön 

rinnalle kuitenkin kaivattaisiin näitä perhepalveluita. Monissa tapauksissa per-

heille on joskus perusteltua antaa eri palveluita päällekkäin, esimerkiksi perhe-

työtä ja lastenhoitoapua. (Heino 2008, 43–47.) 

 

Perhetyöntekijän roolit eri kunnissa vaihtelevat. Joissain kunnissa lastensuojelu-

tarpeen arvioinnin yhteyteen on tarjottu perhetyöntekijää sosiaalityöntekijän työ-
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pariksi. Näissä tilanteissa on usein kysymys nopeasta arvioinnista eikä perhe-

työstä. Osassa tapauksissa perhetyö tulee mukaan, kun lastensuojelun tarvetta 

vasta arvioidaan asiakkuuden alkuvaiheessa. Usein näissä tilanteissa on arvioitu 

alkutietojen mukaan, että perhe tarvitsee perhetyötä. Näin perheelle tehdään tu-

tuksi heti työskentelyn alussa perhetyöntekijät. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 

tekee kuitenkin päätökset, on ensisijaisesti vastuussa ja pitää huolta, että lapsen 

ja perheen tilanne kartoitetaan huolella. (Heino 2008, 43–47.) 

 

 

2.5 Mielenterveys- ja päihdetyö lastensuojelussa 

 

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lastensuojelun asiakasperheillä yleisiä. 

Mielenterveysongelmien kirjo on suuri. Mielenterveyttä määrittävät biologiset, 

psykologiset sekä sosiaaliset tekijät.  Monet mielenterveysongelmat ilmaantuvat 

ensimmäistä kertaa jo lapsuudessa tai nuoruudessa, mutta hoitoon hakeudutaan 

usein vasta aikuisena. Mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen auttaa 

hoitoprosessin kulussa. Päihdeongelmista suurin Suomessa on alkoholiongelma. 

Huumeiden käyttö Suomessa on lisääntynyt selkeästi ja näkyy yhä enemmän ka-

tukuvassa. Mielenterveys- ja päihdeongelmat esiintyvät usein yhdessä. (Aalto 

ym. 2009, 8–9.) 

 

Tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii mielentervey-

denongelmasta ja erilaisia ongelmia voi olla useampia yhtä aikaa. Nuoruusiän 

kehityksen arvioinnissa tarkastellaan nuoren toimintakykyä suoriutua koulusta, 

omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. Tilanteeseen vaikuttaa myös nuoren 

läheisverkosto, kuten perhe ja ystävät. Vakavissa mielenterveyshäiriöissä nuoren 

kehitys on pysähtynyt ja tämän takia oireiden ja häiriöiden varhainen tunnistami-

nen on tärkeää, jotta nuori saa mahdollisimman pian apua. (Marttunen, Huurre, 

Strandholm & Viialainen 2013, 10–11) 

 

Päihderiippuvuus on sairaus ja päihteiden kokeilu sekä käyttö voivat alkaa jo lap-

suusvuosina. Kansainvälisissä väestöntutkimuksissa päihdeongelma on todettu 

noin 5 prosentilla nuorista. Aikuisten päihdeongelmien diagnoosit eivät sovi nuor-

ten diagnosoinnille. Päihteiksi luokitellaan alkoholi, nikotiini, huumausaineet ja 
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imppaaminen. Yleisin huume nuorten parissa on kannabis. Kaikkiin päihteisiin 

liittyy aina riski. Päihdeongelmaan voi saada apua terveydenhuollosta, päihde-

huollon erityispalveluista tai sosiaalitoimesta. Päihdepalveluiden laatu ja määrä 

vaihtelevat kunnittain. (Aalto-Setälä, Marttunen & Pelkonen 2003, 5.) 

 

 

  



19 
 

3 SOSIONOMIN AMMATILLINEN OSAAMINEN LASTENSUOJELUTYÖSSÄ 

JA KOULUN SOSIAALITYÖSSÄ 

 

 

3.1 Sosionomin kompetenssit 

 

Tässä opinnäytetyössä käytämme sosionomi nimikettä, vaikka opinnäytetyö kä-

sittelee sosionomi (AMK ja ylempi AMK) osaamista. Käytämme jatkossa sosio-

nomi nimikettä tekstin luettavuuden vuoksi. Sosiaalista auttamistyötä on tehty ja 

tarvittu maailmassa aina. Ammattina sitä on tehty jo ennen alan varsinaista kou-

lutusta. Suomessa ensimmäisiä alan ammattilaisia on alettu kouluttaa vuonna 

1918 perustetussa Kasvattajaopistossa. Tämän jälkeen sosiaalialan koulutus on 

ollutkin jatkuvassa muutoksessa ja erilaisia uudistuksia on toteutettu tiheään tah-

tiin. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut vakinaistettiin vuonna 1995, kun laki am-

mattikorkeakouluopinnoista astui voimaan. Itse sosionomi tutkintonimike on ollut 

vasta vuodesta 1999. Sitä ennen sosiaali- ja terveysala muodostivat ammattikor-

keakoulutuksessa yhden koulutusalan. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saar-

nio 2011, 10–14.) 

 

Vuodesta 2006 asti sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on ollut 

210 opintopistettä. Sosionomin koulutus muodostuu perus- ja ammattiopinnoista 

sekä 45 opintopistettä tulee harjoitteluista. Sosionomitutkintoa voidaan kuvata 

laaja-alaiseksi. (Mäkinen ym. 2011, 14.) Sosionomiopiskelija voi omilla valinnoil-

laan hankkia ydinosaamista sekä erityisosaamista ammattialalle. Näihin valintoi-

hin opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi harjoitteluilla ja opinnäyte-

työllä. Erityisosaamista sosionomiopiskelija voi hankkia sisällyttämällä opin-

toihinsa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan 60 opintopisteen laajuiset 

opinnot ja näin hän voi saada lastentarhanopettajan pätevyyden. (Helminen 

2014, 10.) 

 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) astui voimaan 1.3.2016 ja lain 

tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeuksia hyvään 
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sosiaalihuoltoon. Lain myötä sosionomista tulee laillistettu sosiaalihuollon am-

mattihenkilö ja heidät merkitään laillistettuna työntekijänä sosiaalihuollon ammat-

tihenkilöiden keskusrekisteriin. Valvonnalla seurataan työntekijän toimintakykyä 

toimia ammatissa. Esimerkiksi työntekijän päihderiippuvuuteen voidaan puuttua 

helpommin. Valvontaviranomainen (Valvira) voi puuttua tällöin ammattihenkilön 

toimintaan. Tämän myötä jatkossa myös asiakkaat voivat varmistaa työntekijän 

pätevyyden. Työntekijän näkökulmasta uusi laki tuo heille laillistetun ammattihen-

kilö statuksen sekä tekee heistä yhdenvertaisia terveydenhuollon työntekijöiden 

kanssa. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015.) 

 

Sosionomin kompetenssi eli ammatillinen osaaminen sosionomin työssä tarkoit-

taa valmiuksia, kykyjä, taitoja ja ominaisuuksia suoriutua tietyistä tehtävistä. So-

sionomin tutkinto antaa laajat käytännön perustiedot ja -taidot. Opinnot antavat 

myös teoreettiset perusteet sosiaalialalla työskentelyä varten. (Mäkinen ym. 

2011, 17–18.) Sosiaalialan koulutusohjelman tuottamat kompetenssit ovat jaettu 

kuuteen luokkaan: 

 

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen 

Sosionomi pystyy sisäistämään ja toimimaan sosiaalialan arvojen, ihmis- ja pe-

rusoikeussäädösten ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän ymmärtää 

omien näkemystensä vaikuttavan asiakastyöhön ja pystyy toimimaan ristiriitai-

sissa tilanteissa eettisesti. Sosionomin tulee edistää tiettyjä arvoja esimerkiksi 

tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hän pystyy myös asettu-

maan haavoittuvassa asemassa olevien puolelle. (Sosiaalialan AMK-verkosto 

2016.) Eettinen osaaminen kuuluu kaikkien alojen kompetensseihin. Ei ole ole-

massa alaa johon eettinen osaaminen ei kuuluisi. Sosiaalialalla eettiseen osaa-

miseen kuitenkin liittyy muista aloista poikkeavia painotuksia ja siksi onkin syytä 

puhua sosiaalialan eettisestä osaamisesta sosionomikoulutuksen omana koulu-

tusohjelmakohtaisena kompetenssina. Vahva sitoutuminen yhteiskunnalliseen 

näkökulmaan ja aitoon asiakkaan tarpeista lähtevään työskentelyyn erottaa sosi-

aalialan ammattietiikan yleisestä eettisestä osaamisesta. (Rouhiainen-Valo; Ran-

tanen; Hovi-Pulsa & Tietäväinen 2010, 16.)  
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2. Asiakastyön osaaminen 

Sosionomi osaa luoda asiakkaan etua ja osallisuutta tukevan ammatillisen vuo-

rovaikutus- ja yhteistyösuhteen. Hän ymmärtää yksilöiden henkilökohtaiset tar-

peet sekä osaa tukea yksilöä ja perheitä eri kasvun ja kehityksen vaiheissa. So-

sionomin on osattava osallistaa, soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön työme-

netelmiä sekä palveluprosesseja. Hän osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeita ja 

soveltaa ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen vaiheita. Sosionomin 

tulee pystyä tunnistamaan hyvinvoinnin kannattelevia ja edistäviä tekijöitä sekä 

riskejä. Hän osaa ohjata eri asiakasryhmiä tavoitteellisesti ja eri kulttuurit huomi-

oon ottaen. Sosionomin tulee osata arvioida asiakastyötä ja dokumentoida siitä 

asiakkaan etua ajatellen. Teknologian käyttö ja osaaminen sekä asiakkaan oh-

jaaminen sähköisten palveluiden käytössä kuuluvat sosionomin kompetenssei-

hin. (Sosiaalialan AMK-verkosto 2016.) 

 

Sosiaalialan asiakastyön keskeisenä lähtökohtana on itsereflektio. Sosionomin 

tulee osata tunnistaa hänen oma ihmiskäsityksensä ja omat arvonsa, sekä näi-

den vaikuttavuus asiakastyöhön. Sosionomin perusvalmiuksiin kuuluu kyky luoda 

ammatillinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde asiakkaan kanssa.    Sosiaalialan 

ammatillisessa vuorovaikutuksessa olennaista on asiakkaan kuuleminen, ole-

massa olevien voimavarojen vahvistamisen sekä tukeminen yhteiskunnalliseen 

ja yhteisölliseen osallisuuteen. (Rouhiainen-Valo ym. 2010, 17.) 

 

3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 

Sosionomin on tunnettava ja osattava soveltaa keskeistä lainsäädäntöä. Sosio-

nomin on tunnettava kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin haasteet ja niiden vai-

kutukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hänen täytyy osata ennakoida ja tutkia 

palveluiden muutoksia sekä pystyttävä osallistumaan palveluiden monipuoliseen 

luomiseen ja kehittämiseen. Palvelujärjestelmän tunteminen ja hallitseminen kai-

killa eri sektoreilla on tärkeää. Sosionomin on hallittava järjestämisen ja tekemi-

sen tavat eri sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- että koulutuspalve-

luissa. Sosionomin tulee osata toimia moniammatillisissa ja monialaisessa työ-

yhteisöissä aina asiakkaan etua ajaen.  Hänen on osattava suunnata, arvioida ja 
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koota tarpeen mukaisia palveluita erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiak-

kaille. (Sosiaalialan AMK-verkosto 2016.)  Palveluohjaus on yksi tärkeä sosiono-

min osaamisalue.  Palveluohjauksessa sosionomin rooli voi vaihdella asiakkaan 

tukiverkostojen aktivoinnista räätälöidyn palvelusuunnitelman laadintaan, aina 

yhdessä asiakkaan kanssa.  (Rouhiainen-Valo ym. 2010, 19.) 

 

4. Yhteiskuntaosaaminen 

Sosionomin tulee pystyä reflektoimaan omaa ammatillista osaamistaan. Sosio-

nomi ymmärtää ja osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia 

rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä. Hän pystyy myös puolusta-

maan näitä haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tuomaan heidän asi-

ansa poliittisille toimijoille esille. Hän ymmärtää ihmisen sosiaalisen yhteistyön 

muotoutumisen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisen yhteyden. Sosionomi 

pystyy tukemaan kansalaisten osallisuutta ja liittyy vaikuttamistyöhön yhteis-

työssä asiakkaiden sekä muiden toimijoiden kanssa. (Sosiaalialan AMK-verkosto 

2016.) 

 

5. Reflektiivinen kehittämisosaaminen 

Sosionomi sisäistää reflektiivisen ja tutkivan työotteen. Sosionomi osaa kehittää 

uusia menetelmiä asiakastyöhön, palveluprosesseihin sekä työkäytäntöihin. Hän 

kykenee myös luovaan ongelmanratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan kent-

tää kehittäessä. Tutkimus- ja kehittämistyössä sosionomin tulee toimia eettisten 

periaatteiden mukaisesti. Sosionomi osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja ra-

portoida sosiaalialan kehittämishankkeita sekä tuottaa tietoa hyvinvoinnin paran-

tamiseksi.  Käytännössä suuri osa sosiaalialan kehittämistoiminnasta tapahtuu 

erilaisten projektien kautta. Projektityön perusvalmiuksien hallinta onkin sosiaa-

lialan ydinosaamista.  (Rouhiainen-Valo ym. 2010, 21–24.) 

 

6. Johtamisosaaminen  

Sosionomi osaa toimia työpaikan lähiesimiehenä ja tuntee yrittäjätoiminnan edel-

lytykset. Hän osaa johtaa myös itseään sekä edistää koko työyhteisön hyvinvoin-

tia. Sosionomi tuntee eri yhteisöjen toimintaperiaatteet ja tavat, sekä osaa toimia 

kansainvälisissä työyhteisöissä. Hän tuntee keskeisen lainsäädännön ja työtur-

vallisuuteen liittyvät asiat. Sosionomi osaa arvioida työn laatua, tulosta ja niiden 



23 
 

vaikutusta työhön. Sosionomin tulee osata toimia erilaisissa työyhteisöissä ja tii-

meissä sekä kansainvälisissä ympäristöissä. Oman työn talous ja strategia joh-

tamisen osaaminen kuuluvat sosionomin työhön. (Sosiaalialan AMK-verkosto 

2016.) 

 

Sosionomi koulutus antaa valmiuksia julkissektorille, yksityiselle sektorille sekä 

järjestötyöhön. Sosionomi omaakin perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrit-

täjänä. Yrittäjyysosaamisessa yhdistyvät kyky itsenäiseen toimintaan, monet joh-

tamisvalmiudet sekä sosiaalialan palvelujärjestelmä osaamiseen liittyvät verkos-

tomaisen työskentelyn valmiudet. (Rouhiainen-Valo ym. 2010, 23–26.) 

 

 

3.2 Lastensuojelun ammatilliset osaamisvaatimukset 

 

Lastensuojeluntyöntekijältä vaaditaan erityistä osaamista työssään. Työntekijä-

resurssit lastensuojelutyössä ovat usein riittämättömät. Kuntatyönantajien teke-

män tutkimuksen mukaan lastensuojelussa työskentelevien sosiaaliohjaajien työ-

voimavaje oli 2,5 prosenttia. Tutkimuksen mukaan vain joka kolmannessa kun-

nassa oli sosiaaliohjausta riittävästi. Työntekijäkyselyyn vastanneista joka kol-

mas kertoi pystyvänsä työskentelemään tarpeeksi lasten kanssa lastensuojelu-

tarpeen selvitysvaiheessa. Avohuollon palveluissa 15 prosenttia työntekijöistä 

kertoi, että heillä ei ole tarpeeksi aikaa lapsille. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013, 12.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa las-

tensuojelun laatusuosituksen. Laatusuosituksen pääpiirteenä on lastensuojelun 

eettisyys sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä osallisuus. Laatusuosituk-

seen on myös kirjattu lastensuojelutyötä ohjaavat eettiset periaatteet, joita ovat 

asiakkaiden ihmisarvo ja perusoikeudet, lapsen etu, vuorovaikutus, ammattihen-

kilöstön työn laatu, sekä vastuulliset päätökset ja toimintakulttuuri. Lastensuoje-

lun työntekijällä tulee olla perusvalmiudet työskennellä lapsen ikätason mukai-

sesti, sekä luoda vuorovaikutussuhde lapsen perheen kanssa. Perheiden mu-

kaan ottaminen työskentelyyn ja kokemustiedon hyödyntäminen edistävät lasten-
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suojelutyön kehittämistä. Lastensuojelua kehittäessä on tärkeää tarkastella, mi-

ten eettisesti kestäviä eri ratkaisut ovat, ja mitä ne tarkoittavat omassa työtehtä-

vässä ja työyhteisössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 3–6.) 

Lastensuojelussa tärkeintä on asiakkaan ihmisarvoinen kohtelu ja yksityisyyden 

suoja. Tämä näkyy lastensuojelun arjessa asiakkaiden yhdenvertaisena, syrji-

mättömänä ja kunnioittavana kohteluna. Lapsi on lastensuojelussa ensisijainen 

asiakas. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa 

lastensuojelun työntekijää toimimaan velvoitteiden mukaisesti. Lapsen oikeuk-

sien sopimuksen yleisiä periaatteita ovat kaikkien lapsien yhdenvertaisuus, lap-

sen oikeus hyvään elämään, lapsen mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa, 

sekä lapsen ensisijainen etu lasta koskevissa päätöksissä. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2014, 11–14.) 

 

Nyman (2009, 110,126–127) kuvaa artikkelissaan lastensuojelun perhetyönteki-

jänä toimivien sosionomien osaamista. Perhetyöntekijät näkivät työnsä arjessa 

tehtävänä työnä, jolle oli ominaista tilannelähtöisyys, läheinen yhteys asiakkaisiin 

ja ammatillinen suhtautuminen työhön ja sen tavoitteisiin. Työskentely tapahtuu 

moniammatillisissa verkostoissa, ja asiakaslähtöisyys nähtiin työn perustana. 

Osaaminen kasvaa peruskoulutuksen kautta, mutta sitä kertyy sen jälkeen koke-

muksen, uusien koulutusten ja reflektoinnin kautta. Sosionomin koulutuksen näh-

tiin antavan perusvalmiudet perhetyön tekemiseen, joihin kuuluvat asiakastyöhön 

sisältyvät vuorovaikutustaidot, verkostotaidot ja moniammatillinen tiimityö. Oman 

toiminnan reflektiivisen arvioinnin ja itseohjautuvan tiedonhankinnan taitojen mer-

kitys on työuran edetessä osoittautunut tärkeämmäksi. 

 

Päätökset lapseen tai nuoreen liittyen tekee lapsen tai nuoren asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä. Oheisessa taulukossa kerrotaan lyhyesti lastensuojelun sosi-

aalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tehtävät. Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaati-

muksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. (Laki sosiaali-

huollon ammattihenkilöstä 817/2015.) Taulukko kuvaa, mitä lastensuojelun sosi-

aaliohjaajan työhön kuuluu ja erottelee sen sosiaalityöntekijän toimenkuvasta. 

Taulukko selkeyttää lastensuojelun sosiaaliohjaajan työtehtäviä työelämän ken-

tällä. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 29–32.) 
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TAULUKKO 1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työtehtävät. 

(Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 29–32.) 

 

 Lastensuojelun sosiaali-

työntekijän tehtävät  

Sosiaaliohjaajan  

tehtävät lastensuojelun 

kentällä 

(Sosionomi AMK)  

 
Ilmoituksen vi-
reille tulo 

- Lastensuojeluilmoituksen 
vastaanotto ja palvelutar-
peen sekä huolen tunnista-
minen. 
 

- Lastensuojeluilmoituksen 
vastaanotto.  

 
 
Palvelutarpeen  
arviointi  

- Lastensuojelutarpeen 
selvittäminen. 
- Selvityksen tekovastuu ja 
palveluohjauksen koordi-
nointi.  
 

- Lastensuojelutarpeen 
selvittäminen. 
- Palveluohjaus.  

 
 
Palvelusuunnitel-
man laatiminen 

- Asiakaskohtaisen suun-
nitelman laatiminen yhteis-
työssä kaikkien yhteistyö-
tahojen kanssa. 
- Kokonaisvastuu asiakas-
suunnitelman laatimisesta. 

- Asiakaskohtaisen suunni-
telman laatiminen yhteis-
työssä kaikkien yhteistyö-
tahojen kanssa.  

 
 
 
Päätöksien ja toi-
menpiteiden ja 
palveluiden toteu-
tus 

- Päätösten valmistelu ja 
tekeminen esimerkiksi 
päätös huostaanotosta. 
- Asiakkaan neuvonta ja 
ohjaus sekä psykososiaa-
linen työ. 

- Vastuu hoito- ja kasva-
tustehtävistä laitoksessa. 
- Perhetyö 
- Avohuollon ja jälkihuollon 
tukitoimien toteutus.  
- Asiakkaan neuvonta ja 
ohjaus sekä psykososiaa-
linen työ. 
 

 
 
Vaikutusten  
arviointi  

- Kokonaisvastuu arvioin-
nista.  
- Tiedontuottaminen sekä 
välittäminen asiakastilan-
teiden vaikutusten arvioin-
nista. 
- Lapsen edun toteutumi-
sen arviointi.  

- Toimenpiteiden ja palve-
luiden vaikutukset asiak-
kaan tilanteeseen. 
- Lapsen edun toteutumi-
sen arviointi.  
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Asiakkuuden 
päättäminen  

- Asiakassuunnitelman 
seuranta ja arviointi. 
- Päätös asiakkuuden 
päättämisestä. 

- Asiakassuunnitelman 
seuranta ja arviointi.  
- Sosiaalityöntekijän pitä-
minen ajan tasalla asiak-
kaan tilanteesta. 

 

 

3.3 Lastensuojelun haasteet 

 

Monet yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet lastensuojelun tarpeen kas-

vamiseen. 1980-luvulta saakka eriarvoisuus lapsiperheiden ja lasten hyvinvoin-

nissa väheni, mutta on kääntynyt jälleen uudelleen kasvuun. Nykypäivänä suurin 

osa lapsista kokee hyvän lapsuuden, mutta samanaikaisesti pahoinvointi on li-

sääntynyt. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 25–27.)  

 

Vielä 1900-luvulla lapsiperheiden palveluihin investoitiin ja ne nähtiin tulevaisuu-

den kannalta kannattavina. Nykypäivänä kustannukset nähdään kulutusme-

noina, joiden leikkaamisen vaikutuksia tulevaisuuteen ei ennakoida. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013, 25–27.) Sosiaalinen eriarvoisuus on yksi yhteiskun-

tamme vakavimmista ongelmista. Lastensuojelun asiakasmäärän nousussa nä-

kyy hyvinvointierojen kasvu. Sosiaalisten ongelmien kasvu yhteiskunnassa näkyy 

lastensuojelun kuormituksena. (Bardy & Heino 2013, 23.) Palveluiden saatavuu-

dessa on eroja eri kuntien välillä ja niiden laatu saattaa vaihdella. (Rotko, Kaup-

pinen & Palojärvi 2014, 5.) Lastensuojelun kentällä palveluiden ero eri kuntien 

välillä näkyy esimerkiksi nuorten jälkihuollossa. Kunnat toteuttavat jälkihuoltovel-

voitetta hyvin eri tavoin, mikä johtaa lasten ja nuorten eriarvoiseen kohteluun. 

Kunnalla ei tulisi olla merkitystä siihen, millaiset palvelut jälkihuollossa nuori saa. 

Jälkihuollon järjestämiseen kunnissa tarvitaan yhtenäiset ohjeet, joiden avulla 

taataan kaikille nuorille ja lapsille tasa-arvoiset palvelut. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2014, 26.)  

 

Lapsiperheet ovat muuttuneet ja yhä useammat lapset varttuvat uusioperheissä. 

Vanhempien päihteidenkäyttö on ollut aina uhka hyvälle lapsuudelle. Etenkin 

naisten päihteidenkäyttö on lisääntynyt, mikä on tuonut lisää ongelmia lastensuo-

jelun kentälle. Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalvelut eivät vastaa tuen 
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tarpeeseen ja yhä useammissa tapauksissa lapsi joutuu sijaishuollon asiak-

kaaksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 25–27.) 

 

Vanhemmuuden ja etenkin kasvatuksen haasteet ovat lisääntyneet. Internet, äly-

puhelimet ja pelit ovat muodostaneet merkittävän kasvattajan vanhempien ja 

muiden läheisten aikuisten rinnalle. Lapsilla on useita kehitysyhteisöjä esimer-

kiksi koulu, harrastukset ja ystävät, joiden kanssa vanhemman tulee rakentaa 

kasvatuskumppanuutta. Näistä yhteisöistä tulee paineita eikä perustarpeiden tyy-

dyttäminen enää riitä tänä päivänä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 25–27.) 

 

Lasten ja nuorten paineet ja vaatimukset ovat kasvaneet. Lapsilta ja nuorilta odo-

tetaan jo varhaisemmassa vaiheessa kykyä tehdä valintoja, jotka vaikuttavat hei-

dän loppuelämäänsä. Aikuisuus alkaa aikaisemmin ja nuoret joutuvat jo varhai-

sessa vaiheessa miettimään, mitä he haluavat tulevaisuudessa tehdä. Tämä luo 

monelle nuorelle kovat paineet. Tähän vaikuttaa yhteiskunnan epävakaa talou-

dellinen tilanne, joka tekee työllistymisestä epävarmempaa. Epävakaa taloudelli-

nen tilanne vaikuttaa myös vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmiin. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2013, 25–27.) 

 

Monikulttuurisuus on lisääntynyt ja palveluissa tarvitaan yhä enemmän monikult-

tuurista osaamista. Monikulttuurisuus keskittyy usein alueille, joissa lapsiköyhyys 

on keskimääräistä suurempi. Tämä aiheuttaa ongelmia palveluiden tarjoami-

sessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 25–17.) Lastensuojelulain mukaan 

lapsen etua arvioitaessa on otettava huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen ja 

uskonnollinen tausta (Lastensuojelulaki 417/2007). Lastensuojelussa maahan-

muuttajalasten tilanteessa täytyy ottaa huomioon monia näkökulmia, joka tuo 

työskentelyyn haasteita. Lastensuojelun tarkoituksena on tukea vanhemmuutta, 

mutta myös tukea lapsen omia oikeuksia. Nämä saattavat aiheuttaa ristiriitaa. 

Lapsen hyvinvointia riskeeraavia tekijöitä voi olla joskus vaikeaa arvioida. Maa-

hanmuuttajien erilainen kulttuuri ei ole aina ongelman ydin, vaan syyt voivat löy-

tyä myös suomalaisesta kulttuurista ja kulttuurien yhteistörmäyksestä. Lasten-

suojelu sanana voi olla haastavaa ymmärtää, jos omassa kotimaassa ei ole so-

siaalihuollon palveluita. (Anis 2008, 30–34.) 
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Normaaliuuden rajat ovat kaventuneet ja yhä useammin lapsen erilaisuus tai 

poikkeaminen ikäluokalleen keskimääräisestä kehityksestä tulkitaan ongelmaksi. 

Ongelmat usein kasaantuvat ja siirtyvät sukupolvilta toisille. Ongelmien kasautu-

minen samoille perheille on lisääntynyt ja mitä useampi ongelma perheellä tai 

lapsella on, sitä huonompi on tulevaisuuden ennuste. Riskinä on ongelmien yli-

sukupolvinen siirtyminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 25–27.) Ongel-

mien ylisukupolven siirtyminen näkyy myös lastensuojelun piirissä ja sitä on 

alettu tutkimaan enemmän. Haasteena on katkaista tämä kierre ja tunnistaa 

nämä riskiperheet jo varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelun työntekijöiden on 

osattava tunnistaa sukupolvelta toiselle siirtyvä häpeän tunne, sekä sen merkitys 

asiakkaan identiteetin rakentumiselle ja vanhemman toiminnalle. Tämä avaa 

mahdollisuuden tukea vanhempaa irti lastensuojelun leimasta ja lapsen kannalta 

huonoista toimintatavoista. Ylisukupolvisten ketjujen katkaisemiseksi tarvitaan 

uusia työtapoja sekä menetelmiä. (Nousiainen, Petrelius & Yliruka 2016.) 

 

 

3.4 Koulun sosiaalityön ammatilliset osaamisvaatimukset 

 

Koulun sosiaalityön ammatillisten kompetenssien määrittäminen ei ole helppoa. 

Koulun sosiaalityön kenttä on niin laaja, että se vaatii myös työntekijältään laajaa 

ja vankkaa osaamista. Koulun sosiaalityöntekijän tulee pystyä työskentelemään 

monipuolisesti yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Koulun sosiaalityönteki-

jän yksi tärkeimmistä työnkuvista on verkostoituminen eri toimijoiden kanssa. Yk-

silötasolla koulun sosiaalityöntekijä antaa tukea oppilaan koulunkäyntiin ja psyyk-

kiseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa. Yhteisötasolla koulun 

sosiaalityöntekijän työ liittyy usein perheiden kanssa tehtävään työhön, kasvatuk-

sen tukemiseen sekä luokka- ja kouluyhteisön vuorovaikutuksen ongelmien rat-

kaisemiseen. Yhteiskunnan tasolla koulun sosiaalityöntekijä tekee ennaltaehkäi-

sevää lastensuojelutyötä tavoitteenaan havaita lapsen tai nuoren lastensuojelul-

linen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tilanteeseen voidaan 

puuttua ajoissa.  (Suikkanen 2014, 26.) 
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Koulun sosiaalityöntekijän työhön kouluyhteisössä kuuluu myös olennaisesti 

osallistuminen koulun opiskelijahuoltoryhmän toimintaan sekä muuhun moniam-

matilliseen oppilashuollon yhteistyöhön. Asiat opiskelijahuollossa voivat liittyä yk-

sittäiseen oppilaaseen, luokkaan tai koko kouluyhteisöön. Koulun sosiaalityönte-

kijän työhön kuuluu myös osallistuminen omalta osaltaan yhteisön hyvinvoinnin 

ja turvallisuuden seuraamiseen ja ylläpitämiseen, opiskelijahuollon toimintamal-

lien kehittämiseen, kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen, sekä mo-

niammatillisen yhteistyön tekemiseen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

(Suikkanen 2014, 27.)  

 

Koulu voidaan jakaa viralliseen ja epäviralliseen kouluun. Virallista ovat asiakirjat, 

kuten opetussuunnitelmat, opetusmenetelmät, oppikirjat ja luokkahuone vuoro-

vaikutus. Virrallisessa koulussa opetetaan ja suoritetaan oppivelvollisuus. Koulun 

sosiaalityö ei ole oppilaiden opettamista, joten se ei kuulu viralliseen kouluun. 

Epävirallinen koulu on epävirallista vuorovaikutusta koululuokassa ja sen ulko-

puolella. Fyysinen koulu ja koulurakennus yhdistävät virallisen ja epävirallisen 

koulun. (Pesonen & Laine, 71.) Asioiden ennakointi epävirallisessa koulussa on 

vaikeaa ja se kuuluu olennaisena osana koulun sosiaalityöntekijän ammatilliseen 

osaamiseen.  

 

 

3.5 Koulun sosiaalityön haasteet 

 

Suomessa on tehty koulun sosiaalityötä jo vuodesta 1966 lähtien. Moni asia tällä 

työkentällä on kehittynyt, mutta monet ongelmat ja kipukohdat ovat edelleen sa-

moja kuin ennen. (Suikkanen 2014, 29) Monille on edelleen epäselvää mitä kou-

lun sosiaalityöntekijä oikeastaan tekee. Siellä missä koulun sosiaalityö on vakiin-

nuttanut asemansa, sitä pidetään tärkeänä osana sosiaalityön kenttää. Usein kui-

tenkin sen rooli saattaa olla ulkopuolinen ja tapauskohtainen. Koulun sosiaalityö 

kutsutaan apuun tarvittaessa, mutta sen potentiaalia ei kaikissa oppilaitosyhtei-

söissä välttämättä nähdä. Rakenteiden muodostaminen, resursointi ja koordi-

nointi ontuvat edelleen. Koulun sosiaalityö on jäänyt väliinputoajaksi lastensuoje-

lun ja opetustoimen palvelujärjestelmässä. Sitä ei pidetä olennaisena lastensuo-

jelun toimijana mutta ei opetustoimenkaan. Sitä määrittää sekä lastensuojelun 
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että opetuksen lainsäädäntö, joka tekee työstä ajoittain haastavaa. Alueelliset 

erot ovat myös huomattavia. Paikoin palveluita ei ole lainkaan ja toisin paikoin 

niitä on, mutta ne eivät vastaa todellista tarvetta. Työn ja työntekijän rooli vaatii 

selvennystä oppilaitoksien sisällä sekä koko palvelujärjestelmässä.  (Wallin 2011, 

22.) 

 

Opetuksen tavoitteet ovat monipuolistuneet ja sosiaaliset haasteet ovat lisäänty-

neet ja monimutkaistuneet. Päihteet, väkivalta ja mielenterveysongelmat ovat va-

litettavasti usein arkipäivää koulun sosiaalityössä. Perheiden ongelmat ovat 

myös muuttuneet vuosien saatossa, mikä automaattisesti heijastuu lasten ja 

nuorten koulunkäyntiin. Suomalaisten nuorten hyvinvoinnin tila on näkynyt 2000-

luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla muun muassa koulusurmina. Talou-

dellinen taantuma lisää myös uudenlaisia haasteita koulun sosiaalityön työnku-

vaan. (Wallin 2011, 26.) 

 

Koulun sosiaalityöntekijät ovat avainasemassa palveluohjauksessa ja oppilaiden 

tuen tarpeen selvittämisessä. Usein toistuva haaste moniammatillisessa yhtei-

sössä on tiedonkulku. Olisi erittäin tärkeää, että tieto eri hallinnonalojen välillä 

kulkisi ja että myös lastensuojelun sosiaalityöntekijät saisivat kuulla eri toimijoi-

den osaamisesta ja mahdollisuudesta toimia ehkäisevän lastensuojelun kentällä. 

Eri hallinnonaloilla ongelmia ja haasteita paikannetaan eri keinoin, joka olisi hyvä 

ottaa huomioon palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esimerkiksi usein 

koulussa käyttäytymishäiriöinen oppilas voidaan kokea varmaksi yhteiskunnasta 

syrjäytyväksi kansalaiseksi ja sosiaalitoimen asiakkaaksi, ellei lastensuojelusta 

saada tukea oppilaan tilanteessa. (Suikkanen 2014, 29.) 

 

Yksi koulun sosiaalityön haasteita on työnkuvan ristiriitaisuus. Koulun sosiaali-

työntekijät tekevät ensisijaisesti työtään oppilaita varten mutta heidän tulee kun-

nioittaa myös koulujärjestelmää ja sen säädöksiä. Usein yhteisöllisyyden puute 

lisää ristiriitaisuuden tunnetta ja näin hankaloittaa kouluissa tehtävää sosiaali-

työtä. Monilla kouluilla toimivilla koulun sosiaalityöntekijöiltä puuttuu selkeä työ-

yhteisö, joka taas olisi olennainen asia työssä jaksamisen kannalta. Koulun sosi-

aalityön yksi tärkeimmistä työnkuvista on verkostoituminen eri toimijoiden 

kanssa. Opiskelijahuoltoryhmä ja laajat yhteistyökumppanit koulun ulkopuolella 
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ovat olennainen osa koulun sosiaalityöntekijän työtä mutta silti työskentely kou-

luissa koetaan usein yksinäiseksi. Koulun sosiaalityöntekijä on työssään usein 

vaikeassa asemassa, sillä hänen tulisi toimia välittäjänä ja muutoksen käynnistä-

jänä. Koulu voi kaikesta huolimatta olla hyvä paikka tehdä sosiaalityötä, jos kou-

lun johto ja etenkin rehtori ymmärtävät sosiaalityön merkityksen ja tehtävän. 

(Suikkanen 2014, 30.)  
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4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

 

4.1 Sotelika-hanke ja tutkimustehtävä 

 

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalalla (Sotelika) toimii 23 ammattikorkea-

koulua ympäri Suomea ja eri tutkintonimikkeitä on 20. Alalla on aikaisemmin jär-

jestetty ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisiä ammatillisia erikoistumisopintoja 

mutta uudenlaisia erikoistumisopintoja tarvitaan koko ajan. Erityisesti sosiaalialan 

kenttä kehittyy jatkuvasti, minkä vuoksi erikoitumiskoulutukset ovat todella tär-

keitä.  Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:n nimittämä valtakunnal-

linen Sotelika- työryhmä päätti kokouksessaan vuonna 2015, että alan erikoistu-

miskoulutusten tarpeiden jäsentämistä ja valmistelun koordinointia varten hae-

taan erikoistumiskoulutusten kehittämisrahaa. (Liite 1) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ajalla 1.1.2016 – 31.12.2016 toteutet-

tavan Sotelika-kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää ammattikorkeakoulu-

jen ja työelämän yhteistyönä Sotelika-alan erikoistumiskoulutusten tarve, määrit-

tää ensi vaiheessa käynnistettävät erikoistumiskoulutukset ja niiden toteuttajat 

sekä laatia suunnitelma erikoistumiskoulutusten rakentamisesta ja kehittämi-

sestä hankkeen jälkeen. Koko Sotelika-alan erikoistumiskoulutusten kehittämis-

hanketta hallinnoi Karelia-ammattikorkeakoulu ja sosiaalialan erikoistumiskoulu-

tusten selvitystyötä koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Liite 1) 

 

Tutkimustehtävä opinnäytetyössämme on selvittää, mitä ovat sosiaalialan am-

mattikorkeakoulutettujen erikoisosaamistarpeet lastensuojelun ja koulun sosiaa-

lityön nykyisessä tilanteessa ja mitä erikoisosaamistarpeet ovat tutkimushetkestä 

10 vuoden kuluttua vuonna 2025.  

 

  

4.2 Tutkimusaineisto 
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Saimme ehdotuksen opinnäytetyötämme koskien opinto-ohjaajaltamme vuoden 

2016 alussa. Tämän jälkeen otimme yhteyttä Sotelika-erikoistumiskoulutushank-

keessa mukana olevaan Diakonia-ammattikorkeakoulun Osallisuus ja terveys –

osaamisalueen johtajaan Jari Helmiseen. Näin saimme kuulla Sotelika- hank-

keesta ja sen taustoista. Kuulimme hankkeen olevan jo toteutusvaiheessa ja ha-

lusimme innokkaasti lähteä mukaan tekemään opinnäytetyötä hankkeessa. 

Olimme tyytyväisiä, että saimme hankkeen puitteissa valita meille molemmille 

kiinnostavat aiheet ja siksi valitsimme lastensuojelun ja koulun sosiaalityön kym-

menen aihevaihtoehdon joukosta. Luonnollista oli valita kaksi aihetta, jotka nivou-

tuivat hyvin yhteen. Opinnäytetyössä tutkittavat kesän ja syksyn 2015 kyselyai-

neistot olivat jo valmiina, joten emme päässeet niiden toteutukseen tai sisältöön 

vaikuttamaan.  

 

Sosiaalialan ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden erikoistumiskoulutuk-

sia koskevia näkemyksiä kartoitettiin kahdesti vuoden 2015 aikana. Ensimmäi-

nen kartoitus tehtiin ajalla 9.6–18.8.2015 verkkoaivoriihityöskentelynä. Kysymyk-

set laadittiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kokoamassa työryhmässä, jo-

hon kuului edustajia sosiaali-ja terveysministeriöstä, sosiaalialan ammattikorkea-

kouluverkostosta, yliopistojen sosiaalityön yksiköiden SOSNET-verkostosta, so-

siaalialan ammattijärjestö Talentia Ry:stä sekä verkkoaivoriihityöskentelyn toteut-

taneesta Fountain Parkista. (Liite 2) 

 

Toinen kartoitus, Webropol -kysely toteutettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun 

toimesta ajalla 1.12–31.12.2015 ja sen tarkoituksena oli täydentää verkkoaivorii-

hityöskentelyn tuloksia. Webropol- kysymykset (Liite 3) laadittiin sosiaali- ja ter-

veysministeriön (STM) kokoamassa työryhmässä, johon kuuluivat edustajia so-

siaali -ja terveysministeriöstä, sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostosta ja so-

siaalialan ammattijärjestö Talentia Ry:stä. Kysely suunnattiin sosiaalialan korkea-

koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n jäsenille. Verkkoaivoriihityöskentelyllä 

ja Webropol -kyselyllä koottiin aineistot, jotka mahdollistavat sosiaalialan ammat-

tikorkeakoulutettujen osaamisen kehittämistarpeiden tarkastelun ja erikoistumis-

koulutusten suunnittelun käynnistämisen. (Liite 2) 
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Kyselytutkimuksella saavutetaan kerralla paljon ihmisiä ja aineiston keruu on no-

peaa sekä tehokasta. Kyselytutkimuksen tavoite on saada vastaus jokaiseen an-

nettuun kysymykseen. Kustannukset ja aikataulun suunnittelu on helppo arvioida 

kyselytutkimusta tehdessä. Kyselytutkimuksessa tutkijan oma mielipide tai läsnä-

olo ei vaikuta kyselytutkimus tuloksiin. Hyvin suunniteltu kysely on helposti ana-

lysoitavissa ja raportoitavissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71–76.) 

 

 

4.3 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Ensimmäinen kyselyaineisto kerättiin kesällä 2015 ja toinen syksyllä 2015. Kesän 

2015 kyselyaineiston lastensuojelun ammattilaisia vastaajina oli yhteensä 135. 

Vastaajista 117 toimi työntekijän asemassa. Esimiesasemassa toimi vastaajista 

17. Yksi vastaajista oli vastannut aseman olevansa joku muu, mutta ei ollut avan-

nut vastausta enempää. Vastaajista 120:lla oli ammattikorkeakoulututkinto ja 

15:llä vastaajista oli ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Työkokemuksen määrä 

vastaajilla vaihteli. Vastaajista 63:lla oli yli 10 vuotta työkokemusta, kun taas alle 

vuoden kokemusta oli vastaajista vain yhdellä. Vastaajista 1–5 vuotta työkoke-

musta oli 33 vastaajalla ja 6–10 vuotta kokemusta 38 vastaajista.  

 

Syksyn 2015 lastensuojelun kyselyaineiston vastaajia oli yhteensä 224 ensim-

mäisessä ja viidennessä kysymyksessä. Kolmannessa ja neljännessä kysymyk-

sessä vastaajia oli 223.  Vastaajista Sosionomi (AMK) koulutuksen käyneitä oli 

197. Ylemmän sosionomi (AMK) koulutuksen vastaajista oli käynyt 23. Vastaa-

jista kolme oli vastannut jokin muu ja yksi vastaajista oli koulutukseltaan Gero-

nomi (AMK). Vastaajista 202 toimi työntekijän asemassa, 18 esimiesasemassa 

ja kolme oli vastannut asemakseen jokin muu. Vastaajista 117 työskenteli kyse-

lyn aikana työntekijänä kuntasektorilla. Yksityisellä sektorilla vastaajista toimi 

työntekijänä 64 ja valtiosektorilla kolme. Työntekijänä kolmannella sektorilla toimi 

vastaajista 18. Esimiestehtävissä yksityisellä sektorilla toimi 12 vastaajaa. Vas-

taajista esimiestehtävissä kuntasektorilla toimi kolme vastaaja ja kolmannella 

sektorilla kolme. Esimiestehtävissä valtiosektorilla ei toiminut kukaan vastan-

neista. Kaikista vastaajista 3 oli määritellyt asemansa olevan jokin muu, mutta ei 

ollut avannut vastausta enempää.  
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Syksyn 2015 kyselyaineistoissa vastaajista 175 toimi ohjaaja tehtävänimikkeellä. 

Tähän kuului sosiaali-, palvelu-, kuntoutus- ja perheohjaaja nimikkeet. Sosiaali-

työntekijä tehtävänimikkeellä vastaajista toimi 16 ja esimies- tai johtajanimik-

keellä toimi yhteensä 12 vastaajaa. Vastaajista yksi toimi valmentaja ja yksi suun-

nittelija tehtävänimikkeellä. Palvelujohtaja tehtävänimikkeellä toimi kaksi vastaa-

jista. Vastaajista 16 oli vastannut tehtävänimikkeekseen jokin muu. Työkoke-

musta yli 10 vuotta oli 91 vastanneista, kun taas alle yksi vuosi työkokemusta oli 

vain kahdella vastaajalla. Työkokemusta 1–5 vuotta oli 68 vastanneista ja 6–10 

vuotta oli 63 vastanneista.  

 

Kesä 2015 kyselyaineiston koulun sosiaalityön ammattilaisia vastaajina oli yh-

teensä 35. Vastaajista 35 toimi työntekijän asemassa. Vastaajista 27:llä oli am-

mattikorkeakoulututkinto ja 8:lla vastaajista oli ylempi ammattikorkeakoulutut-

kinto. Työkokemuksen määrä vastaajilla vaihteli. Vastaajista 18:lla oli 1–10 vuotta 

työkokemusta ja yli 10 vuotta 17:llä vastaajista.  

 

Syksyn 2015 koulun sosiaalityön kyselyaineiston vastaajia oli yhteensä 61. Vas-

taajista Sosionomi (AMK) koulutuksen käyneitä oli 41. Ylemmän sosionomi 

(AMK) koulutuksen vastaajista oli käynyt 17. Vastaajista kolme oli vastannut ole-

vansa koulutukseltaan jokin muu. Vastaajista 60 toimi työntekijän asemassa ja 1 

esimiesasemassa. Vastaajista 51 työskenteli kyselyn aikana työntekijänä kunta-

sektorilla. Yksityisellä sektorilla vastaajista toimi työntekijänä kuusi ja kolmannella 

sektorilla kolme. Vastaajista esimiestehtävissä kuntasektorilla toimi yksi vastaaja.  

 

Syksyn 2015 koulun sosiaalityön kyselyaineistoissa vastaajista neljä toimi oh-

jaaja tehtävänimikkeellä. Yksi vastaajista toimi sosiaaliohjaajan tehtävänimik-

keellä. Vastaajista 48 käytti koulukuraatorinimikettä.  Vastaajista kaksi toimi pro-

jektityöntekijänä ja yksi opettajana. Vastaajista yksi toimi sosiaalityöntekijänä. 

Vastaajista neljä ei määritellyt tarkemmin tehtävänimikettään. Vastaajista 26:lla 

oli työkemusta 1–10 vuotta ja yli 10 vuotta 35:llä vastaajista.  
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4.4 Aineiston analysointi 

 

Tässä opinnäytetyössä päädyimme sisällönanalyysin menetelmään kyselyai-

neiston analysoimiseksi. Laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä on sisäl-

lönanalyysi. Sisällönanalyysia voidaan pitää väljänä teoreettisena kehyksenä ja 

se voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysia voidaan 

hyödyntää suullisen ja kirjallisen tuotoksen analysoinnissa. (Tuomi &Sarajärvi 

2009, 91.) Saimme molemmat kyselyaineistot valmiina tulostettuina word-tiedos-

toina käsiimme, joten emme ole niihin pystyneet vaikuttamaan. Luimme aluksi 

useaan otteeseen ensimmäisen kyselyaineiston läpi. Kävimme jokaisen vastauk-

sen tarkasti läpi ja karsimme kyselyaineistosta pois ne asiat, jotka eivät liittyneet 

tutkimuskysymykseen. Tätä kutsutaan aineiston redusoimiseksi. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 109.) Tämän jälkeen muodostimme samankaltaisista ilmaisuista luok-

kia, jotka nimesimme alaluokiksi. Yläluokat saimme alaluokkia ryhmittelemällä ja 

yhdistämällä. Ylä- ja alaluokkien nimet kuvaavat niiden sisältöä.  

 

Toisen kyselyaineiston kävimme läpi ensimmäisestä kyselyaineistosta saatujen 

tulosten pohjalta. Vertasimme ensimmäisen kyselyaineiston tuloksia toisen kyse-

lyaineiston kysymykseen numero 14, jossa selvitettiin mitä sosiaalialan erikois-

osaamista tarvitaan tehtävässä, jossa vastaaja sillä hetkellä juuri työskentelee. 

Nostimme kyselyaineistosta esille vain ne asiat, jotka tulivat toisessa kyselyai-

neistossa uusina esille. Molemmissa kyselyaineistoissa oli paljon saman tyyppi-

siä vastauksia. Tämän jälkeen vertasimme molemmista kyselyaineistoista nou-

sevia vastauksia toisen kyselyaineiston kysymykseen numero 15, joka koski eri-

koistumiskoulutuksen tarvetta 10 vuoden kuluttua. Toisen kyselyaineiston 15 ky-

symyksestä koskien tulevaisuutta, nostimme esille tulevaisuuden erikoistumis-

koulutuksen tarpeet (Liite 2). 

 

 

4.5 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Jokaisen opinnäytetyön kohdalla on tärkeää miettiä opinnäytetyön eettisyyttä ja 

luotettavuutta. Opinnäytetyömme perustana on eettinen ja ammatillinen toiminta. 

Eettisten ratkaisujemme tavoitteena on ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen 
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vuorovaikutus ja oikeudenmukaisuus (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11). 

Tavoitteenamme oli selvittää lastensuojelun ja oppilashuollon ammattilaisten nä-

kemys erikoistumiskoulutusten tarpeesta tulevaisuudessa. Saimme kehittämis-

hankkeen kyselyaineiston vastaukset valmiina itsellemme. Emme ole siis pääs-

seet itse vaikuttamaan opinnäytetyössämme kyselyaineistonkysymysten laatimi-

seen tai suunnitteluun. Tästä syystä on vaikeaa arvioida, kuinka eettisesti kyse-

lyaineiston tekemisen prosessi on sujunut.  

 

Eettinen asenne on tärkeä siinä, miten tuloksista puhutaan ja miten niitä sovelle-

taan (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–12). Olemme opinnäytetyös-

sämme käyneet aineistoja läpi ja ottaneet jokaisen vastauksen huomioon. Tär-

keää on pystyä esittämään aineiston ja tuloksen välinen yhteys (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 135). Opinnäytetyömme luotettavuutta lisää, että olemme laittaneet 

tulososioon suoria lainauksia aineistostamme.  

 

Tutkimuksissa vastaajien sukupuolta käsitellään usein muuttujana. Sukupuoli, 

sosiaaliluokka ja etninen tausta vaikuttavat eniten ympäröivään maailmakuvaan. 

Tutkimuksissa vastaajat vastaavat heille esitettyihin kysymyksiin ainakin jollain 

tasolla sukupuoliryhmänsä edustajina, vaikka ilmaisevatkin mielipiteensä suku-

puolesta riippumatta. (Mäkinen 2006, 104.) Usein tutkimuksissa, joissa vastaaja-

määrä on pieni, saattaa sukupuolen kysyminen paljastaa vastaajan henkilöllisyy-

den. Kehittämishankkeessamme ei sukupuolta ole selvitetty. Vastaajien määrä 

hankkeessa oli laaja, joten vastaajien anonymiteetti olisi säilynyt, vaikka suku-

puolta olisikin kysytty. Silti nykypäivänä sukupuoli ei ole enää niin merkittävä asia 

ja sen määrittäminen on jossain tapauksissa myös haastavaa.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä mietimme, kuinka paljon oma työkokemus vaikuttaa ai-

neiston analyysiin. Meillä molemmilla on kokemusta työskentelystä lastensuoje-

lussa, joten omasimme henkilökohtaisen mielipiteen siitä, mitä erikoistumiskou-

lutuksia lastensuojelussa tarvitaan. Tämä saattaa vaikuttaa myös aineiston ana-

lyysin. Tämän takia sisällönanalyysissä on tärkeää, että sen tekijä ymmärtää tie-

donantajana itsenään, eikä anna oman työkokemuksen, iän tai virka-aseman vai-

kuttaa tuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–136). 
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Opinnäytetyöntekijän tulee suhtautua kriittisesti lähteisiin, joita hän opinnäyte-

työssään käyttää. Lähdekritiikki on tekijän väline luotettavuuden arviointiin. Tär-

keää on kiinnittää huomiota lähteen aitouteen, riippumattomuuteen, alkuperäi-

syyteen ja puolueettomuuteen. (Mäkinen 2006, 128.) Opinnäytetyötä tehdessä 

käytimme lähteiden hankintaan apuna useaa kirjastoa ja saimme apua kirjaston 

henkilökunnalta. Pyrimme etsimään mahdollisimman uusia lähteitä, jotka liittyvät 

aiheeseemme konkreettisesti. Hyödynsimme myös useita nettilähteitä ja varmis-

timme, että käyttämämme lähteet ovat valideja.  
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5 LASTENSUOJELUTYÖN ERIKOISTUMISTARPEET KYSELYAINEISTOJEN 

MUKAAN 

 

 

Tässä luvussa käsittelemme lastensuojelutyön erikoistumistarpeita ensimmäisen 

kyselyaineiston mukaan. Kyselyaineisto on kerätty kesällä 2015. Luvuissa 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4 ja 5.5 käsittelemme ensimmäisessä kyselyaineistossa nousseita eri-

koisosaamistarpeita. Toinen kyselyaineisto toteutettiin syksyllä 2015 ja siihen liit-

tyen luvut 5.6 ja 5.7 käsittelevät lastensuojeluntyön erikoistumistarpeita tutkimus-

hetkellä ja tulevaisuudessa. 

 

 

Kuvio 1. Ensimmäisen kyselyaineiston lastensuojelun erikoisosaamistarpeet  

 

 

5.1 Lainsäädännön osaaminen  

 

Lastensuojelulaki (417/2007) ja sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ovat muutok-

sessa. Osa lastensuojelulain säännöksistä siirrettiin osaksi sosiaalihuoltolain 

säännöksiä (Räty 2015, 23–24.) Muutokset aiheuttavat hämmennystä lastensuo-

jelun työntekijöillä. Osa lastensuojelutyötä tekevistä vastaajista toi esille, että lain-

säädäntö muuttuu ja jokainen tulkitsee lakia oman mielensä mukaan.  

Lainsäädännön 

osaaminen

Perhetyön 

osaaminen

Moniammatillisuus 

ja työmenetelmien 

osaaminen

Mielenterveys- ja 

päihdetyön 

osaaminen

Johtajuus 

osaaminen
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Lainsäädäntö muuttuu ja laintulkinta on välillä kovasti musta tuntuu 
tyyppistä. Lakikoulutus ja soveltamisalat olisi kovasti toivottava asia.  
 
Uuden lain mukana tuomat muutokset lastensuojelussa vrt. perus-
palvelut.  

 

Vastaajista osa koki, että nykypäivänä asiakkaat ovat tietoisia oikeuksistaan, ja 

esimerkiksi rajoitustoimenpiteissä täytyy olla tietoa ja tuntemusta lainsäädän-

nöstä.  

 

Lastensuojelulain tietous ja tunteminen syvemmin tarpeen. Rajoitus-
toimenpiteet ym tilanteet on osattava entistä tarkempien ja vaativam-
pien vanhempien takia. Kaikki on niin oikeustietoisia nykyään..  

 

Suuri osa vastaajista oli maininnut, että erikoisosaamista tarvitaan lainsäädän-

nöstä. Moni vastauksista oli tiivistetty sanoihin: lakitieto, lakituntemus, lait, laki, 

lakikoulutus. 

 

 

5.2 Perhetyön osaaminen  

 

Osa lastensuojelutyötä tekevistä vastaajista koki, että perhetyötä tulisi tehdä 

enemmän lastensuojelulaitoksissa olevien huostaan otettujen lasten perheiden 

kanssa. Vastaajat kokivat, että perhe on hyvä ottaa mukaan lasten elämään, 

vaikka lapsi on sijoitettuna laitokseen. Vastaajista osa toi myös esille, että perhe-

työ eri laitoksissa on todella erilaista ja usein vanhempiin ei pidetä yhteyttä.   

 

Työ lastensuojelussa siirtyy koko ajan enemmän kentälle ja työksi 
koteihin. Koen, että tähän tarvitsisin enemmän apukeinoja/menetel-
miä, jotta vanhempien kanssa tehtävä työ olisi tuloksellisempaa jo 
sinä aikana, kun lapsi asuu lastenkodissa.  
 
Lastensuojelulaitoksissa toteutetaan perhetyötä hyvin eri tavoilla. 
Useimmiten yhteydenpito vanhempiin on vähäistä. Perheitä pitäisi 
ottaa enemmän mukaan nuoren arkeen, vaikka tämä asuukin laitok-
sessa ja perhe pitäisi tehdä näkyväksi myös nuorelle, joka asuu lai-
toksessa. Jonkinlaisen perhetyönmallin juurruttaminen lastensuoje-
lulaitoksiin olisi suotavaa.  
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Perhetyötä on tärkeää tehdä myös huostaanotetun lapsen perheen kanssa. 

Huostaanottoa jatketaan niin kauan, kunnes pystytään osoittamaan, että lapsen 

arki perheessä on turvallinen. (Heino 2008, 44–45.) Huostaanotetulla lapsella on 

oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksia ja muita läheisiä henkilöitä. Sosiaalityön-

tekijän ja sijoituspaikan työntekijöiden on tuettava lapsen ja hänen läheistensä 

yhteydenpitämistä. Yhteydenpitoa voi rajoittaa, jos yhteydenpidosta on vaaraa tai 

haittaa lapselle. (Lastensuojelulaki 417/2007.)  

 

Vastaajista osa toi esille, että lastensuojelun perhetyössä olisi tärkeää ottaa työs-

kentelyyn mukaan koko perhe. Usein lapsen tai nuoren kotiutumisen edellytys 

on, että lapsi tai nuori tulee toimeen perheensä ja etenkin vanhempiensa kanssa. 

Lastensuojelussa korostuu koko perheen merkitys -> sisarukset ja 
vanhemmat on otettava mukaan työskentelyyn. Useimmiten jos van-
hemmat jäävät ohjauksen ulkopuolelle, ei nuorikaan kykene kehitty-
mään samalla tavalla tai ei ole edellytyksiä palata kotiin. Lastensuo-
jelussa tulisi siis olla oikeanlaista osaamista perhetyöhön (ja tällä en 
tarkoita "normaalia" yhteydenpitoa vanhempiin).  

 

Ennalta ehkäisevä perhetyö nousi vastauksista esille. Muutama vastaaja koki, 

että ennaltaehkäisevällä perhetyöllä säästetään valtion kuluissa ja mahdollisesti 

huostaanottojen määrä tulevaisuudessa vähenisi.  

 
Ennaltaehkäisy on avainsana tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisevä 
perhetyö säästää verorahoja ja on tuikitärkeä työmalli huostaanotto-
jen ehkäisemisessä. Työtä oppii tekemällä, mutta jonkinlaista koulu-
tusta kaipaisin itselleni ja työntekijöille, jotka tekevät ennaltaehkäise-
vää perhetyötä.  

 

 

5.3 Moniammatillisuus ja työmenetelmien osaaminen  

 

Lastensuojelulaki velvoittaa moniammatilliseen yhteistyöhön. Lastensuojelutyötä 

tekevät vastaajat nostivat esille, että asiakastyön haasteet lisääntyvät ja moniam-

matillista verkostoitumista tullaan tarvitsemaan enemmän. 

 

Lisää tietoa ja taitoa yhteistyön tekemiseen muiden asiakkaan elä-
mässä olevien viranomaisten kanssa. 
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Sosiaali- ja terveyspolitiikka korostaa hoidon ja palveluiden tuottamista asiakas-

lähtöisesti eri ammattiryhmien yhteistyönä. Asiakkaiden ongelmat ovat ene-

nemissä määrin monimutkaisempia ja ne ulottuvat monelle eri elämänalueelle. 

Asiakas tulee huomioida kokonaisuutena, minkä takia moniammatillista asiantun-

tijuutta tarvitaan. Sähköisten tietojärjestelmien tulisi toimia yli organisaatiorajojen 

ja kaikki tieto olisi tärkeää olla tarvittaessa asiantuntijoiden käsissä. Nykypäivänä 

työsuhteet ovat lyhyitä ja henkilökunta vaihtuu monissa paikoissa nopeaan tah-

tiin. Tämän takia asiantuntijuuden jakaminen on tärkeää. Suomessa koulutusjär-

jestelmä on rakennettu niin, että eri alojen asiantuntijat opiskelevat erikseen ja 

opetus sisältää vain oman alan tietoa. (Isoherranen 2012, 10–11.) 

 

Vastaajista osa näki tärkeänä uusien työmenetelmien oppimisen ja jatkuvan kou-

luttautumisen. 

 

Työmenetelmien jatkuvaa koulutusta, uusista työtavoista itselle par-
haiden löytäminen.  

 

Lastensuojelussa menetelmällinen kehittäminen on ollut aktiivista 1990-luvulta 

lähtien. Laman aiheuttama resurssien väheneminen edisti uusien työtapojen uu-

delleen arviointia ja uudistamista. Mitä vähemmän lastensuojelussa on resurs-

seja käytettävissä, sitä merkityksellisemmiksi tulevat uudet vähemmän resurs-

seja vievät toimivat menetelmät. Enemmän on kehitetty muun muassa dialogia 

menetelmiä ja varhaisen puuttumisen malleja. Erilaisia työmenetelmiä löytyy las-

tensuojelun työntekijöille paljon ja niitä on kehitetty lisää viimeisen kahden vuosi-

kymmenen aikana. Lastensuojelussa on tärkeää olla erilaisia menetelmiä eri ti-

lanteisiin ja tarpeisiin. Työmenetelmät on tärkeää yhdistää osaksi perustyötä. 

Haastavissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää löy-

tää heitä vastaavia auttamis- ja lähestymistapoja. Etenkin monikulttuurisessa 

työssä toiminnalliset ja taiteelliset menetelmät tuovat uusia vuorovaikutus tilan-

teita, jos yhteistä kieltä ei löydy asiakkaan kanssa. Haasteena uusille menetel-

mille on se, ettei työntekijöillä löydy aikaa vähäisten resurssien takia tutustua uu-

siin menetelmiin. Perehtyminen uusille työmenetelmille vie aina aikaa. (Känkä-

nen 2013, 10–11.)  
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Vastauksissa nousi esille tämän hetkinen taloudellinen tilanne ja koulutusten 

hinta. Vastaajista osa ajatteli, että uusia työmenetelmiä tarvitaan lastensuoje-

lussa lisää, mutta koulutuksiin on vaikea päästä.  

 

Lisää erilaisia menetelmiä tarvittaisiin lastensuojelussa esim. erilais-
ten ryhmien vetämistä varten. Tällä hetkellä koulutukset on kalliita ja 
työnantajat ei niitä juuri tue.  

 

 

5.4 Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen 

 

Lastensuojelutyötä tekevien vastauksissa osassa oli mainittu mielenterveys- että 

päihdetyö, mutta ne esiintyvät aineistossa myös erillään toisistaan. Mielenter-

veys- ja päihdetyön osaaminen ovat usein sidoksissa toisiinsa, joten yhdistimme 

ne yhdeksi luokaksi. (Liite 4) Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleistyneet, 

yhä useammalla on samanaikaisesti sekä mielenterveys- ja päihdeongelma.  

Osa vastaajista toi esille, että mielenterveys ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet, 

minkä vuoksi lisätietoa ja ymmärrystä tarvitaan niistä lisää. 

 
Huumeiden käyttäjien asiakasryhmä on lisääntynyt huomattavasti. 
Myös mielenterveysasiakkaita on lastensuojelussa paljon. Näiden 
erityisryhmien kohtaamiseen ja erityisesti päihdeasiakkaiden kulttuu-
rin ymmärtämistä.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa mielenterveys- ja päihdesuunnitel-

massa tuodaan esille yhden oven periaate ehdotus. Yhden oven periaatteen 

ideana on, että mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsee matalalla kynnyksellä 

ensisijaisesti sosiaali- ja terveyskeskuksen tai perusterveydenhuollon yksikön 

kautta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden erillisyys ja palvelutuottajien suuri 

määrä ovat johtaneet palveluiden hajanaisuuteen ja näin vaikeuttanut palvelui-

den saamista. Yhden oven periaatteen avulla palveluiden saaminen helpottuu ja 

asiakas saadaan ohjattua oikeiden palveluiden pariin helpommin. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön laatimassa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa tuodaan 

esille lastensuojelun kehittämistyön merkitys mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 

43.)  
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Osassa vastauksissa tuotiin esille, että päihde- ja mielenterveysongelmaa esiin-

tyy niin nuorilla kuin koko perheessä. Osaamista ja tietoa eri palveluista tarvitaan 

etenkin mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville vanhemmille. 

 
 Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmista sekä -palveluista kai-
paisi lisätietoutta: asiakkaana 10-18 -vuotiaat lapset/nuoret ja heidän 
perheensä, joissa valitettavan usein jotain problematiikkaa edellä 
mainituista joko perheessä tai nuorella itsellään.  

 

Monet vastaajista kokivat, että sosionomilla tulisi olla laajempi tietämys ja osaa-

minen mielenterveysongelmista ja niihin liittyvistä erilaisista palveluista. Vastaa-

jista moni näki lasten ja nuorten mielenterveysongelmat haastavina ja kokivat, 

että sosionomin koulutuksessa mielenterveysopintoja oli liian vähän.  

 

Lapsiaines vaikeutuu lastensuojelun kentällä koko ajan. Sosionomin 
koulutuksessa mielenterveydellinen puoli jäi hyvin pintapuoliseksi. 
Työtä arjessa helpottaisi, jos olisi enemmän psykiatrista osaamista.  

 

Viime vuosina on käyty keskustelua lasten ja nuorten psykiatristen häiriöiden li-

sääntymisestä, mutta tutkimuksia asiasta on todella vähän. Mielenterveysongel-

mia Suomessa on aina ollut, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana mielenter-

veyspalveluiden pariin on hakeutunut yhä enemmän asiakkaita, etenkin lapsia. 

Tähän vaikuttaa toimiva neuvolajärjestelmä, korkea koulutustaso ja lastenpsyki-

atrian ja lasten kehityksen tutkimusten lisääntyminen. (Santalahti, Sourander &  

Piha 2009.) 

 

Trauma, terapia, kriisi sekä psykiatrinen tietämys ja osaaminen oli mainittu ai-

neistoissa usein. Vastaajat kokivat, että asiakkaiden erilaisten traumojen ja elä-

mäntilanteiden ymmärtäminen olisi lastensuojelun työntekijälle tärkeää. Kriisien 

tunnistaminen ja niissä auttaminen nähtiin tärkeänä asiakastyössä. 

 

Yhä enemmän lastensuojeluun tulee psykiatrisesti sairaita lapsia ja 
nuoria. Tähän tarvitaan työntekijöiltä paljon ammattitaitoa ja osaa-
mista, jotta pystytään työskentelemään haastavien lasten ja nuorten 
kanssa. Traumaosaamista ja sairauksien tuntemusta sekä auttami-
sen tapoja tarvitaan.  
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Suurin osa vastaajista näki, että etenkin lastensuojelun asiakkailla päihdeongel-

mat ovat lisääntyneet. Moni vastaajista koki, että he tarvitsevat lisää tietoa eri 

päihteistä sekä osaamista päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamiseen. 

 

Kohtaan työssäni nuoria, joilla on päihderiippuvuutta. Erityisesti huu-
mausaineiden suhteen kaipaisin lisää osaamista. Tarkoitan tällä lä-
hinnä sitä miten päihteiden käyttäjä kohdataan ja miten hänet tunnis-
tetaan.  
 
Lastensuojelun työssä päihteisiin liittyvä tietämys on tärkeää.  

  

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttivat nuorten terveystapatutkimuksen (2015), 

jonka tarkoituksena oli tarkastella 12–18-vuotiaiden tupakkatuotteiden- ja alkoho-

lin käyttöä sekä miten uudet esillepano säädökset ja mainonta vaikuttavat käyt-

töön. Kyselyn mukaan yleisesti nuorten tupakka- ja alkoholituotteiden käyttö on 

vähentynyt ja kehitys on ollut myönteistä 2015-luvulle tultaessa. (Kinnunen, Pere, 

Lindfors, Ollila & Rimpelä 2015, 15.)  

 

Vastauksista nousi esille, että tietämystä päihdeongelmaisen vanhemman autta-

misessa tarvitaan lisää, sekä miten auttaa lasta käsittelemään vanhempansa 

päihdeongelmaa. 

 

Vanhemman päihdeongelma, lapsen näkökulma ja lapsen auttami-
nen.  

 

Vastaajista osa oli tuonut esille, että päihteiden käyttö on yleistynyt. Muutama 

vastaajista koki tarvitsevansa lisätietoa muotihuumeista, kuten kannabiksesta.  

 

 Miten auttaa nuoria jotka käyttävät kannabista?  
 

Enemmän ymmärrystä ns. muotihuumeiden käytöstä. Huumeiden 
käytöstä yleensä. Yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Mahdolli-
suus suorittaa erikoistumis opintoja.  

 

Kannabis on Suomessa selkeästi eniten käytetty huume. Kannabiksen käyttö on 

lisääntynyt vuodesta 2010, mutta nuorten osuudessa on tapahtunut laskua. Muo-

tihuumeita tulee koko ajan uusia ja etenkin työntekijöille niiden tunnistaminen voi 

olla haastavaa. (Varjonen 2014, 29–30.)  
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5.5 Johtajuus osaaminen  

 

Sosionomin kompetensseihin kuuluu myös työyhteisö-, johtamis- ja yrittä-

jyysosaaminen. Osa lastensuojelutyötä tekevistä vastaajista koki, että sosiono-

mikoulutuksessa johtajuus opintoja oli vähän ja, että he tarvitsevat johtajuus opin-

toja nykyisessä työssään enemmän.  

 

Sosionomikoulutuksessa johtajakoulutuksessa ei juuri ollut ja sitä 
tarvitse nykyisessä työssäni. Asiantuntijaosaaminen ja verkostotyön 
hallinta kiinnostavat myös. Samoin olisi hyötyä, jos osaisi paremmin 
hyödyntää markkinointia ja sosiaalista mediaa.  

 

Johtaminen sosiaalialalla on moniulotteista ja vaatii laajaa osaamista. Siihen si-

sältyy sosiaalialan perustehtävän ja kokonaisuuden hallitseminen, strateginen 

johtaminen sekä henkilöstö ja työyhteisön johtajuus. Monissa tutkimuksissa on 

käsitelty sosiaalialan johtamista vain julkisen sektorin näkökulmasta, vaikka ny-

kyään sosiaalialalla toimii paljon myös yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä. Kuntasek-

torin johtajuus on alati muuttuvaa ja johtajuuteen kuuluu muuttuvat vaatimukset 

ja yhä hajanaisempi toimintaympäristö. Johtamiseen haastavuutta tuo etenkin 

uudet rakennemuutokset ja taloudellinen tilanne. (Niiranen, Seppänen-Järvelä, 

Sinkkonen & Vartiainen 2010, 13–22.)  

 

Lastensuojelutyö on usein kuormittavaa ja esimiehellä on suuri vaikutus siihen, 

miten vaikeita tilanteita käydään läpi työyhteisöissä. Vastaajista osa koki, että 

esimies tarvitsee lisää välineitä auttaakseen työntekijöitä, kun henkinen kuormi-

tus on liian suuri.  

 

Sosiaalialan työn henkisen kuormittavuuden välineitä esimiestyö-
hön. Esimerkiksi, miten esimiehenä tukea ja ohjata vastavalmistu-
nutta alan työntekijää viisaasti, niin ettei hän pala loppuun.  
 
 

Moni vastaajista mainitsi, että johtajille tarvitaan erilaisia johtamisen keinoja ja 

menetelmiä. Vastaajat  kokivat, että johtajat tarvitsevat lisää tukea työhönsä. 

 

Tukea ja apua johtajille ja esimiehille työhönsä. Kouluttaa erillisiä 
sparraajia ja valmentajia.  
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Tarvittaessa erilaisia johtamisen keinoja ja piirteitä.  

 

Muutama vastaajista ajatteli itse olevansa valmis johtamistehtäviin. Vastaajilla oli 

myös halu kehittää itseään. 

 

Tavoitteenani on hakeutua johtamis- ja kehittämistyöhön. Koen yli 10 
vuoden kokemuksen kautta, että minulla voisi olla annettavaa muu-
allakin.  
 
Haluan kehittää itseäni ja johtamistehtävät tulevaisuudessa kiinnos-
tavat, kun työkokemusta karttuu enemmän.  

 

 

5.6 Kriisi- ja perhetyön osaaminen korostuvat nykyhetkessä  

 

Toisesta kyselyaineistoista nousi samoja luokkia esille kuin ensimmäisestä kyse-

lyaineistosta (Liite 4). Toisessa kyselyaineistossa lastensuojelutyötä tekevien 

vastauksissa kuitenkin korostui kriisityön erikoisosaamisen tarve. Osassa vas-

tauksista oli mainittu kriisi ja perhetyö yhdessä. 

 

Toisen aineiston vastauksissa nousi myös esille perhetyön osaaminen, se oli 

mainittu useammin toisessa kyselyaineistossa. Vastauksista tuli esille perheiden 

monitahoiset ongelmat ja tarve ottaa koko perhe huomioon työskentelyssä. Vas-

taajat kokivat, että perheiden kanssa tehtävään työhön tarvitaan uusia menetel-

miä.  

 

Moniongelmaisten perheiden parissa työskentelytaitoja. 
 
Perhetyötä ja perhetyön menetelmiä, koko perheen huomioon otta-
vaa ja vaikuttavaa työtä. Lastensuojelullisen huolen tunnistamista ja 
vanhemmuuden arviointia.  

 

 

5.7 Monikulttuurinen ja teknologia osaaminen korostuvat tulevaisuudessa 

 

Monet lastensuojelutyötä tekevistä vastaajista näkivät tämän päivän ongelmat 

myös tulevaisuuden haasteina ja kokivat, etteivät ongelmat tule tulevaisuudessa 
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helpottumaan. Vastauksista tuli esille, että tämän hetkisiin ongelmiin tarvitaan 

osaamista 10 vuoden kuluttua vielä enemmän kuin tällä hetkellä.  

 

Lastensuojelutyötä tekevistä vastaajista moni koki tulevaisuuden erikoisosaamis-

tarpeeksi monikulttuurisuus osaamisen. Maahanmuuttajien määrä tulee kasva-

maan, joka tulee vaikuttamaan lastensuojelutyön kenttään. 

 

Luultavasti tämänhetkinen pakolaistilanne tulee näkymään työssäni 
10 vuoden kuluttua voimakkaasti. Siinä vaiheessa olisi hyvä olla 
enemmän erikoisosaamista traumatisoituneiden ihmisten kanssa 
työskentelyyn ja monikulttuuriseen työhön.  
 
Enemmän tietoa ja osaamista liittyen monikulttuurisuuteen.  

 

Vuonna 2014 turvapaikanhakijoita Suomeen tuli 3651, kun taas vuonna 2015 

luku oli 32 476. Etenkin turvapaikanhakijoiden määrä on ollut viimeisten vuosien 

aikana nousussa. Vastaanottokeskuksia Suomessa 2014 vuoden lopussa oli 20, 

kun taas vuonna 2015 vastaanottokeskuksia oli jo 144 yksikköä. Alaikäisiä yksin 

tulleita turvapaikanhakijoita oli 3204. (Maahanmuuttovirasto 2015.) 

 

Osa vastaajista oli tuonut esille vastauksissaan monikulttuurisen työn osaamisen 

tarpeen sekä maininnut myös traumat ja mielenterveysongelmat samassa yhtey-

dessä. Maahanmuuttajien mielenterveysongelmiin vaikuttavat paljon se mikä on 

maahanmuuton syy. Turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla on selkeästi yleisimpiä 

mielenterveydenhäiriöt ja ongelmat. Traumakokemukset eivät aina johda mielen-

terveysongelmiin, mutta ovat suuri riskitekijä niiden syntymiselle. Tietoa mielen-

terveyspalveluista ja nopea hoitoon hakeutuminen auttaa traumatyöskentelyssä 

ja edistää kotoutumista. Maahanmuuttajien mielenterveysongelmien kanssa 

työskentelyssä suurimmat haasteet ovat kieli- ja kulttuurierot. Maahanmuuttajien 

kanssa toimiminen heidän omalla kielellään ja tieto heidän kulttuuristaan auttaa 

työskentelyssä. (Kerkkänen & Säävälä 2015, 20–21.) 

 

Pieni osa vastaajista toi myös esille, että teknologian käyttö lisääntyy nopeasti ja 

osaamista tarvitaan tulevaisuudessa lastensuojelun kentällä työskennellessä.  
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Lisäksi tekniikka myös sosiaalialalla lisääntyy huimaa vauhtia. To-
dennäköisesti erilaisia sovelluksia tulee myös sosiaalialan asiakas-
työhön.  

 

Teknologia kehittyy koko ajan ja on laajenemassa yhä enemmän myös sosiaali-

huollon piirissä. Luultavasti seuraavien vuosien aikana tämä tulee näkymään 

myös lastensuojelussa. Teknologiaa kehittäessä on tärkeää ottaa huomioon, että 

se on yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja että sitä käytetään vain asiakkaan 

suostumuksesta. Teknologian käytöstä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa pal-

velusuunnitelma tehdessä. (ETENE-julkaisuja 2010, 3–4.)  
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6 KOULUN SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISTARPEET KYSELYAINEISTOJEN 

MUKAAN 

 

 

Tässä luvussa käsittelemme koulun sosiaalityön erikoistumistarpeita ensimmäi-

sen kyselyaineiston mukaan, joka on toteutettu kesällä 2015. Luvuissa 6.1, 6.2, 

6.3 ja 6.4 käsittelemme ensimmäisessä kyselyaineistossa nousseita erikoisosaa-

mistarpeita. Toinen kyselyaineisto toteutettiin syksyllä 2015 ja näihin liittyen luvut 

6.5 ja 6.6 käsittelevät koulun sosiaalityön erikoistumistarpeita tutkimushetkellä ja 

tulevaisuudessa.  

 

 

Kuvio 2. Ensimmäisen kyselyaineiston koulun sosiaalityön erikoisosaamistarpeet 

 

 

6.1 Lainsäädännön osaaminen  

 

Moni koulun sosiaalityötä tekevistä vastaajista kertoi uuden oppilas- ja opiskeli-

jahuoltolain olevan käytännön työhön peilaten epäselvä. Moni haluaisi koulutusta 

ja selvennystä lain tuomista muutoksista. Osa vastaajista mainitsi vain lyhyesti 

haluavansa lisäkoulutusta lainsäädäntöön liittyen, harvaa vastausta avattiin tai 

selitettiin tarkemmin.  

 

Lainsäädännön 

osaaminen
Asiakastyön osaaminen

Työmenetelmien 

osaaminen
Mielenterveystyön 

osaaminen
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Yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittäminen ja menetelmiä siihen. 
Lakimuutosten jälkeen monialaisten asiantuntijaryhmien toiminta; 
lainmukaiset vaatimukset ja käytännön toiminta.  
 
Lainsäädäntö ja normisto ja ohjeet muuttuvat jatkuvasti. tietojen päi-
vittäminen. 

 

  

6.2 Asiakastyön osaaminen 

 

Suuri osa koulun sosiaalityötä tekevistä vastaajista kertoi haluavansa lisäosaa-

mista asiakastyöhön. Tärkeimmät asiakastyön luokista nousseet asiakasryhmät 

olivat erityislapset- ja nuoret sekä haastavat asiakkaat. Kaksi muuta kyselystä 

nousevaa luokkaa olivat asiakkaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyden rakenta-

minen. (Liite 4) 

 

Yhä enemmän tulee vastaan erityistä tukea vaativia lapsia/nuoria, 
joiden kanssa ei voi työskennellä terveen lapsen tavoin. (esim. 
ADHD, autisminkirjo, kiintymyssuhdehäiriöiset, psyykkisen trauman 
kokeneet jne.)  
 
Mikä on se asia, jolla saadaan heikosti motivoitunut nuori taas kiin-
nostumaan omasta elämästään ja sitten myös tulevaisuudestaan, 
työelämästä, opinnoista.  
(tarkennettu erityisnuoreksi)  

 

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa erilaisilla tukimuodoilla, jotka määräyty-

vät vaikeuksien laajuuden ja laadun mukaan. Lapsen tai nuoren ongelmasta riip-

pumatta keskeisintä on varhainen vaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloit-

taminen, jotta voidaan ehkäistä koulutusuran sekä määrällistä että laadullista ka-

ventumista ja myöhemmin myös yhteiskunnasta syrjäytymistä. Suomalainen jär-

jestelmä poikkeaa selvästi joustavuudessaan erityisentuen antamisen kritee-

reissä verrattuna muihin maihin. Suomessa erityisopetuksen saaminen ei perustu 

psykologiseen tai lääketieteelliseen vaan pedagogiseen arviointiin. Erityisen tuen 

tarpeen arvioivat siis koulun sisällä oppilaan opettajat yhteistyössä vanhempien 

kanssa. (Ikonen 2009, 126–127.)  
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Koulun sosiaalityötä tekevistä vastaajista osa mainitsi tarvitsevansa lisäosaa-

mista työskennellessään haastavien asiakkaiden kanssa. Vastaajat kokivat tar-

vitsevansa tietämystä haastavien asiakkaiden kohtaamisesta ja auttamisesta.  

 

Jokapäiväisessä työssä kohtaa erilaisia asiakkaita ja perheitä. Haas-
tavimpiin tilanteisiin tarvittaisiin vielä jotain kättä pidempää.  
 
Erilaisissa oppilaiden pulmissa auttamisen osaamista. Tänä päivänä 
koulussa on paljon ongelmaisia lapsia ja nuoria, aggressiivisia, ve-
täytyviä, kiusaajia ja kiusattuja. Osaamista auttamiseen.  
 

Väkivaltaisen tai uhkaavasti käyttäytyvän henkilön kohtaaminen on nykyisin yhä 

useamman ammattiryhmän todellisuutta. Käytännössä välivaltaisesti käyttäyty-

vän ihmisen tapaaminen voi tapahtua missä tahansa. Aggressiivisen käyttäyty-

misen taustalla voi olla monenlaisia syitä ja taustatekijöitä. Harvoin syynä on yk-

sittäinen syy tai tapahtuma. Erilaiset elämäntilanteet ja myös ihmisen henkilökoh-

taiset ominaisuudet altistavat väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Usein väkivallan ja 

aggression taustalla on monien asioiden kasaantuminen. Aggressiivisen asiak-

kaan kohtaamisessa kannattaa ottaa huomioon tilanne kokonaisuutena. Erityisen 

tärkeää on asiakkaan aktiivinen kuunteleminen, myötäileminen ja empatian osoit-

taminen. Aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa työntekijä saa tuoda julki 

myös omia tunteitaan ja antaa myönteistä palautetta. Tärkeää on kuitenkin pysyä 

asialinjalla ja lopettaa vuorovaikutustilanne mahdollisimman positiivisissa mer-

keissä. (Rantaeskola, Hyyti, Kauppila & Koskelainen 2014, 88.) 

 

 

6.3 Työmenetelmien osaaminen  

 

Useat koulun sosiaalityötä tekevät vastaajat halusivat lisää tietämystä uusista 

työmenetelmistä sekä vanhojen menetelmien päivittämistä. Ennaltaehkäisevä 

työ ja perhetyönmenetelmät nousivat kyselyistä esille. Moni vastaaja ei avannut 

tarkemmin millaisiin menetelmiin haluaisi lisää koulutusta.  

 

Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen alakouluissa. 
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Perhetyömenetelmiä; kuinka kohdata vaikea asiakas, kuinka löytää 
perheelle oikeat palvelut. Vanhempien aito, avoin kohtaaminen, van-
hemmuuden arvostaminen.  
 
 

Koulun sosiaalityöntekijä huolehtii koulun sosiaalityöstä ja on näin osa ennalta 

ehkäisevää lastensuojelutyötä. Lastensuojelulain muutoksen jälkeen koulun ja 

lastensuojelun yhteistyökynnys on madaltunut huomattavasti ja ne ovat aikai-

sempaa tiiviimmin tekemisissä toistensa kanssa. (Berg-Toroi 2012, 254.) 

 

Perhetyöllä tarkoitetaan lapsen ja hänen perheensä kanssa tehtävää ohjaus-ja 

neuvontatyötä. Perhetyö voi tarkoittaa lapsen ja hänen perheenjäseniensä tapaa-

misia useita kertoja viikossa tai harvemmin muutaman kerran kuukaudessa. Tär-

keää on arvioida, mikä perheen tarve käynneille on. Useissa kunnissa perhetyö 

on jaoteltu ennaltaehkäisevään perhetyöhön, lastensuojelun perhetyöhön sekä 

intensiiviseen perhetyöhön, joka on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. (Berg-

Toroi 2012, 253.) Koulun ja kodin yhteistyössä vanhemmuuden tukeminen on 

erityisen tärkeää ja myös olennainen osa kouluissa tehtävää perhetyötä. Se on 

myös mahdollisuus ennakoivaan lastensuojelutyöhön. Parhaillaan koulun ja ko-

din yhteistyö lisää vuorovaikutusta, luottamusta ja hyvinvointia, kehittää tietoista 

vanhemmuutta ja oman elämän hallintaa sekä vahvistaa turvaverkkoja. (Wallin 

2011, 103–105.) 

 

 

6.4 Mielenterveystyön osaaminen  

 

Moni koulun sosiaalityötä tekevistä vastaajista mainitsi mielenterveyden häiriöi-

den tunnistamisen tärkeyden tekemässään työssä.  

 

Tarvitsen osaamista tunnistaa erilaisia mielenterveyshäiriöitä sekä 
tukea mm. masentuneita, syömishäiriöisiä, ahdistuneita ja paniikki-
häiriöisiä lapsia ja nuoria taitavammin.  
 
Erilaisten mielenterveysongelmien tunnistamiseen tarvittaisiin myös 
koulun henkilökunnalle välineitä, jotta oppilas tulisi ohjattua nopeam-
min oikeiden palvelujen piiriin.  
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Mielenterveyden häiriöiden tunnistaminen ei ole helppoa. Monet psyykkiset oireet 

voivat olla ohimeneviä. Mielenterveys kuormittuu monissa elämäntilanteissa, toi-

sissa enemmän kuin toisissa. Henkisen pahan olon tunteminen vaikeissa tilan-

teissa on täysin normaalia. Mielenterveyden järkkyessä, on erityisen tärkeää, että 

häiriö huomataan ja henkilö saa tilanteessa apua ja hoitoa.  (Suomen Mielenter-

veysseura 2016.)  

 

Vastaajista osa halusi osaamista siitä, kuinka tukea lasta tai nuorta, jolla on mie-

lenterveysongelma. 

 

Koulukuraattorin työssä on päivittäin tekemisissä lasten mielenter-
veydellisten ongelmien kanssa, sekä erilaisten neuropsykologisten 
oireiden omaavien lasten kanssa. Miten osata tukea näitä lapsia ja 
perheitä oikein kuraattorin näkökulmasta, koulun arjessa. 
 
 

Mielenterveys on suuri kokonaisuus ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Suurena 

vaikuttajana on sosiaalisen tuen saanti eli perhe ja ystävät. Tärkeää on myös 

fyysinen hyvinvointi ja varhaiset ihmissuhteet. Tärkeitä mielenterveyden edelly-

tyksiä ovat myös kouluttautuminen ja sitä kautta hyväksytyksi tuleminen yhteis-

kunnassa. Voidaan ajatella, että mielenterveys on seuraus asioista, joita ihminen 

on kokenut elämänsä varrella. Mielenterveyttä tukevat riittävän hyvä itsetunto, 

turvallinen elinympäristö ja kyky ongelmien ratkaisuun. (Suomen Mielenterveys-

seura 2016.)  

 

 

6.5 Moniammatillisuus ja verkostoituminen korostuvat nykyhetkessä 

 

Koulun sosiaalityötä tekevistä vastaajista monet korostivat edelleen lainsäädän-

nön ja erityislasten kanssa tehtävän työn merkitystä. Vastaajista suuri osa nosti 

esille monialaisen työn sekä verkostoitumisen, joita ei korostettu aiemmassa ky-

selyssä.  

 

Monialainen työ, verkostotyö, koulun sosiaalityön taustalla olevat lait. 
 
Palveluiden tuntemista, arvioinnin tekemistä, verkostoyhteistyötä 
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Moniammatillisuus kouluhyvinvoinnissa on kaikkien koulussa ja koulun kanssa 

verkostossa toimivien ammattilaisten yhteistyötä ja yhteistä vastuuta oppilaan ja 

oppilasryhmien, perheiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnista. Koulun hyvinvointi-

palvelut eli oppilashuolto on monialaista ja moniammatillista. Uudet palvelujärjes-

telmät lisäävät sidosryhmiä ja verkostoja koulun ulkopuolelle. Koulusosiaali-

työssä se merkitsee tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen sisällä ja myös ulkopuolisten 

kanssa. Se on monella tavalla itsestäänselvyys ja se on eritoten jatkuva haaste 

sekä mahdollisuus innovaatioiden aikaansaamiseen. (Wallin 2011,109.) 

 

 

6.6 Monikulttuurisuus- ja teknologiaosaaminen korostuvat tulevaisuudessa  

 

Suuri osa koulun sosiaalityötä tekevistä vastaajista kertoi uskovansa monikult-

tuurisen osaamisen olevan tärkeä osa heidän tulevaisuuden työnkuvaansa.  Osa 

vastaajista korosti myös teknologiaosaamista tulevaisuudessa.  

 

Monikulttuurisuuden parempaa tuntemista ja huomioimista 
 
Kulttuurien tunteminen kansainvälistyvässä maailmassa 
 
Teknologia- ja viestintätaitoja (dokumentointi + some) 
 
 

Oppilaitokset Suomessa monimuotoistuvat etnisesti ja kulttuurisesti monia muita 

yhteisöjä voimakkaammin. Oppilaitosten henkilöstö ei olekaan syyttä huolissaan 

muutoksesta ja sen mukanaan tuomista haasteista koulun arjessa. Koulun hen-

kilöstö – koulun sosiaalityöntekijä muiden muassa tarvitsee monikulttuuri-

suusosaamista. Monikulttuurisuusosaamisen tarve on jo nyt huomattava mo-

nessa osassa Suomea, lähitulevaisuudessa se tulee kasvamaan entisestään. 

Joissakin pääkaupunkiseudun kouluissa uussuomalaisten osuus oppilaista voi 

olla 40 prosenttia, Varsinais-Suomessa paikoin jopa 70 prosenttia. Ensimmäisen 

polven uussuomalaisten koulupudokkaiden määrän arvioidaan olevan kolminker-

tainen kantaväestöön verrattuna. Tilanne vaatii kouluilta uudistumista ja selkeitä 

valintoja. (Wallin 2011, 139–141.) 
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Koulu on keskeinen toimija onnistuneen vuorovaikutuksen ja kulttuurisesti tasa-

painoisen yhteiselämän rakentamisessa etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoistu-

vassa yhteiskunnassa. Laajasti uudistunut monikulttuurinen koulu antaa lapsille 

ja nuorille mahdollisuuden turvalliseen oppimiseen ja ohjaukseen etnisestä taus-

tastaan riippumatta. Oppilaitoksissa tarvitaan monikulttuuriosaamista eli sosiaa-

lisia taitoja ja erilaisuuden hyväksyntää oppilaitosyhteisön kaikilla tasoilla. Koulun 

sosiaalityöntekijällä on merkittävä rooli monikulttuurisuusasioissa. Hänen, kuten 

kaikkien koulun aikuisten, on kuitenkin aloitettava itsestään. Tietoinen ammatilli-

nen kasvu kohti monikulttuurikompetenssia on tärkeä edellytys kulttuurien tasa-

painoiseen kohtaamiseen. (Wallin 2011,141.) 

 

Muutama koulun sosiaalityötä tekevistä vastaajista mainitsi uskovansa resurs-

sien puutteen olevan ongelma myös vuosien päästä. Koulun sosiaalityöntekijöi-

den tarve yhteiskunnassa kasvaa, mutta heitä ei ole tarpeeksi oppilasmääriin 

nähden.  

 

enenpi resursseja kohdata ihmisiä, aikaa ihmisille 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO 

 

 

Lastensuojelun kyselyaineistossa nousi esille suurimpina luokkina lainsäädän-

nön osaaminen, perhetyön osaaminen, moniammatillisuus ja työmenetelmien 

osaaminen, mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen sekä johtajuusosaaminen. 

Lainsäädännön osaaminen oli aineistossa mainittu useasti, mutta vastaajat olivat 

avanneet vastauksia vähän. Perhetyöstä tärkeimpinä nousivat esille ennalta eh-

käisevätyö, sekä koko perheen mukaan ottaminen työskentelyyn. Moniammatilli-

suus ja työmenetelmien osaamisesta nousi esille moniammatillisen yhteistyön 

tärkeys ja uusien työmenetelmien tarve. Suurin luokka oli mielenterveys- ja päih-

detyön osaaminen, josta vastaajat halusivat lisää tietoa eri mielenterveys- ja 

päihdeongelmista. Johtajuus osaamisen vastauksista korostui uusien menetel-

mien tarve, sekä tukea johtajan oman jaksamisen haastavalla työkentällä. 

 

Lastensuojelun toisessa kyselyaineistossa vastaajat toivat esille samoja asioita 

kuin ensimmäisessä aineistossa. Uusina asioita ei noussut esille, mutta perhetyö 

ja kriisityö oli mainittu toisessa kyselyaineistossa useammin kuin ensimmäisessä. 

Tulevaisuuden työssään vastaajat korostivat monikulttuurisuuden ja maahan-

muuttajatyön lisääntymistä.  Vastaajat näkivät myös, että he tulevat tarvitsemaan 

tulevaisuudessa enemmän teknologiaosaamista.  

 

Koulun sosiaalityön kyselyaineistossa suurimpina luokkina nousivat esille lain-

säädännön osaaminen, asiakastyön osaaminen, työmenetelmien osaaminen ja 

mielenterveystyön osaaminen. Lainsäädännön osaamista ja tärkeyttä korosti 

moni vastaajista. Suurin osa mainitsi erityisesti opiskelija- ja oppilashuoltolain 

sekä perusopetuslain. Moni vastaajista ei kuitenkaan maininnut tarkemmin mil-

laista osaamista tällä alueella toivoisi. Asiakastyön luokasta tärkeimmät osa-alu-

eet olivat työskentely erityislasten ja nuorten kanssa, työskentely haastavien asi-

akkaiden kanssa, osallistaminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen. Monet vas-

taajista toivoivat lisää tietämystä näistä asiakasryhmistä ja työtavoista. Työme-

netelmistä tärkeimpinä nousivat ennaltaehkäisevä työ, perhetyö ja yleisesti työ-

menetelmien päivittäminen. Yksi luokista oli mielenterveys. Siitä tärkeimpänä 

nousi vastaajien mielestä mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen ja tunteminen.  
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Koulun sosiaalityön toisessa aineistossa vastaajat toivat esille samoja asioita 

kuin ensimmäisessä aineistossa, kuten erityislapset ja lainsäädännön. Uusina 

asioina nousivat monialainen työ eli moniammatillisuus ja verkostoituminen. Tu-

levaisuuden työssään vastaajat selkeästi korostivat monikulttuurisuuden ja maa-

hanmuuttajien kanssa työskentelyn merkitystä. Teknologiaosaamisen merkitys 

tulee vastaajien mielestä myös korostumaan tulevaisuudessa. Useampi vastaa-

jista mainitsi resurssien riittämättömyyden koulun sosiaalityössä. Tämä on on-

gelma nykypäivänä, ja vastaajien mielestä se tulee varmasti olemaan ongelma 

myös tulevaisuudessa.  

 

Lastensuojelun ja koulun sosiaalityön kyselyaineistojen vastauksissa oli muuta-

mia samoja luokkia. Molemmista löytyi lainsäädännön, työmenetelmien ja mie-

lenterveystyön osaaminen. Lainsäädännöllä on suuri merkitys lastensuojelun ja 

koulun sosiaalityön arjessa. Lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki ovat muuttu-

neet viime vuosina. Lakien muuttuminen aiheuttaa työntekijöissä hämmennystä 

ja lakien tulkitseminen hankaloituu. Kyselyaineiston vastauksien perusteella työ-

menetelmien päivitystä ja osaamista tarvitaan lastensuojelussa ja koulun sosiaa-

lityössä. Lastensuojelussa ja koulun sosiaalityön kyselyaineistojen vastauksissa 

nousi esille vahvasti myös mielenterveystyön osaamisen tärkeys. Mielenterveys-

ongelmat ovat lisääntyneet, minkä takia tietämystä eri ongelmista tarvitaan las-

tensuojelun ja koulun sosiaalityön kentillä.  

 

Lastensuojelun ja koulun sosiaalityön kyselyaineistossa korostettiin monikulttuu-

risen työn osaamista tulevaisuudessa. Maahanmuuttajien määrä tulee lisäänty-

mään ja monikulttuurisen työn osaaminen tulee yhä tärkeämmäksi. Monikulttuu-

rista osaamista tarvitaan ja palveluita kehittäessä on otettava huomioon myös 

maahanmuuttajien tarpeet. Maahanmuuttajatyöhön liittyvä lainsäädäntö ja erilai-

set työmenetelmät vaativat erikoisosaamista. Turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla 

ilmenee erilaisia mielenterveysongelmia, minkä takia mielenterveyspalveluita tu-

lee myös kehittää tulevaisuudessa. Maahanmuuttajista suuri osa on lapsia, jolloin 

myös kouluissa tarvitaan monikulttuurisuusosaamista ja tietämystä.  

 

 

8 POHDINTA 
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Ajatuksia opinnäytetyöprosessista 

 

Saimme keväällä 2016 mahdollisuuden osallistua Sotelika-kehittämishankkeen 

tekemiseen opinnäytetyön muodossa. Tapasimme opinnäytetyömme yhteyshen-

kilön Jari Helmisen ja muut kehittämishankkeeseen osallistuvat opiskelijat noin 

kerran kuukaudessa koko opinnäytetyöprosessin ajan. Tapaamisilla saimme 

opinnäytetyömme kyselyaineiston ja muita tarvittavia materiaaleja. Opinnäyte-

työn ohjausryhmissä keskustelimme mahdollisista kysymyksistä ja haasteista 

opinnäytetyöhön liittyen. Opinnäytetyön prosessi perustui ohjausryhmätapaami-

siin, aineiston sisällönanalyysiin ja kirjallisuuden etsimiseen. Prosessi oli luon-

teeltaan erilainen kuin normaali opinnäytetyöprosessi. Ohjausryhmätapaamiset 

tukivat prosessin kulkua ja auttoivat opinnäytetyön etenemisessä.  

 

Opinnäytetyötä tehdessämme koimme onnistumisia ja haasteita. Onnistuimme 

pysymään suunnittelemassamme aikataulussa, vaikka oman elämän kiireet toi-

vat haasteita työskentelylle. Parin kanssa työskentely voi olla haastavaa, mutta 

koemme, että meillä se sujui hyvin. Työskentelimme tahoillamme aktiivisesti ja 

pystyimme tukeutumaan toisiimme tarvittaessa. Opinnäytetyön tekemisen tavoit-

teet olivat samat, jolloin työskentely yhdessä oli helppoa. Haastavaa opinnäyte-

työn tekemisessä oli kirjallisuuden etsiminen. Koulun sosiaalityössä validia kirjal-

lisuutta oli ajoittain vaikeaa löytää, kun taas lastensuojelun kirjallisuutta tuntui ole-

van liiankin paljon. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisessa havaitsimme haasteel-

liseksi myös teoriaosuuden jäsentämisen lukijalle helpoksi ja hyväksi kokonai-

suudeksi.  Suurin haaste opinnäytetyötä tehdessämme oli kehittämishankkeen 

aineiston laatu. Emme voineet vaikuttaa aineistoon tai siihen, miten se oli tehty. 

Jouduimme prosessin aikana hyväksymään aineiston tuomat haasteet ja kysy-

mykset, joihin emme aina saaneet vastauksia.  

 

 

 

 

Ammatillinen kasvu 
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Kasvoimme ammatillisesti opinnäytetyötä tehdessämme ja opimme paljon itses-

tämme prosessin aikana. Erityisesti työskentely paineen ja tiukan aikataulun alla 

oli meille molemmille uutta. Kehittämishanke oli meille uusi kokemus, sillä emme 

olleet aikaisemmin olleet mukana vastaavanlaisessa projektissa. Saimme kokea 

onnistumisen kokemuksia huomatessamme, että pystymme suoriutumaan opin-

näytetyön laajuisesta kokonaisuudesta, vaikka se aluksi tuntui todella haasta-

valta.  

 

Opinnäytetyömme suurimpia haasteita oli sisällönanalyysin tekeminen. Sisäl-

lönanalyysi oli uusi asia meille molemmille, mikä loi aluksi vaikeuksia työskente-

lylle. Tutustuimme monipuolisesti sisällönanalyysin kirjallisuuteen. Kirjallisuuden 

avulla ymmärsimme, miten sisällönanalyysi kuuluu tehdä, ja saimme näin var-

muutta opinnäytetyön tekemiseen. 

 

Pohdimme opinnäytetyöprosessin aikana omaa opiskeluaikaamme sosiono-

miopintojen parissa. Olemme kuluneen 3,5 vuoden aikana oppineet sosiaa-

lialasta ja sen eri ulottuvuuksista. Koemme kuitenkin, että monet opintojemme 

osa-alueet ovat olleet isoja kokonaisuuksia ja olemme oppineet näistä alueista 

vain murto-osan. Opinnäytetyötä tehdessämme pohdimme myös sosionomien 

tulevaisuutta. Uusia lakimuutoksia tulee jatkuvasti ja pätevyysvaatimukset muut-

tuvat. Tämän takia jäimme miettimään, mikä sosionomin asema on esimerkiksi 

koulun sosiaalityössä kymmenen vuoden kuluttua.   

 

Resurssien vähäisyys ei suoranaisesti liity erikoistumiskoulutusten kehittämi-

seen. Huoli resurssien puutteesta kuitenkin nousi kyselyaineistoista ja siksi halu-

amme nostaa asian esille pohdinnassamme. Tänä päivänä niin lastensuojelussa 

kuin koulun sosiaalityössä resurssit ovat vähäisiä. Työmäärät kasvavat ja asiak-

kaita saattaa kertyä yhdelle työntekijälle liikaa. Tämä vaikuttaa työn laatuun ja 

työntekijöiden jaksamiseen.  Pohdimme opinnäytetyötä tehdessämme mitä re-

surssit tulevat olemaan esimerkiksi 10 vuoden päästä. Tällä hetkellä yhdellä kou-

lun sosiaalityöntekijällä saattaa olla noin 800 oppilasta. Luku saattaa olla vuosien 

päästä kaksinkertainen. Lastensuojelussa työntekijöiden vähäisyys on merkit-
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tävä; työn laadun parantamiseksi lastensuojelun ammattilaisia tulisi olla enem-

män. Valmistuvina sosionomeina olemme pohtineet paljon, kuinka resurssipula 

tulee vaikuttamaan jaksamiseemme tulevina ammattilaisina. Sosiaalialalla esiin-

tyy erinäisiä henkisiä, sosiaalisia ja ruumiillisia kuormitustekijöitä, jotka voivat vai-

kuttaa työntekijän hyvinvointiin (Parantainen & Laine 2010, 23). Tulevina ammat-

tilaisina tulemme varmasti kohtamaan resurssien haasteet, jonka takia oman jak-

samisen tiedostaminen on tärkeää.  
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Liite 1 Hankesuunnitelma 

 

SOTELIKA-alan erikoistumiskoulutustarpeiden kartoit taminen 

 

1 Kehittämishankkeen tausta ja tarve 

 

Sotelika-alalla toimii 23 ammattikorkeakoulua ja tutkintonimikkeitä on yhteensä 

20. Koulutusalalla on perinteisesti toteutettu runsaasti erikoistumisopintoja. Eri-

koistumiskoulutuksen tarpeita on paljon ja resurssien tehokas käyttö edellyttää 

kaikkien koulutusalan ammattikorkeakoulujen sekä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja 

kauneudenhoitoalan työelämätahojen kanssa yhteistyössä tehtävää osaamistar-

peiden ennakointia, priorisointia ja yhteissuunnittelua. Sotelika-alan erikoistumis-

koulutusten rooli korkeakoulutuksen kentässä on asemoitava ja määriteltävä nii-

den suhde muuhun koulutustarjontaan. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on ennennäkemättömien muutosten edessä. Muu-

tokset johtuvat muun muassa toimintaympäristön kansainvälistymisen ja väestön 

ikääntymisen tuomista haasteista, uudistuneesta sosiaali- ja terveydenhuollon 

lainsäädännöstä, teknologian kehityksestä sekä taloustilanteesta. Valtakunnalli-

nen sote-uudistus lisää ja muuttaa henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita. 

Tulevaisuudessa korostuvat moniosaaminen sekä monialainen osaaminen. Toi-

saalta joillakin alueilla on tarvetta hyvinkin kapeaan erikoisosaamiseen. Näistä 

syistä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:n nimittämä valtakunnalli-

nen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan työryhmä Sotelika päätti 

kokouksessaan 14.8.2015, että alan erikoistumiskoulutusten tarpeiden jäsentä-

mistä ja valmistelun koordinointia varten haetaan erikoistumiskoulutusten kehit-

tämisrahaa.  

 
 

2. Aikaisemmat selvitykset erikoistumiskoulutusten tarpeista 

 

Sosiaalialan erikoistumiskoulutustarpeita on selvitetty v. 2013 ja raportti ilmestyi 

2014 (Sosiaalialan työmenetelmien ja kehittämistoiminnan osaajat, Ammattikor-

keakoulujen sosiaalialan erikoistumiskoulutukset vahvistamassa ammatillista 
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osaamista, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:8). Lisäksi 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen toimesta on toteutettu laaja 

sosiaalihuollon ydinosaamista ja erityisosaamista tarkasteleva kartoitus ajalla 

8.6.2015–18.8.2015 (vastaajia 2160), jonka tulokset ovat käytettävissä. 

 

Vuonna 2014 ilmestyi raportti kliinisen hoitotyön lisäkoulutuksista (Kliinisen hoi-

totyön lisäkoulutus, Nykytilanne ja kehittämisehdotukset, Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön raportteja ja muistioita 2014:9). Hoitotyön kliinisen osaamisen tarpeista 

on käynnissä Sosiaali- ja terveysministeriön aloittama selvitys, jonka tulokset 

ovat käytettävissä joulukuussa 2015. Muilta osin terveysalan tarpeiden kartoitus 

on ollut hajanaista. Kuntoutusalan yhteisiä osaamisia ja koulutusrakenteen tule-

vaisuutta koskeva selvitystyö on käynnissä ja valmistuu vuoden 2015 loppuun 

mennessä. 

 

Keväällä 2015 Sotelika-verkosto työsti esityksiä alan erikoistumiskoulutuksiksi ja 

verkostossa laadittiin alustava listaus erikoistumiskoulutusten nimistä ja niihin 

osallistuvista ammattikorkeakouluista. Keväällä 2015 toteutunut työskentely pe-

rustui ammattikorkeakoulun työelämäsuhteisiin ja näiden tahojen kuulemiseen. 

Tehtyjen esitysten runsaus korosti tarvetta erikoistumiskoulutusten koordinoin-

tiin.  

 

Kaikkien edellä kuvattujen selvitysten tulokset hyödynnetään tässä hankkeessa.  

 

Kehittämishankkeen tavoitteet ja toteutussuunnitelm a 

 

Tavoitteet 
 

 

Kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää valtakunnallisesti ammattikorkea-

koulujen ja työelämän yhteistyönä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoi-

toalan erikoistumiskoulutusten tarve, määrittää ensi vaiheessa käynnistettävät 

erikoistumiskoulutukset ja niiden toteuttajat, sekä laatia suunnitelma erikoistumis-

koulutusten rakentamisesta ja kehittämisestä hankkeen jälkeen. Hankkeen ai-
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kana jäsennetään myös erikoistumiskoulutusten osaamistavoitteita. Kehittämis-

hankkeelle nimettävä projektiryhmä tekee esityksen kyseisten erikoistumiskoulu-

tusten valinnasta sotelika –ryhmälle.  

 
Toimenpiteet 

 
 

1. Laaditaan aikaisemmin tehtyjä selvityksiä hyödyntäen (ks. luku 2) sekä hank-

keessa tehtävien lisäkartoituksen pohjalta ammattikorkeakoulujen ja työelämäta-

hojen yhteistyönä suunnitelma sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kaune udenhoi-

toalan ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuste n käynnistämiseksi . 

Osaamistarpeiden kartoitukseen (= työelämäyhteistyö) osallistuvat kaikki alan 

ammattikorkeakoulut (23) käyttäen hankkeessa rakennettavaa valtakunnallisesti 

yhtenäistä työskentelytapaa. Alueellisilla työelämäkeskusteluilla ja yhdessä työs-

kentelyllä varmistetaan alueellisesti ja sisällöllisesti kattavat tulokset. Yhtenäinen 

työskentelytapa edistää erikoistumiskoulutusten kokonaistarpeiden analysointia 

ja on hyödynnettävissä myös jatkossa alan osaamistarvekartoituksissa. Hanketta 

hallinnoiva ammattikorkeakoulu ja projektiryhmä, tukenaan sotelika-työryhmä, 

varmistavat monialaisuuden huomioimisen ja osaamistarpeiden yhteensovittami-

sen valtakunnallisesti. Erikoistumiskoulutuksista tehtävä esitys arvioidaan ja sitä 

jatkokehitetään työelämätahojen kanssa siten, että päädytään valtakunnallisesti 

merkitykselliseen, mutta rajalliseen ammattikorkeakoulutetuille ensi vaiheessa 

suunnattavaan erikoistumiskoulutusten määrään. 
 

2. Tehdään toimintasuunnitelma ammattikorkeakoulutetuille ensi  vaiheessa 

suunnattavien erikoistumiskoulutusten suunnitteluun  siten, että suunnittelu-

vastuu on kutakin erikoistumiskoulutusta toteuttamaan lähtevillä ammattikorkea-

kouluilla. Suunnittelussa hyödynnetään Haavahoito-erikoistumiskoulutuksen pi-

lotoinnissa saatuja kokemuksia, mikäli ko. koulutus käynnistyy vuonna 2016 

alussa.  

 

3. Laaditaan ammattikorkeakoulutetuille ensi vaiheessa suunnattavia eri-

koistumiskoulutuksia koskevat sopimukset ja samalla sovitaan erikoistumis-

koulutusten ensi vaiheen toteuttajatahoista huomioiden työelämän alueelliset tar-

peet sekä ammattikorkeakoulujen tki- ja osaamisprofiilit.  
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Suunnittelussa huomioidaan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja amma-

tillisten täydennyskoulutusten rooli sekä määritellään erikoistumiskoulutusten 

asemointi suhteessa muuhun koulutustarjontaan. Ammattikorkeakoulut tuovat 

suunnitteluun mukaan tulevaisuuden ennakoinnin. Suunnittelussa pyritään huo-

mioimaan osaamistarpeisiin liittyvä tutkittu tieto ja ajankohtainen tutkimus.  

 
Aikataulu  

 

Hanke toteutetaan 1.1.2016–31.12.2016 välisenä aikana siten, että kaksi vii-

meistä kuukautta varataan loppuraportointiin, tiedonhankintatyön päättyessä lo-

kakuussa 2016. Kehittämishankkeen ensimmäisistä tuloksista luonnos laaditaan 

keväällä 2016, jolloin erikoistumiskoulutusten toteutusten suunnittelu mahdollis-

tuu. Raportointivaiheessa laaditaan loppujulkaisu. 

 

Työn organisointi 

 

Hanketta hallinnoi Karelia-ammattikorkeakoulu . Sosiaalialan erikoistumiskou-

lutusten selvitystyötä koordinoi Diakonia-amk  ja terveysalan koordinoijana toimii 

Satakunnan amk . Kuntoutusalan koordinoijana toimii JAMK, joka koordinoi 

myös kuntoutuksen amk-tutkintorakenteen kehittämiseen liittyvää kuntoutuksen 

yhteisen osaamisen määrittelyä. Kuntoutusalan erikoistumiskoulutustarpeita tar-

kastellaan tiiviissä yhteydessä terveysalaan ja sosiaalialaan.  Liikunta-alalta sel-

vityksen tekee Haaga-Helia amk  ja kauneudenhoitoalalta Laurea-amk . Alojen 

tarpeiden yhteensovittaminen valtakunnallisesti sekä monialaisuuden varmista-

minen tapahtuu projektipäällikön  ja projektiryhmän  toimesta sekä sotelika-

työryhmän  tuella. Projektiryhmän muodostavat selvitystyötä koordinoivat ku-

vassa mainitut ammattikorkeakoulut (Kuva 1).  
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 Kuvio 1. Kehittämishankkeen ja erikoistumiskoulutustarpeiden kartoituksen to-

teutuksen organisointi 

 

 
4. Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyö 

 

Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä vastaa jokainen ammattikorkeakoulu (23) 

omalla toiminta-alueellaan. Työelämäyhteistyöhön luodaan hallinnoijan toimesta 

yhteinen työskentelytapa, yhtenäinen tiedonhankintapohja ja tarpeita kartoite-

taan myös verkossa yhteisenä dialogina. Työskentelyssä hyödynnetään tiedon-

tuottajina ja konsultoijina ammattikorkeakoulujen alakohtaisia verkostoja (erityi-

sesti sosiaalialan ja terveysalan verkostot). Suunnittelu kytketään vahvasti me-

nossa olevaan sote-uudistukseen ja keskustelua käydään erityisesti sote-uudis-

tusta eri alueilla eteenpäin vievien toimijatahojen kanssa (esim. Pohjois-Karja-

lassa SiunSote, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote). Yliopistojen 

kanssa keskustellaan koulutusaloittain ja alueittain. Hankkeeseen on sitoutunut 

eri alueilta jo yhteensä n. 40 työelämätahoa, joiden sitoumukset toimitetaan liit-

teenä (liite 5).   
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5. Korkeakouluyhteistyö ja sitoutuminen hankkeen ta voitteisiin sekä kehit-

tämistyöhön hankkeen päättymisen jälkeen 

 

Kaikki sotelika-alan koulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut ovat hankkeessa 

mukana ja sitoutuneet yhteiseen työskentelyyn. Hankkeessa syntyy yhteisesti so-

telika-työryhmässä hyväksyttävä esitys ensi vaiheessa käynnistettävistä erikois-

tumiskoulutuksista. Yliopistojen kanssa keskustellaan mahdollisten päällekkäi-

syyksien karsimisesta ja yhteistyöpinnoista, koska esimerkiksi ammattikorkea-

koulujen sosiaalialan ja yliopistojen sosiaalityön yksiköt ovat edenneet asiassa 

eriaikaisesti. Hankkeen aikana määritellään vastuuammattikorkeakoulut ensi vai-

heessa käynnistettäviksi esitettävien erikoistumiskoulutusten valmisteluun. Työs-

kentely erikoistumiskoulutusten valmistelussa käynnistyy jo hankkeen aikana. 

Hankkeen jälkeen kehittämistyö ja erikoistumiskoulutusten koordinointi jatkuu so-

telika-työryhmän toimesta. 
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Liite 2 Opinnäytetyön tutkimusaineistot 

 

Sosiaalialan ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden erikoistumiskoulutuk-

sia koskevia näkemyksiä kartoitettiin kahdesti vuoden 2015 aikana. 

 
Verkkoaivoriihityöskentely 9.6.–18.8.2015 

 
� Verkkoaivoriihityöskentelyn kysymykset laadittiin sosiaali- ja terveysminis-

teriön (STM) kokoamassa työryhmässä, johon kuuluivat STM:n, sosiaa-

lialan ammattikorkeakouluverkoston, yliopistojen sosiaalityön yksiköiden 

SOSNET-verkoston, sosiaalialan ammattijärjestö Talentia Ry:n ja Foun-

tain Park Oy:n edustajat. 

� Verkkoaivoriihityöskentelyn toteutti ja tästä yhteenvedon laati Fountain 

Park (http://www.fountainpark.fi/). (Valtari & Vartiainen 2015.) 

� Verkkoaivoriihityöskentelyn osallistujat olivat sosiaalialan korkeakoulutet-

tujen ammattijärjestö Talentia ry:n ja Sosiaalialan työnantajat ry:n jäseniä. 

� Osallistujia oli yhteensä 2160, josta ammattikorkeakoulututkinnon suorit-

taneita oli 637 (ammattikorkeakoulututkinto 533 henkilöllä ja ylempi am-

mattikorkeakoulututkinto 104 henkilöllä). Verkkoaivoriihi työskentelyyn 

osallistuneiden lukumäärä 2160 perustuu järjestelmään kirjatutumisiin. 

Tässä opinnäytetyössä huomioidaan 637 eri vastaajiksi määriteltävissä ol-

lutta, ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Tämä perustuu 

vastauksiin, jotka kirjattiin verkkoaivoriihen kysymyksen ”Millaista erikois-

osaamista tarvitset tulevaisuudessa sosiaalialalla työskennellessäsi”.  

� Fountain Park Oy luovutti Excel -tiedostona kysymykseen ”Millaista eri-

koisosaamista tarvitset tulevaisuudessa sosiaalialalla työskennellessäsi” 

tutkimus käyttöön (opinnäytetyöt). Kokonaisaineistosta eriteltiin omiksi 

osa-aineistoiksi sosiaalialan eri työalueilla työskentelevien vastaukset 

(varhaiskasvatustyö, lastensuojelutyö, oppilas- ja opiskelijahuoltotyö jne.)   

           
 
 
 
 

Webropol -kysely  1.12.–31.12.2015 
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� Webropol -kysely ja sen kysymykset (ks. liite 3) laadittiin sosiaali- ja ter-

veysministeriön (STM) kokoamassa työryhmässä, johon kuuluivat STM:n, 

sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston ja sosiaalialan ammattijärjestö 

Talentia Ry:n edustajat. 

� Verkkoaivoriihityöskentelyn tuloksia täydentävän Webropol -kyselyn to-

teutti Diakonia-ammattikorkeakoulu.  

� Webropol -kysely oli verkkoaivoriihityöskentelyä täydentävä jatkokysely. 

� Kysely suunnattiin sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talen-

tia ry:n jäsenille. 

� Kyselyyn vastasi 1163 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta henkilö 

(ammattikorkeakoulututkinto 1007 henkilöllä ja ylempi ammattikorkeakou-

lututkinto 156 henkilöllä). 

� Webropol -kyselyn kokonaisaineistosta eriteltiin omiksi osa-aineistoiksi so-

siaalialan eri työalueilla työskentelevien vastaukset (varhaiskasvatustyö, 

lastensuojelutyö, oppilas- ja opiskelijahuoltotyö jne.). Osa-aineistot saatiin 

opinnäytetöissä hyödynnettäviksi Word –tiedostoina.   

 
Verkkoaivoriihityöskentelyllä ja Webropol -kyselyllä koottiin aineistot, jotka mah-

dollistavat sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen osaamisen kehittämistarpei-

den tarkastelun ja erikoistumiskoulutusten suunnittelun käynnistämisen. 
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Liite 3 Sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen ERIKOISosaaminen ja ERI-

KOISTUMISkoulutukset (kyselylomake) 

  

Kysely koskee AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON JÄLKEEN tapahtuvaa 

ERIKOISTUMISTA. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sosiaalialan ammattikorkea-

koulutetuille kohdennettavien ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN (laajuus vähin-

tään 30 opintopistettä) suunnittelussa. Vastaa kysymyksiin näkemyksesi mukaan 

huomioiden ammattikorkeakoulututkintosi ja tämän hetkisen työtehtäväsi.  

 

”Erikoistumiskoulutukset  ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tar-

koitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja eri-

koistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutuksilla luo-

daan järjestelmällinen mahdollisuus tutkinnon jo suorittaneille (tai vastaavan 

osaamisen saavuttaneille) ja työelämässä jo toimineille henkilöille syventää asi-

antuntijuutta, suunnata osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon johtavassa 

koulutuksessa ja tukea joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tar-

peita. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täyden-

nyskoulutuksen rinnalla. Yliopistojen/ ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulu-

tukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelä-

mässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä 

koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden 

aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa.” 

 

Vastaajan taustatiedot 

 

1 Ammattikorkeakoulututkintoni, jonka näkökulmasta ensisijassa vastaan kyse-

lyyn (valitse vain yksi vaihtoehto) 

 

_____ Sosionomi AMK 

_____ Geronomi AMK 

_____ Kuntoutuksen ohjaaja AMK 

_____ Sosionomi ylempi AMK 

_____ Geronomi ylempi AMK 

_____ Kuntoutuksen ohjaaja ylempi AMK 
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_____ Jokin muu, mikä _____________________ 

 

2 Sosiaalialan työalue, jolla työskentelen ja jonka näkökulmasta ensisijassa vas-

taan kyselyyn (valitse vain yksi vaihtoehto) 

 

____ Varhaiskasvatus 

____ Oppilas- ja opiskelijahuolto 

____ Kotipalvelu ja kotipalvelun perhetyö 

____ Lastensuojelu 

____ Toimeentulopalvelut 

____ Työllistymiseen liittyvät palvelut (mm. kuntouttava työtoiminta, työ-

voimapalvelukeskukset) 

____ Mielenterveyspalvelut 

____ Päihdepalvelut 

____ Vammaistenpalvelut 

____ Vanhustenpalvelut 

____ Terveysalalla toteutuva sosiaalialan työ 

____ Jokin muu, mikä _____________________ 

 

3 Työroolini, jonka näkökulmasta ensisijassa vastaan kyselyyn (valitse vain yksi 

vaihtoehto) 

 

____  Työntekijä valtiosektorilla 

____  Työntekijä kuntasektorilla 

____  Työntekijä yksityisellä sektorilla 

____  Työntekijä kolmannella sektorilla, kuten säätiössä, järjestössä tms. 

____ Johtaja/ esimies valtiosektorilla 

____ Johtaja/ esimies kuntasektorilla 

____ Johtaja/ esimies yksityisellä sektorilla 

____ Johtaja/ esimies kolmannella sektorilla, kuten säätiössä, järjestössä 

tms. 

____ Yrittäjä 

____ Jokin muu, mikä _____________________ 
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4 Tehtävänimikkeeni on tällä hetkellä ja tämän tehtävänimikkeen näkökulmasta 

ensisijassa vastaan kyselyyn (valitse vain yksi vaihtoehto) 

 

_____ Ohjaaja 

_____ Sosiaaliohjaaja 

_____ Palveluohjaaja 

_____ Kuntoutusohjaaja/ -neuvoja/ -suunnittelija 

_____ Perheohjaaja/ -neuvoja/ -työntekijä 

_____ Koulukuraattori 

_____ Valmentaja 

_____ Terapeutti 

_____ Koordinaattori 

_____ Suunnittelija 

_____ Projektityöntekijä 

_____ Lastentarhanopettaja 

_____ Lastenhoitaja/ päivähoitaja 

_____ Opettaja 

_____ Sosiaalityöntekijä 

_____ Kehittämisjohtaja/ -päällikkö 

_____ Johtaja 

_____ Esimies (esim. yksikön esimies) 

_____ Palvelujohtaja/ -päällikkö 

_____ Jokin muu, mikä _____________________  

 

5 Työkokemukseni sosiaalialalta vuosina tähän kyselyyn vastatessasi (valitse 

vain yksi vaihtoehto) 

 

_____ Alle yksi vuotta 

_____ 1–5 vuotta 

_____ 6–10 vuotta 

_____ Yli 10 vuotta 
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6 Maantieteellinen alue, jolla ensisijassa työskentelen (valitse vain yksi vaihto-

ehto) 

 

_____ Etelä-Suomi 

_____ Itä-Suomi 

_____ Länsi-Suomi 

_____ Keski-Suomi 

______ Pohjois-Suomi 

 

Erikoistumiskoulutuksista 9.6.–18.8.2015 tehtyyn ky selyyn perustuvat ky-

symykset  

 

7 Kesän 2015 kyselyssä vastaajat nimesivät sosiaalialan TYÖALUEITA, jotka tu-

lee huomioida ERIKOISTUMISkoulutuksissa. Numeroi mainitut kymmenen vaih-

toehtoa tärkeysjärjestyksessä siten, että ne tukevat erikoistumista sinun työteh-

tävässä (1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein, 3 = kolmanneksi tärkein, 4 = neljänneksi 

tärkein, 5 = viidenneksi tärkein … 10 = kymmenenneksi tärkein). 

 

_____ Varhaiskasvatustyö (päivähoitotyö)   

_____ Perheiden kanssa tehtävän työ (perhetyö) 

_____ Erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa tehtävä työ  

_____ Lastensuojelutyö 

_____ Kuntoutustyö (sosiaalinen kuntoutus) 

_____ Vammnaistyö 

_____ Mielenterveystyö  

_____ Päihdetyö  

_____ Monikulttuurinen työ 

_____ Vanhustyö (sosiaaligerontologia) 

 

8 Kesän 2015 kyselyssä vastaajat nimesivät ASIKASTYÖN MUOTOJA, jotka tu-

lee huomioida ERIKOISTUMISkoulutuksissa. Numeroi viisi vaihtoehtoa tärkeys-

järjestyksessä siten, että ne tukevat erikoistumista sinun työtehtävässä (1 = tär-

kein, 2 = toiseksi tärkein, 3 = kolmanneksi tärkein, 4 = neljänneksi tärkein, 5 = 

viidenneksi tärkein).    
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_____ Asiakaskohtainen sosiaalialan työ (asiakkaan kanssa työskentely) 

_____ Perhekohtainen sosiaalialan työ (perheen kanssa työskentely) 

_____ Ryhmäkohtainen sosiaalialan työ (ryhmän kanssa työskentely)  

_____ Yhteisökohtainen sosiaalialan työ (yhteisön kanssa työskentely) 

_____ Rakenteellinen sosiaalialan työ (yhteiskunnallinen ja järjestelmien 

rakenteisiin vaikuttaminen) 

 

9 Kesän 2015 kyselyssä vastaajat nimesivät sosiaalialan työlle TOIMINTAEDEL-

LYTYKSIÄ luovia tekijäitä, jotka tulee huomioida ERIKOISTUMISkoulutuksissa. 

Numeroi viisi vaihtoehtoa tärkeysjärjestyksessä siten, että ne tukevat erikoistu-

mista sinun työtehtävässä (1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein, 3 = kolmanneksi tär-

kein, 4 = neljänneksi tärkein, 5 = viidenneksi tärkein).    

 

_____ Sosiaalialan lainsäädäntö 

_____ Palvelujärjestelmä (julkinen, yksityinen ja III sektorin palvelut) 

_____ Moniammatillinen yhteistyö 

_____ Kansalaisten/ asiakkaiden osallistuminen palvelujen suunnitteluun, 

toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen  

_____ Vapaaehtoistyön suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen 

 

10 Kesän 2015 kyselyssä vastaajat nimesivät sosiaalialan TYÖMENETELMIÄ, 

jotka tulee huomioida ERIKOISTUMISkoulutuksissa. Seuraavassa näitä on 20. 

Numeroi vaihtoehdoista kymmenen tärkeysjärjestyksessä siten, että ne tukevat 

erikoistumista sinun työtehtävässä (1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein, 3 = kolman-

neksi tärkein, 4 = neljänneksi tärkein, 5 = viidenneksi tärkein, 6 = kuudenneksi 

tärkein … 10 = kymmenenneksi tärkein).    

 

_____ Asiakkaan elämäntilanteen ja hyvinvoinnin arvioinnin menetelmät 

(alkuarviointi) 

_____ Asiakasprosessin hallinnan menetelmät (suunnittelu, toteutus, arvi-

ointi, päättäminen)  

_____ Asiakastyön dokumentoinnin menetelmät  

_____ Kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen perustuvat menetelmät  
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_____ Verkkoavusteiset asiakastyön menetelmät (teknologian sovellukset) 

_____ Psykososiaalisen työn menetelmät 

_____ Neuvonnan menetelmät  

_____ Ohjauksen menetelmät 

_____ Tukemisen menetelmät  

_____ Sosiaalipedagogisen työn menetelmät 

_____ Varhaiskasvatustyön menetelmät 

_____ Sosiokulttuurisen työn menetelmät 

_____ Toimintaan perustuvat menetelmät 

_____ Osallistavat menetelmät 

_____ Ilmaisu- ja taidelähtöiset menetelmät 

_____ Voimavara- ja ratkaisulähtöiset menetelmät 

_____ Verkostotyön menetelmät 

_____ Sosiaalityön menetelmät 

_____ Kriisityön menetelmät 

_____ Terapeuttisen työn menetelmät 

 

11 Kesän 2015 kyselyssä vastaajat nimesivät ASIAKASTYÖN KEHITTÄMISEN 

mentelmällisä näkökulmia, jotka tulee huomioida ERIKOISTUMISkoulutuksissa. 

Numeroi viisi vaihtoehtoa tärkeysjärjestyksessä siten, että ne tukevat erikoistu-

mista sinun työtehtävässä (1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein, 3 = kolmanneksi tär-

kein, 4 = neljänneksi tärkein, 5 = viidenneksi tärkein).    

   

_____ Asiakastyön arvioinnin menetelmät 

_____ Asiakastyön vaikuttavuuden tarkastelun menetelmät  

_____ Asiakastyön tutkimuksen menetelmät 

_____ Asiakastyön kehittämisen menetelmät  

_____ Innovaatiotoiminnan menetelmät asiakastyössä 

 

12 Kesän 2015 kyselyssä vastaajat nimesivät sosiaalialan JOHTAMISEN ja ESI-

MIEStyön näkökulmia, jotka tulee huomioida ERIKOISTUMISkoulutuksissa. Seu-

raavassa näitä on 11. Numeroi vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen siten, että ne 

tukevat sosiaalialan ammattikorkeakoulutetun erikoistumista (1 = tärkein, 2 = 
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toiseksi tärkein, 3 = kolmanneksi tärkein, 4 = neljänneksi tärkein, 5 = viidenneksi 

tärkein, 6 = kuudenneksi tärkein … 11 = yhdenneksitoista tärkein).    

 

_____ Sosiaalialan asiakastyön johtaminen 

_____ Laadun johtaminen (laatutyön menetelmät ja mittarit) 

_____ Talouden johtaminen (talouden suunnittelu, budjetointi ja seuraami-

nen) 

_____ Henkilöstön johtaminen (työyhteisön, -tiimin, -ryhmän johtaminen) 

_____ Muutoksen johtaminen 

_____ Projektien johtaminen 

_____ Työhyvinvoinnin johtaminen 

_____ Osaamisen johtaminen 

_____ Verkoston johtaminen 

_____ Viestintä ja viestinnän johtaminen  

_____ Markkinointi ja markkinoinnin johtaminen 

 

13 Kysymyksissä 7–12 tarkastelit sosiaalialan ERIKOISosaamista 9.6.–

18.8.2015 tehdyn kyselyn tulosten perusteella. Kuvasivatko vastausvaihtoehdot 

näkemystäsi sosiaalialan ERIKOISosaamisesta (esim. puutteet)?  

___________________________________________________ 

 

Täydentävät kysymykset sosiaalialan erikoisosaamise sta erikoistumiskou-

lutusten suunnittelun tueksi 

 

14 Kuvaa, mitä (millaista) sosiaalialan ERIKOISosaamista tarvitaan tehtävässä, 

jossa nyt työskentelet? 

___________________________________________________ 

 

15 Kuvaa, mitä (millaista) sosiaalialan ERIKOISosaamista tarvitaan tulevaisuu-

dessa (10 vuoden kuluttua, vuonna 2025) tehtävässä, jossa nyt työskentelet? 

___________________________________________________ 
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16 Kuvaa, mitä (millaista) sosiaalialan ERIKOISosaamista muiden ammattialojen 

edustajat odottavat sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen tuovan moniamma-

tilliseen asiakastyöhön? 

___________________________________________________ 

 

17 Kuvittele tilanne, että olet kehityskeskustelussa. Esimiehesi tiedustelee si-

nulta, miten haluat erikoistua. Erikoistumisen keinona esimiehesi tarjoaa erikois-

tumiskoulutukseen osallistumista. Mihin ERIKOISosaamista tuottavaan ERI-

KOISTUMISkoulutukseen osallistumista esität esimiehellesi? 

___________________________________________________ 

 

18 Mitä muuta halut sanoa sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen ERIKOIS-

osaamisesta ja ERKOISTUMISkoulutuksista? 

___________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



85 
 

Liite 4 Tutkimusaineistojen luokitusrungot 

 

Esimerkki kyselyaineiston analyysista: 

 

Alkuperäisilmaisu Alaluokka Pääluokka 

Asiakkailla on monesti ta-

pahtunut erilaisia traumoja 

elämässään, joiden vaiku-

tusten ymmärtäminen olisi 

lastensuojelussa tärkeää. 

Myös erilaiset kriisit ovat 

yleisiä asiakaskunnassa, jo-

ten niissä auttamiseen tarvi-

taan lisäosaamista. 

 

Kriisi- ja trauma-

työn osaaminen 

Mielenterveystyö 

 

 

Lastensuojelun kyselyaineiston luokitusrunko 

Pääluokat Alaluokat Vastaus-

ten 

määrä 

Mielenterveystyö Psyykkinen oireilu/neuropsykiatria (lisää 

tietoa psyykkisestä oireilusta ja neuropsyki-

atriasta) 

22 

Koulutus mielenterveystyöstä 5 

Trauma- ja kriisityön osaaminen 6 

Terapiatyön osaaminen/tietoa terapia-

työstä 

5 

Monia eri diagnooseja asiakkailla 2 

Mielenterveystyön menetelmäosaa-

mista  

2 

Muut (yksittäiset maininnat) 

- Yhteisöhoito 

7 
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-  Jatko-ohjaaminen muihin palveluihin  

- Mielenterveysongelmien vaikutus koko 

perheeseen 

- Mielenterveysongelmat 

- Vanhempien mielenterveysongelmat 

- Mielenterveyteen liittyvä  tietotaito 

- Asiakkaan viilteleminen  

Yhteensä: 49 

Päihdetyö Tietoa päihteistä esim. tietoa miten eri 

huumeet vaikuttavat ihmiseen 

8 

Ennalta ehkäisevä päihdetyö 2 

Muut (yksittäiset maininnat) 

- Korvaushoidon osaaminen 

- Asiakkaan motivointi 

- Uusia menetelmiä päihdetyöhön 

- Vanhemman päihdeongelma 

4 

Yhteensä: 14 

 

Mielenterveys- ja päih-

detyö 

Psyykkinen oireilu/neuropsyk. ja päihde-

ongelma (lisää tietoa psyykkisestä oirei-

lusta ja neuropsykiatriasta) 

1 

Tietoa palvelujärjestelmästä 2 

 Tietoa eri päihteistä  1 

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan koh-

taaminen asiakastyössä 

3 

Koulutusta mielenterveys- ja päihdetyö-

hön 

4 

Yhteensä: 11 

Lainsäädäntö Lastensuojelulain tuntemus 4 

Eri lakien tuntemus 18 

Asiakkaat tietoisia oikeuksistaan, jonka 

takia tietoa lainsäädännöstä tarvitaan 

2 

Yhteensä: 24 

Perhetyö Ennalta ehkäisevä työskentely 3 
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Koko perheen kanssa työskentely 5 

Vanhemmuuden tukeminen 4 

Laitoksissa tapahtuvan perhetyön li-

sääntyminen ja parantuminen 

2 

Tietoa eri perhedynamiikoista esimer-

kiksi uusioperheistä  

3 

Muut (yksittäiset maininnat) 

- Perhetyö pakolliseksi oppiaineeksi am-

mattikorkeakoulussa 

- Perhetyöhön perehtyminen 

- Verkostotyö, perhetyö  

3 

Yhteensä: 20 

Johtaminen Lisää tietoa/koulutusta esimiestyöstä 4 

Tukea ja apua johtajille omaan jaksami-

seen 

1 

Johtamisosaaminen 13 

Yhteensä: 18 

Moniammatillisuus Moniammatilliset työryhmät 2 

Moniammatillinen yhteistyö/verkostotyö 14 

Yhteensä 16 

Työmenetelmät Erilaisten työmenetelmien oppimi-

nen/osaaminen tärkeää 

11 

Eri työmenetelmistä koulutuksia 4 

Yhteensä 15 

 

 

Koulun sosiaalityön kyselyaineiston luokitusrunko 

 

Pääluokat Alaluokat Vastaus-

ten 

määrä 

Asiakastyö Haastavien asiakkaiden kohtaaminen 5 
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Erityislasten- ja nuorten kanssa työsken-

tely  

2 

Oppilaiden osallistaminen 2 

Yhteisöllisyyden rakentaminen kou-

luissa 

2 

Muut (yksittäiset maininnat) 

- Dialogin merkitys työssä 
- Terapeuttinen osaaminen 
- Kohtaaminen asiakastyössä 
- Moniammatillinentyö 
- Ratkaisukeskeinen työote 

 

5 

Yhteensä: 16 

Lainsäädäntö Opiskelu- ja oppilashuoltolain tuntemus 4 

Perusopetuslain tuntemus 1 

Muiden lakien tuntemus 6 

Yhteensä: 11 

Mielenterveystyö Mielenterveydenhäiriöiden tunnistami-

nen 

3 

Muut (yksittäiset maininnat) 

- Terapeuttinen osaaminen 
- Kriisityön osaaminen 
- Neuropsykiatriset vaikeudet ja 

niiden tunnistaminen 
- Peliriippuvuus 

4 

Yhteensä: 7 

Työmenetelmät Menetelmien päivitys 5 

Ennaltaehkäisevän työn osaaminen 1 

Perhetyö osaaminen 1 

Yhteensä: 7 

 


