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Esipuhe
Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistus haastavat alan
koulutusta arvioimaan valmiuttaan tukea omalta osaltaan käynnissä olevaa kehitystä.
Koulutuksen on kyettävä tunnistamaan ja tuottamaan tarvittavaa uutta tietoa, osaamista sekä innovaatioita. On pohdittava sitä, kuka osaa kertoa meille, minkälaista
osaamista tarvitaan. Meidän tulee olla tietoisia työelämän, asiakkaiden ja opiskelijoiden tarpeista. On huolella perehdyttävä ennakointitietoon ja oltava selvillä megatrendeistä, trendeistä ja jopa heikoista signaaleista.
On selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasprofiili muuttuu niin Lapissa
kuin muuallakin Suomessa. Synnytysten määrä vähenee ja nuoret ikäluokat pienevät.
Väestö ikääntyy. 75-vuotiaiden määrä Lapissa kasvaa. Toisaalta sairaudet eivät välttämättä lisäänny samassa suhteessa. Vanheneva väestö on osittain hyvinkin hyväkuntoista ja haluaa vaikuttaa saamiinsa palveluihin. Omahoito ja ennaltaehkäisevä toiminta tulevat korostumaan. Lapin pitkät etäisyydet asettavat omat vaatimuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannolle. Suurin osa Lapista on harvaanasuttua
maaseutua. Pääosa väestöstä asuu harvalukuisissa kaupungeissa, kylissä ja taajamissa.
Kasvava turismi tuo Lappiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksiin oman kansainvälisen leimansa.
Viimeksi kuluneiden vuosien aikana digitalisaation kehityskulku on ollut nopeaa.
Tämä asettaa haasteita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille, niiden käyttäjille ja
alan koulutukselle. Palvelujen digitalisaatio ja palveluohjaus ovat sote-uudistuksen
painopisteitä. Tällä haetaan mahdollisuuksia kehittää palvelujen laatua, integraatiota
ja vähentää kustannusten nousua. Tulevaisuudessa erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelut, verkostot ja virtuaaliset yhteisöt lisääntyvät. Asiakkaat odottavat
saavansa haluamansa palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaali- ja terveysalan
henkilöstön on osattava palvella asiakkaitaan monikanavaisissa verkostoissa ja kohdata heidät virtuaalisesti. Kansallisena tavoitteen on, että teknologian ja digitalisaation
hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ihmisten omahoidossa lisätään.
Digitalisaatio, keinoäly ja robotiikka tulevat voimalla, samoin kansainvälisyys.
Muutokset näyttävät jäävän pysyväksi osaksi työelämää. Muutosten suuruus, määrä
ja yhtäaikaisuus lisääntyvät. Myös työn projektiluontoisuus lisääntyy. Syntyy kokonaan uusia ammatteja ja työtehtäviä. Tähän kaikkeen meidän on varauduttava. Tarvitaan muutos- ja kaaoskestävyyttä. Toisaalta on tilausta laaja-alaisille moniosaajille,
toisaalta substanssin syväosaajille.
Nopeasti etenevän digitalisaation ja teknologian kehittymisen lisäksi pitää tunnistaa
myös toisenlaiset, pehmeämmät trendit ja kehityssuunnat. Kulttuuri, jossa ymmärrys
ihmisten keskinäisen yhteyden tärkeydestä yhteiskunnan uudistumisessa, on lisääntymässä. Sosiaalisen tietoisuuden vahvistuminen ja sosiaalisten yhteyksien rakentumi-

sen mahdollistaminen ovat avainasemassa yhteiskunnan kehittymisessä monipuolisesti kestävälle perustalle. On välttämätöntä, että meiltä jatkossakin valmistuu ammattilaisia, jotka osaavat toimia ihmisläheisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.
Tärkeäksi on nousemassa myös ihmisten luontosuhteen tarkastelu. On hyvä ymmärtää luonnon hyvinvointivaikutukset ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, luonnon merkitys kuntoutumisen ja kotoutumisen tukena sekä luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvan yritystoiminnan mahdollisuudet eri aloilla. Ryhmämuotoinen toiminta ja vastuulliset tehtävät luonnossa vahvistavat sosiaalisia ja arjen
hallinnan taitoja sekä toiminnallista identiteettiä. Luontoon perustuvien hyvinvointia
tukevien menetelmien ja palveluiden kehittäminen ja niihin liittyvä ohjausosaaminen
korostuvat. Lapin monimuotoinen luonto tarjoaa meille mahdollisuuden olla keskeinen toimija green care-osaamisen tuottamisessa.
Haluamme Lapin ammattikorkeakoulussa olla kehityksen edelläkävijöitä. Tämä
edellyttää meiltä ennakkoluulotonta panostamista opetussisältöjemme, opetusmenetelmiemme, oppimis -, tutkimus-, kehittämis - ja innovaatioympäristöjemme ja henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Meidän pitää tiedostaa roolimme kehittämisprosessien liikkeellepanevana voimana ja työelämän verkostojen ylläpitäjänä. Korkeakoulu toimii asiakas-, työelämä- ja organisaatiorajapinnassa ennakoiden tulevia
kehitysnäkymiä, etsien aktiivisesti innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja muuttuvan toimintaympäristön ja työelämän tarpeisiin. Näitä ratkaisuja voimme etsiä monialaisesti
alueen toimijoiden kanssa ja samalla huolehtia myös siitä, etteivät ihmiset ja luontoa
ympärillämme unohdu. Tavoitteen on Lapin elinvoimaisuuden vahvistaminen.
Toivotan teille inspiroivia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä tämän julkaisun parissa!
Rovaniemellä 3.12.2018

Outi Hyry-Honka
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan osaamisalajohtaja

Sari Arolaakso & Seppo Kilpiäinen

Soten myötä teknologian käyttö lisääntyy, lisääntyykö osaaminen?
Asiasanat: osaaminen, koulutus, teknologia, asenteet

Johdanto
Mahdollinen sote-uudistus tuo tullessaan monenlaisia muutoksia julkiseen sosiaali- ja
terveydenhuoltoon. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on toteuttaa laaja asiakaskeskeinen palveluintegraatio ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen
toimivuutta yhdenvertaisella tavalla ja tuottaa kustannussäästöjä (THL 2016). Digitalisaatio tarjoaa omalta osaltaan puitteet muutosten onnistumiselle ja haastaa kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja kehittämään niitä entistä toimivammiksi,
joustavammiksi ja taloudellisimmiksi. Digitalisaatio tuo kansalaiset ja yritykset mukaan kehitystyöhön. (Valtiovarainministeriö 2017.) Digitalisaatio sekä etä- ja verkkopalveluiden lisääntyminen muuttaa sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivien työtä
(Raatikainen 2016) ja vaatii näin organisaatioilta ja henkilöstöltä jatkuvaa uudistumista jokaisella toiminnan tasolla (STM 2016).
Digitaalisten palveluiden kehitys ei ole enää kiinni tekniikasta, vaan ihmisten tavasta toimia. Ihmisten asenteet ja rutiinit voivat estää kuitenkin näkemästä teknologian mahdollistamaa hyötyä ja ottamasta uusia toimintatapoja käyttöön. (Jungner
2015; Vuononvirta 2011, 58.) Uudenlaisten, digitaalisten palveluiden monialaiset
hyödyt saavutetaan vasta sitten, kun riittävän moni käyttää niitä. Digitaalisten palveluiden laajempi käyttöönotto edellyttää kuitenkin palveluiden helppokäyttöisyyttä,
perehtyneisyyttä, koulutusta ja riittävää toimivuutta arkisessa työssä sekä markkinointia. (Antikainen ym. 2017, 24; Jungner 2015; Vuononvirta 2011, 57.) Digitaalisesti
tallennettujen bittien määrä kaksinkertaistuu joka 18 kuukausi. Tämä kehitys mahdollistaa nopean ja reaaliaikaisen tiedonsiirron ja esimerkiksi potilaiden terveystietojen
seurannan, etäkotihoidon, erilaisten teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen kotona
selviytymisen tukena. Onkin tärkeätä ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet siten,
että niitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää niin käytännön työntekijöiden, yritysten
sekä palveluiden organisoinnin tasolla. Digitalisaatioon liittyvät toimenpiteet, kokeilut ja tiedon jakaminen lisäävätkin tarvetta investoida koulutuksen kehittämiseen.
(Brynjolfsson 2011, 68, 73.)
Ongelmana kuitenkin on, että koulutus ei pysty riittävästi tuottamaan sellaista osaamista, jota valmistuneet voisivat siirtää suoraan työelämään. Koulutusjärjestelmän
haaste onkin digitaalisen teknologian ja median hyödyntäminen opetuksessa. Elinikäisen oppimisen tukeminen edellyttääkin opetuksen sisältöjen ja menetelmien kehittämistä vastaamaan lähitulevaisuuden oppimisvaatimuksia. Tulevaisuuden yhteiskunnassa menestyksellinen selviytyminen edellyttää kriittistä ajattelua ja ongelmarat-
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kaisutaitoja. Lisäksi kyky hyödyntää ICT-taitoja tulee erityisesti korostumaan. (Kumpulainen & Mikkola 2015.) Koulutuksen tulee olla askeleen edellä muita organisaatioita kilpailutilanteen näkökulmasta. Tällä hetkellä digitaalinen edelläkävijyys ei riittävästi näyttäydy korkeakoulutuksen osaorganisaatioissa. Tästä seuraa, että kokonaisuudessa osaamisen summautuminen on alhaisempaa kuin sen pitäisi olla. Koulutusorganisaatioiden tulee vielä enemmän investoida digitaalisuuden ja etäjärjestelmien
kehittämiseen osaamisen välittämiseksi työelämän käytäntöihin.
Tutkimusasetelman esittely
Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen –hankkeessa haluttiin selvittää, millaisia kokemuksia henkilöstöllä on hankkeen aikana kokeilluista teknologisista laitteista ja lisensseistä asiakastyössä. Lisäksi selvitettiin, miten teknologiaan liittyvä kokemus ja osaaminen ovat mukana teknologisten ratkaisuiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Henkilöstökysely suunniteltiin ja toteutettiin
syksyllä 2017 yhteistyössä Lapin AMK:n ja Toimiva kotihoito Lappiin –hankkeen
kanssa. Tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön asenteita ja osaamista. Kysely lähettiin viiteentoista hankkeeseen osallistuvaan kuntaan. Kyselyssä selvitettiin vastaajien
1) taustatietoja koulutukseen ja työkokemukseen liittyen sekä asennetta teknologiaa
kohtaan, 2) kokemuksia hankkeessa kokeilussa olleista teknologisista laitteista, niiden
käyttöön liittyvistä haasteista ja hyödyistä ja kehittämistarpeista sekä 3) teknologian
vaikutuksesta omaan työhyvinvointiin.
Tutkimustulokset
Vastauksia saatiin 32 kappaletta kahdeksasta kunnasta. Vastaajien määrä kunnittain
vaihteli suuresti. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat naisia ja heidän keski-ikänsä oli
42 vuotta. Vastaajista ammatillisen koulutuksen oli suorittanut 44%, ammattikorkeakoulututkinnon 31% ja 16% oli suorittanut opistotason ammatillisen koulutuksen.
Vastaajista yksi oli suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, yksi lukion ja yhdellä
opinnot olivat vielä kesken. Suurin osa vastaajista oli lähihoitajia (41%). Lisäksi vastaajissa oli terveydenhoitajia (13%) ja sairaanhoitajia (9%). Edellisten lisäksi vastaajien joukossa oli kaksi kodinhoitajaa, kaksi perushoitajaa, kaksi fysioterapeuttia, geronomi, sosionomi, sosiaaliohjaaja, tietotekniikan insinööri, liikuntaneuvoja ja hoivaavustaja.
Vastaajien keskimääräinen työkokemus hoitotyöstä ja/tai kuntoutuksesta oli 15
vuotta. Työkokemus vaihteli yhdestä vuodesta 38 vuoteen. Vastanneista 88% (n=28)
suhtautui teknologiaan innokkaasti tai myönteisesti. Neutraali suhtautuminen teknologiaan oli kolmella vastaajista (9%) ja yksi vastaajista suhtautui epäröivästi (3%).
Yhdelläkään vastaajista ei ollut kriittinen tai kielteinen suhtautuminen teknologiaa
kohtaan. Koulutuksella tai ammatilla eikä myöskään työkokemuksella näyttänyt olevan vaikutusta asenteisiin teknologiaa kohtaan. Toisaalta kuitenkin pisimpään työssä
olleet näyttivät suhtautuvan teknologiaan neutraalisti tai epäröivästi.
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Vastaajista 22 (n=32) kertoi kohdanneensa ongelmia hankkeessa kokeilussa olleisiin laitteisiin tai lisensseihin liittyen. Eniten ongelmia koettiin olleen laitteiden toimintavarmuudessa. Tietoliikenneyhteyksissä oli myös joitakin ongelmia. Vastaajat
mainitsivat useassa kohdassa koulutuksen ja perehdytyksen merkityksen. Laitteisiin
perehtyminen olisi pitänyt huomioida työvuorosuunnittelussa ja siihen olisi kaivattu
enemmän työaikaa. Esille nousi myös yksinkertaisten, selkeiden ja selkokielisten
käyttöohjeiden tarve. Laitetoimittajien toivottiinkin itse asentavan laitteet ja lisäksi
perehdytys ja koulutus laitetoimittajien toteuttamana koettiin tärkeäksi. Perehdytyksen tulisi olla yksilöllistä, konkreettista ja käytännöllistä sekä työntekijälle että asiakkaalle. Hankkeen aikana kuntiin nimettiin teknologiayhdyshenkilö, joka perehdytti
muut työntekijät laitteiden käyttöön. Vastaajat antoivat kehittämisideoita teknologisiin laitteisiin tai ohjelmiin liittyvään perehdytykseen. Perehdytyksen toivottiin toteutuvan laitetoimittajan toimesta. Perehdytys tulisi mahdollistaa kaikille työntekijöille,
eikä vain osalle henkilöstöstä. Osaamista tulisi seurata ja tarvittaessa ohjausta ja tukea
tulisi olla saatavilla jatkuvasti varsinkin ongelmatilanteissa.
Vastaajilta kysyttiin myös teknologisten laitteiden ja ohjelmien vaikutuksista heidän omaan työhyvinvointiinsa. Enemmistö vastaajista koki teknologisilla laitteilla olleen myönteinen vaikutus työhyvinvointiin. Toisaalta taas osa vastaajista koki teknologian käyttöönoton ennemminkin lisänneen paineita työn tekemisessä. Syynä tähän
nähtiin olevan työajan riittämättömyys laitteiden käyttöönottoon liittyvässä perehtymisessä. Teknologiasovellukset koettiin ylimääräisenä työnä. Jännitys laitteiden ja
yhteyksien toimintavarmuudesta koettiin aiheuttavan stressiä. Yleisesti hankkeen teknologiakokeilut koettiin kuitenkin hyödyllisinä ja niihin suhtauduttiin myönteisesti.
Pohdinta
Hankkeessa nousi selkeästi esille teknologiaosaamisen kehittämisen tarve sosiaali- ja
terveysalalla. Erityisesti tämä tarve korostuu sote-uudistuksen näkökulmasta. Palveluiden digitalisointi sekä teknologia-avusteisten palveluiden hyödyntäminen on yksi
kärkihankkeiden keskeisistä tavoitteista. Teknologia-avusteisilla palveluilla pystytään
tarjoamaan harvaan asuttujen seutujen asukkaille etäohjausta ja -neuvontaa, joiden
avulla voidaan parantaa erilaisten palvelujen kohdentumista ja saavutettavuutta.
Erilaisten tutkimusten ja kehittämishankkeiden kautta saadaan tietoa, jonka avulla
koulutusta voidaan kehittää vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita ja osaamista.
Teknologian käyttöönottoon tarvitaan riittävästi koulutusta ja mahdollisuuksia perehtyä laitteiden käyttöön. Perehdytyksen muodolla on ratkaiseva vaikutus myönteisen
osaamisen kehittymiselle. Osaamista tulee päivittää säännöllisin väliajon ja osaamista
tulee seurata, sillä kertaperehdytys ei riitä, vaan perehdytyksen tulee olla jatkuvaa.
Teknologiset sovellutukset tulee kytkeä osaksi työntekijän työtä ja asiakkaan toimintaa ja tämä edellyttää teknologiamyönteisyyttä ja teknologisen osaamisen osoittamista. Kaikilla koulutusasteilla tulee huomioida ja luoda myönteinen asenne teknologiaa kohtaan, koska teknologia-avusteisten palveluiden hyöty omalle työlle, koko työyhteisölle sekä asiakkaalle tulee ymmärtää. Teknologiaosaaminen lisääntyy, kun teknologinen kehitys huomioidaan jo koulutuksen aikana.
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Valtiovarainministeriö 2017. Viitattu 8.11.2017 http://vm.fi/digitalisaatio
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Merja Heikkinen, Sirpa Oinas & Anniina Tohmola

Oma rooli työhyvinvoinnin kehittäjänä
Asiasanat: työhyvinvointi

Johdanto
Herätyskello soi, kello on kuusi aamulla, vettä sataa ja pitäisi lähteä töihin. Mieluummin painaisi pään takaisin tyynyyn kuin lähtisi. Eilen oli sanaharkkaa töissä, eikä pelkästään eilen, vaan pitkän aikaa on ollut kireä ilmapiiri. Tulee mieleen oma työhyvinvointi...
Työhyvinvoinnin merkitys
Nykypäivän työelämä on hektistä. Työputket ovat pitkiä ja yhden päivän vapaan jälkeen taas jatkuu työputki. Työntekijällä ei ole aikaa palautua ja levätä työrupeamien
välillä, kroppa on kovilla, vapaa-aika ja lepo ovat suuressa roolissa. Oma työhyvinvoinnin kehittäminen saa aikaan parempaa työssä jaksamista, ehkäisee työkyvyttömyyttä ja pidentää työuraa. Työkyky on työhyvinvoinnin keskeinen osa ja lähtökohta.
Työhyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluu työn, vapaa-ajan ja levon tasapaino. (Työturvallisuuskeskus 2011.) Vaikka työ onkin työtä, niin se on samalla myös tärkeä voimavara, sosiaalisen vuorovaikutuksen kanava, jossa muodostuu erilaisia ihmissuhteita, jopa ystävyyttä. Työn mielekkyyttä lisää tukeva työyhteisö, joka sallii ja arvostaa erilaisia työntekijöitä ja persoonia. Onkin tärkeää pitää huolta myös työyhteisön
sisäisestä ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta. Jos jokin asia ei toimi tai aiheuttaa stressiä ihmisten välisissä suhteissa, siihen on hyvä tarttua nopeasti ja pyrkiä kuulemaan
kaikkia osapuolia. (Mieli 2018.)
Oma rooli
Omalla roolilla työhyvinvoinnissa on suuri osuus, sillä jokainen ihminen työskentelee
persoonallaan ja tuo sitä esille työnsä kautta. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa olemalla
avoin, rehellinen, innostava, kannustava, puhaltamalla muiden kanssa yhteen hiileen,
antamalla palautetta ja jakamalla työt tasaisesti. (Työterveyslaitos 2018.) Työkyky on
keskeisessä osassa työhyvinvointia, sillä työntekijältä vaaditaan 100%:sta paneutumista työhönsä. Oma elämä täytyy olla tasapainossa, että pystyy työnsä hoitamaan
huolella ja on läsnä siinä.
Hoitotyön perustana on asiakkaan tai potilaan hyvä hoito ja huolenpito. Jotta nämä
toteutuisivat, vaatimuksena on työyhteisössä jokaisen sitoutuminen yhteisiin päätöksiin, arvoihin ja periaatteisiin. (Laaksonen, Niskanen & Ollila 2012, 210.) Tämä ei
kosketa vain hoitotyötä, vaan ihan mitä tahansa työtä. Työnantajalla on tietyt arvot,
määräykset ja säännöt ja niitä työntekijä sitoutuu noudattamaan vai sitoutuuko? Miten
käy, kun yksi työntekijä päättää, että ”minä oikaisen tästä pikkuisen ja menen siitä
kohtaa, mistä aita on matalin”, välittämättä lainkaan siitä, että jonkun on korjattava ne
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hänen ohittamansa kohdat? Ei mene kauaa, kun näistä pienistä asioista kuormittuvat
työyhteisön muut jäsenet ja se vaikuttaa työssä jaksamiseen ja ilmapiiriin. Tässä kohtaa haetaan sitoutumista ja vastuullisuutta. Sitoutuminen on hyvän työmoraalin toteutumisen kannalta äärettömän tärkeää. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta omasta käytöksestä ja toiminnasta muita kohtaan. Vastuullisella työntekijällä on aina nimi, kukaan työkavereistasi ei ole se joku muu. Vastuullisena työyhteisön jäsenenä sinulla on
velvollisuus kehittää työtä eteenpäin mielekkääseen suuntaan, joka auttaa jaksamaan
työssä. (Laaksonen ym. 2012, 212–213.) Työhyvinvointi tarkoittaa kaikkia niitä ominaisuuksia, joiden avulla työyhteisö ja organisaatio onnistuvat perustehtävässään eli
työ on tuloksellista. (Työturvallisuuskeskus 2011.)
Työhyvinvoinnin osatekijät
Työelämän muutokset sekä tehokkuusvaatimukset ovat lisänneet työn kiihkeyden
ohella myös epävarmuutta määräaikaisten työsopimusten ja nollasopimusten muodossa ja se taas lisää työperäistä stressiä. Tämä on yleinen kuormitustekijä Suomessa.
Työhyvinvointia kuvataan yleensä negatiivisten tuntemusten kautta esimerkiksi stressin ja työuupumuksen näkökulmasta. Tänä päivänä positiiviset työhyvinvointiin liittyvät seikat kuten esimerkiksi työnimu ovat jo tunnustettuja ja tutkittuja käsitteitä tieteellisissä tutkimuksissa. Näin ollen työhyvinvointi ei ole enää pelkästään työpahoinvointia. (Mäkikangas, Mauno & Feldt 2017, 72).
Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työssä viihtymistä ja jaksamista. Työuupumuksen
vastakohta on työnimu, joka koostuu työntekijän energisyydestä, sitoutuneisuudesta
ja pystyvyydestä. Energisyys on vastakohta uupumukselle, sitoutuneisuus vastakohta
kyynistyneisyydelle sekä pystyvyys ammatillisen itsetunnon heikentymiselle. Työterveyslaitoksella vuosina 2001-2013 kerättyjen tietojen mukaan suomalaiset kokevat
kohtuullisen paljon työnimua. Myös kansainvälisessä vertailussa suomalaiset pärjäsivät hyvin ja tunsivat työnimua hieman enemmän mitä EU -maissa keskimääräisesti
(Mäkikangas ym. 2017, 78). Työhyvinvoinnin kokeminen on persoonallista. Toinen
kamppailee työnsä ja vakavien jaksamisongelmien kanssa päivästä toiseen ja vastaavasti toinen intoutuu joka päivä työstään ja vielä nauttii sen tekemisestä. Syitä tähän
on monia: esimerkiksi työntekijän elämäntilanne ja elintavat, työn vaatimukset ja henkilökohtaiset voimavarat sekä työntekijöiden erilainen persoonallisuus. (Mäkikangas
ym. 2017, 121.)
Pohdinta
Jotta voisit antaa itsestäsi parhaan tehon työssäsi, sinun on muistettava panostaa
omaan hyvinvointiisi. Se on velvollisuutesi työnantajaasi kohtaan. Muista irrottautua
työstäsi ja rentoutua sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Hyvinvoinnillasi on vaikutus
myös työkavereittesi hyvinvointiin! Ole kiva työkaveri ja muista antaa positiivista palautetta aina kun siihen on aihetta. Pyri kääntämään jännittynyt ja kireä ilmapiiri positiiviseksi, ole aidosti kiinnostunut työkavereistasi ja siitä, mitä heille kuuluu. Kehu,
kiitä ja hehkuta heidän tekemästään työstä ja pyri säilyttämään positiivinen henki. Yksin on vaikea lähteä muuttamaan kokonaista työkulttuuria, mutta pienistä teoista
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kaikki alkaa ja pienistä puroista syntyy iso virta ja kohta työpaikalla vallitsee ilmapiiri,
johon on mukava ja helppo tulla mukaan. (Mäkelä 2018.)
Lähteet
Laaksonen, Niskanen & Ollila. 2012. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa.
Edita.
Mieli 2018. Suomen mielenterveysseura. Hyvä työilmapiiri vahvistaa hyvinvointia.
Viitattu 22.5.2018 https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/hyv%C3%A4-ty%C3%B6ilmapiiri-vahvistaa-hyvinvointia
Mäkelä, A. 2018. Duunitori. Viitattu 24.05.2018 https://duunitori.fi/tyoelama/tyohyvinvointi-nain-voit-itse-vaikuttaa/
Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin perusteet. 1. Painos. PS- kustannus.
Työterveyslaitos 2018. Työhyvinvointi. Viitattu 22.5.2018 https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/
Työturvallisuuskeskus 2011. Työhyvinvointia yhteistyöllä. Viitattu 22.5.2018
https://sykettatyohon.fi/files/tietopankki/tyohyvinvointia-yhteistyolla/Tyohyvinvointia_yhteistyolla.pdf
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Susanna Helavirta & Päivi Muranen & Leena Seppälä

Näkymiä tulevaisuuden sosiaalialan korkeakoulutuksen yhteistyöhön – “Kolmen sosiaalialan opettajan keskusteluja ja kokemuksia Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston
Sociopolis-yhteistyöstä”
Asiasanat: korkeakouluyhteistyö

Johdanto
Sote-alaan kohdistuu eri suunnista tulevia ammattialat ja koulutusasteet ylittäviä yhteistyö- tarpeita, -odotuksia ja -vaateita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutoksen visioidaan lisäävän monialaista yhteistyötä ja jaetun ja integroivan osaamisen
tarvetta (esim. Kangasniemi 2018 ym.). Korkeakoulupolitiikka ja -rahoitus ovat jo
usean vuoden ajan ohjanneet yliopistoja ja ammattikorkeakouluja lisäämään opetusyhteistyötä ( Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovatkin jo pitkään toimineet yhteisessä LUC-konsernirakenteessa. LUCkonsernin opetusyhteistyön yhtenä kärkenä on ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen ja yliopiston sosiaalityön oppiaineen yhteistyö. Sitä kehitetään Sociopolisrakenteen nimellä. Pohdimme artikkelissa, millaisia näkymiä tulevaisuuden sosiaalialan korkeakoulutuksen yhteistyölle Sociopolis-työskentely on synnyttänyt omien
kokemustemme kautta.
Sosiaalialan korkeakouluopetusyhteistyö Lapissa
Lapin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen ja Lapin yliopiston sosiaalityön
oppiaineen yhteistyöllä on vahvat juuret, sillä yhteistyötä on tehty vuodesta 2012 alkaen. On suunniteltu ja toteutettu yhteisiä opintojaksoja sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Yhteiset opinnot ovat liittyneet muun muassa lastensuojeluun, yhteisötyöhön ja käytännön opetuksen/harjoittelujen ohjaukseen. Ne ovat alueita, joihin selvitysten ja työelämäyhteistyön kautta on nähty liittyvän osaamisen vahvistamisen tarpeita ja toisaalta luontevia ammatti- ja korkeakoulurajat ylittäviä yhteistyön ja yhteisen oppimisen mahdollisuuksia.
Yhteisiä opintoja on suorittanut yhteensä noin 400 opiskelijaa. Opintojaksopalautteissa opiskelijat ovat tuoneet esiin tyytyväisyyttä niin opetussisältöihin kuin opetusja työskentelymenetelmiin. Vuorovaikutteinen opiskelu sosionomiopiskelijoiden ja
sosiaalityön opiskelijoiden kesken on nähty tärkeänä oppimisen kannalta, ja se on
opiskelijapalautteiden perusteella asia, jota on toivottu lisättävän. Myös opetusyhteistyössä mukana olleiden opettajien palautteet ovat olleet myönteisiä. Opetusyhteistyö
on rikastuttanut opetusta ja mahdollistanut osaamisen jakamisen. Samalla on myös
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tunnistettu yhteisen vuoropuhelun erityinen vaade ja tarve korkeakouluopettajien kesken.
Sosiaalialan opetussuunnitelmiin ja opetusyhteistyöhön vaikuttaa alan lainsäädännöllinen säätely. Sosionomit ja sosiaalityöntekijät ovat laillistettuja ammattihenkilöitä
ja edustavat kahta eri ammattia. Oikeus harjoittaa sosionomin ammattia edellyttää sosiaalialalle soveltuvan suomalaisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista. Sosiaalityöntekijöiden osalta edellytyksenä on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Opetusyhteistyössä onkin ollut tärkeää huolehtia siitä,
että tutkintojen sisällöt eivät lähene tavalla, joka vähentää koulutusten monimuotoisuutta ja työelämärelevanssia. Ja varmistaa, että lainsäädännön laajat ammattitaitoon
– ja tietoon liittyvät edellytykset molemmissa tutkinnoissa täyttyvät.
Kevään 2018 aikana Sociopolis- yhteistyönä on vertailtu ja analysoitu sosionomien
ja sosiaalityöntekijöiden opetussuunnitelmia. Niiden pohjalta laadittiin suunnitelma
noin 10 opintojaksoa kattavista yhteisistä tai ristiintarjottavista opinnoista. Yhteisiä
opetusalueita hahmoteltiin niin lainsäädännön, vammaistyön, lastensuojelun, asiakastyön menetelmien kuin rakenteellisen sosiaalityön sisältöihin liittyen. Suunnitelmissa
huomioitiin sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden osaamista koskevien selvitysten
esiin nostamat ja ennakoimat työelämätarpeet sekä opiskelijajärjestöjen esittämät toiveet ja odotukset opetusyhteistyön osalta. Myös ammattikorkeakoulujen yhteisesti
määrittämien sosionomin kompetenssien huomioiminen ohjasi työskentelyä.
Suunnitelman pohjalta käynnistettiin keskustelut vastuuopettajien kesken. Keskustelujen myötä todettiin, että on vaikeaa ja haastavaa löytää yhteisiä opetusalueita
muun muassa opetussuunnitelmien erilaisuudesta ja opetuksen muista sitoumuksista
johtuen. Myös opetuksen toteuttaminen kahden toisistaan etäällä olevan campuksen
välillä nousi haasteena esille.
Kokemukset opetusyhteistyöstä muualta – esimerkki Tampere3 -hankkeesta
Sociopolis-projektissa tekemämme sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston kyselyn mukaan opetusyhteistyön volyymi eri korkeakoulujen ja korkea-asteiden kesken
vaihtelee ja vaikuttaa siltä, että yhteisen opetustarjonnan mahdollisuuksia ollaan parhaillaan kartoittamassa eri puolilla Suomea. Erityisen hanakasti opetusyhteistyöhön
on tartuttu Lapin lisäksi Tampereella. Tämä innosti meitä LUC-konsernin Sociopolistyöryhmänä parastusmatkalle tutustumaan Tampere3-yhteistyöhön, jota on rakennettu Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kesken. Vierailulla pääsimme tutustumaan LUC-yhteistyön toimintamallista paljonkin poikkeavaan yhteisen opetuksen suunnitteluprosessiin. Tampereella monialaisen opetusyhteistyön rakentaminen oli perustettu laajalle kivijalalle.
Mukaan oli otettu kaikki koulutusalat sekä ammattikorkeakoulusta että yliopistolta
lääketiede pois lukien.
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Yhteisen opetustarjonnan suunnittelun Tampereella oli mahdollistanut yli vuoden
kestänyt lukuisten monialaisten ja moniäänisten työryhmien työskentely ja vuoropuhelu, jossa haettiin yhteistä ymmärrystä opintojaksojen toteuttamisen lähtökohdaksi.
Valittu yhteinen monialainen työskentelymalli oli synnyttänyt aitoa yhteistyötä ja innostusta opettajien keskuudessa. Koulutusalojen ja oppiaineiden keskinäinen arvostus
oli vahvistunut ja työskentely oli tuonut esiin vahvoja osaamisen alueita eri koulutusaloilta ja oppiaineista. Opetusyhteistyössä tätä haluttiin myös hyödyntää. Myös arviot
siitä, että opetusyhteistyö tarjoaa opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden monialaiseen ymmärrykseen ja käytäntöihin, olivat vahvistuneet.
Tampereen mallissa yhteisen opetuksen suunnittelun tarpeista, laajuudesta ja sisällöistä vastasivat koulutusalojen ja oppiaineiden asiantuntijat. Suunnittelu tapahtui monialaisissa työpajoissa, joissa yhdessä tutkittiin alojen yhdyspintoja ja ajankohtaisia
teemoja. Tarkastelussa olivat mukana niin alemmat kuin ylemmät korkeakoulututkinnot. Ulkoapäin asetettua tavoitetta yhteisten opintojen laajuudesta ja sisällöstä ei ollut, vaan työskentelyn myötä tunnistettiin – yllättävänkin paljon – yhteisiä opetusteemoja ja -sisältöjä ja myös yhdessä toteutettavia opintojaksoja. Yhteisen monialaisen
työskentelyn myötä löytyi myös uusia innovatiivisia opetusyhteistyön mahdollisuuksia (esimerkiksi historian oppiaine ja sosiaaliala).
Monialaisen työskentelyn kautta tehtiin valintoja toteutettavista opintojaksoista,
joihin kullekin nimettiin monialainen työryhmä ja vastuutaho/henkilö. Työryhmissä
luotiin opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. Jokainen opintojakso
kuului tai päivitettiin jonkun koulutusalan/oppiaineen opetussuunnitelmaan. Toisille
koulutusaloille/oppiaineille se oli vapaasti valittavissa. Suunnitelmissa oli tarjota
opintojaksoja myös osaksi täydennyskoulutusta.
Opintojen toteutuksen osalta ensimmäiset kokeilut olivat vasta alkamassa. Ajatuksena oli, että vastuu yksittäisen opintojakson toteutuksesta on yhdellä oppiaineella tai
koulutusalalla. Joissakin opintojaksoissa hyödynnettiin monialaista yhteisopetusta.
Muutoin osallistuttiin opintojakson toteutukseen oman koulutusalan tai oppiaineen
opiskelijoiden osalta. Eri koulutusaloilta tai oppiaineista tulevilla ryhmillä saattoi olla
myös erilaiset suoritustavat.
Opetusyhteistyön näkymiä
Opetuksen ja oppimisen kehittäminen on vaativa tehtävä. Sosiaali- ja terveysalan
muutokset vaativat paljon sekä substanssiosaamisen että pedagogiikan kehittämiseltä
korkeakoulutuksessa. Korkeakouluoppimisen on määritelty olevan kriittistä, olemassa olevaa tietoa arvioivaa sekä uutta tietoa ja innovaatioita luovaa. Ammattikorkeakoulun pedagogiikan kehittämisessä on viime aikoina luotettu itseohjautuvuuteen,
digitaalisiin oppimisympäristöihin ja ongelmaperusteiseen oppimisen tapaan.
Valtioneuvoston mietinnössä (Kangasniemi ym.2018) ilmaistaan huoli siitä, että
opetusresurssien leikkaukset rajaavat nykyisellään opettajien kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi tuodaan esille, että suuret ryhmäkoot ja opetuksen vieminen verkkoon jopa kokonaisten tutkintojen osalta uhkaavat rapauttaa sote- koulutuksen sisäl-
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töä ja pedagogiikkaa. Saman suuntaista – opetuksen laatuun liittyvää huolta - nostetaan esiin myös ammattikorkeakoulu-uudistuksen loppuarviointiraportissa erityisesti
opetushenkilöstön osalta (2018).
Jotta opetusyhteistyön kehittämistyöhön tartutaan, sille on nähtävä tarve. Sekä
Tampereella että meillä Lapissa tarve tulee ulkoisesta paineesta, ministeriön korkeakoulupoliittisten linjausten suunnasta. Aidosti mahdolliseksi monialaisen opetusyhteistyön tekee Tampereen mallin mukainen yhteisen työskentelyn toimintamalli ja
ymmärrys prosessin vaatimasta ajasta. Vierailulla kuultua ja esiteltyä yhteistyötä voisi
kuvata oppimisen tutkija Kirsti Longan (2015) lanseeraamalla viiden K:n periaatteella: kunnioita, kuuntele, kiinnostu, kannusta ja kiitä. Uusi tieto rakentui yhteisessä
keskustelussa ja toiminnassa. Muiden koulutus- ja tieteenalojen näkemyksistä oppiminen on mahdollista vain, jos lähtökohta yhteiseen keskusteluun on kiinnostunut ja
kaikilla tahoilla on valmiutta kuunnella toisten näkemyksiä. Vain sitä kautta erilaisista
ymmärryksistä syntyy yhteisiä näkökulmia, yhteistyöhalukkuutta ja yhteistä kiinnostusta. Aidon vuoropuhelun kautta mahdollistuu yhteistyölle tärkeä keskinäisen kunnioituksen syntyminen. Se on tärkeä perusta korkeakouluyhteistyölle ja opetuksen
laadun aidolle kehittämiselle.
Lähteet
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi. Loppuaraportti. 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 32. Helsinki.
Kangasniemi, M. & Hipp,K. & Hägman-Laitila, A. & Kallio, H. & Kärki, S. & Kinnunen, P. & Pietilä, A-M. & Saarnio, R. & Viinamäki, L. & Voutilainen, A. &
Waldén, A. 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39. Helsinki.
Lonka, K. 2015. Oivalta oppiminen. Helsinki: Otava.
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka ja sen kehittäminen. Viitattu 15.11.2018 https://minedu.fi/korkeakoulu-ja-tiedelinjaukset
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Merja Hjulberg

Sosiaaliohjausta ja/vai palveluohjausta?
Asiasanat: sosionomi (AMK), sosiaaliohjaus, palveluohjaus

Elämme Suomessa muutosten aikaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen
osalta. Maakunta- ja sote-uudistuksen on (tämän hetkisen tiedon mukaan) tarkoitus
tulla voimaan 1.1.2021. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille. Tuleva sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja
palvelujen uudistus. Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja,
parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Kustannusten nousuun vaikuttaa muun muassa ikääntyvän väestön määrällinen kasvu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa on tuotu esille ammattilaisten osaamistarpeita. Näistä on esimerkiksi asiakaslähtöisyys, palvelujärjestelmän tunteminen sekä ohjaus- ja neuvontaosaaminen. Nämä ovat erityisesti sosionomin koulutuksessa jo huomioon otettuja asioita. Ammattilaisilta edellytetään myös vahvaa
alan substanssiosaamista. (Kangasniemi, Hipp, Häggman-Laitila, Kallio, Karki, Kinnunen, Pietilä, Saarnio, Viinamäki, Voutilainen & Walden 2018, 7.) Millä tavalla uusiutuva sosiaali- ja terveydenhuolto haastaa sosionomi (AMK)-koulutuksen? Olemmeko koulutuksen osalta huomioineet tarpeeksi mahdolliset muutokset sosionomin
ammatillisen osaamisen osalta? Tässä artikkelissa paneudun lyhyesti sote-uudistuksen myötä kasvavaan palveluohjausosaamiseen sosionomin ammatilliseen osaamiseen liittyen.
Suomessa sosiaalihuollolla, jota ohjaa sosiaalihuoltolaki (Sosiaalihuoltolaki
1301/2014) on erityinen rooli eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä. Sosiaalihuollon erilaiset toimet ja palvelut vaikuttavat väestön sosiaaliseen hyvinvointiin
ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Sosiaalihuollon yhteiskunnallisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös sosiaalialan ammattilaisten vahvaa
substanssiosaamista, johon tulee vastata laadukkaalla ja riittävällä sosiaalialan korkeakouluopetuksella. Nyt jo sosiaalialan ammattilaisilla ja tulevilla ammattilaisilla,
kuten sosionomi (AMK)- tutkinnon suorittaneilla on omattava muuna muassa asiakastyöosaamista, mikä mahdollistaa esimerkiksi asiakaslähtöisyyden toteutumisen.
Asiakaslähtöisyydessä on kyse sosiaalihuollon toiminnan arvoperustasta, jonka mukaan jokainen asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä. Asiakaslähtöisyyden keskeinen ominaisuus on, ettei palveluja järjestetä pelkästään organisaation, vaan juuri
asiakkaan tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi. Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakas osallistuu itse alusta asti palvelutoiminnan suunnitteluun yhdessä palvelun tarjoajien kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 15–16.)
Sosiaaliohjaus on sosiaalihuoltolain (1301/2014 3: 16 §) mukaista sosiaalipalvelua,
jolla tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena
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on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla
elämänhallintaa ja toimintakykyä. Sosiaaliohjauksen merkitys on kasvanut palvelujärjestelmien laajetessa ja eriytyessä. Palveluja hakevat henkilöt tarvitsevat yhä useammin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea myös palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä. Sosiaaliohjaus perustuu hyvää vuorovaikutusosaamiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 55.) Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneilla on vahva osaaminen sosiaaliohjaukseen kohdatessa asiakkaita moninaisissa elämäntilanteissa. Koulutuksessa huomioidaan sosionomin osaaminen kohdata ihminen eri elämäntilanteissa
elämänkaaren aikana. Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita
ihmisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja osallisuuden tukemiseen ja edistämiseen
(Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan
tilanteesta ja kehityksestä 2017, 6, hakupäivä 20.11.2018).
Sote-uudistuksessa vastuu julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä
siirtyy 18 maakunnalle. Jatkossa asiakas voi valita nykyistä vapaammin sosiaali- ja
terveyskeskuksen, jossa asioi. Sosiaali- ja terveyskeskus eli sote-keskus voi olla julkinen tai yksityinen. Sote-keskuksesta asiakas saa perustason terveyspalveluja ja sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa. (Alueuudistus, hakupäivä 20.11.2018.)
Asiakkaan valinnanvapaus sekä palveluiden tarjoajien ja toteuttajien monimuotoistuminen tarkoittavat uusia odotuksia myös ammatilliselle osaamiselle. Sosiaalialan
koulutuksessa on huomioitava valtakunnallinen ja alakohtainen tieto sekä työelämän
ja koulutuksen yhteistyö. Sosiaalialan työntekijöiltä vaaditaan muun muassa asiakkaan kokemana asiakaslähtöisyyden toteutuminen palveluohjaustilanteessa. Soteosaamisista asiakaslähtöisyys on yhdessä palvelujärjestelmäosaamisen kanssa kuvattu
ammattilaisten työn kulmakiveksi. (Kangasniemi ym. 2017, 10–1, 15.) Juha Luomalan (2018) mukaan sote-keskuksen sosiaalihuollon ammattilainen tulee todennäköisesti olemaan sosionomi, joka vastaa sosiaalihuoltoon liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Sosionomi tulee olemaan sosiaalihuollon asiantuntija sote-keskuksen työyhteisössä. Sosionomin rooli korostuu palveluohjauksessa, jonka fokuksessa ovat
paljon palveluja käyttävät ryhmät, kuten muisti- ja monisairaat, mielenterveys- ja
päihdeasiakkaat, vammaiset, iäkkäät, sekä vaativaa ja erityistä tukea tarvitsevat lapsiperheet. Uudet sote-rakenteet ja asiakkaiden haasteet edellyttävät palveluohjauksen
kehittämistä. Palveluohjaus ilman sosiaalihuollon ammattihenkilöroolia ei pysty turvaamaan asiakkaan edun toteutumista.
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuosituksessa sosiaaliohjaajan tehtävissä painottuivat asiakkaan palvelujen ja tuen tarpeiden selvittäminen
sekä asiakassuunnitelmien laadinta ja toteutus muiden mukana olevien toimijoiden
kanssa. Tämän lisäksi tehtävissä korostuvat asiakkaan neuvonta ja ohjaus palvelujen
käytössä, palveluohjaus. (Helminen 2016, 5–7.) Palvelujärjestelmä on nyt jo monimutkainen ja vaikeasti hahmoteltavissa. Sosiaalialalla tehtävään liittyy monenlaisia
haasteita ja muutoksia. Palvelurakenteen muutokset, yksityisen palvelutuotannon lisääntyminen ja kuntien taloudelliset vaikeudet vaikuttavat sosiaalialan toimintaympäristöön.
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Tutkintoon johtavassa sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen tarkoituksena on
tuottaa ammatillista osaamista, jolla vastataan työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin ja tutkintoon johtavan koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja työelämävastaisuus. (Kangasniemi ym. 2018, 17–18). Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen vuonna 2016 hyväksytyissä kompetensseissa mainitaan muun
muussa asiakastyöosaaminen ja palvelujärjestelmäosaaminen (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2016; Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä 2017, 10. hakupäivä
20.11.2018). Sosionomikoulutuksessa palvelujärjestelmäosaaminen on yksi tärkeä
osaamisalue, mutta mielestäni sitä pitäisi vahvistaa vielä enemmän ja huomioida entistä vahvemmin niin sanottu kolmas sektori ja yksityiset palvelutuottajat ihmisen hyvinvointia lisäävinä toimijoina.
Sosionomikoulutuksen tulee vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Sosiaali- ja
terveysalan uudistuksella tavoitellaan asiakkaan tarpeista lähtevien, integroitujen palveluketjujen toteutumista. Tämä edellyttää hyvin toimivaa asiakkaan palvelutarpeen
arviointia ja ohjausosaamista. Nämä ovat tärkeitä kaikille asiakkaille ja erityisesti paljon erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitseville. (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä
2017, 12, hakupäivä 20.11.2018.) Olennaista on vahvistaa palveluohjauksellista otetta
sosionomin työssä, mikä on myös sosiaaliohjausta. Käsitteet sosiaaliohjaus ja palveluohjaus ovat pitkään olleet mukana sosionomin koulutuksessa, sekä teorian että puheen tasolla. Näin myös työelämässä. Sosionomin koulutus antaa vahvan osaamisen
näihin molempiin, miten ne sitten eroavatkaan toisistaan.
Lähteet
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan
tilanteesta ja kehityksestä 2017. Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen
edistäjänä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä 2017. Viitattu 20.11.2018
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_sosionomiselvitys_pitka_raportti_fin.pdf?_t=1526901428
Helminen, J. 2016. Kolme näkökulmaa sosiaaliohjaukseen. Teoksessa Helminen, J.
(toim.). Sosiaaliohjaus – lähtökohtia ja käytäntöjä. Keuruu, 5–13.
Kangasniemi, M., Hipp, K., Häggman-Laitila, A., Kallio, H., Karki, S., Kinnunen,
P., Pietilä, A.-M., Saarnio, R., Viinamäki, L., Voutilainen, A. & Walden, A. 2018.
Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018.
Luomala, J. 2018. Sosiaalialan verkostopäivät 12.4.2018. Oulu.
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2016. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit 2016. Viitattu 20.11.2018 https://www.innokyla.fi/documents/1167850/5e8f1ef1-7a5b-4dfb-a629-0ea09dbfe904
Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301.
Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2017. Julkaisuja
2017:5. Helsinki.
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Panu Huczkowski

Suomalaisen julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän reformit ja valtion valvonnan
muuttuminen
Asiasanat: hallinto, julkinen hallinto, ohjaus, valvonta, kompleksisuus

Johdanto
Valmisteilla oleva Sote-uudistus on hallinnon reformina julkishallinnon uudistusten
sarjaa, jossa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä muutettu. Valtion julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän valvonnan ja ohjauksen roolikin on reformeissa muuttunut. Nyt, seuraavan Sote-reformin valmistelun edetessä kohti uudistusten toimeenpanoa, on hyvinvointialan korkeakoulutuksessa syytä sijoittaa tuleva
mahdollinen uudistus niin, että se nivoutuu sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän reformien sarjaan.
Artikkelin tarkoituksena on valottaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaan liittyviä reformeja. Lisäksi arvioidaan reformien vaikutuksia valtion hallintovalvontaan ja tulevan nk. sote-uudistuksen sijoittumista tähän uudistusten ketjuun, erityisesti toimintaympäristön kompleksisuuden osalta.
Julkishallinnon reformit
Suomen valtion itsenäistymisen alusta aina 1960-luvulle vallitsevana oli legalistinen
hallinnointitapa, joka nojasi rationalistiseen hallintoajatteluun. Tuolloin lähes kaikki
keskushallinnon johtavat virkamiehet olivat lakimiehiä, hallinto oli vahvasti sidottu
normeihin ja hallinnon keskeiset kysymykset liittyivät laillisuuteen, oikeusvarmuuteen ja oikeusturvaan. Legalistisen hallintoajattelun vastapainoksi kehittyi suunnitteluajattelu, joka perustui ajatukseen pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamisesta
täyttämään inhimilliset perustarpeet. Suunnitteluajattelu ponnistaa taloudellisen kasvun ideologiasta, alueellisesti tasaisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen aaterakennelmasta sekä edustuksellisen ja osallistuvan demokratian aatejärjestelmän arvoista. Suunnittelujärjestelmässä valtio oli säätänyt kuntasuunnittelun pakolliseksi.
Käytännössä valtiovalta suunnitteli uudistuksia, ja kuntien tehtävänä oli toteuttaa uudistukset. Suunnitteluajattelua kritisoitiin sen ohjatessa kunnat tavoiterationaaliseen
ajatusmalliin, joka johti kuntien pyrkimyksiin maksimoida saamansa valtionavun
määrä. Tällöin hylättiin tavoitteet päästä tarkoituksenmukaisesti laadittuihin päämääriin.
Suunnitteluajattelun haastoivat 1980-luvulle tultaessa reformistiset näkemykset,
jotka korostivat julkisen terveyspalvelutuotannon tehokkuutta ja taloudellisuutta tuon
ajan hallintoideologian keskeisinä elementteinä. Tehokkuuden ja tuottavuuden ni-
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missä vaadittiin, että julkisen sektorin tulisi saavuttaa enemmän vähemmällä. Merkittävät yhteiskunnalliset muutokset, kuten hyvinvointivaltion toimintaedellytysten
heikkeneminen taloudellisen taantuman johdosta, tietoyhteiskunnan kehittyminen ja
globalisaation vahvistuminen vaikuttivat ajattelutavan muutoksen suuntautumiseen.
Julkishallinnon uudistamiseksi toteutettiin liikelaitos-, valtionosuus- ja tulosjohtamisuudistuksia. Uudistamisen fokuksessa oli palvelujen yksityistäminen sekä hallinnon hajauttaminen ja johtaminen. Uudistuspyrkimykset saivat lihaa luiden päälle päätösvallan delegoinnista ja asiakasnäkökulman korostamisesta kohti parempia julkisia
sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisen terveyspalvelutuotannon muutoksien taustalla
vaikuttivat New Public Management (NPM) -ajatteluun sisältyvät kansainväliset julkishallinnon reformit. Ne perustuvat oletukseen, että julkisen sektorin organisaation
toimivan tehokkaammin ja tuottavammin, jos se toimii yksityissektorin organisaation
tavoin.
Uuden julkisjohtamisen (NPM) kilpailijaksi ilmoittautuivat 1990-luvun lopulla uudet ja osin NPM-ideologiaan kriittisestikin suhtautuvat uudistusajatukset. Niissä on
korostettu 1. verkostoja, 2. poliittisen johtamisen uudistamista ja 3. rakenteita. Kun
NPM:n ytimessä oli kuntaorganisaation ja kunnallisen hallinnon tehostaminen, on
uusi julkishallinta (new public governance, NPG) ottanut tähtäimeensä kunnan suhteet muihin toimijoihin korostaen kunnan yhteisöllistä luonnetta. Uudet julkishallinnan muodot rakentuvatkin vapaehtoisista ja verkostomaisista prosesseista, jotka perustuvat keskinäiseen riippuvuussuhteeseen, yhteistoimintaan ja luottamukseen.
NPG:n intressinä on erityisesti parantaa julkisen päätöksenteon ja palvelutuotannon
prosesseja sekä tuloksia kasvavien odotusten ja vaatimusten sekä toimintaympäristön
lisääntyvän kompleksisuuden ja sirpaloitumisen rististulessa.
Valtion valvonnan ja ohjauksen muuttuminen
Valtion kohdistaessa valvontatoimenpiteitä oman organisaationsa ulkopuolisiin yhteiskunnallisia hallintotehtäviä hoitaviin organisaatioihin, tässä tapauksessa julkisiin
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajiin, on kyseessä hallintovalvonta. Julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaviin organisaatioihin kohdistuva hallintovalvonta on
valvontaa, jonka tarkoituksena on valvoa kansanedustuslaitoksen päätöksentekoprosesseissa syntyneiden tahdonilmaisujen toteutumista: sosiaali- ja terveydenhuoltoon
liittyvien hallintotehtävien hoitamista ja palvelujen tuottamista sekä edelleen terveydenhuollon toiminnan laillisuutta. Valtion julkisiin sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon organisaatioihin kohdistama normiohjaus oli erittäin tuikkaa, byrokraattista ja lakisidonnaista maamme itsenäistymisestä saakka. Vasta hyvinvointivaltion rakentamisen ollessa kiivaimmillaan byrokraattinen ja legalistinen hallintoajattelu sai vastavoimakseen valtiollisen suunnitteluteknokratian, jossa julkinen palvelutuotanto oli edelleen tiukasti valtion valvonnan ja ohjauksen kohteena.
1990-luvulla säädettiin normistoa, joka vähensi merkittävästi perinteistä valtiollista
normiohjausta, joskin valtionosuusuudistuksessa (1993) siirryttiin toden teolla väljään
valtion ohjaukseen. Tuolloin ohjaus muuttui tulosohjaukseksi ja arvioivaksi informaa-
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tio-ohjaukseksi. Kuntien saamat valtion osuudet eivät uudistuksen jälkeen enää perustuneet valtion hyväksymiin suunnitelmiin. Kuntien tulikin ottaa aktiivisempi ja
suurempi rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.
Pohdinta
Suunnitteilla oleva nk. sote-uudistus tulee toteutuessaan sijoittumaan huomattavasti
kompleksisempaan julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaympäristöön ja todellisuuteen kuin mitä vaikkapa vain pari vuosikymmentä sitten vastaava
toimintaympäristö oli. Sote-uudistuksen yksi julki tuotu vaade onkin tiukentaa valtion
ohjausta ja valvontaa liittyen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Terveyspalvelujen tuottamisen toimintaympäristö on nykyään selvästi monimutkaisempi kuin
aikaisemmin.
Sosiaali- ja terveysalan työn tekeminen ja sen järjestelmät ovat muuttuneet yhä monisyisemmiksi viimeisten vuosikymmenten aikana. Kompleksisessa toimintaympäristössä tietoa eri muodoissaan integroidaan ja levitetään ihmisten sekä teknologian välillä yli tieteenalojen ja maantieteellisten rajojen. Perinteisen päätöksenteon perustaa,
pysyvää ja ennustettavaa toimintaympäristöä, ei enää ole. Toimintaympäristön kompleksisuus tuleekin haastamaan ja edellyttämään valtion ohjauksen ja valvonnan uudistumista. Nykyään vielä valtion ohjauksen perustana olevat, tayloristiset, 1900-luvun
alun teollisuustyön johtamiseen kehitetyt, yksinkertaiset kausaalisuhteet ohjauksen ja
valvonnan premisseinä eivät tavoita terveyspalvelun tuottamisen kompleksista todellisuutta.
Lähteet
af Ursin, K. & Vartola, J. 2015. Valtionhallinnon kehitystä ohjaavat hallintoideologiat, hallintoajattelu ja johtamismallit. Tampereen yliopisto. Viitattu 24.10.2018
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Anttiroiko, A-V. 2010. Hallintainnovaatiot. Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen. Tampere: Tampereen yliopisto, alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö.
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Terveydenhuollon organisaatio ekosysteeminä
Asiasanat: kompleksisuus, sopeutuminen, valvonta, terveydenhuolto, hallinto

Johdanto
Terveyspalvelujen tuottamisen toimintaympäristö – se todellisuus missä terveyspalveluja tuotetaan - on nykyään hyvin kompleksinen. Työn tekeminen ja sen järjestelmät ovat muuttuneet yhä monisyisemmiksi viimeisten vuosikymmenten aikana. Monikulttuuriset, etnisesti ja kulttuurisesti, valtaväestöstä eroavat terveyspalvelujen
käyttäjät lisäävät entisestään palvelun tuottamisen toimintaympäristön kompleksisuutta.
Perinteinen ajattelu, jossa terveyspalvelujen tuottaminen ymmärretään yksinkertaisena, lineaarisena toimintojen sarjana, on saanut vastavoimakseen ajattelun, jossa korostuu kompleksisten ilmiöiden moninaisuuden epälineaarinen ymmärtäminen. Tässä
kirjoituksessa terveyspalvelujen tuottamista lähestytään epälineaarisen, kompleksisen
adaptiivisen järjestelmän viitekehyksestä. Tavoitteena on täten avata uudenlainen näkökulma terveydenhuollon organisaatioiden todellisuuteen.
Terveyspalvelujen tuottaminen kompleksisena adaptiivisena järjestelmänä
Terveyspalvelujen tuottamisen monimutkaista järjestelmää lähestytään kompleksisen
adaptiivisen järjestelmän (Complex Adaptive System, CAS) teoreettisesta viitekehyksestä. Se tarjoaa vahvaa teoriataustaa monimutkaisen järjestelmän ymmärtämiseksi.
CAS teoreettisena viitekehyksenä näkee kompleksisuuden systeemin ominaisuutena,
joka syntyy järjestelmän yksittäisten komponenttien vuorovaikutuksen tuloksena.
Tästä seuraa, ettei kompleksisen järjestelmän käyttäytymistä voida ymmärtää järjestelmän rakenneosien yksittäisten komponenttien ominaisuuksien summana.
Monimutkainen adaptiivinen järjestelmä on kokoelma yksittäisiä agentteja, joilla
on vapaus toimia myös ennakoimattomilla tavoilla. Agenttien toiminta on keskinäisessä yhteydessä siten, että yhden agentin toiminta muuttaa toisten toimijoiden toimintaympäristöä. Agentit ovat keskenään epälineaarisesti yhteydessä muodostaen
koko systeemin laajuisia hyvin monimutkaisia verkostoja. Agentit ovat myös keskenään erilaisia eikä yksikään niistä pysty kokonaisuudessaan ymmärtämään järjestelmää. Monimuotoisuus toimiikin agenttien kekseliäisyyden ja improvisoinnin katalyyttinä. Toimijoiden keskinäisen riippuvuussuhteen voidaan katsoa olevan monimutkaisen adaptiivisen järjestelmän perusolemus. Kompleksisen järjestelmän emergenssi
ja itseorganisoituminen yhdessä agenttien keskinäisen riippuvuussuhteen kanssa edellyttävät jokapäiväisten työssä tehtävien toimintojen vaihtelua ja adaptiivisuutta pystyäkseen menestymään monimutkaisessa toimintaympäristössään.
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Pohdinta
Terveydenhuollon organisaatioiden toimintaympäristö, se todellisuus missä palveluja
ja terveyshyötyjä tuotetaan, nähdään sitä valvovien ja ohjaavien valvontaviranomaisten silmissä sarjana yksinkertaisia, lineaarisia toimintoja. Terveydenhuollon organisaatioiden hallinnossakin suhtaudutaan oman organisaation toimintaan usein tarkoin
eriteltävissä olevien koneiston osina. Näin terveydenhuollon toimintaa hallinnoidaan,
ohjataan ja valvotaan kuin se toimisi ja olisi organisoitu samoin kuin liukuhihnan ääressä toimiva teollisuustyö.
Terveydenhuollon todellisuus on nykyään kompleksinen, eikä perinteinen yksinkertaisiin syy-seuraus -suhteisiin perustuva näkemys työn tekemisen todellisuudesta
vastaa tämän terveyspalvelutyön toimintaympäristöä. Näiden kahden eri näkökulman
yhteensovittamattomuus näkyy useissa hallinnon ja valvovien viranomaisten ohjeissa,
säännöissä ja määräyksissä, joita ei työn tekemisen etulinjassa pystytä noudattamaan.
Työn tekemisen etulinjassa, operatiivisessa toiminnassa, menestyminen edellyttää
oman toiminnan jatkuvaa adaptiivisuutta, mitä hallinto usein yrittää omin ohjein saada
estettyä. Terveyspalvelujen tuottaminen ihmisten, teknologioiden ja ympäristön
ekosysteeminä edellyttää uudenlaisen näkökulman ja ymmärryksen esiinmarssia
osaksi työn johtamista, ohjausta ja valvontaa.
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Seija Järvi

Sosiaaliala soteutuu – miten ja millä ehdoilla?
Asiasanat: sosiaaliala, soteuudistus, hyvinvointivaltio

Tätä kirjoitettaessa ei ole varmaa, ehtivätkö sotelait eduskunnan käsittelyyn marraskuun 2018 aikana ja miten näiden ns. emolain, valinnanvapauslain ja tuottajalain käy
tuossa käsittelyssä. Varmaa ei ole kovin moni muukaan asia. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt ongelmallisena, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on edetty varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa
lainsäädäntöä (Valiokunnan lausunto 2018). Sosiaalialan koulutuksen kannalta myös
Lapin amkin toimintamalliuudistus ja sisäinen uudelleenorganisoituminen, tilajärjestelyt ja laajeneva LUC-yhteistyö raamittavat hyvinvointialan korkeakoulutuksen kehittämisen suuntia. Artikkelin tarkoitus on virittää pohdintaa siitä, onko sosiaalialan
amk-koulutus sotesopan kokki vai sen toimeenpanon hiljainen ja hiutuva patakinnas?
Sote valmistetaan integraatioliedellä
Ehtivät sotelait tai ei, sote-integraatio tulee joka tapauksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluja on kansainvälisestikin integroitu monin tavoin ja eri asteisesti, meillä on valittu
vaikein ja ”kallein” tapa (ks. Munday 2007, 31, 85) kun ”Sote –integraatiota tarvitsevien tarpeisiin yritetään vastata integroimalla koko järjestelmä” (Lehtonen ym.
2018, 85) maakuntauudistuksineen. Näin mittavaa kertamuutosta ei aiemmin ole toteutettu missään muualla. Palvelujärjestelmän konkretisoitumiseen liittyy myös valmisteltavana oleva lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Lainsäädännön arviointineuvosto 2018).
Sosiaalipalveluissa vertikaalinen integraatio tarkoittaa palvelujen kansallista, alueellista ja paikallista yhteensovittamista, horisontaalinen kahden tai useamman, samalle tasolle kuuluvan, eri profession tai organisaation yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Sekä vertikaalista että horisontaalista integraatiota voidaan toteuttaa eri
asteisesti ja se voi perustua varsin erilaisiin verkostomalleihin (Antikainen ym. 2018,
1-6.) Useimmat meistä ottavat mielellään integraation hyvät puolet kuten asiakaslähtöiset palveluprosessit, monialaiset osaavat verkostot sekä mahdollisuuden löytää
joustavia ratkaisuja ja uusia innovaatioita sektorirajojen haittaamatta. Mutta niiden
ohessa saamme paljon muutakin.
Maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmaa vastuutoimijoineen, sisältöineen ja aikatauluineen on päivitetty syyskuussa 2018 (Toimeenpanon
runkosuunnitelma 2018-2021). Uudistusta on kirittänyt hallituksen ohella vahvasti
Sitra, esim. Soteuttamo -toimintamallin ja ministeriön kanssa laadittujen sotepalvelupakettien välityksellä. Jatkossa yritykset ja järjestöt tulevat entistä vahvemmin osaksi
julkisesti rahoitettua palvelujärjestelmää. (Vahti 2018.) Tältä osin integraatio tarkoittaa eri palveluntuottajien asettamista samalle viivalle.
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Vahventuva monituottajamalli haastaa myös koulutuksen. Sosiaalialan työn reunaehdot muuttuvat, kun sote-uudistus muokkaa sosiaalialan palveluiden organisoitumista ja osaamistarpeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja toimintakulttuurien odotetaan yhtenäistyvän hallinnon viitekehyksen myötä ja koulutuksella nähdään tässä integroitumisessa merkittävä rooli (Martin ym. 2018, 84). Tarkempaa yhtenäistä käsitystä toteuttamisessa tarvittavan koulutuksen sisällöistä tai tulevista osaamistarpeista ei vielä ole (Piirainen ym. 2018, 47–48, 70) mutta kysyntää uumoillaan
ainakin hallinto-, kehittämis- ja johtamisosaamiselle (Viinamäki ym. 2018; Lehto
2018, 48). Järjestelmän monimuotoistuessa myös palveluohjauksen osaamisen tarve
kasvaa.
Kun sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota syvennetään, aloja fuusioidaan ja
niiden järjestelmiä yhtenäistetään toisiinsa sopiviksi, ohjataan samalla professioiden
kehitystä. Tätä koskeva julkinen keskustelu on koskenut lähes yksinomaan terveyspalveluja (ks. Junnila, Hietapakka & Whellams 2016; Kangas & Kalliomaa-Puha
2018) Koko sosiaalialan asemoituminen sotessa, muutoin kuin terveydenhuollon kylkiäisenä, on jäänyt hämäräksi. Sosiaalialan rooli uudistuksessa on näyttäytynyt lähinnä perhe- ja sotekeskusten tulona, joista jälkimmäisiin jää hallituksen tarkennetunkin esityksen mukaisesti sosiaalipalveluista vain neuvonta ja ohjaus. Lisäksi maakunnalla on velvollisuus jalkauttaa niihin sosiaalityön osaamista. (Asiakkaan valinnanvapaus … 2017; Saarikko 2018.) Mitä ovat lähipalveluina toteutuvat julkisesti tuotetut
(onko niitä) sosiaalipalvelut ja mikä sosionomien paikka jatkossa on esimerkiksi palveluohjauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa, jää nähtäväksi.
Tarkemmin ei sosiaalipalvelujen tilaa ole suurelle yleisölle avattu vaan sosiaalialan
ja sen tulevien kehittämisrakenteiden paikka uudistuksen kokonaisuudessa on avoin.
(Valtioneuvosto 2018, 31–36; Martin ym. 2018, 85, 91). Aikoinaan sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittivät, että integraatiosta huolimatta olisi perustettu rinnakkaiset
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kehittämisyksiköt (Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien … 2013). Nyt integraation toteutuessa on ollut epäselvyyttä sosiaalialan
osaamiskeskusten roolista ylipäätään (Piirainen ym. 2018, 43, 49) ja huolta siirtymävaiheen rahoituksen turvaamisesta (Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat 2018).
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi mutta kunnille jää
vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Jatkossa keskeinen työkalu maakuntien seurannan, arvioinnin ja ohjauksen osalta on STM:n ja THL:n valmistelema indikaattoriaineisto. Indikaattorit painottuvat terveydenhuoltoon sekä lastensuojelussa havaittuihin huoliin ja toimenpiteisiin (Arvioinnin harjoitus 2018).
Maakunnille tulee oma kannustinkertoimensa rahoituslakien mukaisesti, kuntien rahoitukseen vaikuttaa jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden
lisäosa eli ns. HYTE-kerroin. Sen suuruus määräytyy prosessi- ja tulosindikaattoreiden perusteella. (HYTE-kerroin … 2018.) Tulosindikaattoreilla mitataan muutosta
väestössä. Mutta onko tietyn kunnan nuorisotyöttömien, toimeentulotukiasiakkaiden
tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä seurausta nimenomaan kunnan toimista,
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niiden puutteellisuuksista tai edes kunnan ratkaistavissa vai heijastavatko ne yhteiskunnan yleisiä kehitys- ja keskittymistrendejä sekä alueellisen eriarvoistumiskehityksen jatkumista?
Täällä Lapissa sosiaalihuollon ammattilaiset haluaisivat säilyttää sosiaalihuollon
palvelut kuntien alueella, lähellä ihmisten arkea (Martin ym. 2018, 78). Hyvin toimivien yhteistyörakenteiden pirstoutuminen nousee esille myös hyvinvointi- ja sivistyssektoreiden soten jälkeistä yhteistyötä kartoittavassa raportissa (Antikainen ym. 2018,
1–2). Valinnanvapauslaista annetuissa lausunnoissa muistutetaan, että monet lasten,
nuorten ja perheiden käyttämät palvelut ovat pääosin muita kuin sotepalveluita; (varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen opetus, nuorisotyö, vapaa-ajan harrastukset,
kulttuuri) eikä pelkkää sote-palveluiden integraatiota pidetä riittävänä tältä kannalta.
Sote-integraatiossa puolestaan arveluttavat palveluiden hajautuminen eri tasoille ja
monituottajajärjestelmän pelätään sirpaloivan palvelujärjestelmää. (Tammes & Haavisto 2018, 28.)
Suurustetaan digitalisaatiolla ja markkinoistetaan
Jatkossa tekoäly ja muut teknologiset innovaatiot ovat keskeinen osa palvelua ja sen
tuottamistapaa (Tevameri 2018b, 14). Robotisaatio tuo kustannussäästöjä ja joskus
jopa madaltaa avunhakemisen tai osallistumisen kynnystä eikä sosiaalialakaan ei välty
kohtaamistyön monimuotoistumiselta (Arene 2017; Kilpeläinen & Sälevä 2017;
Share & Pender 2018; Nikander ym. 2017) mutta voiko se itse vaikuttaa tulevien palvelujen muotoutumiseen ja kehittää palveluja omista lähtökohdistaan?
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ”Uudet palveluratkaisut valitaan asiakasta
- ei teknologiaa – ajatellen”, ts. digitaaliset ratkaisut eivät korvaa henkilökohtaista
kontaktia vaan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus taataan kaikissa palvelukanavissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018, 14, 17). Samaan aikaan valtioneuvoston
kärkihanke pyrkii saamaan julkiset palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi (Asettamispäätös 2016). Julkista sektoria koskeva saavutettavuusdirektiivi takaa verkkopalvelujen
saavutettavuuden mutta miten käy kuntien ylläpitämille sosiaalipalveluille? Ovatko
ne jatkossa maakunnan tilaamia mutta yritysten ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja?
Soteuudistuksessa halutaan edistää kansallisesti ja alueellisesti ennen kaikkea
markkinoiden toimivuutta ja monituottajuuden syntymistä, joten soten toimeenpano
edellyttää järjestäjiltä paitsi soten myös markkinamekanismin ymmärtämistä (Tevameri 2018b, 42–47, 56). Osa maakunnista on ollut kiinnostunut tulosperusteisista rahoitussopimuksista, vaikuttavuusinvestoinneista eli ns. SIB-mallista, allianssimallista
tai SGEI-menettelyn mukaisesta palveluvelvoitteesta keinoina taata palvelujen toteutuminen ja saavuttaa integraation avulla vaikuttavuutta. Siksi niihin perehtymistä on
toivottu sote- ja makutoimijoiden oppaisiin ja johtamiskoulutukseen (Brax 2018, 69–
70).
Valinnanvapausjärjestelmä mahdollistaa edelleen itsensä rinnalla aivan tavanomaisen markkinatoiminnan (Hallituksen esitysluonnos 2017, 71) eli yksityisellä rahoituk-
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sella ostettavat sote-palvelut säilyvät maakunnan tarjoamien rinnalla jatkossakin. Ennaltaehkäisevissä terveydenedistämiseen ja hyvinvointiin liittyvissä palveluissa nähdään uusi suuri markkinapotentiaali. Keskikokoisen kasvuhaluisen sotekeskuksen tuloista on ennakoitu yli 1/3 koostuvan muista kuin sotekeskuksen palveluvalikkoon
kuuluvista palveluista. Sotemarkkinat kiinnostavat myös kansainvälisiä toimijoita ja
ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä on lisääntynyt vuosien 2014–2016 välillä 97
%. (Tevameri 2018a ja Tevameri 2018b; Brax 2018).
Suurilla yksityisillä ketjuilla on jo nyt hallussaan valtaosa joidenkin alueiden terveyspalveluista. Niillä uskotaan olevan hyvät edellytykset tuoda markkinoille myös
tulevia sote-keskuksia – siitäkin huolimatta, että yksityisellä sektorilla ei ole kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon integroidusta toimintamallista. (Hiltunen 2017,
32–33.) Tähän kytkeytyy kysymys siitä, mitä sosiaalihuollon palveluja sote-keskuksiin lopulta tulee ja oheneeko sosiaalialan rooli sen omalla substanssialueella eli onko
lähellä asiakasta pääasiassa vain terveydenhuollon palveluja. Toinen kysymys koskee
julkisen toimijan (palvelujen tuottajana) ja järjestöjen selviytymistä sotemaku-markkinoilla, kun soteuudistukselta odotetaan suuria liiketoimintamahdollisuuksia ennen
kaikkea yrityksille.
Yksityisten yritysten ennakoidaan saavan sote-uudistuksessa kasvua niin sote-keskusten (700 milj.), asiakasseteleiden (1,6 mrd) kuin henkilökohtaisen budjetin (1,5
mrd) kautta (Kauppalehti 2018). Vuonna 2017 sote-alan yrityksistä (joita oli yhteensä
18 478) oli terveyspalvelualan yrityksiä n. 5/6. Sosiaalipalveluista tuotetaan jo 32 %
yksityisesti. (Tevameri 2018b, 11–16). Viiden vuoden päästä sosiaalihuollon palvelujen osuudesta vähintään puolen ennakoidaan olevan yksityisten markkinaosuutta (Valinnanvapauslain vaikutusarviointiin liittyvien … 2017).
Myös työvoimapalvelut siirtyvät markkinoille maakuntaan tulevien kasvupalveluiden ohjauksessa. Tätä monien viranomaispalvelujen luovuttamista yksityisille toimijoille on kritisoitu mm. Työttömien keskusjärjestössä ja Kuntaliitossa (Niilola 2018).
Kuntaliiton mielestä kunnilta ei pitäisi poistaa oikeutta toimia palveluiden tuottajina,
mikä on ollut niiden perustehtävä (Tainio 2018). Kilpailutukset ja konkurssit vaikuttavat myös soteuudistuksen jälkeen asiakkaiden asumisen tai palvelujen jatkuvuuteen.
Sotepalvelujen alan yrityksissä on ollut kuluvan vuoden osalta jo syyskuussa 54 konkurssia mikä on enemmän kuin koko vuonna 2017 (Tevameri 2018b, 49). Asumispalvelujen kilpailutus pakottaa asukkaat pois kodeistaan sen mukaan kuka kilpailutuksen
voittaa. Huutolaisuus näyttää palanneen uudessa muodossa.
Maistetaan?
Kaikki eivät haluaisi maistaa. Monilla tahoilla on alettu epäillä koko sote- ja maakuntauudistuksen järkevyyttä. Keväällä 2018 toteutetussa kyselyssä alle puolet (43%)
kunnanvaltuutetuista piti valmiuksia soteuudistuksen toteuttamiseen hyvinä tai erittäin hyvinä (Kuntalehti 2018). Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on ollut kansainvälisesti tehokas ja uudistuksen tuomia lisähyötyjä on kyseenalaistettu (Rainio,
Lehtonen & Vuorento 2018, 37–38.) Vuoden 2018 sosiaalibarometrissa enää joka kolmas kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista piti uudistusta kokonaisuutena hyvänä. Yli
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puolet uskoi uudistuksen lisäävän eriarvoisuutta ja monimutkaistavan entisestään palvelujärjestelmää. Vain suurten yritysten uskottiin hyötyvän. (Näätänen & Londén
2018, 108.) Suuret yritykset ovatkin kasvattaneet liikevaihtoaan vuodessa yli 21 %.
Niiden liikevaihto on suurempi kuin kaikkien mikroyritysten yhteensä, vaikka jälkimmäisiä on alan yrityksistä lähes 95 % (Tevameri 2018b, 22.)
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperin mukaan soteuudistus siirtää voimavaroja palveluista hallintoon ja heikentää etenkin sosiaalipalveluja (Laurinolli 2018). Professori Anneli Anttonen (2016, 7) katsoo sekä
sosiaalipalveluille ominaisen läheisyyden periaatteen että hyvinvointivaltion kansanvaltaisuuden periaatteen väistyvän liiketaloudellisuuden ja keskusjohtoisuuden korostuessa. Emeritaprofessori Briitta Koskiahon (2018, 27) mielestä vaarana on ”monopolien, oligopolien, kartellien tai muiden hyvä veli -verkostojen muodostuminen sekä
etuoikeuksien antaminen suurille yrityksille sen jälkeen, kun nämä ovat nitistäneet
pienet kilpailijansa”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos epäilee uudistuksen heikentävän kansalaisten alueellista yhdenvertaisuutta, koska maakuntien edellytykset uudistuksen toteuttamiseen ovat erilaiset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018) ja valtioneuvostokin myöntää, että asiakas voi valita ainoastaan, jos alueella on palvelutarjontaa, mistä valita. (Valtioneuvosto 2018, 24-26). Haasteita ennakoidaan myös ns. yhdyspintapalvelujen (esim. sivistys- ja hyvinvointipalvelut) yhdenvertaisen saatavuuden ja työvoiman saatavuuden toteutumisessa (Antikainen ym. 2018, 14).
Ylipäätään uudistuksen tuloksena syntyvää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää luonnehditaan vaikeasti ohjattavaksi ja sen katsotaan suosivan kansalaisia, joiden
toimintakyky on riittävä järjestelmän tuomien mahdollisuuksien hahmottamiseksi
(Lehtonen ym. 2018, 78, 84–85). Maksukyvyn pelätään muodostuvan tärkeämmäksi
palvelun saamisen periaatteeksi kuin tarve kun osa asiakkaista voi ostaa tarvitsemaansa lisäpalvelua, osa ei. Pelätään myös, että palvelun tuottaja voi alkaa suosia
maksavia asiakkaita tai lisäpalvelusta voi tulla yrityksen tärkein tuote. Palvelujärjestelmät monimutkaistuvat ja vastuuta siirretään palvelua tarvitsevalle asiakkaalle. On
kysytty, tehdäänkö sotea keskiluokkaisen äänestäjän ja yksityisten yritysten ehdoilla
(Anttonen 2016, 5–6.) ja kenen valinnanvapautta sillä tosiasiallisesti lisätään? (Kalliomaa-Puha 2017, 18).
Mitä tuli syötyä eli kurkistus soten ainesosiin
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjataan politiikalla ja politiikka on ideologista toimintaa. Kun vallitsevat ideologiat muuttuvat, hyvinvointijärjestelmätkin muuttuvat. Tällä
hetkellä olemme luopumassa universalismin perusperiaatteista. Sote- ja sosiaaliturvauudistuksilla sekä yksilön vastuun korostamisella toimeenpannaan uusliberalistista
ajatusta minimoida valtio ja pitää hyvinvointietuudet mahdollisimman pieninä (ks.
Selkälä 2013, 196). Yhdenvertaisuus ja puolueettomuus eivät enää ohjaa julkisesti
järjestettäviäkään palveluja vaan 1990-luvulta lähtien ne on kytketty taloudelliseen
tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Julkiseen sektoriin kohdistuneet leikkaukset sekä
ideologiset muutosprosessit ovat muuttaneet julkisen sektorin työn organisointia kun
mallia on haettu markkinasektorin johtamisopeista (Mänttäri-van der Kuip, Tammelin
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ja Anttila 2018, 233). Sote-uudistus muuttaa vielä oleellisemmin hyvinvointivaltion
rakenteita vahventamalla markkinoita ja luomalla uudenlaisen suhteen kansalaisen,
valtion ja markkinoiden välille: väestön taloudellinen potentiaali halutaan maksimoida ja kansalaiset nähdä yhä enemmän kuluttajina. (Kivelä 2018, 63; KPMG ja
Mowat Centre 2016, 5.)
Ideologiasiirtymän taustalla on globaali kehitys, jossa pelkistetysti on kyse siitä,
että pääomien nopeat liikkeet kiristävät kilpailua ja luovat paineita karsia työntekijöiden oikeuksia ja sosiaaliturvaa. Muutos murentaa etenkin edistyneimpiä hyvinvointivaltioita, joissa julkinen sektori ohenee ja valtio ryhtyy tukemaan yksityistä palvelutuotantoa samalla kun kansalaisten omaa vastuuta lisätään (Gilbert 2015, 5-7.) Ilmiö
on kansainvälinen ja aiheuttaa huolta sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta, ylipäätään sosiaalisen ”paikasta” uuden hallinnan eetoksen käynnistäessä reformeja yritysmaailman ideologialla (esim. Harlow 2008).
Meneillään olevaa pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin alasajoa ja laajamittaista
palvelujärjestelmän yksityistämistä ideologiseen muutokseen liittyen on kuvattu
muun muassa näin
In the past two decades, we have witnessed transformations in ideology that
have made it difficult to see anything but individuals in society, and structures
have become more invisible. Consequently, what once were understood as societal problems are increasingly perceived as an aggregate of individual conditions. (Levin, Haldar & Picot 2015).
Hyvinvointivastuiden yksilöllistyminen on havaittavissa kaikissa länsimaissa. Silti
sen tausta ja rakenteet otetaan annettuina, yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämisessä
rakenteelliset teoriat ovat tulleet epämuodikkaiksi (Levin, Haldar & Picot 2015). Valtavat julkisten palvelujen markkinat tarvitsevat valtiota vain avaamaan ovet käynnistyäkseen mutta pohjoismaisen mallin hyvinvointivaltiota ihmisystävällisenä menestystarinana ne eivät tarvitse. Valtiota tarvitaan vain takaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja sosiaaliturvan säilyminen. (Sipilä 2016.)
”Jos joskus sosiaalipolitiikan päämääränä oli ihmisten markkinariippuvuuden
vähentäminen, niin nyt julkisesti suorastaan tuetaan markkinoiden levittäytymistä sosiaalipolitiikan ydinalueille. Kyseessä on perustavanlaatuinen politiikan suunnanmuutos.” (Halmetoja 2016, 126.)
Kuvaan kuuluu myös palvelujen keskittyminen väestörikkaille alueille ja kasvukeskuksiin. Tämäkin ilmiö on kansainvälinen ja siitä seuraa usein palvelujen heikentyminen tai loppuminen syrjäseuduilla (ks. Eythórsson ja Karlsson 2018).
Markkinaistuminen muuttaa oleellisesti myös sosiaalialan työmarkkinoita. Emeritusprofessori Juhani Lehdon (2018) mukaan hallituksen esitys läpikapitalisoi koko
sosiaali- ja terveydenhuollon. Lehto on huolissaan paitsi sote-järjestelmän solidaarisuudesta yleisesti myös sote-alan keskinäisestä solidaarisuudesta. (Lehto 2018, 48–
49.) Integraation riskeihin kuuluu epätasainen vallan jakautuminen. Historiallisesti
tämä on tarkoittanut terveydenhuollon, etenkin lääkärikunnan, vahvempia vaikutusmahdollisuuksia sosiaalihuoltoon nähden. (Munday 2007; van Duijn ym. 2018; Mutka
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ja Satka 2018.) Muutokseen sitoutumista häiritsee epäselvyys eri substanssialojen
asemasta ja pelko ”oman” roolin rapautumisesta. Tulevan soteuudistuksen terveydenhuoltopainotteisuus on saanut sosiaalialan asiantuntijoita kysymään oman roolinsa perään (Nikander ym. 2017, 12).
Sosiaaliala on jäänyt katveeseen sote-keskustelun painottuessa terveydenhuollon
järjestelyihin (Martin ym. 2018, 84-85). Vaikka sosiaalialan tutkimus on erilaista kuin
terveysalalla, pyritään soteuudistuksen myötä rakentamaan yhtenäistä toimintakulttuuria myös tutkimukseen ja sosiaalialalle omia ”käypä sosiaalityö” -suosituksia (ks.
myös Martin ym. 2018). Sosiaalipalvelujen vaikuttavuutta tulisi voida arvioida sosiaalialan omista lähtökohdista käsin. Usein ”näyttö” saadaan viiveellä ja ”vaikuttavuus” on todennettavissa vasta vuosien päästä, ei välittömästi mitattavissa.
Kuluvana syksynä on asetettu työryhmä laatimaan sosiaalityön tiekarttaa ja toimenpideohjelmaa (Asettamispäätös 2018). Toivottavasti sosionomikoulutus huomioidaan
siinä paremmin kuin varhaiskasvatuksen tiekartassa (Karila ym. 2016), joka oli yhden
eturyhmän laatima esitys mutta vietiin lakimuutoksilla läpi. Sosiaalialan koulutukselle koulutusalana mutta myös ammattikorkeakouluille yleisesti korkeakoulutuksen
järjestäjinä ja aluepoliittisina toimijoina tällä on tuntuvia seurauksia, sillä suuri osa
sosionomiopiskelijoista on tähdännyt lastentarhanopettajan tehtäviin. Näyttääkin
siltä, että sosiaalialan koulutus joutuu hakemaan jälleen paikkaansa sekä suhteessa
terveydenhuoltoon että yliopistojen varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön koulutuksiin.
Taloudellisesti orientoituneen toimintaympäristön säästö- ja tehokkuusvaatimukset,
kontrolli ja arviointi eli ns. organisatorinen tilivelvollisuus on ristiriidassa myös sosiaalialan omien ammattieettisten vaatimusten kanssa. (Mänttäri-van der Kuip 2013,
16.)
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene toteutti vuonna 2017 selvityksen,
jossa kartoitettiin ammattikorkeakoulujen sosiaalialan profiileja sekä asiantuntijanäkemyksiä sosiaalialan muutoksesta ja osaamistarpeista. Sosionomien osaaminen
todettiin laaja-alaiseksi ja monitieteiseksi. Oppiminen tapahtuu moniammatillisissa
oppimisympäristöissä, tietoperusta rakentuu yhteiskunta- ja käyttäytymistieteille.
Koulutuksen ainutlaatuisena vahvuutena pidettiin sen laaja-alaista ja moniulotteista
sosiaalialan osaamista yhdistettynä substanssispesifiin erityisosaamiseen. Tämän katsottiin vastaavan hyvin työelämän vaatimuksiin laadukkaasta sosiaalialan työvoimasta. (Arene 2017, 5, 11.) On sääli, jos tämä laaja osaaminen pelkistyy jatkossa
huoli-indikaattoreihin ja sosiaalipalvelujen universaali eetos haihtuu ja vaihtuu kontrolliin ja mittaamiseen.
Yhteiskuntaa selittävät nykyisin sosiologien sijaan taloustieteilijät taskulaskimineen (Palmolahti 2017). Tulevassa rakenteessa pärjätäkseen sosiaalialan asiantuntijan
tulisi osata oman substanssinsa lisäksi palvelujen tilaaminen, koordinointi, kustannusten laskenta ja vaikuttavuuden arviointi, hänen tulisi tunnistaa sosiaalihuollon tehokkuuden ja tilivelvollisuuden vaateet. Toisin sanoen sosionomien tulisi osata puhua
bisnestä. Mutta tulisiko sosionomien osata hahmottaa myös palvelujen järjestämisessä
tapahtuneet rakenteellisten perusoletusten muutokset ja osata ainakin jossain määrin
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kyseenalaistaa bisneksen tunkeutuminen hyvinvointipalveluihin? (ks. Järvi 2018).
Minkälaista yhteiskuntaa, ketä varten ja kenen ehdoilla rakennamme?
Millä tavoin koulutuksen tulisi taivuttaa itseään tulevaan uudistukseen, jos ja kun
koko uudistus on karannut omille teilleen eikä kukaan tunnu tietävän mihin se on menossa? Kansainvälisesti pidetään välttämättömänä sosiaalialan itsenäisyyden ja oman
identiteetin säilyttämistä palvelujärjestelmiä kehitettäessä ja sujuvia palvelupolkuja
asiakkaille mietittäessä (esim. BASW 2016). Koulutuksen osalta tämä edellyttänee
sitäkin, että opiskelijat saavat sosionomikoulutuksen aikana eväitä tunnistaa myös yhteiskunnan sosiaalista järjestystä, hyvinvointiin liittyviä yhteiskunnallisia tekijöitä ja
arkisen asiakastyön taustalla vaikuttavia ideologisia muutoksia. Tällöin he eivät ota
asiantiloja täysin ”annettuina”, väistämättöminä ja muuttumattomina vaan voivat
omalta osaltaan ja aikanaan tulevina sosiaalialan asiantuntijoina vaikuttaa nykyisiin
ja tuleviin rakenteisiin, palvelujärjestelmiin ja toimintatapoihin. Tulevaisuuden sosiaaliala voi ottaa ohjat käsiinsä, elää ja hengittää!
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Maakuntarajat ylittävän sote-ammattilaisuuden äärellä
Käynnissä oleva sote-muutos ja siihen liittyvä julkinen keskustelu on haastanut monella tavalla myös koulutusorganisaatiot tarkastelemaan sitä, minkälaisia valmiuksia
opiskelijat saavat opintojensa aikana pärjätäkseen tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Sote-muutoksen myötä palveluihin syntyvä uusi sosiaalinen järjestys edellyttää myös
koulutukselta erilaiset näkökulmat huomioivaa sekä annetun ja totutun ylittävää ja sitä
haastavaa tarkastelua. Koulutuspoliittiset valinnat ja käytännöt limittyvät laajempaan
yhteiskuntapoliittiseen kontekstiin, jossa keskeiseksi nousee myös uusien sote-ammattilaisten osaaminen suhteessa lainsäädäntömuutoksiin ja asiakkaiden perusoikeuksien toteutumiseen.
Kangasniemi ym. (2018) toteavat, että sosiaali- ja terveydenhuollolle asetetun yhteiskunnallisen tarkoituksen saavuttaminen edellyttää paitsi vahvaa ammattialakohtaista substanssiosaamista, niin myös palvelunkehittämisosaamista ja yhteistoiminnan
muutososaamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa korostuu tarve ammattilaisten sosiaalisiin taitoihin sekä kokonaisuuksien ja hyvinvointipalveluiden hallintaan (ml.). Sosiaalialan opetustyössä opiskelijoilta suoraan tuleva palaute koskien käytännön työharjoittelukokemuksia kuin myös oma työelämäyhteistyön pohjalta syntynyt näkemyksemme tukee arviota, jonka mukaan myös koulutuksessa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja uudenlaisia yhteistyön käytänteitä. Olemme
mieltäneet tämän niin, että uudenlaisia yhteistyön ja vuoropuhelun foorumeita on synnytettävä ja katsottava asioita myös oman boksin ulkopuolelta. Aina tämä ei vaadi
järeitä järjestelyjä tai rakenteita, vaan ainoastaan oivalluksen, että näin voi ja saa
tehdä. Tätä tavoitetta jalostaessamme lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että opiskelijan näkökulmasta on tärkeää saada kokemusta jo opintojen aikana monialaisesta yhteistyöstä ja ammatillisen dialogin syntymisestä silloinkin, kun sille ei ole olemassa
olevia rakenteita tai opittuja käytänteitä.
Keväällä 2018 työskentelimme eri ammattikorkeakouluissa, mikä ei kuitenkaan
katkaissut kollegiaalista yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Spontaanina ideana yhteisten
kahvipöytäkeskusteluiden tuloksena saimme idean yhdistää kaksi eri opintojaksoa,
jotka oli aikataulutettu yhtä aikaa suoritettaviksi Lapin ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa. Opintojaksot olivat sisällöiltään ja osaamistavoitteiltaan erilaisia, mikä oli
yhteistoteutuksen suunnittelun kannalta haaste, muttei kuitenkaan este. Maantieteellinen välimatka eri korkeakoulujen välillä on yli 400 kilometriä, minkä johdosta yhteiset oppitunnit järjestyivät verkkopedagogiikkaa hyödyntäen. Aiempi kokemuksemme
yhteisopettajuudesta oli suunnittelutyön onnistumisen ja toteutuksen kannalta tärkeää,
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sillä myös opettajana uusien toimintatapojen haltuunotto on haasteellista ja edellyttää
avointa vuoropuhelua. Olemme julkaisseet (Järvi, Kuosmanen & Kynkäänniemi
2015) artikkelin aiemmista kokemuksistamme yhteisopettajuudesta ammattikorkeakoulussa. Näkemyksemme tuolloin ja edelleen on ollut, että sosiaalialan opintojen aikana kehittyvä asiantuntijuus on paitsi henkilökohtaista, myös kollektiivista. Toisilta
oppiminen edellyttää oppimiskumppanuutta tukevien toimintamuotojen ja rakenteiden luomista.
Kevään 2018 kokeilussa halusimme tarjota sosiaalialan opiskelijoille foorumin tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä kahden eri opintojakson avaamista horisonteista.
Oman mausteensa antoi seikka, ettei opiskelijoilla ollut aiempaa kokemusta Adobe
Connect –ohjelman käytöstä, eivätkä opiskelijamme tunteneet toisiaan ennestään. Ensimmäisen opetuskerran aikana tuli myös selvästi ilmi, etteivät opiskelijat olleet tietoisia ammattikorkeakoulujen tarjoamista eroista ja yhtäläisyyksistä sosiaalialan opetussuunnitelman osalta tai alueellisesti puhuttavista kysymyksistä. Sekä Seinäjoella
että Kemissä ammattikorkeakoulu on vahva alueellinen toimija, joka kerää opiskelijoita yhteen pääosin lähialueilta. Tästä lähtökohdasta tarjoutui kiinnostava mahdollisuus tarkastella samoja ilmiöitä sekä omasta paikallisesta että toisen alueen perspektiivistä sekä arvioida niiden yhtäläisyyksiä ja eroja.
Lapin ammattikorkeakoulussa tarkasteluikkuna avattiin nuoriso- ja aikuissosiaalityön opintojaksolta. Kyseessä oli toisen opiskeluvuoden vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin lukeutuva seitsemän opintopisteen kokonaisuus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa hahmottaa nuoriso- ja aikuissosiaalityöhön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Tavoitteen toteuttamiseen sopi hyvin, että tarkastelisimme
ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita sekä sosiaalialan kannalta kiinnostavia toimintamuotoja niin Kemin kuin Seinäjoenkin alueella.
Seinäjoella toteutettava opintojakso käsitteli viestintää ja mediaa sosiaalialan
työssä. Opintojakson tavoitteena on tunnistaa median ja viestinnän yhteiskunnallinen
merkitys sosiaalialan eri toimintojen näkökulmasta. Opintojaksolla opiskelija harjaantuu käyttämään median mahdollisuuksia valtaistavassa sosiaalityössä soveltaen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoja. Opintojakso kuuluu loppuvaiheen
opintoihin, eli opiskelijoiden osaaminen ja näkemys sosiaalialasta on jo syventynyt
tietoperustaopintojen ja käytännön työkokemuksen ja -harjoitteluiden myötä. Opintojakson opintosuoritteena oli ilmiöpohjainen analyysi, jossa opiskelijat pääsivät tarkastelemaan valitsemaansa ilmiötä ja pohtimaan, miten oman näkökulman voisi viestiä
vaikuttavasti. Opetuksessa ennen pienryhmätyöskentelyä käsittelimme virallisen tiedon, toisen tiedon ja vastapuheen (ks. Juhila 2004) eroja ja merkityksiä sosiaalialan
näkökulmasta, mikä rohkaisi opiskelijoita myös ”toisin tietämiseen”.
Ajankohtaisten ilmiöiden yhteistarkastelu kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä otettiin opiskelijoiden keskuudessa vastaan myönteisesti. Yhteisen luennon ja
ohjeistuksen jälkeen opiskelijat valitsivat pienryhmissä tarkasteltavan aiheen kiinnostuksensa mukaan. Useista vaihtoehdoista aiheiksi valikoituivat alueellinen eriytyminen ja sen ilmenemismuodot Kemissä/Seinäjoella, etsivä työ Kemissä/Seinäjoella,

40

työpajatoiminta Kemissä/Seinäjoella, vihapuhe ja radikalisoituminen Kemissä/Seinäjoella, mielenterveyspalvelujen saatavuus Kemissä/Seinäjoella ja riippuvuusongelmat
Kemissä/Seinäjoella. Opiskelijat saivat rajata näkökulmaansa haluamiinsa painotuksiin. He saivat myös vapauden määritellä, miten tutkivat aihettaan (hyödyntävät tutkimustietoa, ilmiöstä kirjoitettuja artikkeleita ja muuta media-aineistoa, puhelinhaastatteluja, tutustumiskäyntejä ja niin edelleen.) He myös sopivat itse, miten pitävät yhteyttä toisiinsa Kemin ja Seinäjoen välillä sosiaalisen median kanavia, verkkopalveluita ja sähköpostia hyödyntäen ja miten työstävät aihettaan (esim. GoogleDocs, Office365) prosessin aikana. Molemmissa ammattikorkeakouluissa opintojaksot etenivät muutoin itsenäisesti, eli yhteistoteutus oli vain osa molempien opintojaksojen suorittamista. Opintojaksojen alussa ja lopussa kokoonnuimme yhteiselle foorumille ACyhteyden kautta, jota varten olimme tehneet yhteiset diakoosteet molemmille kerroille.
Opiskelijat lähtivät mielellään tämänkaltaiseen kokeiluun ja yhteinen loppuseminaari verkossa onnistui hyvin. Opiskelijoiden tottumattomuus työskentelyyn AC-tilassa näkyi jonkin verran ylipitkinä esityksinä annetusta aikatauluohjeistuksesta huolimatta. Opiskelijat kuitenkin pääsääntöisesti pitivät verkkotyöskentelystä ja toivoivat
yhteistoimintaa ammattikorkeakoulujen välille jatkossakin. Ryhmätöiden aiheita
luonnehdittiin ajankohtaisiksi ja mielenkiintoisiksi ja samojen ilmiöiden ”katsominen” toisen alueen tilanteeseen peilaten antoi uusia näkökulmia ja toi tervetullutta
vaihtelua tavanomaisiin oppitunteihin. Monen mielestä yhteisiä tunteja olisi voinut
olla reilusti enemmänkin.
Palautteena Kemin opiskelijat tekivät yhden reflektiotehtävän Moodleen tästä opintojakson osasta, mikä toteutui Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Kuten yleensäkin tämänkaltaisissa ryhmätöissä, koettu aktiivisuus ja työpanos vaihtelivat. Koska
opiskelijat olivat molemmissa ammattikorkeakouluissa päiväryhmien opiskelijoita,
kaikilla ei ollut toimivia välineitä ja tekniikan ajoittainen toimimattomuus turhautti
opiskelijoita. Alkuvaikeuksien jälkeen yhteydet kuitenkin pelasivat varsin hyvin.
Yllätyksenä kokeilun aikana nousi esiin se, miten monen opiskelijan mielestä verkkovälitteisesti keskustelu tai esillä oleminen tuntui haasteelliselta ja vaativalta, vaikka
digiosaamista painotetaan valtavasti ja myös kouluttajina herkästi oletuksemme on,
että nuoremmat sukupolvet käyttävät sosiaalista mediaa ja erilaisia verkkopalveluita
ongelmitta. Kehittämisideana opiskelijat toivoivat mahdollisuutta päästä tutustumaan
AC-tilaan etukäteen, sillä osalle verkossa työskentely oli aivan uutta. Sosiaalialan
opintojen aikana opiskelijat myös ryhmäytyvät tiiviisti, mikä saattaa vaikuttaa siihen,
miten pienryhmätyöskentelyn toteuttaminen entuudestaan tuntemattomien kanssa
tuntuu haasteelliselta ja samalla juuri se kiehtoo ja siihen uskaltautumisessa koetaan
uusien ikkunoiden avautuvan. Opettajan näkökulmasta vaikuttikin siltä, että yhteistoteutuksen aikana opiskelijat oppivat paljon muutakin kuin opintojaksojen varsinaisiin
osaamistavoitteisiin liittyviä asioita.
Sote-muutoksen sisältö ja aikataulu on elänyt koko nykyisen hallituskauden ajan,
eikä edelleenkään, nyt loppuvuodesta 2018, ole varmuutta siitä, minkälaisessa muo-

41

dossa uudistus mahdollisesti valmistuu. Avoinna ovat edelleen myös sosiaalialan näkökulmasta tärkeät perustuslailliset arviot (perustuslakivaliokunta) sekä eduskunnan
lopullinen hyväksyntä kokonaisuudelle. Sote-muutoksen hyvänä seurauksena voinee
kuitenkin pitää sitä, että se on tuonut valtavasti liikettä niin sote-ammattilaisten käytäntöjen kuin hyvinvointialojen koulutussisältöjenkin kehittämiseen. Tässä muutostyöskentelyssä koemme tärkeäksi opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden kanssa
yhdessä toimimisen niin, ettei sosiaalisen näkökulma tai sosiaalialan asiantuntemus
huku muutosten keskellä.
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Arja Jääskeläinen

Luontoon tukeutuvan
edellyttämä osaaminen

kuntoutustoiminnan

Asiasanat: Green Care, kuntoutus, osaaminen, sosiaali- ja terveysala

Johdanto
Luonnossa oleskelu ja toiminta tuottavat ihmisille usein yleisesti hyvinvointivaikutuksia, vaikka niitä ei erityisesti tavoitella tai tiedosteta. Yksilön kuntoutumisen ollessa tavoitteena luontotoiminnan tulee kuitenkin olla tavoitteellista siten, että luonto
ja sen tuottamat hyvinvointivaikutukset ovat tietoisesti mukana tukemassa kuntoutumista. Kuntoutumista tukeva toiminta luontoympäristössä poikkeaa sisätiloissa tapahtuvasta toiminnasta vaikutuksiltaan erilaisen ja toisinaan ennakoimattoman ja monenlaista osaamista vaativan toimintaympäristön takia, mikä asettaa vaatimuksia kuntoutusprosessin suunnittelulle ja toteutukselle. Artikkelin tavoitteena on pohtia millaista
osaamista sosiaali- ja terveysalan työntekijät tarvitsevat luontoon tukeutuvien kuntoutuspalvelujen tuottamiseksi.
Green Care kuntoutuksessa
Green Care on monia menetelmiä kattavaa luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua (Soini, Ilmarinen, Yli-Viikari & Kirveennummi 2011). Green Care -palvelut voidaan jakaa Luontovoiman ja Luontohoivan palveluihin. Luontovoiman palvelut tuottavat ihmiselle
virkistystä ja voimaa, kun taas Luontohoivan palveluiden tavoitteena on ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen (Luke,
THL & GCF ry 2018). Luontoon perustuva kuntoutustoiminta kuuluu luontohoivan
piiriin ja sitä toteutetaan yhteiskunnan vastuulla olevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Luontoon perustuvaa kuntoutustoimintaa on kehitetty Lapin ammattikorkeakoulussa yhteistyössä kuntoutustoimijoiden kanssa jo useiden vuosien ajan Euroopan sosiaalirahaston ja Maaseuturahaston rahoittamilla hankkeilla (Leppänen & Jääskeläinen 2017). Luontoa elämään -hankkeessa (ESR, 2015-2017) on luotu yksilökeskeisen,
luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli, jossa luontoon tukeutuva kuntoutus
perustuu Green Care -ajatteluun (Tolvanen & Jääskeläinen 2016). Luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan mallin mukaan luonto, osallisuus, kokemuksellisuus ja yksilöllinen tuki ovat toiminnan peruselementtejä. Luonnoksi lukeutuu mikä tahansa luontoympäristö ulkona, eläimet eri ympäristöissä tai luontoelementit sisätiloihin tuotuina.
Osallisuus tarkoittaa yksilön kokemusta yhteisön tai ryhmän jäsenenä olemisesta, johonkin kuulumista tai osallistumista. Osallisuutta voi olla myös yksilön kokemus
siitä, että kuuluu osaksi luontoa (Salonen 2010). Kokemuksellisuudella tarkoitetaan
ohjattua luonnon aistimista ja kokemista yksin tai yhdessä toisten kanssa (Luke, THL
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& GCF ry 2018). Yksilöllinen tuki on työntekijän yksilölle antamaa hänen tarpeidensa
mukaista tukea niin, että yksilöllä on mahdollista hyötyä luonnon tuottamista hyvinvointivaikutuksista kuntoutumisensa tavoitteisiin pääsemisessä (Tolvanen & Jääskeläinen 2016).
Green Care -kuntoutuksen laadukkaaseen toteutukseen ei riitä pelkästään Green
Care -peruselementtien läsnäolo, vaan sen tulee lisäksi olla ammatillista, vastuullista
ja tavoitteellista toimintaa (Luke, THL & GCF ry 2018). Ammatillisuuteen kuuluu
oman alan osaamisen lisäksi Green Care -osaamisen riittävä hallinta. Vastuullisuus
asiakkaista ja potilaista on sosiaali- ja terveysalalla perusosaamista, mutta sen lisäksi
Green Care -kuntoutuksessa edellytetään vastuun kantamista luonnon hyvinvoinnista
ja siellä toimimisesta.
Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitteellisuus on aina lähtökohtana.
Luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa tavoitteita asetetaan myös luonnon tuottamat
hyvinvointivaikutukset huomioiden ja liitetään ne yksilön omiin tavoitteisiin. Tarkoitus on, että luonto tuottaa lisätukea kuntoutumiseen, nopeuttaa kuntoutumisprosessia
ja tekee siitä osallistujalle mielekkään. Kuntoutumisen tavoitteet asetetaan yksilökeskeisen suunnittelun ajattelun mukaisesti eli yksilön omat tarpeet, elämän mielekkyys,
merkityksellisyys ja toiveet ovat tavoitteiden asettelun lähtökohtana. (Tolvanen &
Jääskeläinen 2016, Tolvanen 2017.)
Osaamisen vaatimukset luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa
Oman alan kuntoutusosaamisen lisäksi luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan järjestäminen vaatii sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselta luontotoimintaan liittyvää
osaamista. Luonnon hyvinvointivaikutusten tiedostaminen ja niiden tuottaman lisäarvon mukaan ottaminen kuntoutumisprosessiin on ensisijainen oppimisen kohde.
Työntekijän on tiedettävä, miten luonnon hyvinvointivaikutukset tukevat kuntoutumisprosessia ja miten erilaisia luontotoiminnan muotoja voi ja on hyödyllistä käyttää
ihmisen osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamisessa (Tolvanen 2017). Tätä Green
Care -osaamista voi hankkia esimerkiksi ammattikorkeakoulujen järjestämiltä Green
Care -perusteet -opintojaksoilta (5 op), joita Lapin ammattikorkeakoulu on ollut kehittämässä viiden ammattikorkeakoulun verkostossa (Sipola 2017).
Uusien yhteistyökumppanien löytäminen luonnon parissa toimivista, sosiaali- ja
terveysalan ulkopuolisista tahoista voi antaa kiinnostavia ja mielekkäitä mahdollisuuksia ja toimintaympäristöjä kuntoutustoimintaan, mutta vaatii työntekijältä rohkeutta ja taitoa ylittää rajoja ja verkostoitua. Luontoa toimintaan -hankkeessa (Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen 2018 - 2020) uudeksi yhteistyökumppaniksi kuntoutus- ja työpajatoimijoille on saatu Metsähallitus, kyläyhdistyksiä, eräja kalastusseuroja sekä muita luontoympäristöissä toimivia tahoja. Hankkeessa kokeillaan yhteistyömallia, jossa nämä toimijat pohtivat paikkakuntakohtaisissa yhteistyöryhmissä luontoympäristöjen mahdollisuuksia kuntoutumisen ja osallisuuden vahvistamisen tukena. Yhteistoiminnasta hyötyvät kaikki osapuolet.
Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan mallissa osallisuutta vahvistetaan yksilökeskeisen ajattelun mukaisella toiminnalla. Yksilöllisen
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tuen avulla kuntoutukseen osallistuja voi jäsentää elämäänsä, asettaa omia muutostavoitteita, tehdä valintoja ja päätöksiä, arvioida tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista. Työntekijä on kuntoutuspalveluja käyttävän ihmisen kumppani ja voi tukea
häntä hänen pyrkimyksissään ja tavoitteissaan käyttämällä luontotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa yksilökeskeiseen ajatteluun kuuluvia visuaalisia ja toiminnallisia työvälineitä (Tolvanen 2017.) Visuaalisten ja toiminnallisten työvälineiden käyttöön ottaminen edellyttää työntekijältä uudenlaista ajattelua, työvälineiden soveltamisen harjoittelua ja työajan käytön suunnittelua.
Luontotoiminnan järjestäminen ja sen sovittaminen totuttuun sosiaali- ja terveysalan toimintatapaan vaatii työntekijältä innovatiivisuutta, aktiivisuutta ja vahvaa tietoisuutta luonnon hyvinvointia tuottavasta merkityksestä. Pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja koko työyhteisön myönteinen asenne helpottavat uusien toimintatapojen
käyttöön ottoa.
Lopuksi
Uusien toimintatapojen omaksuminen kuten luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan järjestäminen vaatii työntekijältä uusien asioiden oppimista ja ennakkoluulottomuutta. Tulokset kuntoutumisesta luonnon avulla ovat lupaavia ja yksilöiden elämään
merkityksellisiä kokemuksia ja mielekkyyttä tuovia (Leppänen & Jääskeläinen 2017).
Lisäksi on saatu viitteitä siitä, että myös työntekijöiden hyvinvointi vahvistuu luontoympäristössä toimiessa (Tuikka & Kemppainen 2017), joten panostaminen uuden
osaamisen hankkimiseen kannattaa myös sote-palveluja kehitettäessä.
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Susanna Kantola

Opiskelijakeskeinen ohjaus osaamisen arvioinnissa hoitotyön koulutusohjelmassa
Asiasanat: opintojen ohjaus, opiskelijakeskeinen ohjaus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, osaamisen arviointi

Johdanto
Opiskelu on prosessi, joka etenee erilaisia polkuja pitkin aina opiskelijavalinnasta tutkinnon suorittamiseen ja työelämään saakka. Tässä prosessissa opiskelijaa tuetaan
opintojen ohjauksella ja tuutoroinnilla. Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta opintojen
etenemisen suhteen. Opinnoissa huomioidaan hänen aikaisemmin hankittua osaamistaan (HOT-käytänne), joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua.
Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä, myös kansainvälisessä toiminnassa. Valmistuttuaan opiskelijalla tulee olla
riittävä osaaminen viestintä- ja kielitaidossa. Hän omaa valmiudet seurata ja edistää
oman ammattialansa kehittymistä sekä saa edellytykset ammattitaidon kehittymiseen
ja elinikäiseen oppimiseen.
Opiskelijakeskeinen ohjaus
Yksilölliset opintopolut eivät toteudu ilman opiskelijalähtöistä ohjausta, ajattelua ja
toimintaa. Opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja tukemisessa osaamisperusteisessa opiskelussa on henkilökohtainen ohjaus todella tärkeää. Opintojen
ohjauksen tavoitteena on opiskelijan opintojen edistäminen. Tehtävänä on myös hänen opintojensa sujuminen ja valmistumisen edistäminen. Tärkeänä tehtävänä on
myös oppimisen ja opiskelijan ammatillisen kasvun sekä hänen itsenäisen toimintansa
ja oman aktiivisuutensa tukeminen. Tulevaisuuden tuomiin muutoksiin, mitä sosiaalija terveysalalla tulee SOTE-uudistuksen myötä, koulutuksen aikana on pystyttävä tukemaan ja ohjaamaan opiskelijaa kyseisiin uudistuksiin.
Opinto-ohjaajan tehtävänä on ottaa vastuu opiskelijakeskeisessä ohjauksessa opintojen ohjauksesta ja ohjaussuunnitelman toteutumisesta. Ohjaustilanteissa on tärkeintä, että opinto-ohjaaja on aidosti läsnä, luottamusta herättävä ja omaa hyvät vuorovaikutuksen- ja kuuntelemisen taidot. Tehtävänä on myös taata yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille opiskelijoille ja huolehtia esteettömän opiskelun toteutumisesta opetuksessa, jos siihen opiskelijalla on tarvetta. Ohjauksen avulla opiskelijaa
voidaan auttaa, jos hän tarvitsee monipuolista tukea erilaisten opiskeluun liittyvien
valintojensa tekemiseksi. Opiskelijakeskeisen ohjauksen tavoitteena on opiskelijan
omien suunnitelmien ja valintojen, vastuullisuuden sekä itsenäisyyden tukeminen.
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Ohjauksessa pidetään tärkeänä, että opiskelija oppii itse ohjaamaan ammatillista kehittymistään ja kasvuaan. Opinto-ohjaajan tulee auttaa ja ohjata opiskelijaa tekemään
vaikeitakin päätöksiä.
Opintojen alkuvaiheessa opiskelija keskustelee yksilöllisessä ohjauksessa ryhmänsä opettajatuutorin ja tarvittaessa opintojen ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja arvioi
yhteisessä ohjauskeskustelussa opiskelijan aikaisemmin hankittua osaamista ja tekee
henkilökohtaisen suunnitelman, miten osaamista voidaan tunnistaa osaksi nykyisiä
ammattikorkeakouluopintoja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) yhdessä opettajatuutorin ja opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija toteuttaa opinnot oman yksilöllisen suunnitelmansa pohjalta. Hänen kanssaan käydään vuosittain ohjauskeskustelut ja tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaisia opetussuunnitelmia. Jos opinnot eivät jostakin syystä etene suunnitelmien mukaan, on
tarpeen järjestää ohjauskeskustelu myös opinto-ohjaajan kanssa.
Aikaisemman hankitun osaamisen arviointi opinto-ohjaajan työssä
Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan sitä, että arvioidaan, minkälaista osaamista
opiskelija on hankkinut aiemmilla opinnoilla tai tehdyllä työllä. Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnistaminen
voidaan tehdä opintojen alussa, ennen uuden tutkinnon osan opintojen aloittamista tai
opiskelun aikana.
Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään
opiskeluaikaa. Näitä aikaisemmin suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voivat olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinnot, ulkomailla suoritetut opinnot ja opinnot avoimessa korkeakoulussa.
Opinto-ohjaajan tehtävänä on opintojen alkuvaiheessa käydä yhteinen keskustelu
opiskelijan kanssa siitä, mitä osaamista opiskelijalla on jo hankittuna ja verrata sitä
siihen, mitä osaamista tulee hankkia tai vahvistaa saavuttaakseen opetussuunnitelmassa määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet kertovat, minkälaista
osaamista opiskelijoilta edellytetään tutkinnon saavuttamiseksi. Osaamistavoitteista
johdetaan arviointikriteerit, joiden avulla osaaminen tunnistetaan. Opinto-ohjaajan tulee huolehtia aikaisemman hankitun osaamisen arvioinnissa, jotta opiskelija saavuttaa
valmistuttuaan ammattipätevyyden tunnustamiselle asettamat vaatimukset yhdessä
opintojaksojen opettajien kanssa.
Pohdinta
Opintojen ohjauksen tarve ammattikorkeakoulussa on lisääntynyt henkilökohtaistamisen myötä. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman rakentamisen tarpeeseen johtavia syitä voi olla useita, mutta tavallisimmin niitä ovat aikaisemman hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työssäkäynti opiskelun aikana, oma henkilökohtainen elämäntilanne ja muut henkilökohtaiset syyt.
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Varsinkin monimuotoryhmässä opiskelevilla opiskelijoilla voi olla suoritettuna jo
aikaisempi tutkinto tai aikaisempia ammattiopintoja, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja, minkä vuoksi opiskelija voi saada hyväksilukuja nykyisistä ammattikorkeakouluopinnoistaan. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman johdosta opiskelija
tarvitsee opintojen aikana runsaasti henkilökohtaista ohjausta. Nykypäivänä ammattikorkeakouluissa on kiinnitetty huomiota opiskelijoiden opinto-ohjauksen tarpeellisuuteen ja ohjaushenkilöstön lisäämiseen. Ohjausosaamista tarvitaan, kun korkeakouluissa vahvistetaan myös hoitotyön opiskelijoiden tulevaisuuden sote-osaamista.
Lähteet
Ammattikorkeakoululaki 932/2014.
Eriksson, E., Korhonen, T., Merasto, M. & Moisio, M-L. 2015. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen. Porvoo: Bookwell Oy.
Mirola, T. 2017. Tulevaisuusorientoitunut opiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa. Opetushallitus 2015. Arvioinnin opas. Grano Oy.
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Voitto Kuosmanen

Eettiseksi kasvamisen haasteet 2019–2049
Asiasanat: politiikka, ideologiat, sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteiskunnan muutos, korkeakouluopetus ja -kasvatus, arvot, etiikka

Johdanto
Jokaisen ihmisen on ratkaistava elämässään sopeutumisen ja vapautumisen välinen
jännite. Kysymys on siitä, kuinka kyetä yhteiseloon toisten ihmisten kanssa ja kuinka
pitää huoli siitä, että voi olla oman elämänsä ohjaksissa ja samalla toimimassa kriittisen arvioinnin kestävällä tavalla. Yhteiskunnassa sopeutumisen ja vapautumisen kysymys tulee ratkaistavaksi jokaiselle ihmiselle perheestä korkeakoulutukseen ja kansalaisyhteiskunnassa toimimiseen saakka (esim. Kuosmanen 2006; 2007; 2015; Snellman 2000; 1840.) Liiallinen sopeutuminen johtaa itsensä ja oman äänensä kadottamiseen, kyvyttömyyteen tehdä valintoja ja ohjata elämää. Se johtaa itsemääräämisoikeudesta ja vapaudesta luopumiseen, vallan luovuttamiseen ulkopuolisille mahdeille. Pahimmillaan se voi johtaa välinpitämättömyyteen ja epäeettiseen toimintaan.
Sopeutumisen ja vapautumisen ikuiseen probleemaan etsitään ratkaisuja politiikassa, yhteiskunnan organisoimisessa, palvelujärjestelmien rakentamisessa, ammatteihin ja osaamiseen opettamisessa sekä oppimisessa. Vastaukset ja ratkaisuyritykset
tuovat aina pohdittavaksi eettisiä jännitteitä, jotka nousevat erilaisista poliittisista intresseistä sekä ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä. Eettiset kysymykset ovat erityisen
kiinnostavia silloin, kun yhteiskunta on murroksessa ja sen palvelukulttuuria viritetään uuteen asentoon. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus valinnanvapauskeskusteluineen yhdistettynä maakuntauudistukseen ovat juuri tällaisia yhteiskunnan ja kulttuurin muutoskohtia (STM 2018).
Suomessa eletään nyt vanhan ja uuden kulttuurin sekä niiden välisessä ajattelu- ja
toimintatapojen jännitteessä. Kulttuurin 5. aalto (1970–2010) on hiipunut ja 6. aalto
(2010-2050) on vasta iduillaan (Wilenius 2015). Yleisesti aletaan ymmärtää, että entisillä ajattelu- ja toimintamalleilla ei voi enää jatkaa, mutta ideoiden puuttuessa yhteiskuntaa koetetaan epätoivoisesti uudistaa katoamassa olevan maailman ideoilla.
Siirtyminen 6. aallon kulttuuriin haastaa muuttamaan ajattelu- ja toimintatottumuksia,
jättämään lopulliset hyvästit teolliskapitalistiselle aikakaudelle ja sen tavoille ajatella
ja toimia. Se kutsuu esiin solidaaristen siteiden vahvistamista ihmisten keskinäisessä
toiminnassa sekä työn ja palvelujen järjestämisessä. Se kutsuu myös etsimään kestäviä ratkaisuja lyhytaikaisen saalistamisen sijaan sekä ottamaan vastuun toiminnasta.
(Wilenius 2015, 141–143; Kuosmanen 2017a, 81-84.) Wilenius (2015, 187) toteaa,
että nyt sosiaalisen tietoisuuden syntyminen on avainasia, jos ihmiskunta haluaa selvitä kunnialla seuraavalle vuosisadalle. Kuudes aalto kutsuu politiikan, koulutuksen,
talouden ja työelämän – kenen tahansa – katsomaan toisten ihmisten ja luonnon suuntaan ja hiljentymään eettisten kysymysten vierelle.
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Olemme isojen kysymysten vierellä. Vuoden 2018 perspektiivissä ihmiskunnan on
tehtävä valinta sivilisaation tuhoon tai kestävään tulevaisuuteen johtavan ajattelun ja
toiminnan välillä. Asian ratkaisemisen avain on siinä, kykenemmekö valitsemaan arvoja, joiden perustalle rakentuu uusi kulttuuri? Jokaisen ihmisen edessä on kysymys:
Miten elän ja toimin eettisen katseen kestävällä tavalla? Mitä eettisiä valintoja tulevaisuuteen valmistavan koulutuksen on tehtävä, jotta se kykenisi tukemaan nuoria astumaan 6. aallon kulttuuriin palvelupolitiikan toimijoiksi ja palvelujärjestelmän kehittäjiksi? Näitä asioita pohdin tekstissäni. Katselen haasteiden suuntaan kulttuurin muutoksen 5. ja 6. aallon välisestä notkosta käsin.
Valinta 1: Ihminen vs. järjestelmä
Ihmisen ja yhteiskunnan suhdetta tarkastellaan sosiologiassa vuorovaikutussuhteena.
Onnistuneinta vuorovaikutus on silloin, kun sen tuloksena syntyy parhaat mahdolliset
olosuhteet ja edellytykset ihmisen inhimilliselle kasvulle sekä eettisesti kestävälle toiminnalle. Kun näyttämölle astuu politiikka, ihmisen ja yhteiskunnan välistä suhdetta
alkavat määrittää ideologiset intohimot. Tulee kiusaus tehdä ihmisestä väline järjestelmän ja sen poliittisten pyrkimysten toteuttamiselle.
Yhteiskunnan ja ihmisen suhdetta on mahdollista katsella ihmisen näkökulmasta.
Silloin asioita ryhdytään arvioimaan sen mukaan, mitä hyvää ne virittävät ja saavat
aikaan ihmisessä ja ihmisten välisissä suhteissa. Kuvaan noiden kahden ajattelutavan
välistä jännitettä kuviossa 1.
Valinnoista avautuu kaksi polkua kuljettavaksi: Toinen polku kutsuu siltojen rakentamiseen ihmisten (ja luonnon) välille, toinen polku kutsuu ihmistä kääntämään katseen toisaalle ihmisten sekä ihmisen ja luonnon välisistä suhteista.
Viime vuosikymmeninä vallitseva tapa tarkastella asioita on ollut talouden näkökulma. Siinä ajattelussa ihminen asettuu välineeksi taloudellisen kasvun ja tulosten
saavuttamiseen. Etenkin (globaalin) markkinavallan oloissa sosiaalisesta on tullut
tieltä raivattava este, kuten sosiologi Zygmunt Bauman (1925–2017) asian ilmaisee:
”Jotta valta saisi vapaasti liikkua, maailmassa ei saa olla aitoja, esteitä, rajamuureja ja valvontapisteitä. Kaikki sosiaalisten siteiden tiheät verkostot, varsinkin jos ne paikantuvat jollekin tietylle alueelle, ovat tieltä raivattavia esteitä.
Globaalit voimat yrittävät purkaa moiset verkostot taatakseen jatkuvan ja alati
lisääntyvän notkeutensa, joka on niiden vahvuuden ja näkymättömyyden tärkein tae. Ja juuri inhimillisten siteiden ja verkostojen hajoaminen, niiden hauraus ja särkyväisyys, väliaikaisuus ja kunnestoisinilmoitetaan -luonne sallii kyseisten voimien toiminnan ylipäänsä.” (Bauman 2002, 23.)
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Kuvio 1. Arvovalinnat ja niiden seuraukset (ks. Kuosmanen 2017b, 55).

Kun katse on systeemissä ja välineissä, ja kun sosiaalinen koetaan uhkana talouden
ja politiikan pyrkimyksille, ihmisten välisyydelle ja aktiiviselle kansalaisyhteiskunnalle ei jää juuri toivoa. Tämä valinta tuo eettisinä kysymyksinä asialistalle ihmisen
välineellistämisen ja hyväksikäytön kysymykset sekä yhteisestä tarinasta pois sulkevan ajattelun ja sen seuraukset.
Jos valitaan tapa katsoa asioita ihmisen kannalta, ryhdytään taloutta ja politiikkaa
tarkastelemaan siltä kannalta, kuinka hyvin ne luovat parhaita mahdollisia olosuhteita
ihmisen kasvulle ja kehitykselle; inhimillistymiselle (esim. Natorp 1919). Tällöin pyrkimys on vahvistaa kunnioittavan kohtaamisen, luottamussuhteita rakentavaa sekä
mukaan ottavaan ajatteluun perustuvaa yhteiskuntaa.
Tämä tarkastelu haastaa koulutuksen pohtimaan: Kutsuuko koulutus opiskelijaa
vahvistumaan välineistä ja systeemistä vai ihmisestä lähtevään ajatteluun ja toimintaan? Halutaanko opiskelijan vahvistuvan luonteen hyveissä vai yksilön yläpuolelle
asettuvien intressien ja mahtien palvelemisessa?
Valinta 2: Ihmisyys vs. moraalivajeet
Paulo Freire (1921-1997) ajatteli, että ihmisellä on kaksi mahdollisuutta: inhimillistyä
ja epäinhimillistyä. Epäoikeudenmukaiset olosuhteet kutsuvat epäinhimillistymään,
oikeudenmukaiset inhimillistymään. Freiren tavoin ajattelen, että ihmisen kutsumus
on inhimillistyä. Millaiset valinnat ruokkivat epäinhimilliseksi kasvamista? Millaiset
valinnat ruokkivat inhimilliseksi kasvamista? Seuraavassa kuvaan (Kuvio 2) valintoja
ja niiden merkitystä ihmisen moraalin muotoutumisessa ja vahvistumisessa.
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Kuvio 2. Mukaan ottavat ja pois sulkevat arvovalinnat (Kuosmanen 2017, 57).

Silloin, kun toiminta virittyy pois sulkevasta ajattelusta käsin, ihmisten välille rakentuu houkutus katsella toisen ihmisen suuntaan hyväksikäytön ajatukset mielessä.
Houkutus kutsua toista ihmistä samaan tarinaan motivoi hyötymistarkoitus. Simone
Weil (1907-1943) ja Martin Buber (1878-1965) kuvaavat tuota suhdetta minä – se suhteeksi. Toinen ihminen esineellistetään ja samalla riisutaan inhimillisyys hänestä;
hän on joku toinen, jota voi kohdella miten vain.
Kun toiminta virittyy mukaan ottavista arvoista käsin, ihmisen katse suuntautuu itsestä ulospäin. Toiset ihmiset ovat kiinnostavia ja merkityksellisiä. Ihminen alkaa tunnistaa itsensä toisten ihmisten kanssa samassa tarinassa ja maisemassa kulkijaksi. Ihmisten välille alkaa rakentua luontevasti minä – sinä -suhteita, keskinäistä luottamusta
ja yhteistoimintaa.
Kasvun haasteeksi avautuu kaksi maisemaa: Toinen kutsuu vahvistumaan moraalivajeissa ja ihmisyyden tuhoutumisessa. Toinen kutsuu vahvistumaan ihmisyydessä ja
kestävän moraalin rakentamisessa.
Tarkastelu nostaa haasteen korkeakoulutukselle: Houkutteleeko koulutus opiskelijaa innoittumaan mukaan ottavasta vai pois sulkevasta ajattelusta ja toiminnasta? Ja
mitä valinnasta seuraa?
Valinta 3: Reilu peli vs. survival of the fittest?
Kukaan ei halua olla orja. Jokainen janoaa vapautta. Isaiah Berlin (1909–1997) ajattelee vapaudesta näin: ”Haluan elämäni ja päätösteni riippuvan minusta itsestäni, en
mistään ulkoisista voimista. Haluan tehdä oman tahtoni mukaisia tekoja, en toteuttaa
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muiden ihmisten tahtoa. Haluan olla toimija, en toiminnan kohde.” Miten ratkaista
vapauden kysymys yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jossa ihmisten vapaus tehdä valintoja ei ole yhtäläinen? Isaiah Berlin (1958; 2001; Syrjämäki 2018) tarjoaa keskusteluun kaksi tulkintaa vapaudesta, joiden perustalta avautuu tilaisuus pohtia myös ajatusta oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta: Mitä ajattelemme vapaudesta, määrittää käsitystämme oikeudenmukaisuudesta.
Berlin tarkastelee vapautta käsitteiden negatiivinen ja positiivinen vapaus avulla.
Negatiivinen vapaus tarkoittaa vapautta ilman rajoituksia, vapautta ulkoa tulevasta
pakottamisesta, väkivallasta ja pakkovallasta (vapaus jostakin). Positiivinen vapaus
tarkoittaa mahdollisuutta olla vapaa ja toteuttaa parhaan itsensä (vapaus johonkin).
Yksilön ja yhteiskunnan suhteessa negatiivinen vapaus tarkoittaa yhteiskunnan organisoimista siten, että normit, lait ja ohjeet rajoittavat mahdollisimman vähän yksilön
valintoja. Äärimmillään tämä tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa ei ole verotusta (korkeintaan sota- ja poliisivoimien ylläpitoa varten), ei sosiaaliturvaa, ei julkisia palveluja…
Jos ajatellaan, että ihmiset eivät ole samassa tilanteessa vapauden suhteen luokkatai säätytaustan vuoksi, ajatellaan, että vapaus on mahdollista vasta sitten, kun yhteiskunnallisilla järjestelyillä tasataan ihmisten sosiaalis-taloudellis-kulttuurisista lähtötilanteista johtuvia eroja. Tällöin vapautta tarkastellaan mahdollisuutena, positiivisena
vapautena. Sitten, kun ihmisellä on mahdollisuus valita, voidaan alkaa puhua aidosta
vapaudesta. Positiivisen vapauden idean perustalle yhteiskuntaa organisoidaan siten,
että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus opiskella ja sivistyä, saada terveyspalveluja,
sosiaaliturvaa yms. säätyihin katsomatta.
Vapauden ja oikeudenmukaisuuden kysymystä tarkastelen seuraavassa kuviossa
(Kuvio 3).

Kuvio 3. Vapaus ja oikeudenmukaisuus hyvinvointipolitiikassa (Kuosmanen 2018a).
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Yksilön valintaa ja kilpailua korostavassa ajattelussa yksilö on kuluttaja palvelumarkkinoilla. Vapauskäsityksessä korostuu negatiivisen vapauden – vapaus ilman rajoituksia – ajatus. Yhteiskunta pyritään järjestämään siten, että sen instituutiot eivät
rajoita yksilön valintoja. Yhteiskunnassa, jossa yksilöt tekevät valintoja, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät ole kiinnostavia asioita. Mielenkiintoa tarkastella ihmisiä
samassa kuvassa ja tarinassa on pelkästään silloin, kun ihmisiä yhdistää itsekkäät edut.
Silloin, kun toimitaan negatiivisen vapauden idean perustalta, yhteiskunnassa toteutuu
luonnon valinnan idea: vahvimmat selviytyvät (sosiaalidarwinismi). Selviytymisen
perustana ovat yksilön onnistuneet valinnat – ja onnistunut syntyperän valinta – jotka
luovat perustan yksilön onnelle ja hyvinvoinnille. Negatiivisen vapausidean perustalta
rakentuvassa luokkayhteiskunnassa toisten ihmisten – köyhien ja syrjään sysättyjen –
suuntaan vilkuillaan ihmistä alentavasti silloin, kun halutaan esiintyä näyttävästi hyväntekijänä tai koetetaan hiljentää ajattelua häiritsevä omantunnon ääni.
Positiivisen vapauden ajattelussa oikeudenmukaisuuden kysymys on tärkeä. Tässä
katsannossa pyrkimys on katsella ihmisiä samassa kuvassa. Ajattelua kuvaa hyvin
John Rawlsin (1921-2002) sosiaaliliberaalilta ajatteluperustalta ideoima oikeudenmukaisuusteoria (Rawls 1971; 1988; 2005), jossa ajatellaan, että on oikeudenmukaista
tasoittaa ihmisten välisiä eroja aina, kun se on mahdollista. Tavoitteena on vahvistaa
reilun pelin -yhteiskuntaa: he, joilla on vähemmän, annetaan lisää, pitää vain muistaa,
ettei samaan kuvaan saattamisessa tuhota ihmisten motivaatioperustaa.
Tästä tarkastelusta nousee haaste koulutukselle: Millaisten hyvän yhteiskunnan kysymysten vierelle koulutuksessa asetutaan? Minkälainen ihmiskäsitys, vapaus- ja oikeudenmukaisuuskäsitys ajattelua ja toimintaa ohjaa? Mitä eettisiä haasteita valinnat
tuovat asialistoille?
Valinta 4: Sivilisaation tuho vs. kestävä tulevaisuus
Olemme isojen kysymysten vierellä. Filosofi Georg Henrik von Wright (1916-2003)
ajatteli, että arvopohdintoja hylkivä teknologinen imperatiivi – rationaalisuus – on ottanut vallan länsimaisissa kulttuureissa. Mikäli ajattelutapaa ei kyetä muuttamaan, se
johtaa ”olosuhteiden diktatuuriin” ja ihmiset jakautuvat vallanpitäjien eliittiin ja alamaisten massaan. Ennen pitkää – ja se aika ei ole enää kovin kaukana – teknologisen
imperatiivin pihdeissä oleva sivilisaatio ajautuu kohti tuhoa, jos ei haluta tai kyetä
muuttamaan radikaalisti nykyisiä ajattelu- ja toimintatapoja. (von Wright, 1986; 1987;
1999.)
Tekstissä olen pohtinut eettisiä jännitteitä, joilla ajattelen olevan merkitystä siinä,
vahvistuuko sivilisaation tuhoon kulkevien joukko vai kestävän tulevaisuuden suuntaan kulkevien joukko. Mikä odottaa tien päässä, jos kulttuuri suosii teknologista, välineellistä, toista ihmistä välineellistävää ja itsekästä ajattelua ja toimintaa? Onko niin,
että sen tien päässä näkyy tulevaisuus, jossa ”polttorovioiden tilalle astuu suuri vaikeneminen” (Spengler 2002)?
Mikä odottaa tien päässä, jos ihmisyys asetetaan kaiken perustaksi ja pyrkimys on
nähdä ihmiset – ja myös luonto – samassa kuvassa ja yhteisessä tarinassa? Tämä valinta kutsuu ihmistä kulkemaan polkua kohti kestävää tulevaisuutta. Kysymys on
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oman ajattelun ja toiminnan silloittamisesta, suhteiden rakentamisesta toisiin ihmisiin
ja luontoon sekä sen ymmärtämisestä, että teoilla on merkitystä tulevaisuuden yhteiskunnan ja kulttuurin rakentumisessa (Kuosmanen 2018b). Tien päässä alkaa näkyä
eettisten ihmisten maailma, missä ajattelu, puhe ja toiminta tunnistavat toisensa.
Lokakuussa 2018 von Wrightin hahmottelema kuva tulevaisuudesta näyttää hyvin
todelta. Vaikka vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja alkaa olla hyvin esillä (esim.
Kuusi 1982; 1991; Alenius 2015; Klein 2015; Wilenius 2015), olosuhteiden diktatuurille – yhden vaihtoehdon politiikalle – ei ole ilmaantunut haastajaa, joka kykenisi
kääntämään sen ympäri. Yhteiskunta on jakautunut voimakkaasti, teknologisen imperatiivin ote on luja ihmisten ajattelusta ja toiminnasta, myös korkeakoulutuksessa, palvelujen tuotannossa ja käytännön työssä. Näyttää siltä, että teknologisen järjen pihdeissä olevassa kulttuurissa sivistys ja ihmisyydessä vahvistuminen eivät ole kiinnostavia kysymyksiä. Olisiko niin, että yhä vielä kiinnostavia asioita ovat hallinta, seuranta ja suoritteet?: koulutuksessa tutkintoajat, tutkintojen määrät ja opintopisteet sekä
opiskelijoiden valmentaminen ja ihmisten työllistäminen järjestelmän ’sotilaiksi’–
teknologisten projektien toteuttajiksi ja sopeutujiksi?
Elokuvaohjaaja Duncan Jones (2018) kirjoittaa Twitterissä 16.8.2018, että nyt on
käynnissä kilpajuoksu sivilisaation romahduksen ja kestävään tulevaisuuteen siirtymisen välillä – ja eriskummallista kyllä ihmisiä juoksee molempiin suuntiin. Kumpaan suuntaan juoksevien joukon koulutus tahtoo kasvavan? Muutoksen 6. aalto ja
tämän tekstin eettisten jännitteiden pohdinnat koettavat haastaa kenet tahansa, erityisesti poliitikot, yhteiskunnalliset toimijat, ml. koulutuksessa toimijat, pohtimaan,
kuinka vapautua itse, ja kuinka auttaa nuori sukupolvi vapautumaan, teknologisen imperatiivin pihdeistä vahvistumaan moraalissa ja eettisissä valinnoissa, jotka kestävät
kriittisen tarkastelun. Pohjamutiin ei tarvitse ulkopuolisten mahtien ohjauksessa vajota, jos ei sitä tahdo.
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Tiina Pekkala

Ongelmaperustainen
opetuksessa

oppiminen

hoitotyön

Asiasanat: ongelmaperustainen oppiminen, hoitotyön opettaja

Johdanto
Sairaanhoitajilta vaaditaan monipuolista osaamista. Heidän tulee olla itsenäisesti ajattelevia ja itseohjautuvia oppijoita, joiden tulee sopeutua nopeasti monimutkaisiin, teknologisiin, vaarallisiin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi heillä tulee olla hyvät yhteistyötaidot. (Benner, Sutphen, Leonard & Day 2010.) Koulutuksen tulee vastata työelämästä nouseviin ajankohtaisiin haasteisiin ja sen kehittämisen ja yhteiskunnan ajankohtaisiin vaatimuksiin, minkä vuoksi jatkuva yhteistyö työelämän kanssa on
tärkeää. Sote-uudistuksen myötä terveysalan työssä korostuvat yhä enemmän ohjausja neuvontaosaaminen, palvelujärjestelmän tunteminen (Holli & Saloranta 2016), moniammatillinen yhteistyö sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Nikander 2016).
Sote-osaamiseen ja sen tuomiin haasteisiin on pysyttävä vastaamaa myös koulutuksessa. Aikaisemman tutkimuksen perusteella simulaatio-oppiminen on todettu vaikuttavimmaksi opetusmenetelmäksi (Cook 2014), sen sijaan muista oppimismenetelmistä kuten ongelmaperustaisesta ja e-oppimisesta vaikuttavuudesta on tehty vain satunnaisia meta-analyysejä. Tässä artikkelissa esitetään lyhyesti Pro gradu -tutkimuksen tulokset hoitotyön opettajien kokemuksista ongelmaperusteista oppimisesta sekä
pohditaan niiden vaikuttavuutta Sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin.
Tutkimusasetelma
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ammattikorkeakoulun hoitotyön opettajien
kokemuksia ongelmaperustaisesta oppimisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa
tietoa, jota voidaan hyödyntää ongelmaperustaisen oppimisen opetuksessa ja sen kehittämisessä.
Tutkielman lähestymistapa oli laadullinen. Tutkimukseen osallistuivat yhden ammattikorkeakoulun hoitotyön opettajat, jotka käyttivät ongelmaperustaista oppimista
(PBL) opetuksessaan. Tutkimusaineisto koostui 12 hoitotyön opettajan haastattelusta.
Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.
Tutkimustulokset
Opettajat kokivat sopeutuneensa hyvin opettajan rooliin PBL:ssä, vaikka heidän roolistaan, etenkin vastuuopettajan roolista, opettajat olivat epävarmoja. Yhteisopettajuudesta opettajilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Yhteisopettajuuden toimivuuteen oli opettajien mukaan vahvasti sidoksissa vastuuopettajan rooli. Toimimattomalla yhteisopettajuudella koettiin olevan yhteys myös työuupumukseen. Sen sijaan
toimiva yhteisopettajuus puolestaan vahvisti työnjaksamista opettajien kokemana.
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Opiskelijoiden oppimiseen opettajat olivat pääosin tyytyväisiä. PBL opettaa paljon
erilaisia taitoja, joista keskeisimpiä taitoja opettajien mukaan olivat tiedonhaun- ja
tieteellisen kirjoittamisen taito sekä vuorovaikutustaidot. Lisäksi harjoittelusta tulleen
palautteen mukaan opiskelijoiden työelämän- ja tiedonhauntaidot ovat PBL:n myötä
kehittyneet. Opiskelijatuntemus ja opiskelijoiden arviointi olivat opettajien mukaan
tutoriaaliryhmissä helpompaa kuin isoissa ryhmissä. Opettajat kokivat myös arvioinnin monipuolisemmaksi.
Ongelmaperustaiseen oppimismenetelmään opettajat olivat pääosin tyytyväisiä. Toisaalta opettajien syvällinen ymmärrys PBL:stä menetelmänä kyseenalaistettiin. Opettajat esittivät PBL:n kehittämiskohteiksi seuraavia: tiimityön kehittäminen, koulutukset, työelämän yhteistyön lisääminen, yhdenmukaiset käytännöt ja työhyvinvoinnin
lisääminen
Pohdinta
Ongelmaperustainen oppiminen on yksi hoitotyön opetusmenetelmistä, joka tarjoaa
sairaanhoitajille valmiudet kohdata työelämän vaatimukset, sillä se mahdollistaa lisääntyvän tietomäärän käsittelyn rajatussa ajassa (Takaluoma 2010). Lisäksi sen on
tutkittu kehittävän opiskelijoiden ongelmaratkaisu- ja ryhmätyötaitoja, kriittistä ajattelua sekä oppimisen ja tiedonhankinnan taitoja (Alastatolo & Salminen 2015). Tämän
tutkimuksen tulokset puoltavat myös aikaisempia tutkimustuloksia. Näiden tulosten
perusteella ongelmaperustainen oppiminen kehittää osittain juuri niitä taitoja, joita
terveydenhuollon ammattilaisilta tulevaisuudessa vaaditaan Sote-uudistuksen myötä.
Alan opettajilta vaaditaan Sote-uudistuksen myötä yhä enemmän työelämäyhteistyötä sekä uudistuvaa ja ennakoivaa digiosaamista. Työelämäyhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen nousivat tuloksissa yhdeksi tärkeäksi opettajien kokemaksi kohteeksi. Aiemmissa tutkimuksissa hoitotyön opettajat antoivat PBL:lle kritiikkiä pedagogisen vapauden riistosta (Tuomi & Äimälä 2006). Tässä tutkimuksessa asia ei noussut esille, mutta opettajat kokivat, että ongelmaperustaisen oppimisen rinnalle olisi
hyvä tuoda jatkossa muitakin menetelmiä. Sote-osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttääkin sitä, että koulutus kohdistuu tavoiteltavina oleviin osaamisalueisiin, joihin
parhaiten pääsee niihin sopivilla opetusmenetelmillä.
Lähteet
Alastalo, M. & Salminen, L. 2015. Ongelmalähtöinen oppiminen terveysalan koulutuksessa: oppimistulokset ja opiskelijoiden kokemukset. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 3/27, 171–182.
Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V. & Day, L. 2010. Educating nurses: A call for
radical transformation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Cook, DA. 2014. How much evidence does it take? A cumulative meta-analysis of
outcomes of simulation-based education? Medical Education 8/48, 750–760.
Holli, K. & Saloranta, A. 2016. Osaaminen tulevaisuuden sote-maailmassa. TUSOhankkeen loppuraportti. Viitattu 24.10.2018 http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/TUSO-hanke_LOPPURAPORTTI.pdf

59

Nikander, J. 2016. Sosiaalialan taustaselvitys. Aikuisten parissa tehtävä sosiaalialan
työ. Viitattu 24.10.2018 http://www.oph.fi/download/181625_Taustaselvitys_Aikuisten_parissa_tehtava_sosiaalialan_tyo_22022017.pdf
Takaluoma, M. 2010. Ongelmaperustaisen oppimisen menetelmä – sillanrakennusta koulutuksen ja työelämän välille. Teoksessa Tiittanen, H. (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 69. Tampere: Juvenes Print, 9–14.
Tuomi, L. & Äimälä, A-M. 2006. Paluuta entiseen ei ole, mutta...Opettajien kokemuksia ongelmaperusteisesta oppimisesta hoitotyön koulutuksessa. Viitattu
21.3.2017 http://www.uasjournal.fi/index.php/kever/article/viewArticle/981/830

60

Heidi Pyyny

Osallisuus muutoksissa – esimiestyön mahdollisuus
Asiasanat: osallisuus, työyhteisö, esimiestyö, muutosjohtaminen

Työelämä elää voimakkaassa murroksessa ja erityisesti sosiaali- ja terveysalalla eletään työn uudelleen organisoinnin aikaa meneillään olevan sote-uudistuksen vuoksi.
Työn tekemisen tavat ja organisointi, työn luonne ja merkitys ovat muuttamassa muotoaan. Monimuotoistuva työelämä asettaa uusia odotuksia osaamiselle ja pakottavat
kehittämään omaa osaamista ja valmiuksia. Toimintaympäristön muutoksissa myös
koulutusjärjestelmä ja -organisaatiot ovat osa työelämän murrosta. Myös oppilaitosten on pysyttävä muutoksessa mukana ja oltava jopa edellä. Keskeisiä kysymyksiä
ovat, miten koulutusorganisaatiossa voi selvitä muutosten pyörteissä ja mitä se edellyttää toiminnan organisoinnilta, esimiestyöltä ja työntekijöiltä?
Muutoksissa keskeistä ovat muutosviestinnän lisäsi henkilöstön osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuudet (mm. Valtee 2002; Stenvall & Virtanen 2007; Lewis 2011;
Taskinen 2011). Osallistuminen ja vaikuttaminen näyttäytyvät eri tasoilla: työntekijätasolla tärkeitä ovat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, työyhteisötasolla asioiden yhteinen käsittely sekä organisaatiotasolla mahdollisuudet vaikuttaa organisaation tavoitteiden luomiseen ja muutostilanteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet lisäävät tunnetta osaamisen arvostamisesta.
Kokemuksia muutoksista säätelee se, miten muutokset on toimeenpantu ja onko muutoksiin päässyt osalliseksi ja vaikuttamaan. (Pyyny 2018, 106, 115, 122, 129.)
Osallisuuden tunnetta ei synny ilman vuorovaikutusta. Vuorovaikutus antaa osallistumisen väyliä muutoksessa ja vahvistaa luottamusta henkilöstössä. Vuorovaikutus
antaa kokemuksen mukanaolosta, mutta myös mahdollisuuden henkilöstön asiantuntemuksen valjastamiseen muutostyöhön. Kokemus tiedon saannista, kuulluksi tulosta
ja vaikuttamisesta ovat muutosten oikeudenmukaisiksi kokemisen edellytys. Oikeudenmukaiseksi kokeminen vaikuttaa puolestaan positiivisesti muutoksen hyväksymiseen ja siihen sitoutumiseen. (Taskinen 2011, 159–164.) Muutostilanteissa asiantuntijoiden hyödyntäminen ja heidän näkemystensä kuuleminen luovat osallisuutta muutoksiin ja edesauttaa muutoksiin sopeutumista. Tällöin työntekijät mielellään antavat
oman panoksensa organisaation perustehtävän edistämiseen haastavissakin tilanteissa. (Pyyny 2018, 67.)
Muutoksille annettavien merkitysten ajatellaan usein olevan työntekijälähtöisiä eli
oletetaan työntekijöiden reagoivan muutoksiin yksilöllisistä syistä johtuen. Silloin
unohdetaan muutostilanteille annettavien merkitysten sosiaalinen luonne. Organisaation jäsenet kommunikoivat keskenään kohdatessaan muutoksia organisaatiossa.
Nämä vuorovaikutus- ja kommunikointitilanteet auttavat tekemään ymmärrettäväksi
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koettua muutosta. Henkilöstön rooli on usein nähty myös yksipuolisesti vain reagoijana, usein vielä muutosvastarintana, muutokseen tai passiivisena ”yleisönä͇ muutoksessa. (Lewis 2011, 4, 12, 147.) Työyhteisössä keskustellaan tapahtuvista muutoksista yhteisesti, luodaan merkityksiä ja vaikutetaan yhteiseen ja yksilölliseen merkityksenantoon niin työyhteisön sisällä kuin sen ulkopuolella. Organisaation muutoksesta vastaavan johdon tuottamaa viestiä tulkitaan eri tavoin yhdessä ja erikseen, ja
tuloksena voi olla hyvin erilainen muutostarina kuin on alun perin ajateltu. Näiden
merkityksiä synnyttävien tarinoiden kuunteleminen antaa tärkeää tietoa siitä, miten
henkilöstö kokee ja tulkitsee meneillään olevaa muutosta. (Pyyny 2018, 72, 81.)
Organisaation johdolta edellytetään avoimuutta ja rehellisyyttä viestinnässä. Johtamisen tehtävä on luoda mahdollisuuksia muutoksesta keskustelulle ja esimiehen rooli
on olla osa yhteistä merkityksenantoa ja muutostilanteiden prosessointia. Yhteinen
asioiden prosessointi ja näkemysten jakaminen luovat maaperää muutosten hyväksymiselle. Yhteinen keskustelu tuo uusia ideoita ja ratkaisumahdollisuuksia ja siten sitouttaisi muutokseen. Avoimen kommunikaation avulla muutoksista vastaava johto
saa näkemystä, miten asioista ajatellaan ja millaisia merkityksiä muutostilanteelle on
annettu. Avoin kommunikaatio antaa myös mahdollisuuden oikoa väärinkäsityksiä.
Käsitykset ja tulkinnat muutokseen liittyvistä asioista voivat olla hyvin erilaisia johtuen esim. eri henkilöstöryhmien tai eri koulutustaustaisten tulkintakehikoista. Dialogin toteutuminen edellyttää myös henkilöstöltä vastuunottoa vuorovaikutuksen osapuolena. Osallisuus ja vastuu työyhteisössä näkyvät jokaisen omana toimintana työyhteisön tehtävien ja tavoitteiden toteuttamisessa, suhtautumisena muihin työyhteisön
jäseniin, käyttäytymistapoina, luottamuksen osoittamisena ja sen arvoisena toimintana. (Pyyny 2018, 121, 136–137.)
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Riitta Rissanen

Innovaatioekosysteemit ja SOTE-osaaminen
Asiasanat: tutkimus- ja kehittämistoiminta, osaaminen, innovaatioekosysteemi,
ammattikorkeakoulut

Johdanto
Käsittelen artikkelissa SOTE-osaamista innovaatioekosysteemin kontekstissa. Erityisenä näkökulmana on ammattikorkeakoulujen rooli ja mahdollisuudet tukea SOTEpalveluiden uudistumista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan keinoin.
Artikkeli perustuu innovaatioekosysteemi-käsitteeseen ja ammattikorkeakoulujen
lakisääteisen TKI-tehtävän tarkasteluun. Innovaatioekosysteemillä ymmärretään tässä
yhteydessä erilaisten asiantuntijoiden, verkostojen sekä tiedon ja osaamisen muodostamaan ”systeemiä”. Erityyppisten toimijoiden muodostamissa innovaatioekosysteemeissä innovaatiot perustuvat yhdessä luomiseen (co-creation) ja samanaikaisuuteen
- ei niinkään yhteistyöhön (co-operation) ja innovaatioketju-ajatteluun (Kaihovaara,
Härmälä & Salminen 2016). Ammattikorkeakoulujen rooli ja tehtävä TKI-toiminnassa sopii hyvin innovaatioekosysteemien tarkasteluun.
Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä
(§4) on
”… antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.”
”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.”
Käsitykseni mukaan uusien SOTE-palveluiden tavoitteisiin vastaaminen edellyttää
innovaatioekosysteemejä, joissa syntyy uusia käytännön ratkaisuja (esim. palvelumalleja) vuorovaikutteisen yhteisluomisen keinoin. Tässä yhteydessä ammattikorkeakouluilla on oma TKI-roolinsa, joka muotoutuu kulloisenkin kontekstin mukaan.
Miksi SOTE-palvelut tarvitsevat ekosysteemiajattelua?
Ekosysteemi perustuu innovatiivisuuden hyödyntämiseen, yhteiseen arvopohjaan ja
jaettuun visioon. Kysymys on siis useimmiten mielentilasta ja tahdosta ratkaista asioita yhdessä ja tuottaa uutta. Innovaatiotoiminnassa ei silloin ole kysymys vain taloudellisista innovaatioista, uusista tuotteista ja palveluista, vaan asiakaslähtöisestä yhteiskehittämisestä. Ja yhteiskehittämisen tuloksena syntyvistä vaikuttavista asiakaskokemuksista ja - hyödyistä.
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Innovatiivisuus perustuu vahvasti käyttäjälähtöisyyteen. SOTE-palvelut muotoillaan ja keksitään ”paremmiksi” yhdessä käyttäjien ja asiakkaiden kanssa. Tässä samaisessa prosessissa asiantuntijat oppivat myös siitä, mikä palveluissa on merkityksellistä asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ohjaa avoimen innovaatiotoiminnan (open innovation) ajattelu (Chesbrough, 2003).
SOTE-uudistuksen tavoitteeksi on asetettu mm. yhdenvertaiset palvelut sekä terveysja hyvinvointierojen kaventuminen. Keskiössä on myös parhaat ja tehokkaammat toimintatavat kustannusten kasvun hillitsemiksi (Valtioneuvosto 2018).
Innovaatioekosysteemi koostuu usein korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista, mutta myös kolmannen sektorin toimijoista. Uudet toimintamallit syntyvät erilaisten toimijoiden yhteisillä alustoilla, joissa myös digitaalisia ratkaisuja voidaan kokeilla. Alustat voivat olla siis paikallisia, kansallisia ja
kansainvälisiä. Ne voivat olla myös muuttuvia ja kehittyviä.
Ekosysteemiin liitytään osaamisen kautta, ja yhteisen tekemisen sekä vision lähtökohdista. Palveluiden kehittämisessä moottorina toimii käytännön ongelmat, joihin
haetaan toimivia uusia ratkaisuja. Askeleita tähän suuntaan on otettu muun muassa
Lapin Sote-Savotta hankkeessa (www.lapinsotesavotta.fi), jossa tulevaisuuden palveluiden kehittämiskohteita on tunnistettu ja ratkaistu erilaista osaamista yhdistämällä.
SOTE-palvelut ovat tunnistettavasti uuden edessä. Työntekijöiltä, johtajilta, palveluiden rahoittajilta, korkeakouluilta ja lainsäädännöltä edellytetään uutta otetta, jotta
palveluiden toteuttamisen ja kehittämisen toimintatavat ovat kestävällä uralla, myös
taloudellisesti. Tällöin tarvitaan entistä enemmän avointa innovaatiotoimintaa, käyttäjälähtöistä tutkimusta ja osallisuutta, jotta uudet toimintatavat ja ratkaisut otetaan
myös käyttöön.
Innovaatioekosysteemi – enemmän kuin osiensa summa
Ekosysteemiajattelun lähtökohtana on se, että tuomalla omissa konteksteissaan ja ”siiloissaan” toimivat ihmiset ja organisaatiot yhteen, niin tiedon määrä kasvaa ja uusien
innovaatioiden syntyminen on todennäköisempää ja nopeampaa (Kaihovaara, Härmälä & Salminen 2016). Uudet toimintatavat tarvitsevat näin ollen entistä vahvempia
osaamis- ja innovaatioalustoja sekä rajat ylittävää kehittämistyötä. Tämä kaikki on
merkityksellistä myös SOTE-palveluiden uudistamisessa.
Oleellista innovaatioekosysteemissä on juuri se, että se on systeemisenä toimintamallina enemmän kuin osiensa summa. Ekosysteemirakenteiden oletetaan kykenevän
tuottamaan uusia ja luovia palveluita ja konsepteja muita perinteisiä tiedon ja osaamisen siirron rakenteita paremmin. Usein tämäntyyppiset ekosysteemirakenteet herättävät myös ulkopuolista kiinnostusta, jolloin niiden kehittämät innovatiiviset toimintamallit houkuttelevat myös muita potentiaalisia toimijoita.
Sote-palveluiden kehittämisessä on toteutettu useita alueellisia kokeiluja, joissa on
haettu osallisuuden avulla uusia näkemyksiä. Näissä rakenteissa myös alueellisilla
ammattikorkeakouluilla on luonteva rooli, esimerkiksi henkilöstön osaamisen vahvistamisessa, fasilitaattorina palveluiden muotoilussa ja uuden tiedon tuottamisessa.
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Osaaminen moottorina
Innovaatioekosysteemien moottorina toimii osaaminen. Erilaisten asiantuntijoiden
osaamisen yhdistämisellä sekä käyttäjien ja asiakkaiden kokemusten huomioimisella
voidaan synnyttää uutta. Asiakaslähtöiset ja entistä vaikuttavammat palvelut syntyvät
uuden osaamisvarannon pohjalle. Ekosysteemin toimijat täydentävät toinen toisiaan
erilaisella osaamisella.
Uutta osaamista vaativissa konteksteissa tarvitaan raja-aitoja ylittämistä ja erilaisten näkemysten törmäyttämistä. Uuden osaamisen rakenteet luodaan käytännön yhteistyössä. Ammattikorkeakouluilla on oleellinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rooli myös eri asiantuntijoiden linkittämisessä. Ammattikorkeakouluilla
on perustehtäviensä kautta vahvat linkit työelämään ja sen globaaliin muutokseen.
Niillä on myös merkittävä vastuu ja rooli alueellisten osaamistarpeiden kehittämisessä
ja uuden tiedon tuottamisessa.
Innovaatioekosysteemit edellyttävät tiedon ja osaamisen jakamiseen perustuvaa
toimintakulttuuria. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön kannalta tämä tarkoittaa monien uusien kompetenssien hallintaa. Tutkimuksellisen kehittämisosaamisen lisäksi
tarvitaan kykyä yhteistoimintaan erityyppisisissä käyttäjien verkostoissa, sekä tiedon
ja osaamisen jakamisen ja yhteisluomisen taitoja.
Innovaatioekosysteemin toimijat eivät vain ”siirrä tietoa” perinteisen innovaatioketju-ajatteluun pohjautuen, vaan luovat sitä samanaikaisesti ekosysteemin eri toimijoiden kanssa (ks. Ståhle 2015, Kaihovaara ym. 2016.). Kysymys on itseohjautuvuudesta, ajatusten synnyttämisestä ja käyttäjälähtöisistä ratkaisuista.
Käyttäjälähtöisyys ja ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta
Ammattikorkeakoulujen rooli Suomen innovaatiojärjestelmässä on kehittynyt kokemuksen ja käytännön tekemisen kautta. Luonteva profiili on löytynyt soveltavasta,
monialaisesta tutkimus- ja kehittämistyöstä. Viime vuosina rooli on kasvanut myös
innovaatiotoiminnassa, josta tuli ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tehtävä
vuonna 2014.
Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa on kuvattu myös kansainvälisessä arvioinnissa (Maassen et.al. 2012). Arviointiraportissa nostettiin esiin havainto siitä, että ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli, mutta Suomessa puuttuu selkeä poliittinen kokonaisvisio ammattikorkeakoulujen luonteesta osana tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan kokonaisuutta. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan
rahoitusta pidettiin välttämättömänä edellytyksenä tuloksellisen TKI-toiminnan rakentamisessa.
Käyttäjälähtöisyys on vahvasti läsnä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa.
Tuotoksia tehdään yhdessä käyttäjien, mm. yritysten, julkisten organisaatioiden ja
kansalaisten kanssa. Toimintamalli muistuttaa paljon Moodi 2 tiedonmuodostusta
(Gibbons et.al. 1994), jossa tutkijat, kehittäjät ja käytännön asiantuntijat tuottavat ja
arvioivat tiedon luotettavuutta ja soveltuvuutta. Kumuloituvaa tietoa hyödynnetään
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kehitettäessä palveluita, tuotteita ja toimintaa eri toimintakonteksteissa. SOTE-palveluissa monet sähköiset palvelut ja liikkuvat palvelut ovat syntyneet tämän tyyppisissä
innovaatio- ja kehittäjäyhteisöissä.
Myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa erityisesti opinnäytetöiden ja projektiopintojen kautta. Ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen (YAMK) innovatiivinen toimintamalli yhdistää hyvin tutkimus- ja kehittämisosaamisen asiantuntijatyön kontekstiin. Opiskelijat
suorittavat opintojaan työn ohessa, jolloin oppimis- ja kehittämistehtävät linkittyvät
autenttisiin, käytännön ongelmiin ja tutkimuskysymyksiin. Tulokset, ideat ja uusi
tieto siirtyvät välittömästi työn ja toimintojen kehittämiseen. Työelämään tehtävät tutkimus- ja kehittämisprojektit tuovat kanavan ammattikorkeakoulujen ja työelämän
väliselle dialogille ja verkostojen syntymiselle - mahdollisesti myös uusille ekosysteemeille.
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Sosiaalisen kuntoutuksen työkäytäntöjä kehittämässä ja juurruttamassa
Asiasanat: kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, nuoret, palvelut, palvelujärjestelmä, osallisuus

Johdanto
Nuoruuteen kuuluu erilaisia siirtymävaiheita, missä suunnitellaan itsenäistä elämää,
koulutusta ja ammattia. Siirtymävaiheissa nuoret tarvitsevat usein paljon tukea ja ohjausta. Nuorten osallistuminen yhteiskuntaan, kuten koulutukseen, työhön, harrastustoimintoihin ja palveluihin on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja epävarmemmaksi. Tarpeiden mukaisten palveluiden löytäminen on nykyisin muuttunut yhä haasteellisemmaksi. Nuorten ongelmat näkyvät yhteiskunnallisella tasolla eriarvoistumisena ja syrjäytymisenä, jotka voivat johtaa opintojen keskeytymiseen, työttömyyteen ja pahimmassa tapauksessa työkyvyttömyyteen. Niihin puuttuminen sekä
nuorten osallisuuden tukeminen edellyttävät uusien toimintamuotojen kehittämistä kuntoutukseen ja sosiaalityöhön. Moniin sosiaalisiin tekijöihin on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota, ja sosiaalinen kuntoutus on tuotava kiinteäksi osaksi ihmisten arkea ja yhteisöjä.
Sosiaalinen kuntoutus on viime vuosina noussut niin kuntoutuksessa kuin laajemminkin keskustelun ja kehittämistyön kohteeksi (esim. Tuusa & Ala-Kauhaluoma
2014; Romakkaniemi ym. 2018: Lindh ym. 2018). Nuorten monimutkaistuneet työja toimintakykyongelmat, pitkäaikaistyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat,
huono-osaisuus ja syrjäytymisriskit muodostavat tarpeen sosiaalisen kuntoutuksen
toiminnoille (Aaltonen ym. 2015). Sosiaalinen näkökulma kuntoutuksessa tarkoittaa ennen kaikkea arkielämän sosiaalisten suhteiden, ympäristön ja yhteiskunnallisten tekijöiden huomioimista. Kuntoutuksessa on tärkeää huomioida asiakkaan
osallisuus, toimijuus ja vertaistuki. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän toimista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympäristön edellyttämistä rooleista
Soku2-hanke sosiaalista kuntoutusta liittämässä osaksi palvelujärjestelmää
SOKU2-hankkeen 2018–2020 (ESR) toiminnan tarkoitus on varmistaa hankkeessa
hyväksi koettujen työkäytäntöjen istuttaminen ja mukauttaminen kuntien ja alueiden
palveluiden rakenteeseen. Päätavoitteena on edelleen kehittää ja juurruttaa asiakkaan
osallisuutta ja työllistymistä edistäviä käytäntöjä Lapin kuntien asiakastyössä.
Sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja kohdennetaan 16–29 -vuotiaille nuorille, joilla
on sosiaalisen tilanteen tuomien kysymyksien lisäksi fyysisiä, psyykkisiä tai kognitiivisia pulmia tai erilaisen kulttuuritaustan mukanaan tuomia integroitumisen haasteita.
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Kohderyhmään kuuluu jonkin verran yli 30 -vuotiaita tai vammaisista henkilöistä jopa
yli 40 -vuotiaita ja tavoitteena on heidän ainakin osa-aikainen työllistyminen työmarkkinoilla. Hanketyössä kokeillaan ja kehitetään tukipalveluiden saatavuutta sekä osallisuutta ja sosiaalista kuntoutusta edistäviä toimia. Palveluiden saatavuutta edistetään
matalan kynnyksen -palveluilla. Toimenpiteillä on siten tarkoitus tehostaa osatyökykyisten, erityisryhmänä vammaisten henkilöiden sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta.
Hankkeessa kehitetään palveluiden avoimuutta ja seinättömyyttä edistämään niiden
saavutettavuutta. Kehittämistyössä hyödynnetään sekä ammattilaisten että asiakkaiden kokemuksia palveluiden kehittämisessä. Toiminnalliset kokonaisuudet koostuvat
kolmesta osa-alueesta: toiminta kohderyhmän kanssa verkostoyhteistyönä, sosiaalisen kuntoutuksen palvelu- ja tuotepakettien mallintaminen palvelumuotoilun avulla
sekä kehittämis- ja valmennustoiminta. Niitä kaikkia yhdistäviä teemoja ovat asiakasosallisuus, työkäytäntöjen ja yhteistyön muotojen kokeilu ja kehittäminen sekä toimiviksi havaittujen käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen.
Hankkeessa rakennetaan systemaattinen sosiaalisen kuntoutuksen palvelumalli,
joka integroidaan tuotekokonaisuutena muiden palveluiden tuottajien kanssa osaksi
paikallista palvelujärjestelmää. Palveluiden mallintaminen ja juurruttaminen osaksi
palvelujärjestelmää tarvitsee verkoston ja kumppaneiden sitoutumista ja omien toimintatapojen tarkastelua ja muuttamista sekä verkostotyön tiivistämistä. Hankkeen
aikana perehdytetään Lapin alueen kuntien sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden
henkilöstöä sosiaalisen kuntoutuksen käytännön toteutukseen.
Sosiaalinen kuntoutus räätälöitynä paikallisesti
Mielenkiintoisen näkökulman sosiaalisen kuntoutuksen teoreettiseksi orientaatioksi
tarjoaa Martha Nussbaumin ja Amartya Senin (1993) toimintavalmiuksia koskeva
ajattelu. Nuorten toimintavalmiuden tukemissa keskeisisiä sosiaalisen kuntoutuksen
toimintaorientaatioita ovat asiakaslähtöisyys, yhteisökiinnitteisyys, toimintakeskeisyys ja teknologiavälitteisyys. Kyse ei ole sosiaalista kuntoutusta määrittävistä erillisistä ulottuvuuksista vaan tärkeää on pystyä soveltamaan niitä samanaikaisesti ja toisiinsa kytkeytyen (Lindh & Lappi, 2018). Nuorten näkökulmasta sosiaalisessa kuntoutuksen toteuttamisessa on merkityksellistä toiminnan vapaaehtoisuus, vaikuttamisen ja osallisuuden kokemukset ja mahdollisuudet, yhteisöllisyys ja kanssakulkijuus.
Hankkeessa edistetään paikallisten palvelujen muokkaamista nuorten sosiaalisen
kuntoutuksen tarpeita vastaaviksi. Paikallisuus määrittää palveluiden sisältöjä ja muotoja. Puuttuvia palveluita joudutaan tarvittaessa hankkimaan ulkoa. Kehitettävissä
palvelutuotteissa ja toimintamalleissa tulisi huomioida nämä paikalliset erityispiirteet.
Kokemusasiantuntijoiden avulla hiotaan palvelut nuorten kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Nuorille luodaan kokemusasiantuntijoina pysyvä rooli ja paikka toimijoiden
asiantuntijaverkostossa.
Tavoitteena on, että yhdessä kehitetty, kokeiltu ja arvioitu toiminta integroituu palvelujärjestelmään joko kolmannelle sektorille tai kaupungin/kunnan työllisyyttä tuke-
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viin palveluihin. Toimintamallit on hankekunnissa otettu käyttöön ja ne toimivat tukipalveluna kohderyhmälle ja mallina muille kunnille ja organisaatioille. Ideana on,
että sosiaalisen kuntoutuksen palvelupaketti sisältöineen, käytäntöineen sekä työmenetelmineen voidaan tarvittaessa jalkauttaa Lapin alueen sote-palvelujärjestelmään
selkeänä ja pysyvänä kokonaisuutensa. Lapissa on haasteena asiantuntijuuden niukkuus, jonka parantaminen edellyttää asiantuntijuuden saatavuuden parantamista esimerkiksi osaamisen vaihtoa ja asiantuntijoiden liikkuvuutta lisäämällä.
Pohdinta
Onnistuneen sosiaalisen kuntoutuksen prosessissa kuntoutuja kokee toimintavalmiutensa parantuneen. Lisäksi kuntoutuja kokee voimautuneen sekä saaneen eväitä sitkeyden ja määrätietoisuuden vahvistumiseen (vrt. Hautala & Lindh 2017). Onnistunut
ja oikea-aikaisena sosiaalinen kuntoutus ja palvelut vähentävät kohderyhmän syrjäytymisuhkaa ja mahdollistavat negatiivisen kierteen katkaisemisen. Palvelujärjestelmän tehtävänä onkin varmistaa nuorille tuki kaikissa elämäntilanteissa.
Toimintojen ja palveluiden edelleen kehittäminen ja jalostaminen seinättömiksi ja
avoimiksi toiminnoiksi parantaa asiakasosallisuuden lisäksi saavutettavuutta ja tavoitettavuutta. Kaiken toteutetun toiminnan kivijalka on hyvä ja toimiva verkostotyö eli
palvelujärjestelmän ja sen osasten koordinaation sujuvuus. Hankkeessamme on saatu
erittäin paljon hyviä kokemuksia nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyöstä ja tätä
koordinaatiotyötä edelleen kehitämme.
Hankkeessa on vahva kytkentä sosionomiopiskelijoiden opintoihin. Lapin ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ovat tehneet opintoihinsa liittyen harjoittelujaksoja, erilaisia oppimistehtäviä ja selvityksiä sekä ja opinnäytetöitä. Sosionomiopiskelijat ovat työskennelleet nuorten parissa suunnitellen ja ohjaten toimintaa ja sitä kehittäen yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. Opintojen integrointi hankkeeseen
mahdollistaa tehdä käytännön asiakastyötä, verkostotyötä ja perehtyä projektimaiseen
työskentelyyn ja sen johtamiseen. Tämä kaikki vahvistaa ammatillista osaamista ja
edesauttaa opiskelijoiden siirtymistä opintojen jälkeen sujuvasti työelämään.
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Reetta Saarnio & Sari Arolaakso

Haasteena aidosti asiakaslähtöisten ja voimavarat huomioivien palvelujen kehittäminen
ikäihmisille
Asiasanat: kuntouttava toimintatapa, voimavaralähtöisyys, asiakaslähtöisyys,
muistisairaudet, ikäihmisten palvelut, sote-uudistus

Johdanto
Ravintola, pubi, kauppa, kahvila, kampaamo, elokuvateatteri. Nämä kaikki ja paljon
muuta löytyy Hogeweykin muistisairaiden kylästä, joka sijaitsee Weespin pikkukaupungissa Amsterdamin naapurissa. Vuoden 2015 joulukuussa vietin päivän Hogeweykissa tutustumassa muistisairaiden kylään. Siellä varsinaisen kylän asukkaat ja
muistisairaat henkilöt elävät luontevasti rauhaisaa rinnakkaiseloa: esimerkiksi läheisten toimistojen henkilökunta lounastaa usein ravintola Hogeweykissa. Koko Hogeweyk muistuttaa viihtyisää pienoiskaupunkia katukyltteineen, puistoineen ja suihkulähteineen. Hogeweykissä tärkeintä on, että ikäihmiset saavat asua kodinomaisissa
oloissa. Kodinomaisen asumisen lisäksi aktiivinen elämä ja ympäröivään yhteisöön
osallistuminen on tärkeää. Kaikesta huokuu muistisairaan ihmisen kunnioittava kohtelu. (Saarnio 2015.)
Tulevaisuuden haasteet ikäihmisten hoidolle ja palveluille
Hollannista Suomeen: missä parastaikaa työstetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta. Sote-uudistuksen taustalla ovat isoina tekijöinä taloudelliset
seikat ja väestön ikärakenteen muutos. Tähän liittyy se, että väestö ikääntyy ja hoivantarve kasvaa. (Kinnula, Malmi & Vauramo 2014; Valtioneuvosto 2018) Kinnula
ym. (2014) suhtautuvat hyvin kriittisesti nykyiseen vanhustenhuoltoon ja näkevät makuuttavan järjestelmän ja kuntoutuksen puutteen olevan keskeisiä sote-uudistuksella
ratkaistavia pulmia.
Kinnulan ym. (2014) mukaan tulevaisuuden ikäihmisten palvelut pitäisi tuottaa palvelukorttelikonseptilla. Kortteliin he näkevät kuuluvan luonnostaan ravintolan ja kahvilan, parturikampaamon sekä mahdollisuuden ohjattuun kunnon ylläpitoon ja kuntoutukseen. Myös muita palveluja voidaan lisätä palvelukortteliin tarpeen mukaan.
Tärkeää uusissa suunnitelmissa on, että merkittävä osa palveluja on saatavissa tavallisina palveluina. Ikäihmisiä ei eriytetä omiin laitoksiin vaan ympäristöstä tulee kuntouttava, kun sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen kuntoutus yhdistyvät kokonaisuudeksi. Kinnulan ym. (2014) esittämissä ikäihmisten tulevaisuuden palveluita koskevissa visioissa on nähtävissä useita yhtymäkohtia Hogeweykin muistisairaiden kylään.
Etelä-Suomessa ja Pirkanmaalla on jo vastattu Kinnulan ym. (2014) esittämiin vaateisiin ikäihmisten uudenlaisista asumisympäristöistä. Helsingissä entisen Koskelan
71

sairaalan alueelle on rakenteilla muistikylä-tyyppinen asuinympäristö muistisairaille
ihmisille, samoin Tampereen Käräjätörmän alueelle. (Helsingin Uutiset 2016; Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2017.) Mielestämme uudentyyppisen ikäihmisten palvelukonseptin suunnittelu ja rakentaminen vaatii uudenlaista ajattelua ikääntymisestä ja ikäihmisistä. Samoin toiminnan suunnittelu ja sen ylläpitäminen uudessa
ikäihmisten palvelukonseptissa vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä vahvaa osaamista asiakaslähtöisyydestä sekä kuntouttavasta ja voimavaralähtöisestä
työskentelystä.
Kangasniemen ym. (2018) hankkeen tulosten mukaan sosiaali-, terveys- ja soteintegroiduilla aloilla tärkeimmät osaamistarpeet ovat asiakas- ja potilaslähtöisyys, asiakkaan ja potilaan ohjaus ja neuvonta, eettinen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen
sekä monialaiset yhteistyötaidot. Hyvin tärkeiksi arvioitiin myös palvelu- ja toimintajärjestelmän tunteminen, kuntouttava ja voimavaralähtöinen työskentely sekä yhteistyö asiakkaan ja potilaan läheisverkoston kanssa. Vesterinen (2011, 56-57) kritisoi
vahvasti kuntouttavan hoitotyön toteutumista. Hänen mukaansa siihen ei sitouduta
eikä se näy hoitotyössä juuri lainkaan, vaikka se on olennainen osa muun muassa leikkauspotilaiden kuntoutuksessa ja vammaispalveluissa. Kuntouttavaan työotteeseen
tulisi yhdistää vastuuttava työote eli asiakasta ohjataan ja suostutellaan olemaan aktiivinen toimija kuntoutumisessa.
Koulutuksen mahdollisuudet vastata ikäihmisten hoidon ja palveluiden
haasteisiin
Vanhuspalveluissa tavoitellaan ikäihmisten parempaa toimintakykyä (THL 2018).
Ikäihmisen toimintakykyä edistetään puuttumalla riittävän ajoissa arjen toimintojen,
suoritusten ja osallistumisen edellytyksiä heikentäviin riskitekijöihin (Laatusuositus
hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013). Riskitekijöiden tunnistaminen edellyttää laaja-alaista toimintakyvyn arviointiosaamista. Toimintakyvyn arvioinnin ei tule olla itseisarvo, vaan sen tulee johtaa toimintakykyä ylläpitäviin ja edistäviin toimenpiteisiin. Hoitohenkilöstöä tulee aktivoida sekä kouluttaa
oivaltamaan toimintakyvyn käsite ja kannustaa arviointimenetelmien säännölliseen
käyttöön. Lisäksi kussakin toimintaympäristössä tulee olla riittävä taito sekä sopimus
siitä, mitä toimintakyvyn arviointimenetelmää käytetään. Yhteiset toimintakäytänteet
auttavat oikeiden palveluiden ja kuntouttavien toimenpiteiden valinnassa. Vanhustyössä tulee vahvistaa gerontologista ja geriatrista osaamista. (Arolaakso & Tervaskanto-Mäentausta 2017.)
Laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnin kautta on mahdollista asettaa yksilölliset
tavoitteet kuntouttavan toiminnan toteuttamiseen. Tavoitteeksi ei riitä toimintakyvyn
ylläpysyminen, vaan on laadittava yksilölliset konkreettiset tavoitteet ja koko henkilökunnan on toteutettava aktivointia tavoitteita kohti. Tarvitaan lisää osaamista perusliikkumisen ymmärtämiseen, miten liike ja toiminta syntyvät. Tarvitaan myös lisää
osaamista liikkeen ja toiminnan ohjaamiseen. Ohjaamisen kaikkia muotoja (verbaalinen, visuaalinen, kinesteettinen) tulee käyttää päivittäisten suoritusten ja toimintojen
ohjaamisessa ja aktivoinnissa.
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“Iäkkäiden toimintakykyä tulee aktivoida, heitä ei saa makuuttaa vuoteissa” (Rovio 2018). Geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne kommentoi Sinikka Rovion tekstiä ja hänen mukaansa kuntouttava hoitotyö ei edellytä lisää henkilökuntaa,
vaan uudenlaista, asiakaslähtöistä asennetta, geriatrisen ja gerontologisen hoitotyön
osaamista ja parempaa johtamista. Lisäksi hän toteaa, että senioreiden itsensä sekä
omaisten on ymmärrettävä, että vuoteessa makaaminen on vaarallista. Toimintakyvyn
aktivointiin riittää pienet arjen suoritukset ja toiminnot. Aktivoiva toiminta tulee olla
osa päivittäistä toimintaa, ei erikseen ohjattua jumppaa tai viriketoimintaa.
Lopuksi
Tulevaisuuden visiona haluaisimme nähdä pohjoissuomalaisen muistikylän, jossa
muistisairaat ikäihmiset kohdataan tasavertaisina toimijoina kunnioittaen heidän itsemääräämisoikeuttaan. Visiomme muistikylässä työskentelevät sosiaali- ja terveysalan
toimijat ovat omaksuneet asiakaslähtöisen ikäihmisen voimavaroja kunnioittavan
työskentelyn ja hallitsevat toimintakyvyn arvioinnin ja sen tukemisen menetelmät.
Tornionjoen rannalla sijaitsevassa muistikylässä ikäihmisten arki täyttyy mielekkäästä toiminnasta, joka tukee heidän toimintakykyään.
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Tulevaisuuden sote tarvitsee terveyden edistämisen osaajia
Asiasanat: terveyden edistäminen, sote-uudistus, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Johdanto
Terveyden edistämisellä pyritään terveyden ja toimintakyvyn säilymiseen, sairauksien ehkäisyyn ja väestön eliniän pidentymiseen. Terveyttä edistävä toiminta on kansanterveystyötä ja perustuu kansanterveyslakiin. (Kansanterveyslaki 66/1972 1:1.)
Yksi terveyttä edistävän työn perimmäisistä tavoitteista on elämänlaadun edistäminen
(Pietilä 2012). Terveyden edistämisen tavoitteet ja toimintamahdollisuudet määritellään poliittisessa järjestelmässä osana terveyspolitiikkaa. Kyse on yhteiskunnallisista
toimista ja päätöksistä, jotka koskevat koko väestöä. Valmisteilla olevan sosiaali- ja
terveyspoliittisen uudistuksen (jatkossa sote-uudistus) tavoitteena on kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja, yhdenvertaistaa palveluita sekä niiden saatavuutta
ja samalla hillitä kustannuksia (Sote-uudistuksen tavoitteet 2018). Tulevassa sote-uudistuksessa terveyden edistäminen on yksi tärkeimmistä painopistealueista. Uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien vastuulla. (Toimijat uudessa sote- ja maakuntarakenteessa 2018.)
Terveyden edistämisen koulutus vastaa sote-uudistuksen haasteisiin
Sosiaali- ja terveyspoliittinen uudistus haastaa työelämän asiantuntijoiden terveyden
edistämisen osaamisen. Tähän pyritään vastaamaan terveyden edistämisen YAMKkoulutuksella, joka on suunniteltu terveys- ja hyvinvointialoilla työskentelevien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamisen syventämiseen ja
vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin koko Pohjois-Suomen alueella. Kansallisen arviointineuvoston (KARVI) auditoima Lapin ammattikorkeakoulun Terveyden
edistämisen koulutus arvioitiin korkeimmalle mahdolliselle, ”edistynyt”, tasolle
vuonna 2017 (KARVI 2017). Koulutus profiloituu terveyden edistämisen asiantuntijuuteen, johtamiseen ja tutkimukselliseen kehittämiseen terveys- ja hyvinvointialoilla.
Koulutuksen painopistealue - Terveyden edistäminen - vastaa ajankohtaisiin ja tuleviin yhteiskunnallisiin, alueellisiin ja pohjoisen toimintaympäristön haasteisiin ja
mahdollisuuksiin. Haasteita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen toimintatavoissa, työvoiman riittävä saanti, kunta- ja palvelurakenteiden murros,
pitkien etäisyyksien hallinta, työnjako- ja toimintamallien uudistaminen sekä alan teknologian tehokas hyödyntäminen. Mahdollisuudet nousevat innovatiivisuudesta palveluiden kehittämiseen. Uudenlaisten palveluiden keskiössä tulee olla asiakaslähtöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, turvallinen elinympäristö sekä eri hallinnonalojen ja toimijoiden tiivis yhteistyö. Väestön hyvinvointia edistetään paremmin,
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kun päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutukset otetaan huomioon laajasti eri hallinnonaloilla. Julkinen sektori, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat toimivat yhä
enemmän toisiaan täydentävissä verkostoissa. (Lapin AMK 2018.)
Keskeisenä eettisenä periaatteena terveyden edistämisessä on kautta historian ollut
ihmisarvon kunnioittaminen. Uudempi arvo on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, jota pidetään yhtä tärkeänä kuin ihmisarvoa. Ajankohtaisimmat eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollon alalla liittyvät oikeudenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen palveluiden saatavuudessa. (Pietilä 2012; Rootman, Pederson, Frohlich &
Dupere 2017) sekä muun muassa kansalaisten kyvykkyyteen lukea ja ymmärtää terveydenhuollon uutisointia (Sөrensen ym. 2015, 1055–1058). Kansalaisten osallisuutta
vahvistamalla ehkäistään sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä, kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja sekä edistetään terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia.
Terveyden edistämisen YAMK -koulutuksen toteutuksessa edellä mainitut teemat on
nostettu keskiöön. (Lapin AMK 2018.)
Terveyden edistämisen YAMK -koulutus perustuu näyttöön perustuvaan tietoon
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja
kehittämisestä. Koulutuksesta valmistuneella on asiantuntijaosaamista terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen monialaisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen terveys- ja hyvinvointialoilla. (Lapin AMK 2018.) Korhosen ym. (2015,
44) mukaan hoitotyöntekijän tulee osata käyttää tiivistettyä tutkimustietoa ja siitä johdettuja näyttöön perustuvia yksikkökohtaisia toimintaohjeita erilaisten potilasryhmien
hoitoa koskevassa päätöksenteossa. Tulevan sote-uudistuksen myötä osaamisen kehittäminen myös edellyttää aiempaa systemaattisempaa osaamisen arviointia ja näyttöön perustuvien koulutusinterventioiden käyttöä (Kangasniemi ym. 2018, 65-67).
Opiskelija voi Terveyden edistämisen YAMK -tutkinnon suoritettuaan toimia vaativissa esimies- ja kehittämistehtävissä sekä julkisella sektorilla että järjestö- ja yksityissektorilla. Valmiudet hyvinvointialojen yrittäjyyteen paranevat. Koulutus antaa
valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen, terveyden edistämiseen ja
johtamiseen. (Lapin AMK 2018.) Meneillään olevassa sote-uudistuksessa työntekijyys saakin uusia piirteitä, sillä sote-ammattilaisten työnantajat monipuolistuvat ja
yrittäjyys sote-alalla lisääntyy. (Kangasniemi ym. 2018, 70-72.)
Lopuksi
Vuosittain noin 30 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan korkeakoulutettua työntekijää
päättää ottaa etäisyyttä arkityöhönsä ja siirtyä kehittäjän rooliin aloittamalla ylempään
terveyden edistämisen korkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa. Hyvinvointipalveluiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa
ja määrittää terveys- ja hyvinvointialoilla toimivien osaamis- ja ammattitaitovaatimuksia. Näin ollen Lapissa erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat huomanneet kehittämispotentiaalin, joka sisältyy työntekijöiden jatkotutkinto-opintoihin. Tuleva sote-uudistus tarvitseekin enenevässä määrin terveyden edistämisen asiantuntijaosaajia.
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Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä gerontologiseen hoitotyöhön
Asiasanat: asiakaslähtöisyys, osallisuus, gerontologinen hoitotyö

Johdanto
Meneillään olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa on
tuotu esiin erilaisia ammattilaisten osaamistarpeita. Yhtenä tärkeänä osa-alueena nähdään asiakaslähtöisyyden kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla. (Kangasniemi ym.
2018). Sote-osaamisista asiakaslähtöisyys on kuvattu ammattilaisten työn kulmakiveksi yhdessä ammattilaisten palvelujärjestelmäosaamisen kanssa (Holli & Saloranta
2016). Asiakaslähtöisyys kytketään palveluosaamiseen ja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien todetaan olevan palvelutehtävässä eli kaikki ovat asiakasta ja potilasta varten. Palvelua sanana on sosiaali- ja terveydenhuollossa kuitenkin
aika ajoin vieroksuttu, koska siihen yhdistetään myös toisen puolesta tekeminen, jolloin se ei vastaa kuntouttavaa tavoitetta. (Kangasniemi ym. 2018.) Asiakaslähtöisyyteen voidaan liittää myös osallisuuden käsite. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistetun
lainsäädännön ja laatusuositusten myötä myös ikäihmisten osallisuus on noussut vahvasti esille. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012; Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013). Ikäihmisten hoitotyö on gerontologista
hoitotyötä, joka nähdään ammatillisena toimintana, joka pohjautuu hoitotieteen ja gerontologisen alan tieteelliseen tietoon. Gerontologista hoitotyötä tarvitaan kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. (Voutilainen, Routasalo, Isola &
Tiikkainen 2009.) Näin ollen on tärkeää nostaa esiin gerontologisen hoitotyön koulutuksen jatkuva kehittäminen. Täten turvataan myös tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostuminen gerontologisesta hoitotyöstä ja hakeutuminen
alalle.
Asiakas- vai ihmislähtöisyyttä gerontologiseen hoitotyöhön?
Kangasniemen ym. (2018) hankkeessa asiakaslähtöisyys-sanaa kritisoitiin ja sen tilalle esitettiin ihmislähtöisyyttä tai kuntalaislähtöisyyttä. Tämä voinee ilmentää asiakaslähtöisyyteen liittyviä haasteita. Toisaalta asiakaslähtöisyyden nähtiin olevan jopa
ongelma sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos sillä tarkoitetaan aina vain uusien palveluiden tarjoamista. Uusia tarpeita syntyy lisää koko ajan, eikä niihin kaikkiin ole mahdollisuutta tiettyjen resurssien puitteissa vastata. (Kangasniemi ym. 2018.) Tukemalla
ihmisten osallisuutta omissa hoito- ja palveluprosesseissa vahvistetaan samalla ajattelua ihmislähtöisestä hoidosta. Osallisuus nähdään toisaalta kokemuksellisena kuten
tunteena yhteenkuulumisesta (emotionaalinen ja sosiaalinen osallisuus) ja toisaalta
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konkreettisena toimintana kuten mahdollisuus osallistua, toimia ja vaikuttaa yhteisössä esimerkiksi yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämisessä, mahdollisuus osallistua omien palvelujensa suunnitteluun, oman asiansa käsittelyyn asiakkaana sekä
palvelujen laadun arviointiin myös silloin, kun toimintakyky on heikentynyt. Osallisuuden kautta potilas tai asiakas kokee olevansa oman elämänsä herra ja kykenevänsä
vaikuttamaan siihen. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009; Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013.)
Koska asiakaslähtöisyyden vahvistaminen nähdään tulevaisuuden sote-osaamisen
yhtenä suurena haasteena, tulisi ikääntyneet henkilöt ottaa mukaan jo gerontologisen
koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Näin voitaisiin syventää
asiakasnäkökulmaa käsiteltävään aiheeseen. Nykyisin sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa käytetään jonkin verran kokemusasiantuntijoita, mutta käyttö ei ole vielä
systemaattista. (Kangasniemi ym. 2018.) Myös Koskisen (2016) mukaan ikäihmisten
osallistuminen ja heidän kokemuksiinsa perustuva osaamisen hyödyntäminen gerontologisen hoitotyön koulutuksessa olisi tulevaisuuden kannalta rohkaisevaa. Se voisi
edistää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden uravalintaa gerontologisen hoitotyön
toimintaympäristöissä ja samalla voitaisiin mahdollistaa ikäihmisten osallisuus omien
palvelujensa kehittämiseen.
Pohdinta
Millaisin toimin gerontologisen hoitotyön koulutusta sitten saataisiin kiinnostavammaksi? Perinteisesti opetus sisältää ikäihmisen elämänhistoriaa, ikääntymistä tapahtumana ja muutoksina, ikäihmisillä esiintyviä sairauksia, toimintakykyä ja elämän
loppuvaiheen hoitoa. Kiinnostavammalta kuulostaisi elävä kirjasto, muistipoliklinikka ja toimintapäivä. Oltaisiin opiskelijoiden kanssa yhdessä innovatiivisia ja tulevaisuuteen katsovia sekä suunniteltaisiin osaamisen ja oppimisen kehittymistä yhdessä ikäihmisten kanssa. Järjestettäisiin tapahtumia ja opintojaksoja ikäihmisiä varten, elinikäisen oppimisen teemalla, ikäihmisten ollessa kuulijoina ja tekijöinä.
Tällainen toteutus vaatii innovatiivisuutta opetushenkilökunnalta, välineitä ja menetelmiä toteutukseen ja osallistuvia ihmisiä - opiskelijoita ja ikäihmisiä. Uuden ajattelumallin rantauttaminen vanhoihin totuttuihin toimintatapoihin kannattaa aloittaa
pian, jotta voimme taata opiskelijoiden kiinnostuksen ja osallistumisen gerontologisen hoitotyön koulutukseen. Yhteistyöllä ja tulevaisuuteen katsomalla voimme saada
paljon aikaan; osallistavaa koulutusta ja ihmislähtöistä hoitotyötä.
Lähteet
Holli, K. & Saloranta, A. 2016. Osaaminen tulevaisuuden Sote - maailmassa.
TUSO–hankkeen loppuraportti. Verkkodokumentti. <http://www.pilkahdus.fi/sites/default/files/tuso-hanke_loppuraportti.pdf>.
Kangasniemi, M., Hipp, K., Häggman-Laitila, A., Kallio, H., Kärki, S., Kinnunen,
P., Pietilä, A-M., Saarnio, R., Viinamäki, L., Voutilainen, A. & Waldén, A. 2018.
Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2018:39. Viitattu 22.10.2018 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160883

79

Kinnula, P., Malmi, T. & Vauramo, E. 2014. Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Sastamala: Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu
nro 82. Viitattu 26.10.2018 https://kaks.fi/wp-content/uploads/2014/02/Sis%C3%A4lt%C3%B6%C3%A4-sote-uudistukseen.pdf
Koskinen, S. 2016. Nursing students and older people nursing. Towards a future career. Turun yliopisto. Hoitotiede. Väitöskirja.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Viitattu 30.10.2018 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 28.10.2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3415-3
Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 2009. Hoitotyön etiikka. Helsinki: Edita Publishing Oy.
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Raija Seppänen

Hoitotyön opinnäytetyöt sote-osaamista edistämässä
Asiasanat: tutkimus- ja kehittämistoiminta, opinnäyte, asiakas, potilas, hoitotyö,
terveys, ammatillinen osaaminen, palvelu, sosiaali- ja terveydenhuolto, maakunta

Johdanto
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa on esitetty ammattilaisten
osaamistarpeita. Asiakaslähtöisyys kuvattiin ammattilaisten työn kulmakiveksi yhdessä ammattilaisten palvelujärjestelmäosaamisen kanssa. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen havaittiin välttämättömäksi, koska sote-alan palveluja tulee kehittää jatkuvasti, toimintaa arvioida ja löytää toimintaa uudistavia innovatiivisia toimintatapoja.
Näin ollen tulee tunnistaa tutkimus- ja kehittämistarpeita, kehittää omaa hoitotyön
osaamista ja samalla edistää työyhteisön toimintaa. Tämän kaiken toiminnan tulee perustua näyttöön eli tutkittuun tietoon. (Kangasniemi, Hipp, Häggman-Laitila, Kallio,
Karki, Kinnunen, Pietilä, Saarnio, Viinamäki, Voutilainen & Waldén 2018.)
Tämän artikkelin tarkoituksena on tuottaa tietoa, minkälaista tutkimus- ja kehittämisosaamista hoitotyön opinnäytetöillä on ollut mahdollista saavuttaa Lapin AMKissa vuoden 2018 kuluessa.
Hoitotyön koulutuksessa oletan AMK-opinnäytetöiden avulla voitavan kehittää tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä nivoa sitä hoitotyön asiantuntijuuden tietosisältöihin ja menetelmäosaamiseen. Täten AMK-opinnäytetyötkin edistänevät asiakkaiden ja potilaiden laadukasta hoitotyötä ja terveyden edistämistä. (Vrt. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013; Ojasalo, Moilanen
& Rytilahti 2014.)
Hoitotyön koulutusperusteet
Suomalaisessa hoitotyön koulutuksessa sairaanhoitaja- ja/tai terveydenhoitajaopiskelijat voivat vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattiosaamistaan, mikä perustuu tutkimusnäyttöön. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (2005, 4§, 7§)
todetaan: ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy opinnäytetyö, jonka tavoitteena on
kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Lisäksi asetus (10§) toteaa,
että ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelija kirjoittaa opinnäytetyönsä alalta
kypsyysnäytteen, jolla hän osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen
taitoaan.
Sairaanhoitaja- ja/tai terveydenhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöskentely perustuu EQF-6-tasoon ja nivoutuu kiinteästi toimeksiantajalähtöiseen, ammattiosaamista
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vahvistavaan ammattityöskentelyyn. Lisäksi opinnäytetyöskentely integroituu ammattitaitoa tukevaan ja edistävään harjoitteluun ollen sidoksissa samalla EY-säädöksiin. Osaamista säätelevät direktiivit edellyttävät sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien harjoittelua terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä tutkintoon johtavassa
AMK-koulutuksessa. Opinnäytetyöskentely edistääkin hoitotyön osaamista ja samalla sosiaali- ja terveysalalla yhteistyösuhteiden luomista sekä työllistymistä alan
yrityksiin myös Lapin maakunnassa ja sen arktisilla lähialueilla. Lapin ammattikorkeakoulussakin hoitotyön koulutuksessa on vankat perinteet opinnäytetyöskentelystä
ja erilaisista kehittämistehtävistä.
Hoitotyön ammattiosaaminen puolestaan perustuu hoitotyön ydinsisältöön, hoitotyön käytäntöön. Tämä voidaan Kimin (2010, 1) mukaan jakaa kolmeen näkökulmaan: hoitotyön tietoperustaan, taustatraditioon ja koulutukseen.
“The profession of nursing is an organized mechanism for the nursing role
encompassing its central core, nursing practice, which is supported by three
interlocking, related components: (a) what its practice is based on, nursing
knowledge; (b) what its background is, nursing tradition; and (c) how it prepares its role players, nursing education (Kim 2010, 1.)”
Täten hoitotyötä voidaan jäsentää terveyden, henkilön, ympäristön ja hoitotyön
avulla. Viitekehyksen käsitteet ovat: asiakas, asiakas-hoitaja, käytäntö ja ympäristö
(Kim 2010, 14) ja soveltuvat myös AMK-opinnäytetyön orientaatioperustaksi.
“One of the major reasons for the apparent lack of a systematic view of nursing
knowledge, I believe, is the continued use of the so-called four metaparadigm
concepts — health, person, environment, and nursing — in discussing nursing
theories and nursing’s conceptual issues. This metaparadigm framework is a
typology that includes four distinct conceptual domains: client, client–nurse,
practice, and environment. (Kim 2010, 14.)”
Tutkimusmenetelmän esittely
Tutkimusaineistona käytettiin Theseus-tietokantaan tallennettuja Lapin AMKissa valmistuneita hoitotyön opiskelijoiden opinnäytetöitä. Näytteeksi valikoitui suomenkielisiä AMK-opinnäytetöitä 40, jotka oli viety tietokantaan vuoden 2018 kuluessa. Opiskelijoita osallistui näiden opinnäytetöiden toteuttamiseen yhteensä 73. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä (Kyngäs & Vanhanen 1999, Tuomi & Sarajärvi 2009).
Analyysiä ohjasivat hoitotyön viitekehyksen käsitteet: asiakas ja hänen terveytensä,
hoitajan toiminta ja hoitotyön toimintaympäristö. (Vrt. Kim 2010, 14.)
Tutkimustulokset
Hoitotyön opinnäytetyöt olivat kaikki toimeksiantosopimuksen saaneita ja jakaantuivat menetelmällisesti sekä toiminnallisiin että tutkimuksellisiin tasavertaisesti, 20 molempia. Kysymykseen, minkälaista tutkimus- ja kehittämisosaamista on hoitotyön
opinnäytetöillä ollut mahdollista saavuttaa Lapin AMKissa vuoden 2018 kuluessa,
saatiin vastaukset seuraavasti.
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Asiakkaan tai potilaan terveyteen ja sen tarkasteluun painottuivat opinnäytetöiden
sisällöt selkeästi. Opinnäytetöissä painottuivat erityisesti lasten ja nuorten hoitotyön
sisällöt. Sydänpotilaiden, ikääntyvien ja maahanmuuttajien hoitotyön kehittäminen
näytti myös korostuvan. Muutoin aihealueet koskettavat ensihoitopotilaita, sisätautikirurgisia ja neurologisia potilaita sekä heidän hoitotyötään. Lisäksi mielenterveys- ja
psykiatrisen hoitotyön potilaiden hoitotyötä on haluttu kehittää. Mielenkiintoista on
myös se, että potilaiden palliatiivisen hoitotyön näkökulmaa tuotiin esille. Kansalaisten ensiapuvalmiuksien vahvistaminen myös kiinnosti. (Taulukko 1.)
Taulukko 1. Asiakkaiden ja potilaiden terveys sekä hoitotyön kehittäminen
ASIAKKAAN - POTILAAN TERVEYS
x
x

Lasten hoitotyö x5
Nuorten hoitotyö x2

x

Sydänpotilaan hoitotyö x3

x

Ikääntyvien hoitotyö x2

x

Maahanmuuttajien hoitotyö x2

x
x
x
x
x

Ensihoitopotilaan hoitotyö
Kirurgisen potilaan hoitotyö
Dialyysipotilaan hoitotyö
Infektiopotilaan hoitotyö
Kipupotilaan hoitotyö

x
x
x

MS-potilaan hoitotyö
Epilepsiapotilaan hoitotyö
Kehitysvammaisten hoitotyö

x
x

Mielenterveyskuntoutujien hoitotyö
Intensiivipoliklinikan potilaiden hoitotyö

x

Potilaan palliatiivinen hoitotyö

x

Kansalaisten ensiaputaitojen vahvistaminen

Seuraavaksi opinnäytetöissä tarkasteltiin hoitotyön toimintaa hoitajien näkökulmasta. Ammattiosaamista haluttiin vahvistaa useammassa opinnäytetyössä. Samoin
hoitotyön toimintaa ja menetelmiä haluttiin uudistaa esimerkiksi koulutuksella ja erilaisilla oppailla ja ohjeilla. Hoitotyön palvelujen kehittäminen kiinnosti myös eräässä
opinnäytetyössä. Lisäksi omaishoitajan kokemus läheisen omaishoitajana toimimisesta tuotiin eräässä opinnäytetyössä esille.
Kolmanneksi tarkastelu kohdistui hoitotyön toimintaympäristöihin, joita varsinaisesti ei tutkittu opinnäytetöissä. Tästä huolimatta kaikki opinnäytetyöt olivat tilattuja
eri toimeksiantajien tahoilta. (Taulukko 2.) Näitä olivat Lapin maakunnan alueella
toimivat hankkeet, monet eri kunnat, erikoisairaanhoitopiirin useat toimintayksiköt,
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yksityiset hoivapalveluyritykset ja Lapin ammattikorkeakoulu. Lisäksi opinnäytetöiden avulla on kehitetty myös Oulun alueen hoitotyötä ja jopa Hattulassa asti.
Taulukko 2. Hoitotyön toimintaympäristöissä toteutuneet opinnäytetyöt
HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Green Care -hanke
Seksuaaliterveys Lapin lasten, nuorten ja perheiden voimavaraksi –hanke
Rovaniemen kaupunki, Lapinrinteen päiväkoti
Ylitornion kunta
Inarin kunta
Pudasjärven terveysasema
Kuusamon terveyskeskus
Tornion kaupunki, kotish
Kuivaniemen hoivaosasto
Kemi, Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla
Lapin sairaanhoitopiiri, kirurgian osasto x2
Lapin sairaanhoitopiiri, neurologian osasto x2
Lapin sairaanhoitopiiri, nuoriso-psykiatrian poliklinikalla
Lapin sairaanhoitopiiri, lastentautien poliklinikka
Lapin sairaanhoitopiiri, mielenterveys- ja päihdehoitopalvelujen intensiivipoliklinikka
Lapin sairaanhoitopiiri, välinehuoltokeskus
Lapin sairaanhoitopiiri, FinnHEMS 51
Attendo Oy, Simon palvelukoti
Esperi Care Oy, Hoivakoti Niva Rovaniemi
Rovalan Setlementti
Lapin AMK x4
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
OYS, munuaisosasto
Oulun kaupunki, psykogeriatrinen osasto
Oulunkaaren kuntayhtymä
Hattulan kunta, Juteinikoti

Pohdinta
Näiden tulosten avulla voin todeta, että hoitotyön koulutuksessa AMK-opinnäytetöillä voidaan kehittää monipuolisesti asiakkaiden ja potilaiden hoitotyötä erityisesti
terveydenhuollossa, joskin aiheissa näkyi myös laajemmin sote-palveluiden kehittämishaasteetkin. Merkittävää on, että esimerkiksi näiden 40 opinnäytetyön avulla hoitotyön kehittämiseen osallistui 73 hoitotyön opiskelijaa Lapin ammattikorkeakoulussa. Työpanos kutakin opiskelijaa kohden on 15 opintopistettä, 400 työtuntia. Tämä
tarkoittaa, että 73 opiskelijaa ovat tarjonneet yhteensä noin 730 työviikkoa hoitotyön
kehittämistä jo yhden lukuvuoden aikana. Täten jatkuva Lapin ammattikorkeakoulun,
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opiskelijoiden ja opettajien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä
on erittäin arvokasta ja tärkeää. Tämä on tullut esille esimerkiksi toimeksiantojen
myötä, koska niitä on solmittu jokaiselle hoitotyön AMK-opinnäytetyölle.
Tutkimustulosten perusteella voin todeta, että hoitajien ammattiosaamista tulee
vahvistaa ja samalla hoitotyön toimintaa uudistaa sote-palvelujen haasteiden suunnassa. Toimeksiantajat ovatkin erinomaisesti ymmärtäneet AMK-opinnäytetöiden
merkityksen sote-alan asiakkaiden ja toimintojen kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen uudistamistyö (Valtioneuvosto
2018) haastaa edelleen suuntaamaan myös hoitotyön AMK-opinnäytetöiden sisällöt
jatkuvaan muutokseen. Kehittämistä tarvitaan yhä vankemmin myös maakuntahallinnon tuottamien eri-ikäisten asiakkaiden sote-palveluissa. Esimerkkejä ovat kuntalaisten elämän aikana tarvitsemat lähipalvelut ja sote-keskusten toiminnot. Haasteena on
esimerkiksi kotona ja palvelutaloissa asuvat asiakkaat ja moniammatillinen ja –tieteellinen yhteistyö heidän kanssaan. Erityisesti on tarve uudistaa ja monipuolistaa
teknologian avulla pitkien välimatkojen maakunnassa lähi- ja etäpalveluita myös hoitotyössä. Tämä haastaa hoitotyön ammattilaiset ja opiskelijat ottamaan haltuun uudenlaisen ohjauksen ja neuvonnan toimintatavat sekä robotiikan ja digipalvelujen
osaamisen. Lapin ammattikorkeakoulu voi tarjota tutkimus- ja kehittämisosaamistaan
eri alojen opiskelijoiden ja henkilöstön tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla Lapin
maakunnan sote-palvelujen jatkuvaan uudistumiseen.
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Anniina Tohmola & Reetta Saarnio

Monialaisuuden ja työelämäyhteyden hyödyntäminen terveysalan koulutuksen kehittämisessä
Asiasanat: sote-uudistus, terveysala, perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutus, monialaisuus, työelämä

Johdanto
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus (jatkossa sote-uudistus) on
vaiheittain etenevä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistusprosessi. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021. Sote-uudistuksen taustalla on väestön
ikärakenteen muutos, mikä tarkoittaa väestön ikääntymistä ja hoivan tarpeen kasvamista. (Kinnula, Malmi & Vauramo 2015; Valtioneuvosto 2018.) Sote-uudistuksen
tavoitteina on integroida sosiaali- ja terveyspalvelut, taata asiakkaille palvelujen viiveetön saatavuus, sujuvuus ja tasapuolisuus kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä,
ja näillä saada aikaan digitalisoitunut toimintaympäristö (Holli & Saloranta 2016, 2).
Sote-uudistus tuo tullessaan monia haasteita sote-ammattilaisten osaamiselle. Osaamishaasteissa painottuvat asiakaslähtöisyyden korostuminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä digitalisaation ja robotiikan yleistyminen. (Holli & Saloranta 2016;
Kangasniemi ym. 2018.)
Terveysalan koulutuksen kehittäminen
Sote-uudistuksen myötä asiakaslähtöisyys korostuu, sillä tavoitteena on viedä iso osa
palveluista lähemmäs asiakkaita. Tämä edellyttää terveysalan ammattilaisilta jalkautumista kentälle ja sujuvaa toimintaa muuttuvissa työympäristöissä. (Mikä on soteuudistus 2018.) Palveluiden tulee vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin ja terveysalan ammattilaisten tulee hallita palvelujen tuottamiseen vaadittava osaaminen.
Asiakaslähtöisyyttä edistää asiakkaan osallistuminen palveluiden suunnitteluun, jolloin tuotetut palvelut ovat asiakkaan tarpeiden mukaisia. (Katisko, Kolkka & VuokilaOikkonen 2014, 44-45.)
Osaamishaasteita terveysalan ammattilaisille tuo jatkossa edelleen voimakkaasti
monikulttuuristuva toimintaympäristö (Holli & Saloranta 2016, 5). Tulevaisuudessa
terveysalalla työskennellään laajasti monikulttuurisessa ympäristössä: asiakkaiden/potilaiden, omaisten ja kollegoiden kanssa. Monikulttuurisessa osaamisessa korostuu muun muassa tietämys eri kulttuureista, kielitaito, kyky ymmärtää toisen kulttuurin edustajaa, maahanmuuttajia koskevan lainsäädännön sekä kotouttamis- että
tulkkipalvelujen tunteminen (Vesterinen 2011, 54).
Sote-uudistuksen myötä palveluiden tuottamisessa tullaan hyödyntämään enenevissä määrin uusinta teknologiaa. Teknologiaa hyödyntämällä pyritään selkiyttämään
ihmisten pääsyä palveluiden pariin. Tietojärjestelmien yhtenäistäminen tulee olemaan
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sote-uudistuksen keskiössä. (Mikä on sote-uudistus 2018). Kotona asuvien ikäihmisten aktiivisuutta voidaan tukea automatisaatiota ja robotisaatiota hyödyntävillä palveluilla (Kangasniemi ym. 2017, 27).
Yllämainittuihin osaamisen haasteisiin vastataan terveysalan koulutusta kehittämällä. Koulutuksen kehittäminen tulee suunnata sekä perustutkintoihin että myös täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön täydennyskoulutuksesta säädetään terveydenhuoltolaissa, työterveyslaissa ja laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi antanut suositukset täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.)
Kangasniemen ym. (2018) hankkeessa todettiin, että perus- ja täydennyskoulutuksen opetusta yhdistämällä olisi lopputulos monista eri näkökulmista katsottuna hyödyllinen. Yhteistyö perus- ja täydennyskoulutuksessa voisi tarkoittaa, että samoihin
koulutuksiin osallistuisi sekä tutkintoon opiskelevia että tutkintoja täydentäviä jo työelämässä olevia terveysalan ammattilaisia. Näin voitaisiin edistää eri vaiheessa olevien opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamisen jakamista. Yhteistyö perus- ja täydennyskoulutuksen välillä loisi myös työelämäyhteyden, ja tätä vahvistaisivat esimerkiksi yhteiset teoriaopinnot sekä opiskelijoiden ja työelämässä toimivien yhdessä toteutetut harjoitustehtävät. Tällöin myös opiskelijat voivat opettaa ammattilaisia. (Kangasniemi ym. 2018, 76). Katiskon ym. (2014, 10-11) mukaan monialaisuudella viitataan koulutusalojen ylittämiseen ja erilaisten osaamisten nivoutumiseen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Monialaisessa työskentelyssä jokainen tuo oman ammatillisen osaamisensa muiden käyttöön.
Pohdinta
Näihin kehittämishaasteisiin vastattaisiin kehittämällä koulutusta monialaisempaan
suuntaan. Lapin AMK:n eri aloilla on paljon osaamista muun muassa robotiikan ja
digitalisaation, asiakaspalvelun ja kohtaamisen sekä toimintakyvyn tukemisen opiskeluun ja kehittämiseen. Kun oppilaitoksestamme valmistuu monialaisen ajattelun
omaavia ammattilaisia, olisi tärkeää, että tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen annettaisiin valmiuksia jo opiskelujen aikana.
Olisi mielenkiintoista yhdistää hoitotyön ja liiketalouden näkemyksiä asiakaslähtöisyydestä ja asiakaspalvelusta ja katsoa saisimmeko näin laajennettua terveysalan
ammattilaisten näkemyksiä palvelukulttuurista. Korpelan (2017) tutkimustulosten
mukaan palvelukäsite on terveysalan henkilöstölle vieras. Mielestämme terveysalalla
käsitteet ja toiminta eivät ole tässä tapauksessa seuranneet aikaa. Terveysala kaipaa
päivitystä ajatteluun niiltä aloilta, joilla palvelu ajattelumallina ja toimintana on vahvasti mukana ydintoiminnassa.
Perustutkinnon, täydennys- ja erikoistumiskoulutusten kehittyminen vaativat uusien käytänteiden muodostumista yhteistyössä opetushenkilöstön ja työelämän
kanssa. Tietyt opetustilanteet voitaisiin järjestää työelämän toimintaympäristöissä
avoimina tilaisuuksina, jolloin sinne voisivat osallistua opiskelijoiden lisäksi valmiit
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ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet. Koulutuksen eteenpäin vieminen edellyttäisi järjestettyjä monialaisia tilaisuuksia, joissa voisi vapaasti ideoida uusia toimintamalleja ja niiden toteuttamisen myötä kehittää alaa.
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Leena Viinamäki & Erkki Saari

Sosiaalialan korkeakoulutus ja yhteiskunnalliset haasteet
Asiasanat: koulutus, sote-uudistus, sosiaaliala, työelämä

Johdanto
Tarkastelemme artikkelissamme, miten sosiaalialan korkeakoulutus voi vastata haasteisiin, joita muun muassa sote-uudistuksen myötä lisääntyväksi tulkittu monitoimijaisuus asettaa sosiaalialan ammattilaisten osaamiselle. Sote-uudistuksen vaikutusten
merkittävyydestä – kuten sille asetusta tavoitteesta hillitä kustannusten nousua – huolimatta tulee sosiaalialan työtä ja alan työntekijöiden osaamista sekä heidän koulutustaan tarkasteltaessa huomata myös monet uudistuksesta riippumatta jo tapahtuneet ja
lähitulevaisuudessa tapahtuvat yhteiskunnalliset muutokset, joiden vuoksi työntekijöiden kvalifikaatioiden on täytynyt ja täytyy edelleen muuttua.
Jatkamme artikkelissamme sosiaalialan korkeakoulutuksen sisältöä ja toteuttamista
koskevia tarkasteluja, jota olemme tehneet muun muassa artikkeleissa Viinamäki &
Pohjola (2016a), Kangasniemi ym. (2018), Viinamäki ym. (2018) ja Viinamäki &
Saari (2018). Niissä jokaisessa on tarkasteltu sosiaalialalla, jolla tarkoitamme tässä
artikkelissamme toimialasta ja koulutusalasta koostuvaa kokonaisuutta, toimiville
työntekijöille asettuvia ja asetettuja osaamisvaatimuksia.
Yhteiskunnallisten muutosten seuraukset työvoiman kvalifikaatiovaatimuksille
Sosiaalialan henkilöstön kvalifikaatiovaatimusten ajantasaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita pohtivien on tärkeää kyetä ennakoimaan alalla tehtävän työn kannalta tärkeitä toimintaympäristössä tapahtuvia yhteiskunnallisia muutoksia. Niiksi on todettu
muun muassa digitalisaatio ja robotisaatio sekä ilmastonmuutos, jonka ennakoidaan
lisäävän ”perinteistä” esimerkiksi sodasta ja vainosta johtuvaa pakolaisuutta jopa vaikeammaksi muodostuvaa ympäristöpakolaisuutta (Konferenz-Band: Roboter ... 2018;
70 Jobs for … 2011). Näiden muutosten vaikutuksia eri alojen työntekijöiden määriin
ja heille asettuviin osaamisvaatimuksiin tarkastellaan esimerkiksi The Future of Report 2018 -raportissa (World Economic Forum 2018).
Sosiaalialan kannalta on syytä kiinnittää huomio etenkin Taulukossa 1. esittämiimme yhteiskunnallisiin kehitystrendeihin. Ne ovat The Future of Jobs Report 2018
-raportin pohjaksi tehdyn kyselyn vastauksia analysoiden muodostettuja näkemyksiä
niistä keskeisimmistä vuosina 2018–2022 tapahtuvista yhteiskunnallisista muutoksista, joiden seurauksena toimialan Global Health & Healthcare työntekijöiden määrä
ja osaamiselle asetettavat vaatimukset muuttuvat (World Economic Forum 2018).
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Taulukko 1. Hyvinvointipalvelujen tuottamista rakenteistavia yhteiskunnallisia trendejä
(ks. World Economic Forum 2018, 54).
1.

Yhteiskuntien nopeutuva ikääntyminen

2.

Tekoälyn eteneminen

3.

Kehittyvien talouksien hyvinvoinnin lisääntyminen

4.

Keskiluokkien laajeneminen

5.

Uuden teknologian hyödyntämisen lisääntyminen

6.

Big datan käytön mahdollisuuksien lisääntyminen

7.

Globaalin (makro)talouskasvun muutokset

8.

Kansallisen talouskasvun muutokset

9.

Langattoman internetin eteneminen

10.

Koulutuksen laajeneminen

Myös Pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin kuuluvaksi luokitellussa Suomessa on
tarpeen arvioida, miten hyvinvointipalvelujen tuottamista määrittävissä yhteiskunnallisissa reunaehdoissa globaalilla, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tapahtuvat keskenään vuorovaikutuksessa olevat muutokset vaikuttavat ihmisten elinmahdollisuuksiin (Helne, Hirvilammi & Laatu 2012; Kiiski Kataja yms. 2018). Esimerkiksi digitalisaatiosta palveluprossien kehittämisessä saataviksi ajateltujen höytyjen arvioimisen osalta sosiaalialan on todettu olevan Suomessa toistaiseksi tilanteessa,
jossa alan henkilöstö ja asiakkaat ottavat vasta alkumetrejä digitalisaation hyödyntämisessä (Hyppönen & Ilmarinen 2016). Tilanne on tämä siitä huolimatta, että digitalisaatio ja robotisaatio niihin liittyvine uudentyyppisine haasteineen ovat vähitellen
jalkautumassa myös sosiaali- ja terveysalalle (Kangasniemi ym. 2018). Suomessa kuten muuallakin on tarpeen tiedostaa aiempaa selvemmin myös kestävän yhteiskunnan
merkitys ihmisten elinmahdollisuuksille. Esimerkiksi laajalti käytössä olevassa Kestävän yhteiskunnan indeksissä huomioidaan hyvinvoinnin taloudellisten edellytysten
lisäksi sen ympäristölliset ja inhimilliset edellytykset, joiden määrä ja laatu tulee huomioida arvioitaessa, millaiset mahdollisuudet ihmisillä on voida hyvin (Sustainable
Society Index … 2017a; Sustainable Society Index … 2017b; Sustainable Society Index … 2017c: Helne, Hirvilammi & Laatu 2012; Transforming our world … n.d.).
Esitämme Taukukossa 2. ensinnäkin kymmenen osaamisvaatimusta, jotka olivat
The Future of Jobs Report 2018 -raportin pohjaksi tehdyn kyselyn mukaan tärkeimpiä
työntekijöille vuonna 2018 asetettuja osaamisvaatimusta. Toiseksi esitämme siinä
kymmenen osaamisvaatimusta, joiden painoarvo olisi kyselyn mukaan vuonna 2022
suurempi kuin vuonna 2018, ja kolmanneksi kymmenen osaamisvaatimusta, joiden
painoarvo olisi 2022 pienempi kuin vuonna 2018. (World Economic Forum 2018.)
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Taulukko 2. Kymmenen tärkeintä osaamisvaatimusta vuonna 2018 sekä vuoteen 2022
mennessä eniten nousevat ja eniten laskevat osaamisvaatimukset (ks. World Economic
Forum 2018, 12).
Vaatimukset vuonna 2018 Vuonteen 2022 tultaessa
nousevat vaatimukset

Vuoteen 2022 tultaessa
laskevat vaatimukset

Analyyttinen ajattelu ja innovointi

Analyyttinen ajattelu ja innovointi

Manuaalinen kätevyys,
kestävyys ja tarkkuus

Monimutkaisten ongelmien
ratkaiseminen

Aktiivinen oppiminen ja sen
mukaisten oppimisstrategioiden hallinta

Muistiin, puheeseen, kuuloon ja liikkeeseen liittyvät
ominaisuudet

Kriittinen ajattelu ja analysointi

Luovuus, omaperäisyys ja
aloitteellisuus

Taloudellisten ja aineellisten resurssien hallinta

Aktiivinen oppiminen ja sen
mukaisten oppimisstrategioiden hallinta

Teknologian suunnittelu ja
ohjelmointi

Teknologian asentaminen
ja ylläpito

Luovuus, omaperäisyys ja
aloitteellisuus

Kriittinen ajattelu ja analysointi

Lukeminen, kirjoittaminen,
matematiikka ja aktiivinen
kuuntelu

Yksityiskohtiin keskittyminen, luotettavuus

Monimutkaisten ongelmien
ratkaiseminen

Henkilöstön hallinta

Emotionaalinen älykkyys

Johtaminen ja sosiaalinen
vaikuttaminen

Laadunvalvonta ja turvallisuustietoisuus

Järkeily, ongelmanratkaisu
ja ideointi

Emotionaalinen älykkyys

Koordinointi ja ajan hallinta

Johtaminen ja sosiaalinen
vaikuttaminen

Järkeily, ongelmanratkaisu
ja ideointi

Visuaalisuuteen, auditiivisuuteen ja puhumiseen liittyvä osaaminen

Koordinointi ja ajan hallinta

Systeemianalyysi ja arviointi

Teknologian käyttö, valvonta ja kontrolli

Kyselyn mukaan työntekijöiltä vaaditaan vuonna 2022 nykyistä enemmän ensinnäkin analyyttisen ajattelun ja innovoinnin sekä aktiivisen oppimisen ja sen mukaisten
oppimisstrategioiden hallinnan taitoja. Toiseksi työntekijöiltä vaaditaan kyselyn mukaan nykyistä enemmän teknologista osaamista. Tätä osoittaa toisaalta ns. kovien teknologisten taitojen eli teknologian suunnittelu- ja ohjelmointitaitojen painoarvon lisääntymisen korostaminen. Toisaalta sitä osoittaa ns. inhimillisten teknologisten taitojen eli luovuuden, omaperäisyyden ja aloitteellisuuden, kriittisen ajattelun ja analysoinnin sekä suostuttelu- ja neuvottelutaitojen samoin kuin yksityiskohtiin keskittymisen, sinnikkyyden, joustavuuden ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemisen painoarvon joko nykyisellään säilymisen tai lisääntymisen korostaminen. Työntekijöiltä
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vaaditaan kyselyn mukaan nykyistä enemmän myös emotionaalisen älykkyyden, johtamisen ja sosiaalisen vaikuttamisen sekä palveluajattelun taitoja. Sen sijaan heiltä
vaaditaan kyselyn mukaan nykyistä vähemmän toisaalta kädentaitoja ja fyysisiä kykyjä ja toisaalta taloudellisten ja muiden resurssien hallintaan sekä perusteknologian
asentamiseen ja ylläpitoon liittyviä taitoja. Taulukko 2. (ks. World Economic Forum
2018, 12.)
Taulukossa 1. esittämämme yhteiskunnalliset kehitystrendit ja niiden vuoksi tapahtuvat Taulukossa 2. esittämämme työntekijöiden osaamiselle asetettavien vaatimusten
muutokset edellyttävät sosiaali- kuten muidenkin alojen työntekijöiltä T-osaamisen
mukaista laaja-alaista horisontaalisten ja syvällistä vertikaalisten kvalifikaatioiden
hallitsemista. T-osaaminen kuvaa, miten työntekijän kyky ymmärtää ilmiöitä laajaalaisesti yhdistyy hänen kykyynsä ymmärtää niitä syvällisesti oman alansa kannalta.
(Cook ym. 2014, 8; Suomi osaamisen kasvu-uralle … 2015, 11‒21.) Kun sosiaalialan
työntekijät hallitsevat laaja-alaisesti horisontaaliset ja syvällisesti vertikaaliset kvalifikaatiot, perustuu heidän ammatillinen toimintansa riittävään sosiaalialan ammatillisen toiminnan ydinkvalifikaatiot muodostaviin ilmiöperustaiseen, työmenetelmä-, tutkimusmenetelmä- ja verkosto-osaamiseen, joiden keskinäissuhteet ja painotukset
vaihtelevat heidän työpaikkahierakkisen asemansa ja tehtäväkuviensa mukaisesti
(Viinamäki & Saari 2018; ks. myös Viinamäki & Pohjola 2016a, b). Kuvio 1.
HORISONTAALINEN OSAAMINEN

Syvällistä

Kuvio 1. Sosiaalialan horisontaalinen ja vertikaalinen osaaminen.
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Verkosto-osaaminen

Tutkimusmenetelmäosaaminen

VERTIKAALINEN OSAAMINNEN

Työmenetelmäosaaminen

Ilmiöperustainen osaaminen

Pinnallista

Esimerkin siitä, miten eri alojen työntekijöille asetettavat osaamisvaatimukset kytkeytyvät kulloiseenkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen, mutta eivät ole ymmärrettävissä ilman tarkastelevan alan yhteiskunnallisen roolin huomioimista, tarjoaa digitalisaatio. Sen hyödyntäminen mahdollistaa asiointipalveluvaihtoehtojen määrän lisääntymisen ajasta ja paikasta riippumattomalla verkkoasiointimahdollisuudella. Siitä
sosiaalialalla saatavan hyödyn edellytys on muun muassa verkkoasioinnin mahdollistavan teknologian kehittämisen ja toimivuuden varmistaminen lisäksi, että alan työntekijät ja heidän asiakkaansa osaavat ja kykenevät toimimaan esimerkiksi perinteiseen
face to face -kontaktia edellyttävään palvelujen käyttämiseen verrattuna erilaisten työja asiointiorientaatioiden edellyttämällä tavalla. Ilman jälkimmäistä verkkoasioinnin
ns. inhimillisen ulottuvuuden huomioimista eivät sen ns. teknologisen puolen kehittäminen ja kehittyminen tuo toivottuja tuloksia. Pahimmillaan verkkoasioinnin lisääminen voi jopa huonontaa palvelujen saatavuutta, kuten tapahtuu, jos syystä tai toisesta
face to face -kontaktiin perustuvaa palvelua tarvitsevien mahdollisuuksia käyttää palveluja samalla vähennetään niin, että he voivat käyttää palveluja aiempaa harvemmin
auki olevina ja/tai kauempana sijaitsevissa palvelupisteissä. (esim. Hyppönen & Ilmarinen 2016; Viinamäki ym. 2017; Kauppila, Kiiski & Lehtonen 2018.)
Sosiaalialalla Suomessa tehtävää työtä haastavia muutostrendejä
Kun päätetään eri puolilla Suomea työtään tekeville sosiaalialan työntekijöille asettavista kvalifikaatiovaatimuksista, on päätösten perustana eri tehtävissä toimivien kelpoisuuksia määrittävä lainsäädäntö (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
817/2015; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Sosiaalihuolto 2018). Sen muodostavien
säädösten soveltamisessa on tärkeää huomioida, millaisissa jatkuvia muutoksia kokevan yhteiskunnallisen tilanteen mukaisissa työpaikoissa ja -tehtävissä työntekijät työtään tekevät. Tarkastelemme seuraavaksi muutamaa keskeistä Suomen yhteiskunnallista tilannetta kuvaavaa muutostrendiä, jotka asettavat haasteita muun muassa silloin,
kun pitää ratkaista, mitä osaamista eri työpaikoissa ja -tehtävissä toimivilta sosiaalialan työntekijöiltä vaaditaan.
Sosiaalialan työtä luonnehtii sekä työvoimavaltaisuus että sosiaalipalvelujen kysynnän ja tarjonnan väliset jännitteet, joita aiheuttavat muun muassa yhä kasvava palvelujen tarve ja eri ammattiryhmien osalta jo todetut sekä myöhemmin kohdattaviksi
ennakoidut työvoimapulat ja osaamisvajeet. Niitä aiheuttavat muun muassa väestön
ikääntyminen ja monikulttuuristuminen, koulutustason nousu ja sen myötä tapahtuva
hyvinvointipalvelutietoisuuden lisääntyminen sekä maaseudulta kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike. (Aro 2016; Kelan tilastollinen … 2017; Sosiaali- ja terveysalan
tilastollinen … 2018; Kiiski Kataja ym. 2018.) Kartasto 1.

93

Väestö 31.12.2017, henkeä. Kuntien välinen nettomuutto 65 vuotta täyttäneet 2017, %
2017, muuttoja/1000 asuväestöstä.
kasta.

Lapsiperheet 2017, % perheistä.

Muu kuin suomi, ruotsi tai
saame äidinkielenä 2017,
puhujia/1000 asukasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
tarvevakioidut menot 2016,
indeksi (koko maa =100).

Kartasto 1. Väestörakennetta ja sote-menoja kuvaavia tilastotietoja1. Lähde Sotkanet.

Kartasto 1. viittaa ensinnäkin siihen, että erityisesti työssä käyviin ja nuorempiin
ikäluokkiin kuuluva väestö keskittyi vuonna 2017 kaupunki-, korkean työllisyysasteen maaseutu- ja pendelöintimahdollisuuksien kannalta suotuisille alueille, sillä kunnat, joiden väestömäärät olivat 31.12.2017 muita suurempia, kuuluivat usein sekä
muuttovoittoa vuonna 2017 saaneisiin kuntiin että kuntiin, joissa 65 vuotta täyttäneiden osuudet kunnassa 31.12.2017 asuneesta väestöstä olivat pienempiä kuin muissa
kunnissa. Toiseksi kartasto viittaa siihen, että lapsiperheissä eläneiden ja 65 vuotta
täyttäneiden elämisen edellytykset eriyttivät alueellisesti heidän asumistaan vuonna
2017, sillä lapsiperheiden osuudet kaikista perheistä olivat usein pieniä kunnissa,
joissa 65 vuotta täyttäneiden osuudet kunnassa 31.12.2017 asuneesta väestöstä olivat
muita kuntia pienempiä. Kolmanneksi kartasto viittaa siihen, että äidinkielen perusteella tarkasteltuna monikulttuurisia kuntia oli ns. perinteisten kaksikielisten Etelä- ja
Länsi-Suomen rannikkoseutujen lisäksi Kaakkois-Suomessa ja läntisessä PohjoisSuomessa, joissa muuta kuin Suomen virallisia kieliä puhuvien osuudet kunnissa
31.12.2017 asuneista olivat muita kuntia suurempia.

1
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Kartastoon 1. poimittujen tilastoindikaattorikuvaukset ovat Liitetaulukossa 1.

Nämä ja muut kuntien väestörakenteissa jo aikaisemmin havaitut erot selittävät,
miksi yhden kunnan on pitänyt resurssoida esimerkiksi vuonna 2016 enemmän sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen kuin toisen kunnan, kuten niiden sosiaali- ja
terveydenhuollon tarvevakioitujen menojen erot osoittavat. Tämän lisäksi kunnat ovat
joutuneet resurssoimaan eri tavoin eri palveluihin, minkä vuoksi niille palvelujen tuottamisesta aiheutuneet menot ovat jakautuneet eri tavoin eri palvelujen kesken. Esimerkiksi iän tms. tekijöiden perusteella toisistaan poikkeavien asiakas-/väestöryhmien palvelutarpeet ja siten myös heidän kanssaan työtä tekevien sosiaalialan työntekijöiden työhön liittyvät haasteet sekä heiltä vaadittava osaaminen vaihtelevat. Samoin ne vaihtelevat iän tms. tekijöiden perusteella samalaistenkin asiakas-/väestöryhmien kanssa toimittaessa sen mukaan, onko kyse muuttovoittoa vai muuttotappiota
kokevasta kunnasta tai tiheään asutusta kaupunki- vai harvaan asutusta maaseutukunnasta. Erityisesti harvaanasutulla maaseudulla saattavat esimerkiksi niin palveluja tarvitsevien asiointimatkat kuin palvelujen tuottamiseen osallistuvien työntekijöiden
asiakaskäyntimatkat muodostua pitkiksi. Tällöin palveluja tarvitsevien asiointimatkojen ja palvelujen tuottamiseen osallistuvien työntekijöiden asiakaskäyntimatkojen aiheuttamat kulut voivat olla varsin mittavia ja matka-ajat pitkiä, mikä puolestaan voi
olla pois asiakaspalvelustatilanteisiin käytettävissä olevista rahallisista ja ajallisista
resursseista siinäkin tapauksessa, että palvelu viedään asiakkaan kotiin.
Sosiaalialan erityisyys työvoimavaltaisena ja työllistävänä toimialana
Sosiaali- samoin kuin terveysalaakin luonnehtii moneen muuhun toimialaan verrattua
se, että sillä tehtävät työt ovat työvoimavaltaisia ja töiden tekemiseen tarvittavat työpaikat ns. heikosti siirrettävissä myös globalisoituneessa, digitalisoituneessa ja robotisoituneessa maailmassa. Työpaikkojen siirrettävyyttä määrittää toiminnan sijoittamiseen vaikuttavien tekijöiden ohella kysynnän sijoittuminen ja se, missä määrin toiminta edellyttää työntekijän ja asiakkaan henkilökohtaista kontaktia. Näillä kriteereillä sosiaalipalvelut kuuluvat heikosti siirrettävien palvelujen kategoriaan riippumatta siitä, onko kyse korkeakoulu- tai muun tasoista tutkintoa palvelun tuottamiseen
osallistuvalta työntekijältä edellyttävän palvelun tuottamisesta. (Huovari 2012; Huovari ym. 2014.)
Sosiaali- samoin kuin terveysalan erityispiirre on myös, ettei sille työllistyminen
ole samalla tavoin suhdanneherkkää kuin monelle muulle alalle työllistyminen. Tämä
johtuu siitä, että usean sosiaalialalla tuotettavan palvelun kysyntä lisääntyy taloudellisen laskusuhdanteen aikana, kun monen muilla toimialoilla tuotettavan palvelun kysyntä laskee. Edellä kuvattu eri toimialojen suhdanneherkkyys onkin syytä huomioida, kun tulkitaan, mistä eri toimialoilla ja ammattiryhmissä samaan aikaan realisoituvat osaavan työvoiman rekrytointiongelmat johtuvat ja miten niihin on syytä yrittää
vastata. (Ahokas ym. 2015, 20; Nieminen 2018, 14–18.) Taulukko 3.
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Taulukko 3. Työlliset (1 000 henkeä) toimialoittain vuosina 2000–2017. Lähde: Tilastokeskus.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maa-, metsä- ja kalatalous

136,9

131,5

125,9

124,9

123,4

123,2

122,8

123,1

122,3

121,3

119,7

115,4

114,8

112,4

111,4

108,3

104,9

105,4

20002017
-31,5

Kaivostoiminta ja louhinta

5,6

5,8

5,8

5,7

5,4

5,7

6,3

6

6,3

6,1

6,1

6,6

6,8

6,4

6,5

6,1

6,4

6,6

1

Tehdasteollisuus

440,2

444

434,7

422,7

411,8

412,6

415,7

420,5

426,1

383

364,8

368,8

367,6

353,5

343,6

338,3

335,1

338,2

-102

Energiahuolto

15,3

15,2

14,3

13,3

12,9

13,2

13,4

12,8

12,5

13,1

13,2

12,9

13,4

13,5

12,8

12,3

12,5

12,4

-2,9

Vesi- ja jätehuolto

8,6

8,6

8,8

9,2

9,7

9,7

9,9

10,7

11,7

12,8

12,3

12,4

12,5

12,6

12,8

13,1

13,2

13,7

5,1

Rakentaminen

158,9

156,5

158,8

160,2

164,7

173,6

181,1

191,7

199

186,5

188,6

193,6

193

190,4

188

191,3

200,4

206,7

47,8

Kauppa

286,1

287,4

295,9

295,6

298,7

305,6

306,2

314

312,7

302,6

293,9

296,6

304,9

302,4

300,9

296,1

292,4

291,3

5,2

Kuljetus ja varastointi

143,8

144,1

145,6

145

145,7

145,8

150,8

154,2

156,6

155,4

154,4

155

152,8

150,1

149

147,6

145,6

145

1,2

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

74,1

75,7

76,5

76,1

76,4

77,3

77,9

79,1

81,5

79,5

77,1

77,8

80,1

80,5

81,7

83,1

85,2

87,2

13,1

Informaatio ja viestintä

84,5

92,4

93,2

91,7

91,6

91,9

94,3

93,2

95,8

93,7

93,5

94,6

95,9

98,8

98,4

100

100,7

105,7

21,2

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

42,3

42,4

43,4

42,8

41,7

42,4

44

44,6

46,5

46,3

46,6

47,4

47

46,4

44,8

45

45

43,9

1,6

18,8
Kiinteistöalan toiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekni93,7
nen toiminta
69,4
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

19,2

20,6

21

20,9

21,9

22,4

23

23,4

24,3

24,4

24

24,2

23,8

23,5

24,8

25,1

25,3

6,5

97,9

100,2

103,8

106,6

109,9

116,9

126,4

135,2

133,1

137,2

140,5

144,8

144,7

145,8

148,6

151,3

153,8

60,1

73,6

79,5

82,4

88,4

95,7

102,4

109,4

120,3

120,6

123,8

130,4

132,2

132,5

138,7

135,2

142,7

148,4

79

Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 169,4

173,4

176,5

180

180,8

179,8

179,6

177,7

177,3

176,9

174,8

174,1

169,3

169,7

165,4

164,7

163,5

164,2

-5,2

Koulutus

152,8

154,8

158,3

160,4

161,7

160,3

160,7

160

161,8

162,9

165,2

165,3

165,2

164,3

162,8

162,1

158,9

159,8

7

Terveys- ja sosiaalipalvelut

303

312,9

319,7

323,2

327,8

333,9

339,1

344,3

355,4

362,1

364,3

373,2

382,5

385

385,5

390

394

397,8

94,8

Terveyspalvelut

155,8

160,7

164,1

166,8

168,8

171,1

172,5

173,2

176,8

179,9

181,6

185,5

189,2

189,7

189,3

185

186,7

187,7

31,9

Sosiaalipalvelut

147,2

152,2

155,6

156,4

159

162,8

166,6

171,1

178,6

182,2

182,7

187,7

193,3

195,3

196,2

205

207,3

210,1

62,9

Taiteet, viihde ja virkistys

36,1

36,8

37,8

38,8

39,2

40,1

40,3

41,8

43,2

44,5

45,9

47,3

47,8

48,4

48,7

49,9

50,6

51,9

15,8

Muu palvelutoiminta

53,6

54,7

56,5

58

59,2

60,1

62,4

66

66,3

67,1

68,7

70,2

73,3

73,6

74,3

74,3

74,7

74,5

20,9

Järjestöjen toiminta

35

36

37,5

38,3

39,2

39,4

40,7

42,6

42

42,6

43,2

43

43

43,3

43,2

43,1

43

44,1

9,1

Kotitalouspalvelut

5,2

4,7

4,9

5,4

7

7,9

8,4

8,4

8,8

9,2

9,3

9,4

9,5

10,6

12,9

13,3

13,3

13,4

8,2
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Päätoimialoittain tarkasteltuna työllisen työvoiman määrä lisääntyi vuodesta 2000
vuoteen 2017 eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (94 800 henkeä), toiseksi eniten
hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (79 000 henkeä) ja kolmanneksi eniten ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (60 100 henkeä). Eniten työllisen työvoiman määrä vähentyi tehdasteollisuudessa (102 000 henkeä), toiseksi eniten maa-,
metsä- ja kalataloudessa (31 500 henkeä) ja kolmanneksi eniten julkisessa hallinnossa
ja sosiaalivakuutuksessa (5 200 henkeä). Terveys- ja sosiaalipalvelujen päätoimialalla
työllisten määrä lisääntyi vuodesta 2000 vuoteen 2017 enemmän sosiaalipalveluissa
kuin terveyspalveluissa: sosiaalipalveluissa työllisten määrä lisääntyi 62 900 henkeä
ja terveyspalveluissa 31 900 henkeä. Vuodesta 2008 alkaen työllisten määrä on ollut
suurempi sosiaalipalveluissa kuin terveyspalveluissa. Viimeisenä tilastointivuonna
(vuosi 2017) terveys- ja sosiaalipalvelujen piirissä oli työllisiä 385 000 henkeä, joista
sosiaalipalveluissa 195 000 henkeä ja terveyspalveluissa 190 000 henkeä.
Suomessa sosiaalipalvelujen kysynnän ennakoidaan kasvavan, kuten se on tehnyt
koko 2000-luvun ajan, mitä selittää väestörakenteessa tapahtuviksi ennakoidut demografiset muutokset (Ahokas ym. 2015). Sosiaalialan ammattihenkilöstön työllistymisnäkymät näyttävätkin valoisilta, kun niitä arvioitaessa huomioidaan lähitulevaisuudessa väestön demografisen kehityksen myötä tapahtuvaksi ennakoitu sosiaalipalvelujen tarpeen kasvaminen ja väestön koulutus- ja muun elintason nousun myötä tapahtuvaksi ennakoitu sosiaalipalvelujen kysynnän kasvaminen. Sosiaalipalvelujen
tarpeen ja kysynnän kasvaminen aiheuttaa kuitenkin myös haasteen, miten voidaan
turvata alan työvoiman määrän ja osaamisen riittävyys.
Summa summarum
Kuten tarkastelumme osoittavat, tarvitsevat eri puolilla Suomea työskentelevät sosiaalialan työntekijät aiempaa laajempaa horisontaalisten ja syvällisempää vertikaalisten kvalifikaatioiden mukaista T-osaamista. Siksi on tärkeää, miten näihin osaamisen
laajentamisen ja syventämisen tarpeisiin vastataan myös, kun järjestetään sosiaalialan
korkeakoulutusta. Esimerkiksi eri paikallisille työmarkkinoille työllistymään pyrkivillä AMK- tai ylempi AMK -tutkinnon suorittamista suunnittelevilla näyttää olevan
erilaisia koulutustarpeita sen suhteen, mitä kvalifikaatioita heillä tulee olla, jotta heidän osaamisensa vastaa työelämän asettamia osaamisvaatimuksia. Osalla heistä voi
olla tarvetta laajentaa horisontaalista ja osalla syventää vertikaalista osaamistaan, jotta
he voisivat vahvistaa työllistymistään edistävää osaamistaan. Tätä toisinaan myös
hämmennystä aiheuttavaa koulutukselle asetettavien odotusten erilaisuutta voi lisätä
keskustelu yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamisen tarpeellisuudesta, jotta oppilaitokset huomioisivat paremmin moninaiset opiskelijoiden yksilölliset oppimis- ja
työelämän koulutustarpeet. Samalla kun oppilaitokset ovat avainasemassa sen suhteen, mitä yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamista koskevia päätöksiä Suomessa tehdään, ne ovat näitä päätöksiä tehdessään myös kilpailuasemissa toisiinsa
nähden. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen voi laajentaa ja syventää sosiaalialan työntekijän työelämässä tarvitsemaa osaamista siinäkin
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tapauksessa, ettei Valvira voi sen suorittamisen perusteella tehdä lisäkoulutusmerkintää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Kuntoutuksen ohjaajan hakemusohjeet 2017; Sosiaalihuollon ammattioikeudet 2017; Sosionomin ja geronomin
…2017). Opintoja suorittavan opiskelijan on kuitenkin tärkeä olla selvillä, milloin
hänen suorittamansa ylempi AMK-tutkinto laajentaa ja syventää hänen AMK-tutkinnon mukaista osaamistaan siten, että tämä voidaan tarvittaessa todentaa myös Valviran sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ylläpitämässä rekisterissä olevista ammatinharjoittamisoikeutta ja lisäkoulutusta koskevista merkinnöistä.
Kun sosiaalialan työntekijöitä kouluttavat ammattikorkeakoulut, kuten muutkin oppilaitokset, laativat opetussuunnitelmiaan ja toteuttavat niiden mukaista opetusta, tulee niissä pohtia, kuinka laajaa horisontaalisten ja syvällistä vertikaalisten kvalifikaatioiden mukaista T-osaamista niistä valmistuvien tulee hallita. Osa alan ammattilaisiksi kouluttautuneista toimii tehtävissä, joissa vaaditaan a) ”kapeaa” horisontaalisten ja ”pinnallista” vertikaalisten kvalifikaatioiden mukaista osaamista, osa tehtävissä, joissa vaaditaan b) ”laajaa” horisontaalisten ja ”syvällistä” vertikaalisten kvalifikaatioiden mukaista osaamista, ja osa tehtävissä, joissa vaaditaan c) ”kapean ja
laajan” horisontaalisten kvalifikaatioiden ja ”pinnallisen ja syvällisen” vertikaalisten kvalifikaatioiden mukaisen osaamisen ”välissä” olevaa osaamista. Sitä, kuinka
laajaa eri oppilaitoksista valmistuvien horisontaalisten ja minkä tasoista heidän vertikaalisten kvalifikaatioiden mukaisen osaamisen tulee olla, määrittelee erityisesti
1.3.2016 voimaan tullut laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, jonka tavoitteena on
parantaa sosiaalihuollon asiakasturvallisuutta ja asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään
sosiaalihuoltoon. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015; Sosiaalihuollon
ammattioikeudet 2017.)
Sosiaalialan työntekijöiden T-osaaminen on keskeistä muun muassa menossa olevan sote-uudistuksen ymmärtämisen vuoksi. Toisaalta uudistuksella tavoitellaan sotepalvelujen saavutettavuuden yhdenvertaisuuden lisäämistä, hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämistä ja kustannusten kasvun hillitsemistä ja toisaalta sillä pyritään kuromaan umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvaisivat tulevaisuudessa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun ne nykyisin kasvavat 2,4 prosenttia vuodessa. (Maakunta- ja sote-uudistuksen … n.d.) Samoin T-osaaminen on tärkeää sote-uudistukseen kietoutuvan sosiaaliturvan uudistuksen eli sotu-uudistuksen ymmärtämisen vuoksi. Tämän uudistuksen tavoitteena on
löytää ratkaisuja, joilla sote-kustannusten nousu saadaan hallintaan arvioimalla uudelleen muun muassa erilaisten sosiaaliturvaetuuksien kohdentuminen, taso ja kesto (Hynynen 2015). Tällaisessa hyvinvointipalvelujärjestelmään kohdistuvien muutospyrkimysten aiheuttamassa myllerryksessä korostuu sosiaalialan eri ammattiryhmiin kuuluvien työn luonteen ja painopisteen ja töiden toisiinsa kietoutumisen ymmärtäminen,
kun etsitään kustannustehokkaita työtapoja esimerkiksi monitoimijaista2 yhteistyötä
tekemällä. Sosiaalialan promotiivisessa työssä on keskeistä sosiaalisten vaikutusten
2

98

”Perinteisesti” tästä on käytetty nimitystä moniammatillinen yhteistyö (ks. Viinamäki & Pohjola
2016b).

tiedostaminen, preventiivisessä työssä sosiaalisten vaikutusten ymmärtäminen, korjaavassa työssä sosiaalisten muutosten aikaansaaminen ja ylläpitävässä työssä sosiaalisten muutosten ylläpitäminen (Saari & Viinamäki 2010; ks. myös Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, 110–135). Näitä kaikkia työmuotoja tarvitaan myös jatkuvasti yleistyvässä monitoimijaisessa yhteistyössä, jota on ennakoitu tehtävän nykyistä
enemmän esimerkiksi sote-uudistuksen myötä perustettavissa sote-keskuksissa (Viinamäki ym. 2018).
Asiakaslähtöisyyteen perustuva monitoimijainen yhteistyö onnistuessaan tuottaa
monia etuja niin asiakkaan kuin työntekijänkin näkökulmista Sitä tekemällä voidaan
muun muassa 1) yhdistää eri viranomaisten ja ammattihenkilöstön asiantuntemusta,
jolloin asiakasta pystytään auttamaan/palvelemaan tehokkaasti ilman päällekkäistä
työtä ja samojen asioiden tiedustelemista asiakkaalta moneen kertaan, 2) hahmottaa
oma työ osana asiakkaan palvelukokonaisuutta, 3) saada aikaan resurssisäästöjä kokonaisvaltaista asiakastyötä tekemällä, 4) estää asiakkaan putoaminen palveluverkostosta ja 5) verkostoitua joustavasti ja tilannekohtaisesti tarvittavalla tavalla. (Vahvemmat yhdessä. Moniammatillinen … 2014.) Monitoimijaisen yhteistyön lisääntymisen
sosiaalialalle asettamiin kvalifikaatiohaasteisiin vastaamiseksi niitä on syytä eritellä
työntekijä- ja työyhteisötasolle. Työntekijätason kvalifikaatiovaatimukset paikantuvat
1) asiakaslähtöisyyteen, ohjaukseen ja neuvontaan, joiden osalta korostuu vuorovaikutuksen osaaminen erityisesti ns. haastavien asiakasryhmien kohtaamisessa, 2) ydinosaamiseen, vaikuttavuuteen sekä laatu- ja kustannustietoisuuteen, joiden osalta korostuu lainsäädäntö- ja palvelujärjestelmäosaaminen (erityisesti soveltamisosaaminen), 3) robotiikkaan ja digitalisaatioon, joiden osalta korostuu käyttötekninen osaaminen ja 4) oman työn priorisointiin ja ulkoistamiseen. Työyhteisötason kvalifikaatiovaatimukset paikantuvat 1) yhteistyön koordinointiin ja palvelujärjestelmän tuntemiseen, joiden osalta korostuvat työtehtävien kannalta riittävä sosiaali- ja muiden palvelujärjestelmien hallinta palvelupolkujen ja yhteistyöverkostojen laadintaa varten ja 2)
työvoiman saatavuuskysymysten ratkaisemiseen, joiden osalta korostuvat ensinnäkin
suorittavaa työtä tekevän sote-henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja epävarmuuden sietämiseen sekä työssä jaksamiseen liittyvät osaamiset sekä toiseksi sotejohtajien strategiseen ja visionääriseen tiedolla johtamiseen. (Kangasniemi ym. 2018,
43–49; ks. myös Julkunen 2004; Opielka 2013.)
Samalla kun sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden työllistymismahdollisuudet näyttävät muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi lupaavilta myös lähitulevaisuudessa,
tulee alalla toimivien oppilaitosten, työnantajien ja työntekijöiden tiedostaa, että tutkinnon suorittaneiden ”työmarkkina-arvoa” määrittävät ja eriyttävät hyvinvointipalveluprosessiinkin yltävän digitalisaation ja robotisaation sekä työntekijäkohtaisten
pendelöintimahdollisuuksien (päivittäinen tai viikoittainen palkkatyössäkäyntimahdollisuus oman asuinkunnan ulkopuolella) lisäksi yhä yksilöllisemmistä opintokokonaisuuksista koostuvat korkeakoulututkinnot. Tässä tilanteessa alan koulutusta antavien oppilaitosten tulee tiedostaa, että tutkinnon suorittaneiden ”työmarkkina-arvon”
määrittää heidän osaamisensa ja mahdollisuutensa tehdä töitä tarjolla olevissa työpai-
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koissa. Edellisen kannalta sosiaalialan ammattikorkeakoulusta järjestävien oppilaitosten on tärkeää huolehtia siitä, että niistä valmistuvilla on vahva sosiaalialan työtehtävissä tarvittava T-osaaminen, jonka avulla he kykenevät hallitsemaan muun muassa
digitalisaation ja robotisaation etenemisen mukanaan tuomat työssä tapahtuvat muutokset. Jälkimmäisen osalta sosiaalialan ammattikorkeakoulutusta järjestävien oppilaitosten on tärkeää huolehtia, että ne huomioivat koulutusta järjestäessään paikalliset,
alueelliset, kansalliset ja globaalit ihmisten elinmahdollisuuksia eriyttävät haasteet ja
niihin vaikuttamisen mahdollisuudet. Tämä edellyttää niiden huolehtivan myös siitä,
että ne voivat olla aktiivisia sosiaalialan opetukseen ja kehittämiseen integroitua
(alue)vaikuttamista ja TKI-toimintaa toteuttavia oppilaitoksia.
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Liitetaulukko 1. Tilastoindikaattorit kuvauksineen.
Indikaattori
1. Kuntien välinen nettomuutto/1000
asukasta, 2017
2. 65 vuotta
täyttäneet, %
väestöstä, 2017
3. Lapsiperheet, % perheistä, 2017

Indikaattorikuvaus
Indikaattori 178 ilmaisee kuntien välisen nettomuuton tuhatta asukasta kohti. Väestötietona
käytetään keskiväkilukua. Nettomuutto saadaan vähentämällä alueelle muuttaneista (tulomuuttajat) alueelta pois muuttaneet (lähtömuuttajat). Näin nettomuutto on positiivinen, jos alueelle
on muuttanut enemmän kuin alueelta on muuttanut pois.
Indikaattori 1068 ilmoittaa ko. ikäryhmän vakituisesti maassa asuvien osuuden vakituisesti
maassa asuvasta väestöstä vuoden viimeisenä päivänä sukupuolen mukaan. Osuus lasketaan
miehistä, naisista sekä näistä yhteensä.
Indikaattori 179 ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä
asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia.
4. Muu kuin
Indikaattori 187 ilmaisee muuta kuin Suomen virallisia kieliä (suomi, ruotsi ja saame) äidinkiesuomi, ruotsi tai lenään puhuvien osuuden tuhatta asukasta kohti. Muuta kuin suomen virallisia kieliä äidinkielesaame äidinkie- nään puhuvien ryhmä sisältää lisäksi tapaukset, joissa kieli on tuntematon. Väestöllä tarkoitelenä/1000 asu- taan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan
kasta, 2017
oli kotipaikka Suomessa 31.12.2003, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset tai ulkomaalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla. Ulkomaalaisella on kotipaikka Suomessa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt
vähintään yhden vuoden. Turvapaikan hakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa
on hyväksytty.
5. Sosiaali- ja
Indikaattori 5064 ilmaisee, miten kunnan, sairaanhoitopiirin tai maakunnan sosiaali- ja terveyterveydenhuol- denhuollon asukaskohtaiset nettomenot suhteutuvat alueen palvelutarpeeseen. Tarvevakioidut
lon tarvevakimenot saadaan jakamalla alueen sote-nettomenot kuntakohtaisella tarvekertoimella. Kunkin
oidut menot, in- alueen tarvevakioidut menot suhteutetaan koko maan keskiarvoon (100), joten poikkeama
deksi, 2016
maan keskiarvosta kertoo, kuinka monta prosenttia kunnan/sairaanhoitopiirin/maakunnan tarvevakioidut menot poikkeavat maan keskiarvosta. Esim. jos kunnan tarvevakioidut menot ovat 95,
ovat kunnan tarvevakioidut menot 5 prosenttia maan keskiarvoa alhaisemmat. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin on sisällytetty terveydenhuollon kustannusten (esh, pth, suun th)
lisäksi ikääntyneiden ja vammaisten laitos- ja ympärivuorokautisen hoidon, yli 65-vuotiaiden kotihoidon ja ikääntyneiden ja vammaisten muiden palveluiden, sekä työllistymisen tuen, päihdehuollon, lastensuojelun, ja lasten ja perheiden muiden palveluiden kustannukset. Tarvevakioidut menot on THL:n tuottama, tilastollinen vertailuaineisto, joka tekee kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon kuntalaisten
erilaiset palvelutarpeet. Vertailu antaa tietoa palvelujärjestelmän kehittämiseen ja omien vahvuuksien tai heikkouksien tunnistamiseen.
6. Väestö
Indikaattori 127 ilmaisee kunnassa vakinaisesti asuvan väestön (miehet ja naiset yhteensä)
31.12.2017,
lukumäärän vuoden viimeisenä päivänä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli
henkilöä
kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.
7. Työlliset (1
Taulukko 008 -- Työllisyys ja työtunnit 1975-2017. Työllisyyden käsite kattaa kaikki ne henki000 henkeä)
löt (sekä palkansaajat että itsenäiset yrittäjät), jotka toimivat jollain järjestelmän tuotantorajojen
toimialoittain
sisään kuuluvalla tuotantotoimialalla Kansantalouden tilinpidossa esitetään Suomen kansantavuosina 2000– louden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut, bruttokansantuote ja bruttokansantulo
2017
sekä näiden komponentit. Kansantalouden tuotantoa, tuloja, tulojen käyttöä ja pääomanmuodostusta kuvataan taloustoimittain ja sektoreittain. Tuotanto-, työllisyys- ja pääomanmuodostustiedot esitetään taloustoimittain ja toimialoittain.
Tilastojen 1.–6. lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2005–2018. https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index Tiedot on poimittu indikaattoripankista 15.11.2018.
Tilaston 7. lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito, Helsinki: Tilastokeskus, Viitattu: 20.11.2018
http://www.stat.fi/til/vtp/index.html Tiedot poimittu Statfin-tietokannasta osoitteesta
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kan__vtp/statfin_vtp_pxt_008.px/?rxid=b8313cc1-8ec5-4ada-8871268dd196a09b
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Leena Välimaa

Yrittäjyyden ja Green Care osaamisen mahdollisuudet tulevassa sotessa?
Asiasanat: terveysala, sosiaaliala, hyvinvointi, green care, yrittäjyys

Johdanto
Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat vahvassa yhteiskunnallisessa muutoksessa ja
1.1.2020 alkaen Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkien tehtävien ja palvelujen järjestämisestä vastaa 18:n maakuntaa Suomessa.
Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita. Sote-uudistuksen päämääränä
on, että kaikki Suomen asukkaat saavat sosiaali- ja terveyspalveluja laadukkaasti ja
yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät.
Sosiaaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. (Alueuudistus, 2018.) Sote-uudistus haastaa siten myös koulutusta vastaamaan
sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation mukanaan tuomiin osaamisen haasteisiin.
Tarkastelen tässä artikkelissani Green Care -osaamisen ja -yrittäjyyden kehittämistä
ja mahdollisuuksia uudistuvassa toimintaympäristössä.
Osaamisen haasteet sotessa
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisussa, Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus, tuodaan esille sosiaali- ja terveysalan osaamisen
kehittämistarpeita. Julkaisussa todetaan mm., että terveysalan ammattilaisilta edellytetään myös entistä enemmän asiantuntijaroolia sekä yrittäjyysosaamista. (Kangasniemi ym. 2018, 14.)
Työntekijöille sote-uudistus voi siis avata uudenlaisia mahdollisuuksia uudenlaiseen yrittäjyyteen, kuten luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu keräsi lokakuussa 2018 tietoa Lapissa toimivilta yrityksiltä ja kolmannen sektorin toimijoilta niiden halukkuudesta ja valmiuksista hakeutua maakunnan palveluntuottajiksi. Tulevan Lapin maakunnan palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet markkinoilta hankittavien palveluiden
osuudelle. Lapissa palvelustrategian suunnitteluun halutaan osallistaa tulevia palveluntarjoajia eli yrityksiä ja yhdistyksiä. Tietoa haluttiin tässä vaiheessa erityisesti soteja kasvupalvelujen tuottajilta. (Lapin maakunta, 2018.) Lapin maakunta-ohjelmassakin vuosille 2018 - 2021 on kirjattu tavoitteeksi saada hyvinvointiyrittäjyys nousuun
niin etäpalvelujen kuin lähipalvelujen toteuttajina (Hyry ym. 2018, 32).
Green Care -osaaminen ja -yrittäjyys mahdollisuutena
Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa, Green Care -yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa -hankkeessa on kartoitettu toimijoita, joilla on tarve kehittää palveluitaan
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kohti Green Care -toimintaa eli tuottaa luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntäviä
palveluita. Tavoitteena hankkeessa on synnyttää uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja
kehittämisideoita myös sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille. Hankkeessa on haastateltu 40 eri yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa, jotka toimivat joko sosiaali - ja terveys-,
matkailu-, luonnonvara- tai kulttuuri- ja taidealalla.
Lisäksi on kartoitettu Lapin alueen eri muutos-, uudistus- ja kasvualoihin, kuten
sote-uudistukseen, matkailun kasvuun ja maakuntauudistukseen liittyviä toimijoita ja
organisaatiota. Näiden haastatteluiden tavoitteena on välitetty kohteille tietoa Green
Care -toiminnasta sekä lappilaisista Green Care -tyyppisistä yrittäjistä ja palveluista,
sekä kartoitettu muutosten, uudistuksien ja kasvun vaikutuksia ja mahdollisuuksia
Green Care -palvelutuotantoon ja Green Care -kehittämistarpeisiin. (Vinblad 2017,
12.)
Tulevassa sote-uudistuksessa asiakkaan ja potilaan valinnanvapaus sekä palveluiden tarjoajien ja tuottajien monimuotoistuminen luovat uusia odotuksia ja vaatimuksia myös ammatilliselle osaamiselle. Laadukkaiden palveluiden näkökulmasta rakenteiden lisäksi uudistumisen tulee näkyä myös ammattitaitoisessa ja osaavassa henkilöstössä. Näin merkittävä uudistus edellyttää mahdollisesti myös uudenlaisia rooleja
ja professioita. (Kangasniemi ym. 2018, 11.)
Green Care on tätä päivää ja osa tulevaisuutta. Luontolähtöisten menetelmien tunnistetut terveys-ja hyvinvointihyödyt luovat kasvupohjaa toiminnalle. Green Care tarjoaa uusia työ- ja yritysmahdollisuuksia ja parhaimmillaan myös parantaa hyvinvointipalveluiden laatua, vaikuttavuutta sekä tuo kustannussäästöjä. Yhteiskunnalle kalliita korvaavia palveluita voidaan vähentää luontolähtöisillä ehkäisevillä palveluilla.
(Rutanen, 2018). Uudenlaista yrittäjyys osaamista ja kehittämistä tarvitaan monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden takaamiseksi sekä asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin
vastaamiseksi tulevassa sotessa.
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Tämä Lapin AMKin julkaisu on tarkoitettu aktivoimaan keskustelua ja palvelujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Toivomme
että juuri tämä julkaisu löytää lukijansa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
opiskelijoista, toimijoista, kouluttajista ja kehittäjistä. Lapin maakunnassa
koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö edistää laadukkaiden sote-palveluiden tuottamista.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan uusia ja innovatiivisia hoito- ja hoivapalveluita pohjoisessa toimintaympäristössä. Palveluiden muutoksessa
tarvitaan vahvaa laajentuvaa osaamista mm. luonnon, teknologian ja kuntoutuksen sisällöistä.
Tähän meitä haastavat asiakkaiden palvelujen laatu ja eettiset kysymykset
sekä alan opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamisen uudistaminen. Muutosten keskellä emme saa unohtaa inhimillistä toistemme kohtaamista. Kehittämistä suuntaa monialainen terveyden edistäminen ja alan ammattilaisten
jaksaminen, jota tuetaan työhyvinvoinnilla.
Artikkeleissa avataan esimerkiksi eri-ikäisten asiakkaiden osallisuuden vahvistamista, moniammatillisen ohjauksen koordinoimista ja organisaatioiden
johtamiskäytänteiden uudistamista.
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