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Opinnäytetyössäni kuvasin tilannearviolomakkeen kehittämisprojektin, joka to-
teutettiin Keski- ja Länsi-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskuksen, Sosiaali-
taidon ohjauksessa. Projektiryhmänä toimi asiantuntijaryhmä, joka koostui Tuu-
sulan ja Hyvinkään aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöistä. 

Kehittämisprojekti oli yleisten projektien tunnuspiirteiden ja ominaisuuksien mu-
kainen. Se oli ajallisesti määritelty ja sillä oli selkeä tavoite. Projektissa oli orga-
nisaatio, johon kuuluivat projektiryhmä, ohjausryhmä ja projektin vetäjä. Projek-
tin tuloksena kehitettiin tilannearviolomake, jota kokeiltiin Keski- ja Länsi-
Uudenmaan kunnissa aikuissosiaalityön työkaluna. 

Kehitetty tilannearviolomake oli tiiviimpi ja jäsentyneempi kuin lähtökohtana ollut 
lomake. Siihen lisättiin vaikuttavuutta mittaavia väittämiä, joita asiakas arvioi 
numeerisesti. Niiden avulla sosiaalityöntekijä pystyy arvioimaan oman työnsä 
vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä. 

Sosiaalityöntekijöillä oli odotettua vähemmän aikaa osallistua kehittämisryh-
mään, koska perustyö vei suurimman osan heidän työajastaan. 
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ABSTRACT 

Ahokas, Kirsi  

The Assessment Form as a Tool in Adult Social Work. 41 p., 3 appendices. 
Language: Finnish. Järvenpää,  Autumn 2012. 

Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services.  

The aim of this study was to introduce a development project of an assessment 
form. The project was carried out in The Centre of Expertise on Social Welfare 
in Western and Central Uusimaa area. The social work professionals from Tuu-
sula and Hyvinkää participated in the project team. 

The development project was time-defined and it had a clear objective. The pro-
ject was organized by the project team, steering group and the project leader. 
The result of the project was an assessment form, which was tested in the Cen-
tral and Western Uusimaa municipalities as a tool in adult social work. 

The developed assessment form was more compact and structured as the pre-
vious one. The added claims were numerically evaluated by the customers. The 
form was tested as a tool in adult social work in the Central and Western 
Uusimaa municipalities. The social workers had less time to participate than 
was expected. However, the social workers can evaluate the effectiveness of 
their work in the long term. 

Key words: adult social work, assessment, documentation, development project 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni kuvaan aikuissosiaalityön tilannearviolomakkeen kehittämis-

projektin. Projektin tavoitteena oli kehittää toimivampi tilannearviolomake ai-

kuissosiaalityöhön Keski- ja Länsi-Uudenmaan kunnille. 

Tilannearvion tekeminen asiakkaalle on yksi sosiaalityön perustaidoista ja se 

perustuu lainsäädäntöön. Aikuissosiaalityön tilannearvio toimii asiakkaan palve-

lutarpeen alkukartoituksena. Tilannearviolomake on apuväline alkukartoituksen 

tekemiseen.  

Projektissa Keski- ja Länsi-Uudenmaan kuntien aikuissosiaalityön työntekijöistä 

koottiin asiantuntijaryhmä, joka kehitti kunnissa käytössä olevan tilannearviolo-

makkeen pohjalta uuden tilannearviolomakkeen. Arvioin työssäni tämän kehite-

tyn tilannearviolomakkeen käyttömahdollisuuksia aikuissosiaalityössä. 

Opinnäytetyöni toisena näkökulmana on pohtia yleisesti sosiaalialan kehittämis-

tä projektitoimintana ja opinnäytetyössäni kuvaamani projektin soveltuvuutta 

kehittämistoimintaan. 

Kehittämisprojekti toteutettiin Keski- ja Länsi-Uudenmaan sosiaalialan osaamis-

keskuksen, Sosiaalitaidon ohjauksessa. Asiantuntijatyöryhmä koostui yhteistyö-

tahojen, Keski-Uudenmaan kuntien aikuissosiaalityön työntekijöistä. Yhteistyö-

kuntia olivat Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Keravan kaupunki, 

Mäntsälän kunta, Pornaisten kunta, Nurmijärven kunta ja Tuusulan kunta. 

Keski-Uudellamaalla toteutettiin vuosina 2007–2009 Keravan kaupungin hallin-

noima Aikuissosiaalityö laadukkaaksi ja vaikuttavaksi Keski-Uudellamaalla – 

hanke. Aikuissosiaalityön hankkeessa kehiteltiin Kuuma-kuntien aikuissosiaali-

työlle yhteisiä välineitä hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tuloksena 

lanseerattiin yhteistyökuntien aikuissosiaalityöhön palvelussuunnitelma- ja tilan-

nearviolomakkeet. Tämä tilannearviolomake on pohjana kehittämisprojektissani.  
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2 SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSET  

Keski- ja Länsi-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskuksena toimii Sosiaalitaito 

Järvenpäässä. Tilannearviolomakkeen kehittämisprojekti toteutettiin Sosiaalitai-

don tilauksesta. 

Laki sosiaalialan osaamiskeskuksista tuli voimaan 2002, minkä jälkeen Suo-

meen perustettiin osaamiskeskukset, joita on tällä hetkellä 11. Lain mukaan 

osaamiskeskusten tehtävänä on se, että sosiaalialalla tarvittava asiantuntemuk-

sen kehittyminen ja sen välittyminen turvataan ja mahdollistetaan sen toimialu-

eella. Lisäksi edellytetään peruspalveluiden kehittymisen turvaamista, sekä eri-

tyisosaamisen välittymistä. Sosiaalialan osaamiskeskuksen tulee olla linkki kou-

lutuksen ja käytännön työn välillä. Osaamiskeskuksen tulee myös turvata tutki-

mus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta alueellaan. (Laki sosiaalialan osaamiskes-

kustoiminnasta 2001.) 

Kuten muutkin sosiaalialan osaamiskeskukset, myös Sosiaalitaito pyrkii lain 

velvoittamaan kehittämistyöhön pääsääntöisesti erilaisten hankkeiden ja projek-

tien avulla. Yhtenä aikuissosiaalityön kehittämisen hankkeista oli Aikuissosiaali-

työ laadukkaaksi ja vaikuttavaksi -hanke. 

Hankkeen aikana kysyttiin tilannearvio- ja palvelusuunnitelmalomakkeen käyt-

töä aikuissosiaalityössä. Kartoituksella haettiin vastauksia siihen, palvelivatko 

lomakkeiden sisällöt suunnitelmallista sosiaalityötä ja tukivatko ne palvelun jä-

sentelyä sosiaalityössä. (Raivio 2009, 23.) 

Hankeen yhtenä tavoitteena oli aikuissosiaalityön rajapintatyöskentelyn kehit-

täminen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin sillä, että luotiin perusteet ja käytännöt 

kokonaisvaltaisen palvelusuunnitelman laatimiseksi asiakkaalle. (Aikuissosiaali-

työ laadukkaaksi ja vaikuttavaksi Keski-Uudellamaalla, hankesuunnitelma.) 

Tilannearvion tekeminen on yksi sosiaalityön ydintaidoista, joten aikuissosiaali-

palveluiden kehittämisen kannalta tilannearvion tekemiseen haluttiin kehittää 
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tarkoituksenmukainen ja toimiva työväline, joka helpottaisi tilannearvion teke-

mistä asiakkaalle. 

Kyselyissä saatujen palautteiden pohjalta tilannearvion merkitys suunnitelmalli-

sen sosiaalityön pohjana oli ymmärretty, koska 90 % vastaajista oli sitä mieltä, 

että tilannearvio toimi välineenä saada esiin asiakkaan sosiaalityön tarve. (Rai-

vio 2009, 45.) Jatkokyselyssä hankkeessa kehitelty tilannearviolomake koettiin 

kuitenkin asiakastyössä liian paljon aikaa vievänä välineenä. Kyselyssä kävi 

ilmi, etteivät sosiaalityöntekijät tee asiakkaille systemaattisesti hänen tilanteen-

sa arviota. Tätä havaintoa tukee myös Ilmari Rostilan väite kirjassaan Tavoite-

lähtöinen sosiaalityö, jossa hän toteaa, että sosiaalityöntekijät sosiaalitoimis-

toissa eivät useinkaan tee uuden asiakkaan kanssa tilannearviota, eli yksityis-

kohtaista selvitystä asiakkaan tilanteesta (Rostila 2001, 18). 

Sosiaalitaito kerää vuosittain tietoja alueensa kuntien aikuissosiaalityöstä ja 

pyrkii tietojen pohjalta edistämään aikuissosiaalipalveluiden kehittämistä. Ai-

kuissosiaalityö laadukkaaksi ja vaikuttavaksi Keski-Uudellamaalla -hankkeen 

loppuraportin johdannossa todetaan, että käsitteenä aikuissosiaalityö on uusi ja 

sillä on monia merkityksiä. Se on syntynyt tarkoituksenaan eriyttää aikuisten 

parissa tehtävä sosiaalityö perhe- ja lastensuojelutyöstä sekä tuoda lisää sisäl-

töä toimeentulotukipainoteiselle sosiaalityölle. (Raivio 2009, 5.) 
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3 PROJEKTIT OSANA JULKISTA HALLINTOA JA PALVELUTUOTANTOA 

Projektin tunnusomaisena piirteenä on se, että projekti kestää tietyn rajallisen 

ajan ja se on rakennettu ennalta määritellyn asian toteuttamiseksi. Projekti on 

tiettyyn teemaan keskittyvä, määräkestoinen toiminta ja sillä on oma organisaa-

tionsa. (Vartiainen 2001, 12.) 

Projektien tunnuspiirteinä voidaan pitää niiden ainutkertaisuutta ja rajallisuutta. 

Projekteilla tulee aina olla määritellyt kiinteät tavoitteet. Ne ovat hyvin suunnitel-

tuja ja projekteissa pidetään kiinni aika- ja budjettiresursseista. Projektien onnis-

tuminen perustuu toimimiseen ryhmässä ja toimintaan sitoutumisessa. Projekti-

en tavoitteena on tuotos, joka jää osaksi normaalia käytäntöä. (Paasivaara, Su-

honen & Nikkilä 2008, 7-8.) 

Suomessa toteutettiin 1990-luvulla julkishallinnossa uudistus, jossa vastuu jul-

kisten palveluiden järjestämisestä siirtyi kunnille. Palveluiden järjestäminen toi 

kunnille haasteen, johon pyrittiin vastaamaan monilla erilaisilla sosiaalialan pro-

jekteilla. Valtion pyrkimyksenä oli projektien kautta saada kunnat aktiivisiksi, 

vastuutaottaviksi toimijoiksi. (Rinne 2009, 3.) 

Valtion toimintaa ei ole perinteisesti ajateltu oman edun tai voiton tavoitteluna, 

koska valtion tärkeitä tehtäviä on ollut kansalaistensa oikeuksien, tasa-arvon ja 

solidaarisuuden tukeminen ja sen tekeminen mahdolliseksi.  Nykyisin kuitenkin 

julkishallinnon ohjaavana periaatteena on tuottavuus ja sen tehostaminen. Jul-

kishallinnon tuottavuuden korostaminen alkoi Britaniasta1980-luvulla. Margaret 

Thatcherin hallitukset alkoivat supistaa valtion tehtäviä saadakseen aikaan 

säästöjä julkisiin menoihin. Tämän jälkeen OECD (Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestö) on kannustanut läntisiä teollisuusmaita samaan, eli muut-

tamaan hallintopolitiikkaansa voimakkaasti. (Rantala, Sulkunen 2006, 15–16.)  

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin ja uusi julkishallintoajattelu ovat tuoneet 

mukanaan uuden hallintojärjestelmän. Kuntien perustoiminta rahoitetaan vero-

varoin, mutta toiminnan ja palveluiden kehittämiseen haetaan rahoitusta esi-
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merkiksi Euroopan Rakennerahastolta tai Euroopan Sosiaalirahastolta. Tämä 

toiminta on projektimuotoista ja se on syy, miksi nyky-yhteiskuntaa voidaankin 

kutsua projektiyhteiskunnaksi. (Rantala, Sulkunen 2006, 49–50.) 

Myös palveluja on Suomessa toteutettu projektimuodossa. Niiden tavoitteena 

on ollut sekä vastata palvelutarpeeseen että kehittää palveluun liittyvää toimin-

takäytäntöä. Varsinaisten työmenetelmien kehittäminen on myös ollut sosiaa-

lialan projektien yhtenä tavoitteena Suomessa 1990-luvulla. (Rinne 2009, 123.) 

Projektiorganisaatioiden yleistymistä voidaan pitää hallinnon tehostamisena, 

jota politiikkaohjelmat tavoittelevat. Projektitoiminta korostaa kansalaisnäkökul-

maa, mutta projektien yleistymisen yhtenä riskinä voidaan pitää demokraattisen 

vastuullisuuden hämärtymistä. Projekteissa asiantuntijana voi toimia kuka ta-

hansa, mutta vakavat yhteiskunnalliset ongelmat ja niiden ratkaisut edellyttäisi-

vät kokenutta, päätoimista asiantuntijuutta. (Rantala, Sulkunen 2006, 69–70.) 

Projektitoiminta valtion ja kuntien toimintakentässä lisää parhaimmillaan kansa-

laisten osallisuutta ja se hyödyntää sekä siinä toimijoita että toiminnan kohteena 

olevia. Ideaalitilanteessa projektin aikana luodut hyvät käytännöt jäävät elä-

mään ja kehittyvät edelleen projektin loputtua. Kuitenkin hyvätkin projektit lop-

puvat ja ongelmaksi muodostuu se, ettei projektin tuottamaa tukea tai toimintaa 

pystytä jatkamaan tai varmistamaan organisaation normaalissa palvelutuotan-

nossa. (Rantala, Sulkunen 2006, 69–70.) 
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4 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

Projektin lähtökohtana oli Keski-Uudenmaan aikaisempi aikuissosiaalityön ke-

hittämishanke ja sen tuotoksena syntynyt tilannearviolomake (LIITE 1). Lomake 

kehitettiin tukemaan sosiaalityön suunnitelmallisuutta ja lisäämään edellytyksiä 

sosiaalityön arviointiin (Raivio 2009, 39.) Lomakkeesta saatujen palautteiden 

perusteella haluttiin kehittää sitä toimivammaksi apuvälineeksi tilannearvion 

tekemiseen.  

4.1 Projektin lainsäädännölliset lähtökohdat 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että sosiaali-

huollon asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 

Lisäksi sosiaalihuoltoa toteutettaessa asiakkaalle on tehtävä yhteisymmärryk-

sessä hänen kanssaan palvelu–  tai hoitosuunnitelma. (Laki sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista 2000.) 

Tilannearvion lainsäädännöllinen perusta on perustuslaissa, sosiaalihuoltoase-

tuksessa sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Perus-

tuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen 

elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huo-

lenpitoon. Jotta perustuslakia voidaan noudattaa, tarvitaan selvitys asiakkaan 

palvelutarpeesta, eli tilannearvio. Myös sosiaalihuoltoasetuksen 6 §:ssä edelly-

tetään, että asiakkaan yksilölliset olosuhteet tulee ottaa huomioon sosiaalihuol-

toa toteutettaessa ja yhdessä hänen kanssaan on tarvittaessa laadittava huol-

tosuunnitelma. Huoltosuunnitelma perustuu tilannearvioon asiakkaan elämänti-

lanteesta. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää 

palvelu-, hoito-. kuntoutus- tai muun suunnitelman tekemistä asiakkaalle. Tilan-

nearvion tekeminen sisältyy em. suunnitelmien tekemiseen. (Kuvaja ym. 2007, 

5-6.) 

Aikuissosiaalityössä tästä suunnitelmasta käytetään yleisesti nimitystä palvelu-

suunnitelma. Palvelusuunnitelman tekemiseen sisältyy asiakkaan tilanteen arvi-
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ointi, koska palvelusuunnitelma perustuu asiakkaan kanssa tehdylle tilannearvi-

olle (Kemppainen, Kostamo-Pääkkö, Niskala, Ojaniemi & Vesterinen 2010, 30). 

4.2 Aikuissosiaalityön kehittämishankkeita Suomessa 

Aikuissosiaalityön kehittämishankkeita on ollut Suomessa viime vuosina useita. 

Tällaisia ovat Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Soccan Viva-

hanke, Keski-Suomen aikuissosiaalityön kehittämishanke, sekä Sarana-hanke 

Keski-Uudenmaan aikuissosiaalityön kehittämishankkeen lisäksi. 

Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä, eli Viva-hanke toteutettiin vuosina 2010-

2011 osana Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksista. Hankkeen yhte-

nä tavoitteena oli ryhmämuotoisen sosiaalityön kokeilu, jossa valokuvatyösken-

telyn avulla tehtiin tilannearvio ryhmissä, joihin sosiaalityön asiakkaat osallistui-

vat. Lisäksi pyrittiin siirtämään sosiaalityön painopistettä ennaltaehkäisevään 

suuntaan, pyrittiin tekemään aikuissosiaalityö näkyvämmäksi työyhteisössä ja 

jakamaan osaamista sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tavoitteena oli myös tukea 

sosiaalityöntekijöiden toimintaa yhteiskunnallisina vaikuttajina. (Socca i.a.) 

Keski-Suomen aikuissosiaalityön kehittämishanke toteutettiin vuosina 2007–

2009. Hanketta hallinnoi Koske eli Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 

Hankkeen tavoitteena oli aikuissosiaalityössä osaamisen ja asiantuntijuuden 

vahvistaminen, ammatti- ja tehtävärakenteiden kehittäminen, sekä aikuissosiaa-

lityön yhteiskunnallisen roolin kirkastaminen. (Koske, Keski-Suomen sosiaa-

lialan osaamiskeskus 2009.) 

Sarana-hanke alkoi vuonna 2010 ja se kestää vuoteen 2013. Sen tarkoituksena 

on koota Keski-Suomen maakunnan sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja 

työelämän toimijat yhteen. Tavoitteena on kehittää sosiaalialan asiakastyön 

menetelmiä, joista yksi on moniammatillinen tilannearvio ja tilannearvion doku-

mentointi. (Jyväkylän ammattikorkeakoulu, Sarana 2012.) 
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5 KESKEISET KÄSITTEET JA NIIDEN MÄÄRITTELY 

Keskeisiä käsitteitä kehittämisprojektissa ovat aikuissosiaalityö, tilannearvio ja 

dokumentointi. 

Aikuissosiaalityö määritellään yleensä toimintana, joka sisältää asiakkaan tu-

kemista, neuvontaa ja ohjausta elämän vaikeissa tilanteissa, kuten työttömyy-

dessä, taloudellisissa vaikeuksissa ja muissa elämänhallintaa vaikeuttavissa 

tilanteissa. Se on pitkäjänteistä sosiaalityötä, joka perustuu yhdessä tehtyyn 

suunnitelmaan asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen 

edistämiseksi. (Jokinen, Juhila  2008, 16-17.) 

Aikuissosiaalityö voidaan myös määritellä aikuisille suunnatuksi tavoitteelliseksi 

ja suunnitelmalliseksi sosiaalityöksi. Tässä työssä hyödynnetään myös muita 

sosiaalihuollon palveluja, kuten päihdehuoltoa ja toimeentulotukea. Käsitteenä 

aikuissosiaalityö on 2000-luvulla syntynyt uusi sosiaalityön osa-alue. (Kärki, 

Tossavainen & Väyrynen 2009, 31 - 32.) 

Sosiaalityö on yleisesti asiakkaan itsetuntoa tukevaa työtä. Sosiaalityön jatka-

misen kannalta tarvitaan arviointi asiakkaan tilanteesta. Peruskysymyksillä halu-

taan tietoa asiakkaan tämänhetkisistä rooleista ja kehittymistavoitteista, ympä-

ristön aiheuttamista epävarmuustekijöistä, asiakkaan itsetunto-ongelmista sekä 

toimeentulovaikeuksista. (Payne 2005,89.)  

Sosiaalityön prosessiin kuuluu kaksi keskeistä osaa, joiden vaikutus koko pro-

sessiin on olennainen. Toinen on asiakkaan ja työntekijän välille muotoutuva 

yhteistyösuhde ja toinen liittyy heidän molempien näkemykseen asiakkaan läh-

tötilanteesta. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2010, 136.)  

Tätä asiakkaan lähtötilanteen kartoitusta voidaan pitää tilannearviona. Tilan-

nearviossa työntekijä selkeyttää asiakkaalleen ja myös itselleen sen, mikä on 

asiakkaan tämänhetkinen tilanne. Tavoitteena on ymmärtää mahdollisimman 

hyvin asiakkaan oma näkökulma elämäntilanteeseensa. (Särkelä 2001, 66–67.) 
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Tilannearviota pidetään yhtenä sosiaalityön ydintaidoista. Kuitenkaan ei ole 

olemassa tiettyä teoriaa tai käsitystä siitä, mistä tilannearvio koostuu. Tilan-

nearviota voidaan hahmottaa eri tavoin. Tilannearvio voidaan nähdä jatkuvana 

prosessina tai kertaluonteisena suunnitelmallisen työn vaiheena. Se voidaan 

hahmottaa myös auttavia toimenpiteitä edeltävänä vaiheena tai auttaviin toi-

menpiteisiin nivoutuvana vaiheena. (Kuvaja ym. 2007, 25.) 

Tilannearvion tekeminen on osa asiakastyön dokumentointia. Tilannearvion te-

ko on havainnollinen keino selvittää asiakkaan tilanne, jotta sosiaalihuoltoa voi-

taisiin toteuttaa. (Kemppainen, Kostamo-Pääkkö, Niskala, Ojaniemi & Vesteri-

nen 2010, 29.) Tilannearvio, johon kuuluu asiakkaan tilanteen kokonaisuuden 

arviointi, sen puutteiden ja vahvuuksien, sekä voimavarojen kartoittaminen on 

sosiaalityön tavoitteiden ja intervention suunnittelun perusta. Oikea tilannearvio 

on ratkaisevassa osassa asiakastyöskentelyn onnistumiselle. (Rostila 2001,64.) 

Sosiaalityön tilannearvioon sisältyy monia asioita, kuten tiedonkeruu asiakkaan 

tilanteesta ja sen erittely, tiedon arviointiprosessi sekä sosiaalityöntekijän ole-

tukset asiakkaan nykyisestä tilanteesta (Parton & O`Byrne 2000, 140). 

Tilannearvioinnin kokonaisvaltaisuus on sosiaalityön suuri haaste. Kun tarkas-

tellaan sosiaalityötä auttamisen prosessimallina, se korostaa sosiaalityöntekijän 

roolia asiakkaan äänen saamisessa esille ja tilannearvion tekemistä kokonais-

valtaisesti. (Rostila 2001, 14.) Kokonaisvaltaisessa sosiaalityössä kootaan erilli-

siä palveluita ja menetelmiä kokonaisuuksiksi, joiden avulla pyritään hakemaan 

ratkaisuja asiakkaan pulmiin. Menetelmä perustuu kokonaisvaltaiseen arvioon 

asiakkaan tapauksesta ja tähän arvioon perustuu hänelle tehtävä suunnitelma. 

(Rostila 2001, 37.) 

Tilannearviota voidaan tarkastella arviointi-termin eri merkityksiä tarkastelemal-

la. Arvio (eng. assessment) voidaan tehdä prosessina. Siinä asiakkaan ja työn-

tekijän välisessä prosessissa kerätään ja analysoidaan tietoja, joista muodoste-

taan moniulotteinen kuvaus ongelmasta. Toisaalta prosessi voi viitata myös 

asiakkaiden ja organisaatioiden väliseen prosessiin. Tässä vuorovaikutuksessa 

selvitetään asiakkaiden huolenaiheiden kuuluminen organisaation tavoitteisiin, 
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mahdollisuuksiin ja resursseihin. Arviointia voidaan tarkastella myös sen tulok-

sesta käsin. Silloin tuloksena on tietoon perustuva kokonaiskuva asiakkaan ti-

lanteesta. (Rostila 2001, 64.) 

Tilannearvion muotoina voivat olla alustava tilannearvio tai suppea ja laaja ti-

lannearvio. Alustavassa tilannearviossa kootaan perustietoja asiakkaan tilan-

teesta. Se sisältää asiakkaan tilanteen vaatiman välittömän neuvonnan ja ohja-

uksen ja jatkotoimista sopimisen. Suppeaa tilannearviota käytetään kriisitilan-

teissa, joissa vaaditaan välitöntä toimintaa. Laaja tilannearvio koostuu proses-

sista, jossa tarkastellaan asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Tilan-

nearviota voidaan tarkastella myös asiakasprosessin vaiheena, jonka jälkeen 

alkaa toteutusvaihe tai ongelmanratkaisuvaihe. (Kuvaja ym. 2007, 25–26.) 

Tilannearvio voidaan käsittää myös jatkuvana prosessina, jonka tekemiseen 

asiakas osallistuu. Tilannearvio on silloin perusta jatkosuunnitelmalle, jonka ta-

voitteena on ihmisen elämänhallinnan parantaminen. Lisäksi tilannearviota voi-

daan tarkastella kyselymallin, auttavan kohtaamisen tai narratiivisen työotteen 

näkökulmista. (Kuvaja ym. 2007, 25–26.) 

Dokumentointi on olennainen osa sosiaalityöntekijän jokapäiväistä työtä. Sosi-

aalityöntekijän muistiinpanot ja muut asiakirjat, kuten tilannearvio ja palvelu-

suunnitelma ovat välttämättömiä apuvälineitä sosiaalityön toteuttamisen kannal-

ta. (Helsingin yliopisto, sosnet, i.a.)  

Dokumentoinnilla on sosiaalityössä monia tehtäviä ja käyttötarkoituksia. Asiakir-

jat ja dokumentit liittyvät tiedon prosessointiin, säilyttämiseen ja käyttämiseen. 

Dokumentoinnilla on tärkeä tiedonmuodostuksellinen tehtävä asiakkaan ja sosi-

aalityöntekijän välisessä työskentelyssä. (Kääriäinen 2005,159.) 
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6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ASIAKASRYHMÄ  

Kehittämisprojektin toimintaympäristönä olivat Keski-Uudenmaan kunnat ja 

asiakasryhmänä olivat aikuissosiaalityön työntekijät kunnissa ja välillisesti hei-

dän asiakkaansa. 

Aikuissosiaalityön asiakkaat koostuvat työikäisistä kuntien ja kaupunkien asuk-

kaista. Työikäisten prosenttiosuus oli suurin Keravalla ja pienin Pornaisissa.  

Seuraavassa on projektiin osallistuneiden kuntien väkiluvut ja työikäisten mää-

rät. Väkilukujen lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen julkaisemaa Suomen 

tilastollista vuosikirjaa vuodelta 2011. 

• Hyvinkään kaupungin väkiluku oli vuonna 2011 noin 45 500 asukasta. 

Työikäisiä, eli 25 – 64-vuotiaita oli väestöstä yli 55 % vuonna 2004 (So-

siaalitaito 2006, 47).  

• Järvenpään väkiluku oli noin 38 700 asukasta vuonna 2011. Työikäisiä, 

eli 25 - 64-vuotiaita Järvenpäässä oli vuonna 2004 noin 57 % väestöstä 

(Sosiaalitaito 2006, 47). 

• Keravan väestömäärä oli vuonna 2011 noin 34 300 asukasta. Asukkaista 

25 – 64-vuotiaita oli noin 66 % vuonna 2004 (Sosiaalitaito 2006, 47). 

• Mäntsälän asukasluku vuonna 2011 oli noin 20 000 henkilöä.  Noin 54 % 

asukkaista oli 25 – 64-vuotiaita (Sosiaalitaito, 2006, 47). 

• Pornaisten asukasluku oli vuonna 2011 noin 5 100 asukasta. Työikäisten 

asukkaiden, 25 - 64-vuotiaiden osuus vuonna 2004 oli noin 54 % (Sosi-

aalitaito 2006, 47). 

• Nurmijärven asukasluku oli vuonna 2011 noin 40 000. Vuonna 2004 työ-

ikäisiä, eli 25 - 64-vuotiaita kunnassa oli noin 55 % väestöstä (Sosiaalitai-

to 2006, 47). 
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• Tuusulan kunnan asukasluku vuonna 2011 oli noin 37 200 henkilöä. Työ-

ikäisten, eli 25 - 64-vuotiaiden osuus väestöstä vuonna 2004 oli 57 % 

(Sosiaalitaito 2006, 47). 

Työikäisen väestön prosenttiosuus Uudellamaalla oli vuonna 2004 noin 57 % ja 

koko maassa noin 54 % (Sosiaalitaito 2006, 47). Keravaa lukuun ottamatta 

muissa Keski-Uudenmaan kunnissa työikäisen väestön määrä noudatteli näitä 

keskiarvoja. 

Aikuissosiaalityössä työskentelevien työntekijöiden määrä vaihtelee hyvin paljon 

eri kunnissa Keski-Uudellamaalla. Syynä tähän ovat muun sosiaali- ja terveys-

toimen organisoinnin tapa, sekä aikuissosiaalityössä toimeentulotukityön hoita-

misen mallit. Aikuissosiaalityössä oli vuonna 2009 työntekijöitä Hyvinkäällä 22, 

Järvenpäässä 21, Keravalla 16, Mustijoen perusturvassa, johon kuuluvat Mänt-

sälän ja Pornaisten kunnat 6 ja Nurmijärvellä 10. Näistä työntekijöistä sosiaali-

työntekijöitä oli Hyvinkäällä ja Järvenpäässä 4 ja muissa kunnissa 2. (Heino 

2010, 4.) 

Kun tarkastellaan aikuissosiaalityön henkilökuntamäärää suhteessa toimeentu-

lotuen asiakastalouksiin, voidaan todeta, että asiakastalouksia on kaikissa kar-

toitukseen osallistuneissa kunnissa 80 – 100 taloutta työntekijää kohden. (Heino 

2010, 5.) 
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7 TYÖSKENTELYPROSESSIN SUUNNITELMA 

Tilannearviolomakkeen kehittämistyön alkukartoituksena toimi kysely vuoden 

2010 aikuissosiaalityön tilasta Keski-Uudenmaan kuntien aikuissosiaalityöstä. 

Syksyllä 2011 muodostettiin vapaaehtoisista aikuissosiaalityön ammattilaisista 

asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä oli uuden työvälineen työstäminen.  

Erikoissuunnittelija Petteri Heino Sosiaalitaidosta esitteli Kuuma-kuntien Aikuis-

sosiaalityön verkostolle tilannearviolomakkeen kehittämishankkeen 10.5.2011 ja 

pyysi kuntien ammattilaisia ilmoittautumaan kehittämisryhmään 31.5.2011 men-

nessä. Tavoitteena oli saada ryhmään 4-5 asiasta innostunutta ammattilaista. 

Tässä tavoitteessa onnistuttiin vain osittain. Ryhmään ilmoittautui 3 sosiaali-

työntekijää, yksi Tuusulan kunnasta ja kaksi Hyvinkään kaupungista. 

Asiantuntijaryhmän, joka toimi projektiryhmänä, suunniteltiin kokoontuvan neljä-

nä tiistaina, kello 13 – 15.30 Sosiaalitaidon tiloissa Järvenpäässä. Tapaamiset 

suunniteltiin toteutuvan 23.8.2011, 6.9.2011, 20.9.2011 ja 4.10.2011. 

Projektisuunnitelmassa tarkoituksena oli 23.8.2011 kokouksessa käsitellä tilan-

nearviota määrittäviä teoriaperusteita ja näkökulmia. Kokouksen tavoitteena oli 

saada aikaan yhteinen ymmärrys työn jatkamistavasta. Suunniteltiin, että osal-

listujat toisivat kunnissa tehdyt omat sovellukset tilannearviosta yhteiseen tar-

kasteluun. 

Toisen tapaamisen tavoitteena oli keskittyä pohtimaan muutostarpeita suhtees-

sa pohjana olevaan tilannearviolomakkeeseen. Tapaaminen oli suunniteltu pi-

dettäväksi 6.9.2011. Tavoitteena oli päättää, millä teoriaviitekehyksellä jatke-

taan työskentelyä. Työskentelyssä ajateltiin hyödyntää Aikuissosiaalityön tilan-

ne kunnissa vuonna 2010 – kyselyn tuottamia tuloksia. 

Kolmas tapaamiskerta suunniteltiin pidettäväksi 20.9.2011. Tässä projektiryh-

män kokouksessa oli tarkoitus työstää alustava malli tai ehdotus tilannearviolo-

makkeeksi kahden edellisen kokoontumisen tuotetun tiedon pohjalta. 
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Viimeinen projektiryhmän kokous suunniteltiin pidettäväksi 4.10.2011. Tässä 

kokouksessa oli tarkoitus hyväksyä lopullinen tuotos tilannearviolomakkeeksi, 

sekä pohtia sen käyttöönottoon liittyviä asioita, kuten lanseerausta, infotilaisuut-

ta, mahdollista esittelyä ja lomakkeen muotoa. 

Kaikki projektiryhmän tapaamiset oli tarkoitus dokumentoida äänittämällä koko-

ustilanne.  
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8 ASIANTUNTIJARYHMÄN TAPAAMISTEN KUVAUS 

Kehittämisryhmä kokoontui 4 kertaa Sosiaalitaidon tiloissa Järvenpäässä. Ta-

paamiset pidettiin 6.9.2011, 20.9.2011, 4.10.2011 ja 7.10.2011. Ensimmäinen 

kokoontuminen siirrettiin viikolla osallistujien työkiireiden vuoksi. Sosiaalitaidon 

erikoissuunnittelija Petteri Heino oli mukana kahdella tapaamiskerralla. 

8.1 Projektiryhmän ensimmäinen tapaaminen  

Ensimmäiseen tapaamiseen 6.9.2011 osallistui sosiaalityöntekijä Tuusulasta. 

Tapaamisessa keskusteltiin yleisesti tilannearviosta aikuissosiaalityössä. Kes-

kustelun pohjana toimi Keski-Uudenmaan aikaisemmassa hankkeessa kehitetty 

tilannearviolomake ja Keravan kaupungin sosiaalityössä käytössä ollut tilan-

nearviolomake. Kuten Sosiaalitaidon kyselyn tuloksissa todettiin, myöskään 

Tuusulan sosiaalityöntekijä ei ollut käyttänyt hankkeessa kehiteltyä tilannear-

violomaketta työssään. Erityisesti tähän oli vaikuttanut juuri ajan puute. Asiak-

kaan kanssa käydään läpi asiakkaan tilanne yhdessä sosiaalityöntekijän kans-

sa, jonka jälkeen hän kirjaa tiedot suoraan käytössä olevaan asiakastietojärjes-

telmää, eikä hankkeen tuottamaan tilannearviolomakkeeseen. 

Sosiaalityöntekijä toi esille mahdollisia hyötyjä tilannearviolomakkeen käytöstä. 

Näitä olisivat kattava asioiden listaus, sekä dokumentointi, jolloin tieto siirtyisi 

muillekin verkostossa työskenteleville. Tämä helpottaisi asiakkaan kanssa työs-

kentelyn jatkamista, jos työntekijä vaihtuu. Lisäksi tilannearviolomake toimisi 

dokumenttina myös aikuissosiaalityön näkyväksi tekemisessä. 

Sosiaalityöntekijän mielestä tilannearviolomaketta kannattaisi erityisesti käyttää 

niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on monenlaisia ongelmia ja tuen tarvetta 

elämässään. 

Kehittämisehdotuksena sosiaalityöntekijä kertoi sen, että hankkeessa tuotettua 

tilannearviolomaketta tulisi yksinkertaistaa ja arviossa tulisi lähteä liikkeelle asi-
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akkaan lähipiiristä. Lisäksi Keravalla käytössä oleva lomake oli jo lyhyempi ja 

soveltuisi siten paremmin kehittämistyön pohjaksi. 

8.2 Projektiryhmän toinen tapaaminen 

Toisella kerralla pohdittiin muutostarpeita suhteessa pohjana olevaan tilannear-

violomakkeeseen. Tapaamiskerralla keskityttiin tilannearviota määrittäviin teo-

riaperusteisiin ja näkökulmiin. Tapaamiseen osallistuivat Tuusulan sosiaalityön-

tekijä ja Sosiaalitaidon erikoissuunnittelija. 

Olin tehnyt tapaamiseen esityksen, jonka lähteenä käytin sosweb -sosiaalityön 

menetelmät -sivustoa. Esityksessä tarkasteltiin tilannearviota kolmesta eri nä-

kökulmasta.  

Ensimmäinen näkökulma oli tilannearvio prosessina. Tämän näkökulman mu-

kaisesti tilannearvio on jatkuva ja systemaattinen prosessi, joka suuntaa tehtä-

vää työtä. Tilannearvio voi tämän näkökulman mukaisesti olla myös selkeä, eril-

linen osa suunnitelmallista sosiaalityön prosessia. Lisäksi sosiaalityön toimenpi-

teiden pohjalla tulee olla arvio, joka määrittää sosiaalityön tulevat toimenpiteet, 

eli tilannearvio. 

Toinen näkökulma tarkastelee tilannearviota toimijoiden ja tietokäsityksen nä-

kökulmasta. Tässä sosiaalityöntekijä tekee sosiaalisen arvion asiakkaan tilan-

teesta. Tämä on perinteinen malli, jossa asiakas jää objektiasemaan, toiminnan 

kohteeksi ja sosiaalityöntekijällä on kaikki tieto tilannearvion tekoon. Jos halu-

taan muuttaa tietokäsitystä, tulee asiakkaan tieto hyväksyä osana tilannearvio-

ta. 

Kolmas näkökulma on tilannearvio kohteen näkökulmasta. Tässä tärkeiksi ky-

symyksiksi nousevat tilannearvion tekemisessä se, kuka on asiakas, kenen tai 

minkä pitäisi tulevaisuudessa muuttua ja miten muutoksen voi toteuttaa ja ke-

nen pitäisi toimia. 
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Työskentelyssä hyödynnettiin Aikuissosiaalityön tilanne kunnissa vuonna 2010 

– kyselyn tuottamia tuloksia. Tuloksista ilmenee, että nykyistä tilannearvioloma-

ketta ei käytetä kaikissa kyselyyn osallistuvissa kunnissa systemaattisesti. Syy-

nä oli lomakkeen pituus ja liiallinen yksityiskohtaisuus. Tilannearvioita tekivät 

selvitykseen osallistuneissa kunnissa sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. 

Toisella tapaamiskerralla nousi esille vaikuttavuuden arviointi aikuissosiaali-

työssä. Osallistujat pohtivat, miten vaikuttavuus saataisiin esille tilannearviolo-

makkeessa. Päätettiin kokeilla selkeiden asiasisältöjen asettamista numeerisel-

le asteikolle. Näitä asiasisältöjä olivat taloudellinen tilanne, sosiaaliset suhteet, 

arjen sujuminen ja elämänhallinta, oma kokemus terveydentilasta ja oma koke-

mus päihteidenkäytöstä. Näihin asiasisältöihin muotoiltiin väittämät, joita asia-

kas voi arvioida luvusta 1 lukuun 5, jossa 1 vastaa arvoa; eri mieltä ja 5 arvoa; 

samaa mieltä. 

• Taloudellinen tilanne muotoiltiin tilannearviolomakkeessa seuraavanlai-

seksi väittämäksi; Mielestäni toimeentuloni on riittävä.  

• Sosiaaliset suhteet kuvattiin väittämällä; Saan tukea läheisiltäni ja ystävil-

täni. 

• Arjen sujuminen ja elämänhallinta kuvattiin kahdella väittämällä. Näitä 

olivat; Tunnen selviytyväni arjessani ja asumiseni sujuu ongelmitta. 

• Asiakkaan terveydentilaa kuvasi väittämä; Tunnen itseni terveeksi ja 

päihteiden käyttöä kuvasi väittämä; Mielestäni hallitsen päihteidenkäyttö-

ni.  

8.3 Projektiryhmän kolmas tapaaminen 

Kolmannella tapaamiskerralla paikalla olivat sosiaalityöntekijät Tuusulasta ja 

Hyvinkäältä. Myöskään Hyvinkään sosiaalityöntekijä ei ollut käyttänyt hankkeen 

kehittämää tilannearviolomaketta. Hyvinkäälle oli tulossa tehtävärakenneuudis-

tus, jossa sosiaaliohjaajat tekevät uusille asiakkaille tilannearviot ja sosiaalityön-

tekijät vastaavasti palvelusuunnitelmat. Lisäksi Hyvinkään aikuissosiaalityössä 
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oli kehitelty oma tilannearviolomake, joka oli asiakastietojärjestelmässä pohja-

na. Koska Hyvinkään sosiaalityöntekijä osallistui projektiryhmään ensimmäistä 

kertaa, kävimme läpi tekemäni esityksen tilannearviosta. Keskustelimme yh-

dessä vielä tilannearvion kolmesta tarkastelunäkökulmasta. 

8.4 Projektiryhmän neljäs tapaaminen 

Viimeisellä kerralla tapaamisessa oli paikalla Tuusulan sosiaalityöntekijä. Olin 

tehnyt luonnoksen uudeksi tilannearviolomakkeeksi edellisten tapaamisten poh-

jalta. Hän oli tutustunut luonnokseen etukäteen. Pohdimme vielä luonnoksen 

ulkoasua ja käytettävyyttä. Päätimme lisätä siihen pääotsikoita tarkentavia ky-

symyksiä, jotka olisi lopullisessa versiossa piilotettu näppäimen alle. Kun painaa 

näppäintä, kysymysvalikko aukeaa tietokoneen ruudulle. 

Perhetausta ja sosiaaliset suhteet pääotsikon tarkentaviksi kysymyksiksi li-

säsimme seuraavat sisällöt:   

• perhetyyppi  

• samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet  

• puoliso 

•  muualla asuvat perheenjäsenet  

• perhetilanne  

• sosiaalinen verkosto ja yhteydenpito heihin 

Asuminen ja arki pääotsikon tarkennuksena tilannearviolomakkeen luonnokses-

sa olivat: 

• asumismuoto  

• asumissuhteen kesto  

• asunnottomuus 
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• vuokranantaja 

•  asunnon tiedot  

• vuokravelat   

• häätöuhka 

Koulutus ja työ pääotsikon lisäkysymykset olivat: 

• peruskoulutus  

• koulumenestys  

• erityisvaikeudet  

• ammattitutkinto 

• muut opinnot  

• työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito  

• kielitaito 

• erityisosaaminen 

• opintojen keskeytykset 

• työ ja ammatti 

• viimeisin työsuhde 

• työtoimintaan osallistuminen  

• työttömyyden kesto  

• työnhaun voimassaolo 

• asiakkaan työllistymistoiveet 

• työnhaun viralliset suunnitelmat  
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• toteutuneet ja keskeytyneet työllistämistoimenpiteet  

• korvaukseton määräaika taustatekijöineen 

• työttömyyskassan jäsenyys   

• työkyky ja sen arvio 

Terveydentilani pääotsikon tarkentavia kysymyksiä olivat: 

• fyysinen terveys 

• psyykkinen terveys  

• diagnostisoidut sairaudet 

• lääkitys  

• aikaisemmat ja nykyiset hoitosuhteet 

• avo- ja laitoshoito 

•  hoidon tarve  

• terveydestä huolehtiminen   

• itsehoito 

Tilannearviolomakkeen luonnoksen kohta 8 sisältää pääotsikon; Muut tiedot. 

Tämän kohdan tarkentavat kysymykset olivat: 

• muut oleelliset asiakkaan tilanteeseen vaikuttavat tiedot 

• erityiskysymykset 

• asiakkaan sisäistämä osa- tai alakulttuuri 

• vakaumus 

• lainvastainen toiminta  

• rikostuomiot  
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• varusmies- tai siviilipalvelus ja niiden keskeytykset tai vapautus  

Käytin lisäkysymysten muotoilun lähteenä Aikuissosiaalityön tilannearvio-

opasta. (Kuvaja, Luhtasela, Mustonen, Borg & Liukonen, 2007, 15–24.) 

Tavoitteena tarkentavien kysymysten listaukselle oli varmistaa asiakkaan tilan-

teen monipuolinen dokumentointi. Erityisesti uransa alkuvaiheessa oleva sosi-

aalityöntekijä voi näillä lisäkysymysten käytöllä varmistaa, että asiakkaan tilan-

teeseen oleelliset vaikuttavat asiat tulevat esille tilannearviota tehtäessä.  

8.5 Työskentelyn jatkosuunnitelmat 

Projektiryhmän tapaamisten jälkeen esittelin tekemämme luonnoksen Sosiaali-

taidon erityissuunnittelijalle erillisessä tapaamisessa. Jatkotyöskentelyssä hän 

esitteli tekemämme luonnoksen tilannearviolomakkeesta Sosiaalitaidon kokoa-

massa aikuissosiaalityön asiantuntijaverkoston kokouksessa 15.11.2011. Muis-

tion kohdassa 5 todettiin seuraavaa: 

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Kirsi Ahokas on 
työstänyt luonnoksen uudesta tilannearviolomakkeesta. Lomaketta 
on aikaisempaan verrattuna tiivistetty ja siihen on sisällytetty myös 
työn vaikuttavuuden mahdollistavia asteikollisia kysymyksiä.   

Todettiin yhteisesti lomakeluonnoksen olevan kevyempi ja toimi-
vampi kuin aikuissosiaalityön kehittämishankkeessa työstetty loma-
ke. Numeerinen itsearviointi todettiin olevan hyvä työväline tavoit-
teiden konkretisoimiseksi, mutta saattaa olla joillain asiakkaille han-
kala. Lisäksi pohdittiin asiakkaan osallisuuden näkymistä lomak-
keessa sekä lomakkeessa annettavaa ”palvelulupausta”.  

Sovittiin, että kunnat vielä arvioivat kokeilevat käytännössä lomak-
keen toimivuutta seuraavaan kokoukseen mennessä. (Keski-
Uudenmaan aikuissosiaalityön asiantuntijaverkosto, 5/2011) 
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9 TILANNEARVIOLOMAKKEEN KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI 

Arvioin aluksi toteutunutta kehittämisprojektia suhteessa projektien yleisiin omi-

naispiirteisiin ja periaatteisiin. 

Projektien yleinen periaate on se, että ne kestävät tietyn ajan ja niillä on selkeä 

tavoite. Tässä suhteessa opinnäytetyössäni kuvattu projekti täyttää nämä kri-

teerit. Projekti toteutui syksyllä 2011 ja projektiryhmä kokoontui suunnitelman 

mukaisesti neljä kertaa. Kehittämisprojektilla oli myös selkeä tavoite. Tämä ta-

voite oli tuottaa kehittyneempi tilannearviolomake suhteessa alkutilanteeseen.  

Yleisiä projektin tunnusmerkkejä erilaisissa projekteissa ovat projektiorganisaa-

tion olemassaolo, ohjausryhmän määrittely ja projektin vetäjän nimeäminen. 

Tilannearviolomakkeen kehittämisprojektissa projektiorganisaatioon kuuluivat 

projektiryhmän jäsenet. Näitä olivat ryhmään ilmoittautuneet sosiaalityöntekijät 

Tuusulasta ja Hyvinkäältä. Ohjausryhmänä toimi Sosiaalitaito ja siellä erikois-

suunnittelija Petteri Heino. Projektin vetäjänä toimi tämän opinnäytetyön tekijä. 

Onnistunut projekti perustuu ryhmässä toimimiseen ja vaatii sitoutumista. Täs-

säkin suhteessa kuvattu kehittämisprojekti on projektimääritelmän mukainen. 

Projektiryhmän työskentely tuotti joka kerralla uusia ideoita ja näkökulmia tilan-

nearviolomakkeeseen. Toisaalta oli vaikea sitouttaa kuntien sosiaalityöntekijöitä 

ryhmään. Ainoastaan Tuusulan sosiaalityöntekijä sitoutui työskentelyyn niin, 

että hän osallistui jokaiseen projektiryhmän kokoukseen. 

Projekteilla tavoitellaan yleisesti tuotosta, joka parhaimmillaan jää osaksi nor-

maalitoimintaa. Tässä suhteessa kuvattu kehittämisprojekti sai aikaan tuotok-

sen, tilannearviolomakkeen, jota tullaan kokeilemaan Keski- ja Länsi-

Uudenmaan kuntien aikuissosiaalityössä.  

Toisena näkökulmana on tuotetun lomakkeen arviointia ja vertailua suhteessa 

alkuperäiseen tilannearviolomakkeeseen. Projektiryhmän kehittämä lomake on 

tiiviimpi ja jäsentyneempi kuin aikaisempi lomake. Tilannearvion tekeminen läh-

tee kehitetyssä lomakkeessa liikkeelle asiakkaan lähipiirin asioista, kuten asiak-
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kaan perheestä, ystävistä ja asiakkaan sosiaalisesta verkostosta. Asiakkaan 

työelämävalmiuksista ja siihen liittyvistä asioista keskustellaan vasta asumiseen 

liittyvien kysymysten jälkeen. Alkuperäisessä lomakkeessa työelämävalmiuksiin 

liittyvät kysymykset olivat heti henkilötietojen jälkeen. Tavoitteena on edetä asi-

akkaalle helpoista asioista kohti vaikeampia ja haastavampia sisältöjä. 

Kehitettyyn lomakkeeseen lisättiin vaikuttavuutta mittaavia numeerisia väittä-

miä. Niiden tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä tuoda esille asiakkaan 

oman kokemuksen muutos väittämissä ilmaistujen asioiden suhteen. Jos asiak-

kaalle tehdään tilannearvio hänen tilanteensa muuttuessa tai järjestelmällisesti 

tietyn ajan kuluttua, pystytään muutos dokumentoimaan numeerisesti. Numee-

risen arvioinnin pohjalta sosiaalityöntekijä pystyy myös arvioimaan oman työnsä 

vaikuttavuutta. 

Kolmantena näkökulmana arvioin kehittämisprojektia suhteessa sosiaalialan 

yleiseen kehittämiseen. Jokaisen sosiaalialan työntekijän tehtävänkuvassa on 

oman työn kehittämisen vaatimus. Kuntatyönantajan motiivina on myös sosiaa-

lipalveluiden jatkuva kehittäminen taloudellisuuden ja vaikuttavuuden näkökul-

masta. Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävänä tämä kehittämistyö on ilmais-

tu laissa. Mielestäni näiden kolmen tason roolien yhteensovittaminen kehittä-

mistyössä on sosiaalialan tulevaisuuden haaste. Kuntien sosiaalityön asiantunti-

joista kootut ryhmät ja verkostot ovat mielestäni avainasemassa selkiinnyttä-

mään rooleja, karsimaan päällekkäistä kehittämistyötä ja levittämään hyviä käy-

täntöjä koko sosiaalialan osaamiskeskuksensa alueelle. Jos asiantuntijaryhmät 

kuitenkin koostuvat ainoastaan suorittavan tason työntekijöistä, ongelmaksi 

saattaa muodostua lähiesimiesten sitoutuminen kehittämisen tavoitteisiin. 



28 
 

10 POHDINTAA 

Projektin aikana oma ymmärrykseni aikuissosiaalityöstä syveni. Projektiryhmän 

tapaamisissa keskustelut sosiaalityöntekijöiden kanssa saivat minut ymmärtä-

mään tilannearvion tekemisen merkityksen ja tärkeyden aikuissosiaalityössä. 

Tavoite saada asiantuntijaryhmään osallistumaan 4-5 sosiaalityöntekijää Keski- 

ja Länsi-Uudenmaan kunnista ei toteutunut. Palautteen mukaan sosiaalityönte-

kijät ovat perustehtävässään niin kiireisiä, ettei heillä ole aikaa työn kehittämi-

seen lähtemällä kesken työpäivän asiantuntijaryhmän tapaamisiin. Tästä syystä 

projektiryhmän kokouksiin osallistui vain 1-2 sosiaalityöntekijää.  

Vaikka osallistujia ei saatu asiantuntijaryhmään alkuperäisen suunnitelman mu-

kaisesti, pystyi pienikin ryhmä toimimaan tehokkaasti. Projektin tavoitteena oli 

tiiviimpi ja käytettävämpi tilannearviolomake. Tämä tavoite saavutettiin. 

Osallistuminen oman työn kehittämiseen tulisi kuitenkin varmistaa ja mahdollis-

taa kunnissa. Tässä voisi olla apuna töiden organisointi tai lisäresurssien mitoit-

taminen tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijä osallistuu alueelliseen kehittämis-

työhön. 

Projektin suunnitteluvaiheessa päätettiin, että projektiryhmän kokoukset äänite-

tään. Tavoitteena oli parempi kokousten dokumentointi. Äänittäminen ei ollut 

kuitenkaan tarpeellista, koska osallistujia oli vain 1-2. Projektikokousten doku-

mentointi suoritettiin muistiinpanojen kirjaamisella. 

Kehittämisprojektin tuotoksena syntynyt tilannearviolomake toimii hyvin mieles-

täni asiakkaan elämäntilanteen alkukartoituksena. Erityisesti se tuo oleellista 

tietoa sosiaalityöntekijälle hänen kohdatessaan uuden asiakkaan.  Lomaketta 

käyttäessään sosiaalityöntekijä saa kattavan kuvan asiakkaan tämän hetkisestä 

elämäntilanteesta.  

Tilannearvion teon jälkeen sosiaalityöntekijä ja asiakas muodostavat yhdessä 

asiakkaalle lain mukaisen palvelusuunnitelman, jonka sosiaalityöntekijä kirjaa 
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asiakastietojärjestelmään. Mielestäni projektin tuottama tilannearviolomake so-

veltuu erinomaisesti monipuolisena alkukartoituksena palvelusuunnitelman poh-

jaksi.  

Toinen merkittävä tilanne, jossa sosiaalityöntekijän kannattaa mielestäni hyö-

dyntää projektin tuottamaa tilannearviolomaketta, on asiakkaan elämäntilanteen 

muuttuessa. Muutostilanne vaikuttaa myös palvelusuunnitelman päivitystarpee-

seen. Asiakkaan elämäntilanteen muutoksessa tilannearvio selkiinnyttää sosi-

aalityöntekijän asiakkaasta saamaansa kokonaiskuvaa. 

Aikuissosiaalityö laadukkaaksi ja vaikuttavaksi Keski-Uudellamaalla hankkeen 

tuloksissa todettiin, etteivät sosiaalityöntekijät tee kaikille asiakkailleen tilan-

nearviota, joihin palvelusuunnitelmat perustuvat. Dokumentointi on olennainen 

osa sosiaalityöntekijän työtä. Sosiaalityöntekijöiden muistiinpanot, tilannearviot 

ja palvelusuunnitelmat ovat välttämättömiä apuvälineitä sosiaalityön toteuttami-

sen kannalta. Tältä osin projektin tuottama tilannearviolomake auttaa omalta 

osaltaan sosiaalityöntekijöitä dokumentoinnissa ja sitä kautta koko aikuissosiaa-

lityön palvelutuotannossa. 
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LIITE 1: Tilannearvio 

Kuuma-kuntien ja Hyvinkään kaupungin aikuissosiaalityön kehittämishanke 

2007-2009. Loppuraportin liitteenä oleva tilannearvio. 

1 Henkilötiedot  

Asiakkaan osoite ja puhelinnumero, kansalaisuus ja siviilisääty sekä puoliso/ 

perheenjäsenet. 

 

2 Työelämän valmiudet  

Asiakkaan ammatti ja koulutus; tiedot peruskoulutuksesta, ammattikoulutukses-

ta sekä keskeytyneistä koulutuksista. 

Asiakkaan vahvuudet ja heikkoudet koulunkäynnissä; mikä oli helppoa, mikä 

vaikeaa? Onko asiakas saanut jossain aineessa erityisopetusta? Onko asiakas 

käynyt armeijan/siviilipalvelun? 

Asiakkaan mahdollinen ajokorttiluokka? 

 

3 Perhetausta ja sosiaaliset suhteet   

Keitä asiakkaan perheeseen kuuluu? Onko asiakkaalla läheisiä; 

sukulaisia, ystäviä tai tuttavia, joihin pitää yhteyttä? Minkälaista tukea läheisiltä 

saa? Saako läheisiltä tukea esimerkiksi vanhemmuuteen? Keistä asiakas pitää 

huolta? Muualla asuvat lapset/elatusvelvollisuus? Miten usein asiakas tapaa 

lapsiaan? 

 

4 Asuminen  

Miten ja missä asiakas asuu? Kenen luona ja keiden kanssa? Mihin asiakas on 

tyytyväinen/tyytymätön asumisessaan /asuinalueellaan/naapurustossaan? On-

ko asiakkaalla ollut asumisessaan vaikeuksia (vuokrarästit, muut asumisen häi-

riöt, häätöuhka)? 

 

5 Arjen sujuminen  

Miten asiakas selviää arkitoiminnoista - siivous, ruoanlaitto, pyykinpesu, lasten-

hoito? Miten asiakas pärjää arjessa? Millainen on asiakkaan vuorokausirytmi? 
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Miten asiakas viettää päivänsä? Millaisia harrastuksia asiakkaalla/perheellä on? 

Asiakkaan elämänvoimavarat; mitkä asiat tuovat elämään iloa ja voimia? 

Asiakkaan vahvuudet: minkälaisia taitoja ja osaamista asiakkaalla on? Haas-

teet, vaikeudet tai uhat asiakkaan elämässä; minkälaiset asiat tuntuvat vaikeilta, 

ahdistavilta tai pelottavilta? 

 

6 Nykyiset palvelut ja tuki 

Mitä palveluita asiakas/perhe käyttää, minkälaista tukea asiakas on hakenut tai 

saa arkeensa? Miten asioiden hoitaminen eri palveluiden antajien kanssa on 

sujunut? (Esim. Kela ja asiapapereiden täyttäminen) 

Käytetyt palvelut esimerkiksi: 

Kela, Työvoimatoimisto, Typ, Velkaneuvonta, Edunvalvonta, Kotipalvelu, Poliisi, 

Terveyskeskus, Srk:n diakoniatyö, Psykiatrinen plk, Psyk. laitoshoito, A-klinikka, 

Päihdehoito/laitoshoito, Nuorisoasema, Nuorisotyö, Jälkihuolto/lastensuojelu, 

Perheneuvola, Päivähoito, Koulukuraattori. 

Jotakin muunlaista tukea, mitä? 

 

7 Terveydentila  

Millaiseksi asiakas kokee terveydentilansa? Miten asiakas hoitaa terveyttään? 

Onko asiakkaalla pitkäaikaisia sairauksia, miten sairaus vaikuttaa asiakkaan 

arkeen? Missä asiakasta hoidetaan, kuka asiakasta hoitaa? Onko asiakkaalla 

säännöllinen lääkitys, kuka siitä huolehtii? Onko lääkityksestä hyötyä? 

Millaista asiakkaan päihteidenkäyttö (alkoholi, huumeet tai lääkkeet) on ollut/on 

nyt? 

 

8 Työllisyys  

Mitä asiakas tekee tällä hetkellä? Minkälaisia asiakkaan työsuhteet ovat olleet? 

Jos asiakas on työtön, kauanko hän on ollut työttömänä ja mistä syystä työttö-

myys alun perin johtuu? 
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9 Taloudellinen tilanne 

 Miten asiakkaalta sujuu taloudellisten asioiden hoitaminen? Onko asiakkaalla 

velkoja, kulutusluottoja, pikavippejä, perinnässä olevia laskuja tai ulosottoa? 

Miten asiakas on yrittänyt hoitaa niitä? Ovatko asiakkaan luottotiedot kunnos-

sa? 

Onko asiakkaalla maksamattomia sakkoja tai vahingonkorvauksia? Jos on, pal-

jonko? Onko asiakkaalle tulossa sakkoja tai vahingonkorvauksia? Jos on, mil-

loin ja kuinka paljon? 

 

10 Tulevaisuuden toiveet 

 Minkä asioiden asiakas kokee olevan elämässä hyvin? Mitä asiakas toivoo tu-

levaisuudelta? Mihin asioihin asiakas toivoisi muutosta? 

Esimerkiksi: asumiseen, koulutukseen ja työllisyyteen, toimeentuloon/talouteen, 

terveyteen, (psyykkinen/fyysinen) päihteiden käyttöön, sosiaalisiin suhteisiin, 

arkielämän sujuvuuteen. Johonkin muuhun, mihin? 

Mihin toimiin asiakas voisi ryhtyä heti? Mitä asiakas tekee seuraavaksi muutok-

sen saavuttamiseksi? Minkälaista tukea asiakas muutoksessa tarvitsee? Minkä-

laista tukea asiakas toivoo työntekijältään? 

 

11 Yhteenveto 

 Asiakkaan elämäntilanteen kokonaisarvio ja arvio palvelutarpeesta: siirretään 

palvelusuunnitelmaan 

Olemme tutustuneet alla mainittuna päivänä laadittu un tilannearvioon  
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LIITE 2: Kutsu asiantuntijaryhmään 

Sosiaalitaito Oy 5.5.2011 
  
HYVÄ AIKUISSOSIAALITYÖN AMMATTILAINEN 
 
Osallistu kehittämisryhmään ja ole vaikuttamassa uu sittavaan tilannearviolo-
makkeeseen!   
 
Aikuissosiaalityö laadukkaaksi ja vaikuttavaksi Keski-Uudellamaalla – hanke on tuotta-
nut yhteisen tilannearviolomakkeen kuntien aikuissosiaalityöntekijöiden välineeksi. Pa-
lautteen pohjalta lomake on koettu liian paljon aikaa vieväksi välineeksi.  
 
Diakin sosionomiopiskelija Kirsi Ahokas tekee opinnäytetyötä Sosiaalitaidon ohjauk-
sessa aiheesta: Tilannearviolomakkeen kehittämisprosessi Kuuma-kunt ien ai-
kuissosiaalityön välineeksi.   
Tilannearviota pidetään yhtenä sosiaalityön ydintaidoista. Kuitenkaan ei ole olemassa 
tiettyä teoriaa tai käsitystä siitä, mistä tilannearvio koostuu. Tilannearviota voidaan 
hahmottaa eri tavoin. Tilannearvio voidaan nähdä jatkuvana prosessina tai kertaluon-
teisena suunnitelmallisen työn vaiheena. Se voidaan hahmottaa myös auttavia toimen-
piteitä edeltävänä vaiheena tai auttaviin toimenpiteisiin nivoutuvana vaiheena. 
 
Kehittämisryhmä kokoontuu 4 kertaa, tiistaisin klo 13-15.30 Sosiaalitaito Oy: n ti-
loissa  Järvenpäässä. Tapaamiset pidetään 23.8.2011, 6.9.2011, 20.9.2011 ja 
4.10.2011. Petteri Heino on mukana ensimmäisellä ja viimeisellä tapaamiskerralla. 
Tapaamiset äänitetään. 
 
Tiistai 23.8.2011 klo 13 – 15.30 
Keskitytään tilannearviota määrittäviin teoriaperusteisiin ja näkökulmiin. Tavoitteena on 
saada aikaan yhteinen ymmärrys työn jatkamistavasta. Pyydetään osallistujia tuomaan 
kunnissa tehdyt omat sovellukset tilannearviosta tarkasteluun. 
 
Tiistai 6.9.2011 klo 13 – 15.30 
Keskitytään pohtimaan muutostarpeita suhteessa pohjana olevaan tilannearviolomak-
keeseen ja päätetään, millä teoriaviitekehyksellä jatketaan työskentelyä. Työskentelys-
sä hyödynnetään Aikuissosiaalityön tilanne kunnissa vuonna 2010 – kyselyn tuottamia 
tuloksia. 
 
Tiistai 20.9.2011 klo 13 – 15.30 
Työstetään alustava malli tai ehdotus tilannearviolomakkeeksi kahden edellisen ko-
koontumisen tuotetun tiedon pohjalta. 
 
Tiistai 4.10.2011 klo 13 -15.30 
Hyväksytään lopullinen tuotos tilannearviolomakkeeksi. Pohditaan sen käyttöönottoon 
liittyviä asioita, kuten lanseerausta, infotilaisuutta, mahdollista esittelyä, lomakkeen 
muotoa jne. 
 
 
Ilmoittaudu Sosiaalitaidon Petteri Heinolle osallis tumisestasi kehittämisryhmään 
31.5.2011 mennessä! 
petteri.heino@sosiaalitaito.fi 
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LIITE 3: Tilannearviolomakkeen luonnos 

TILANNEARVIO   Luonnos 

   8.11.2011 

1. ALKUTILANNE /Miksi asiakas on ottanut yhteyttä sosiaalitoimistoon? 

2. PERHETAUSTA JA SOSIAALISET SUHTEET 

Lisäkysymykset: 

• perhetyyppi 
• samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet 
• puoliso 
• muualla asuvat perheenjäsenet 
• perhetilanne 
• sosiaalinen verkosto ja yhteydenpito heihin 

 Saan tukea läheisiltäni ja ystäviltäni elämässäni. 

 1 2 3 4 5 

 Eri mieltä    Samaa mieltä 

3. ASUMINEN JA ARKI / ASIAKKAAN OMAT VOIMAVARAT 

Lisäkysymykset: 

• asumismuoto 
• asumissuhteen kesto/asunnottomuus 
• vuokranantaja 
• asunnon tiedot (huoneiston koko, sijainti, kunto, v arus-

tetaso) 
• vuokravelat 
• häätöuhka 
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 Tunnen selviytyväni arjessa hyvin. 

 1 2 3 4 5 

 Eri mieltä    Samaa mieltä 

 Asumiseni sujuu ongelmitta. 

 1 2 3 4 5 

 Eri mieltä    Samaa mieltä 

4. KOULUTUS JA TYÖ 

Lisäkysymykset: 

• peruskoulutus 
• koulumenestys 
• erityisvaikeudet 
• ammattitutkinto 
• muut opinnot 
• työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito 
• kielitaito 
• erityisosaaminen 
• opintojen keskeytykset 
• työ ja ammatti 
• viimeisin työsuhde, sen kesto ja laatu 
• työtoimintaan osallistuminen 
• työttömyyden kesto 
• työnhaun voimassaolo 
• asiakkaan työllistymistoiveet 
• työnhaun viralliset suunnitelmat 
• toteutuneet ja keskeytyneet työllistämistoimenpitee t 
• korvaukseton määräaika, ns. karenssi taustatekijöin een 
• työttömyyskassan jäsenyys 
• työkyky / työkyvyn arvio 
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5. KÄYTTÄMÄSI/PERHEESI KÄYTTÄMÄT PALVELUT 

 Kela  Työ- ja elinkeinotoimisto Velkaneuvonta

 Edunvalvonta Kotihoito  Poliisi 

 Terveyskeskus srk   diakoniatyö 

 koulukuraattori Psykiatrinen plk Psyk.laitoshoito

 A-Klinikka  Päihdehoito  Nuorisotyö 

 Lastensuojelu Perheneuvola päivähoito 

 Muu, mikä? 

6. TERVEYDENTILANI 

Lisäkysymykset: 

fyysinen terveys 

• psyykkinen terveys 
• diagnostisoidut sairaudet 
• lääkitys 
• aikaisemmat ja nykyiset hoitosuhteet 
• avo- ja laitoshoito 
• hoidon tarve 
• terveydestä huolehtiminen 
• itsehoito 

 Tunnen itseni terveeksi. 

 1 2 3 4 5 

 Eri mieltä    Samaa mieltä 

 PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ 

Mitä päihteitä käytät? Kuinka usein käytät päihteitä? Kuinka paljon käytät päih-

teitä? 
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Mielestäni hallitsen päihteiden käyttöni. 

1 2 3 4 5 

 Eri mieltä    Samaa mieltä 

7. TALOUDELLINEN TILANNE 

Lisäkysymykset: 

• tulonlähteet 

• varallisuus 

• erityismenot 

• arvio ensisijaisten etuuksien riittävyydestä 

• yrityksen talous ja kannattavuus 

• velat 

• luottotietojen tila 

  Mielestäni toimeentuloni on riittävä. 

1 2 3 4 5 

 Eri mieltä    Samaa mieltä 

8. MUUT TIEDOT 

Lisäkysymykset: 

• muut oleelliset asiakkaan tilanteeseen vaikuttavat tiedot 
• erityiskysymykset 
• asiakkaan sisäistämä osa- tai alakulttuuri 
• vakaumus 
• lainvastainen toiminta 
• rikostuomiot 
• varusmies- tai siviilipalvelus ja niiden keskey-

tys/vapautus 



41 
 

9. YHDESSÄ SOVITUT TAVOITTEET ASIAKASTYÖLLE 

Millaista tukea toivot työntekijältä? 

__ keskusteluapua oman elämäntilanteen hahmottamiseen 

__ tukea päihteidenkäytön vähentämiseksi 

__ tukea arjen elämänhallintaan 

__ toimeentulotukea 

__ muuta tukea ja apua, mitä? 

10. ASIAKKAAN JA TYÖNTEKIJÄN YHTEENVETO TILANNEARVI OSTA 

 Yhteenveto siirretään asiakkaan palvelusuunnitelmaan. 

_________________   ____.____. 20____ 

_______________________     _______________________________ 

Asiakas    Työntekijä 


