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Petteri Paasio
FL, tutkija

Socca

Socca
Pääkaupunkiseudun 

sosiaalialan osaamiskeskus

Sosiaalityö ja vaikuttavuus: kuinka 

työn vaikuttavuus otetaan haltuun?
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Huhtikuussa 2015 voimaan tullut 

uusi sosiaalihuoltolaki
Lain 15 §:ssä määritellään sosiaalityö: ”Sosiaalityöllä 

tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa 

rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava 

sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se 

yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä 

ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja 

vaikuttavuutta.” 

Olennaista on huomata, että sosiaalityö määritellään niin, 

että se pitää sisällään vaikuttavuuden seurannan. Tällöin 

sellainen toiminta, jossa vaikuttavuutta ei seurata, ei ole 

määritelmällisesti sosiaalityötä.

po. -> Seurataan vaikuttavuutta, jotta voidaan ohjata 

toimintaa, jotta voidaan lisätä vaikuttavuutta
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Uuden sosiaalihuoltolain ydin

Sosiaalityön 

vaikuttavuuden 

seuranta

SHL 15 §

Palvelutarpeen

arviointi

SHL 36 ja 37 §

Rakenteellisen 

sosiaalityön 

tietoperusta 

SHL 7 §
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Rakenteellisen sosiaalityön tietoperusta (SHL 7 §)

”Sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon 

tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden 

yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin 

vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon 

vaikutuksista”
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TOINEN KÄYTÄNNÖLLINEN

AJANKOHTAISUUS ULOTTUVUUS

Juha Sipilän hallitusohjelma 2015 

Yhtenä rakenneuudistuksena mainitaan julkisen sektorin ja 

erityisesti kuntatoimijoiden toiminnanohjausjärjestelmän 

uusiminen.

”Uudistamalla sääntelypolitiikan periaatteet vuoden 2015 

aikana. Palveluprosessiin ja resursseihin kohdistuvien 

velvoitteiden sääntelyn ja valvonnan sijasta siirrytään 

ohjaamaan ja valvomaan palvelutoiminnan tuloksia

(esim. asiakkaiden vointia ja tyytyväisyyttä).” 

Tässä lauseessa on kuvattu täsmällisesti se, miten 

vaikuttavuus toiminnanohjausjärjestelmänä eroaa muista 

ohjausjärjestelmistä.
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TIIVISTELMÄ ajankohtaisista 

käytännön haasteista seuraavaksi 10 

vuodeksi sosiaalityölle Suomessa

KUINKA OTAMME HALTUUN SOSIAALITYÖN 

TOSIASIALLISEN VAIKUTTAVUUDEN REAALISIN 

KEINOIN (vs. imaginaarisin tai retorisin)?

Haaste no 1: Ymmärrämmekö haasteen ja sen, 

että tämä ratkaisee sosiaalityön kohtalon tässä 

maassa?
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TIIVISTELMÄ ajankohtaisista 

käytännön haasteista seuraavaksi 10 

vuodeksi sosiaalityölle Suomessa

Haaste no 2: Ymmärtää miten toteuttaa 

vaikuttavuuden haltuunoton edellyttämä 

KAHDEN vipuvarren SAMANAIKAINEN 

toteuttaminen
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Vaikuttavuuden vipuvarret

Asiakasprosessi

EBP, tutkitun tiedon käyttö systemaattisesti jokaisessa 

asiakastapauksessa (Evidence Based Practice)

Outcome monitoring, asiakaskohtaisen havaitun tiedon käyttö 

systemaattisesti jokaisessa asiakastapauksessa
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Ensimmäinen vipuvarsi:

Näyttöön perustuvat käytännöt (EBP)
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Toinen vipuvarsi: Asiakkaan 

hyvinvoinnin muutoksen seuranta

Mikä on yhteistä tieteelliselle tutkimukselle 

ja sosiaalityön ammatilliselle käytännölle? 

Jos on mitään, niin se on rakenne:

RIITTÄVÄN 

TARKAT

HAVAINNOT

KÄSITTEET, 

JOILLA ON 

RIITTÄVÄN 

SELVÄRAJAINEN 

MERKITYS JA 

EKSTENSIO

TEORIA TAI 

HYPOTEESI, 

JOKA VOI 

OSOITTAUTUA 

EPÄTODEKSI
RIITTÄVÄN 

TARKAT

HAVAINNOT
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Tilannearvio

Palvelutarpeen arvioinnin ydin, jota ilman ei itse 

palvelutarpeen arviointi ole mahdollista

Tilannearviokokonaisuuden tulisi sisältää seuraavat osat 

Jäsentynyt  määrittely 

asiakkaan ongelmasta 

tai tarpeesta 

Kuvaus ongelman  synnyn 

historiasta, 

esiintyvyydestä, 

vakavuudesta, kuinka se 

vaikeuttaa elämää ja 

kuinka sitä on aikaisemmin 

yritetty hoitaa

Hypoteesi siitä, mistä on 

kysymys ja mitä sille voi 

tehdä

Intervention tavoitteet, 

suunnitelma  niiden 

saavuttamiseksi ja 

sopimus koska ja miten 

niiden saavuttamista ja 

intervention 

tuloksellisuutta (eli 

vaikuttavuutta, eli 

hyvinvoinnin muutosta) 

seuraavaksi arvioidaan



Petteri Paasio 12

Lopuksi ydin on ymmärtää

MIKÄ on MITTARI


