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Sosiaalinen raportointi pähkinänkuoressa 

1. Menetelmänä systemaattinen tiedonkeruu asiakastyötä 
tekeviltä työntekijöiltä

• Pohjautuu asiakastyön dokumentointiin (esim. palvelutarpeen arvio) ja 
työntekijöiden asiantuntijuuteen

2. Laadullista tietoa muokataan ja täydennetään tilasto- ja 
tutkimustiedolla siten, että se on helposti hyödynnettävissä 

• Yhteistyössä Tietokeskuksen kanssa, julkaisukanavana kaupungin internet-
sivut

3. Sosiaalisen raportoinnin avulla tuotettua tietoa 
hyödynnetään päätöksenteossa ja palvelujen 
kehittämisessä sekä virasto- että kaupunkitasolla

• Tieto poliittisten päättäjien käyttöön ja osaksi kaupungin strategian 
suunnittelua

http://www.hel.fi/sosiaalinenraportointi


Sosiaalisen raportoinnin pilotointi syksyllä 2015

• Tiedonkeruu toteutettiin perhe- ja sosiaalipalveluissa

• Aineistona syyskuun aikana aktiivisessa asiakkuudessa olleiden asiakkaiden 

palvelutarpeen arviot

• Tiimien kirjoittamien koosteiden määrä 25

• Aikuissosiaalityö 5 kpl (itä, länsi, pohjoinen, etelä, maahanmuuttoyksikkö)

• Nuorten sosiaalityö 6 kpl (itä 1 ja 2, länsi, pohjoinen, etelä, jälkihuollon 

tukiasuntotoiminta)

• Aikuisten sosiaaliohjaus 8 kpl (itä 1,2 ja 3, pohjoinen 1 ja 2, etelä 1 ja 2, länsi)

• Lastensuojelun avohuolto 6 kpl (Kallio, Vuosaari, Malmi, Kivikko, Lassila, 

Itäkeskus)
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Osattomuus

• ”Sosiaalityöntekijä saattaa olla 

asiakkaan ainoa aikuinen tuki, jolloin 

asiakastapaamisiin ja keskusteluun 

tarvittaisiin enemmän aikaa kuin mitä 

siihen nyt on.” (nuorten sosiaalityö)

• ”Yksinäisyyteen puuttuminen koetaan 

sosiaalityössä haasteellisena.” 

(nuorten sosiaalityö)



Osattomuus

• Yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien 

puute kuormittavat asiakkaita yleisesti. 

Pitkään jatkuessaan tilanne saattaa 

johtaa aloite- ja toimintakyvyn 

alenemiseen ja elinpiirin kapeutumiseen. 

• Osattomuus ja sivussa oleminen johtaa 

mielekkyyden puuttumiseen ja 

näköalattomuuteen

• Vaikutusmahdollisuudet omaan elämään 

ja omaan ympäristöön koetaan vähäisiksi

• Osattomuus koskettaa erityisesti 

maahanmuuttajia 



Osattomuus – tilasto- ja tutkimusfaktaa

• Kolme neljäsosaa (76 %) helsinkiläisistä ATH-kyselyn vastaajista oli melko tai 

erittäin tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa ja 11 prosenttia oli melko tai erittäin 

tyytymättömiä näihin suhteisiin. Eniten ihmissuhteisiin tyytymättömiä olivat 

yksinhuoltajat (19 %), mutta myös yksinasuvat (15 %) olivat keskimääräistä 

tyytymättömämpiä. 

• 20 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä 11 prosenttia tunsi itsensä yksinäisiksi. 

Yksinäisyys oli yleisempää kuin koko maassa keskimäärin (9 %), Espoossa (8 %) 

tai Vantaalla (9 %).

• Lukuvuoden 2011–2012 aikana Helsingin ammatillisen peruskoulutuksen 

opiskelijoista 10,5 prosenttia keskeytti opintonsa kokonaan. Koko maassa 

kokonaan opintonsa keskeyttäneiden osuus oli vähäisempi; 7,8 prosenttia. 

• Vuoden 2013 lopussa 16–29-vuotiaita nuoria, jotka olivat koulutuksen ja 

työelämän ulkopuolella, oli 8 700 eli 6,7 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. 



Työntekijöiden ratkaisuehdotukset - Osattomuus

Kaupunkitaso

• Työelämään ja koulutukseen pitäisi pystyä osallistumaan joustavammin 

• Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia pitäisi vahvistaa (oman 

asuinympäristönsä suhteen, päätöksenteon suhteen)

• Kaupunkilaisille tulisi olla tarjolla erilaisia matalan kynnyksen tiloja, jotka 

mahdollistaisivat yhteisen tekemisen ja sosiaalisten suhteiden luomisen



Työntekijöiden ratkaisuehdotukset - Osattomuus

Sote

• Yksinäisyys pitäisi ottaa puheeksi ja tunnistaa palveluissa 

• Palveluissa tulisi huomioida ja vahvistaa asiakkaiden osallisuutta 

• Asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä sekä suhteessa tämän omiin palveluihin että tämän 

omaan elinympäristöön

• Osallisuuden lisäämiseen pitäisi olla mahdollisuuksia myös peruspalveluissa

• Palveluiden pitäisi mahdollistaa erilaisten yhteisöjen toimiminen

• Palvelut voisivat toimia yhteensaattajina esimerkiksi vertaistukitoiminnalle

• Sosiaalista kuntoutusta ja erilaista ohjattua ryhmätoimintaa pitäisi olla tarjolla enemmän ja sitä pitäisi tehdä 

moniammatillisessa yhteistyössä

• Järjestöyhteistyö osallisuuden lisääjänä on erittäin tärkeää ja sitä pitäisi hyödyntää.

• Keinoina ovat mm. tukihenkilöt, vapaaehtoistyö

• Etsivän työn muotoja pitäisi lisätä ja palveluiden reunamilla olevat asiakkaat tunnistaa

• Esimerkkinä toimeentulotuessa pelkästään kirjallisesti asioivat asiakkaat, terveyspalveluita satunnaisesti tai 

vain päivystysluonteisesti käyttävät asiakkaat



• Asiakasrajapinnasta kerätty tieto

• Työyhteisöjen koosteet

• Kokoava raportti ja toimenpide-
ehdotukset

• www.hel.fi/sosiaalinenraportointi

Tiedon tuotanto ja 
hallinta

• Työyhteisöt ja verkostot

• Asiakasraadit 

• Johtoryhmät

• Kaupunkiohjelmat ja 
hankkeet

• Kunnan hyvinvointiraportointi

Tiedon tulkinta ja 
käyttö toiminnan 
kehittämisessä

• Palvelujen 
uudistaminen

• Poliittinen 
päätöksenteko

• Sosiaali- ja 
terveyslautakunta

• Valtuuston 
strategiaseminaari

Tieto johtamisessa 
ja päätöksenteossa

Sosiaalisen raportoinnin tiedon hyödyntäminen

http://www.hel.fi/sosiaalinenraportointi


Havaintoja

• Sosiaalinen raportointi on koettu tärkeäksi ja mielekkääksi

• Sosiaaliseen raportointiin halutaan mukaan

• ”Paras ja mielenkiintoisin toimeksianto tänä vuonna!”

• Toimeksianto ja koontien työstäminen asiakastyön tiimeissä on 

antanut tilaa rakenteelliselle työlle ja oman työn arvioinnille

• Antanut työntekijöille väylän hyödyntää yhteiskunnallista asiantuntijuutta

• Systemaattinen tarkastelu tarjoaa mahdollisuuden muuttaa työskentelytapoja -> 

mikä auttaa juuri meidän asiakkaitamme, mitä me voimme muuttaa? -> esim. 

palautepajoissa rakenteellisen työn toteuttamisen suunnittelu ja konkreettiset keinot 

siihen

• Simo Laakson (2016) käytäntötutkimus: työntekijät kokevat, ettei ole keinoja tehdä 

rakenteellista sosiaalityötä



Havaintoja

• Tiedonkeruun aluksi hyvä olla sosiaalityön vastuulla -> esim. moniammatilliset 

tiimit, joissa sosiaalityöntekijä vastaa raportoinnista hyödyntäen muiden 

asiantuntemusta 

• Tiedon hyödyntäminen näkyväksi -> miten ja missä käsitelty

• Lautakuntakäsittelyjä ollut vuoden aikana kaksi: 

• 24.11.2015 ”Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalista raportointia osana 

asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että 

sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja 

että raportointiin varataan riittävästi työaikaa." 

• 19.4.2016 Raportin yleisesittely



Kiitos! 


