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PALVELUTARPEEN ARVIOINNIT 
SOSIAALISEN RAPORTOINNIN 
TUOTTAJINA AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

RAKENTEELLINEN 
SOSIAALITYÖ
”Rakenteellisella sosiaalityöllä on 
huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja 
sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon 
välittymisestä ja sosiaalihuollon 
asiantuntemuksen hyödyntämisestä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.” 
(SHL 7 §.)  
Yksi rakenteellisen sosiaalityön muodoista on 
sosiaalinen raportointi. Siinä tuotetaan tietoa, 
jonka avulla on mahdollista ”kehittää 
sosiaalihuollon sisältöä, kohdentaa 
toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalihuollon ja 
kunnan muun hyvinvointia edistävän 
toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta” 
(Lyly 2016, 10).

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS JA 
KYSYMYKSET
Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa 
sosiaalista raportointia Espoon 
aikuissosiaalityön asiakkaiden tilanteista ja 
aikuissosiaalityön kannalta keskeisistä 
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 
sosiaalialan työskentelyn sekä päätöksenteon 
tueksi. Siten se myös toteuttaa 
sosiaalihuoltolain seitsemännen pykälän 
asettamaa rakenteellisen sosiaalityön 
velvoitetta. Tutkimuskysymyksemme ovat:
1) Mitkä tekijät edistävät aikuissosiaalityön 
asiakkaiden hyvinvointia?
2) Mitkä tekijät heikentävät aikuissosiaalityön 
asiakkaiden hyvinvointia?
Lähestyimme hyvinvoinnin käsitettä Erik 
Allardtin (1973) perustarpeiden luokittelun 
pohjalta, jossa toisistaan erotetaan elintason 
(having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä 
toteuttaminen (being). Lisäsimme 
luokitteluun Pauli Niemelän (2010) kritiikin 
mukaisesti tekemisen (doing) kategorian.
Huomioimme myös eron objektiivisen ja 
subjektiivisen hyvinvoinnin välillä. 
Tutkimusmenetelmänä käytimme 
aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia 
(Tuomi & Sarajärvi 2006).
Tutkimusaineistomme koostuu Espoon 
aikuissosiaalityössä vuonna 2016 kahden 
erillisen viikon aikana kirjoitetuista 

palvelutarpeen arvioinneista (n = 156). 
Päämiehistä 58 % (n = 91) oli naisia ja 42 % (n 
= 65) miehiä. Ikäjakauma oli melko tasainen, 
joskin enemmistö oli syntynyt 1960-luvulla tai 
myöhemmin. 

HYVINVOINTIA 
EDISTÄVÄT… 
Paikansimme aineistosta kahdeksan
hyvinvointia edistävää kategorialuokkaa.

Edistävien tekijöiden jakaantuminen
aineistossa (n = 664)

Suurimmaksi hyvinvointia edistäväksi 
tekijäksi muodostui luokka, jonka nimesimme 
pärjäämiseksi, itsenäiseksi tekemiseksi ja 
luonteenpiirteiksi. Seuraavaksi suurimpia 
luokkia olivat läheisverkostot, työt ja opiskelu, 
taloudellinen pärjääminen sekä asuminen, 
vapaa-aika ja elämäntavat. Omiksi, jokseenkin 
pieniksi luokiksi erottautuivat myös toimivat 
palvelut, valoa tunnelin päässä ja empatia.

…JA HEIKENTÄVÄT 
Hyvinvointia heikentävät tekijät luokittelimme 
kymmeneen kategorialuokkaan. 

Heikentävien tekijöiden jakaantuminen
aineistossa (n = 580)

Noin puolet hyvinvointia heikentävistä 
tekijöistä liittyi terveysongelmiin ja sairauksiin 
tai taloudellisiin vaikeuksiin. Toiseksi 
suurimpia luokkia olivat asumisen ongelmat ja 
asunnottomuus sekä työhön ja opiskeluun 
liittyvät ongelmat. Muita luokkia olivat raskas 
arki ja kokemukset, perheen ristiriidat ja 
ongelmat, toimettomuus, jaksamattomuus ja 
arjen hallinnan haasteet, läheisten puute ja 
yksinäisyys, päihde- ja peliongelmat sekä avun 
tarpeen ja tarjonnan ristiriidat.

TULOKSET JA 
POHDINTA
Kun suhteutimme havaintojamme Allardtin 
(1973) ja Niemelän (2010) luokitteluun, 
havaitsimme hyvinvointia edistävien 
tekijöiden painottuvan erityisesti 
yhteisyyssuhteiden, itsensä toteuttamisen ja 
tekemisen kategorioihin. Sen sijaan 
hyvinvointia heikentävien tekijöiden 
jakaantuminen oli tasaisempi.
Aineistossamme korostuivat sosiaalitoimen 
rooli taloudellisena tukijana, suuret 
asumiskustannukset, läheisten merkitys sekä 
töiden ja opiskelujen rooli hyvinvointia 
tuottavana ja heikentävänä tekijänä. 
Esiintyneiden ongelmien monimutkaisuus ja 
kasautuminen  korostivat myös 
moniammatillisen yhteistyön tarvetta. 
Esimerkiksi terveysongelmien yhteydessä 
korostui tarve yhteistyölle terveydenhuollon 
kanssa, kun taas talouteen liittyvien ongelmien 
selvittämistä edistäisi talous- ja 
velkaneuvonnan lisääminen.  
Aikuissosiaalityössä kertyy valtavasti tietoa 
asiakkaiden elämäntilanteista. Siinä missä osa 
niitä vaikeuttavista tekijöistä on mahdollista 
ratkaista yksilötasolla, tarvitaan myös 
rakenteellista sosiaalityötä muuttamaan
yhteiskunnallisia epäkohtia. Muutostyö 
edellyttää kuitenkin rakenteellisen sosiaalityön 
tuomista osaksi työn arkea, esimerkiksi 
sosiaalisen raportoinnin muodossa. 
Työntekijät voisivat esimerkiksi vuosittain 
laatia raportin asiakkaiden hyvinvointiin 
vaikuttavista tekijöistä tilastoimalla tietoa mm. 
palvelutarpeen arviointien pohjalta. Pelkkä 
raportointi ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä 
sen tulokset tulisi saada eteenpäin 
päätöksenteon tasolle. Rakenteellinen 
sosiaalityö (SHL 7 §) ei koske yksinomaan 
sosiaalityöntekijöitä tai -ohjaajia, vaan jokaista 
sosiaalityön toimijaa aina päättäjiin asti.
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