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TERVEYSSOSIAALITYÖ NÄKYVÄKSI –TUKIMUSHANKE 

Audit-lomakkeen täyttöohje 

 

Kiitos osallistumisestasi tähän innostavaan tutkimushankkeeseemme! Oheisessa tietopaketissa lisää tietoa, 

jota voit mahdollisesti tarvita audit-lomaketta täyttäessäsi.  

 

Useimmissa sarakkeissa useampi vastausnumero saattaa tulla valituksi, käytä kuitenkin vain tilanteeseen 

parhaiten sopivia koodeja. Audit-lomake täytetään työn aloitushetkestä työpäivän päättymiseen asti.  Kirjaa 

koko työpäivän niin kuin se on todellisuudessa toteutunut. Vastauslomakkeessa on pyritty huomioimaan 

eripituiset työpäivät, mutta mikäli sarakkeet eivät riitä, niitä voi itse tarvittaessa lisätä. 

 

Yksikön jokainen sosiaalityöntekijä, mukaan luettuna johtavat sosiaalityöntekijät, täyttävät audit-lomak-

keen samaan aikaan. Mikäli yksikössä on opiskelijaharjoittelijoita, myös he täyttävät audit-lomakkeen muun 

henkilökunnan kanssa.  

 

VASTAUSLOMAKKEEN YLÄOSA 

 

Sosiaalityöntekijän pätevyys vuosissa 

Kirjaa sosiaalityöntekijän pätevöityminen yliopistosta maisteriksi valmistumisen jälkeen. Pyöristä vuosien 

päälle tulevat kuukaudet ylöspäin ja kirjaa kokonainen numero. Opiskelijat kirjaavat ”0”.  

Työkokemus sosiaalityöstä 

Kirjaa sosiaalityöstä karttunut työkokemus. Mikäli olet työskennellyt alle vuoden kirjaa kuukauden tarkkuu-

della.  Pyöristä kokonaisien vuosien päälle tulevat kuukaudet puolen vuoden tarkkuudella ja kirjaa kokonai-

nen numero. Opiskelijaharjoittelijat kirjaavat ”0”.  

Työtehtävä, Muuttuja A 

Tämä kohta täytetään vain yhden kerran/vastaaja. Valitse vaihtoehdoista parhaiten aineistonkeruupäivän 

työrooliasi kuvaava vaihtoehto.  

Toimipiste, Muuttuja B 

Tämä kohta täytetään vain yhden kerran/vastaaja. Valitse vaihtoehdoista parhaiten aineistonkeruupäivän 

työskentelypaikkaasi kuvaavin vaihtoehto. Sosiaalityöntekijät, jotka vaihtavat työpaikkaa päivän aikana, va-

litsevat yksikön, jossa viettävät päivän aikana eniten aikaa tai vaihtoehtoisesti missä työpäivä alkaa tai päät-

tyy.  

 

Työaika 

Kirjaa työpäiväsi työaika, kuten se työpäivän aikana todellisesti on toteutunut. Jos pidät taukoa tai teet jota-

kin henkilökohtaista työpäivän aikana, kirjaa tauko.  
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Potilaiden/asiakkaiden määrän kirjaaminen 

Tämä kohta täytetään vastauslomakkeen jokaisella sivulla. Kirjaa potilaiden/asiakkaiden lukumäärää pitkin 

työpäivää joka kerta, kun päivän aikana tulee uusi potilas /asiakas (perheenjäsenen). Potilas/asiakas kirja-

taan vain yhden kerran päivän aikana. Laske potilaiden/asiakkaiden kokonaismäärä työpäivän päät-

teeksi/ennen audit-lomakkeen palauttamista ja kirjaa sen viimeiselle sivulle tälle tarkoitettuun laatikkoon.  

 

VIIDEN MINUUTIN VASTAUSRIVIT 

Viiden minuutin rivejä täytetään viiden minuutin välein jokaisen rivin vastauslaatikko täyttäen. Esim. jos jo-

kin työtehtävä kestää alkaen klo 8.45 klo 9.00 asti, täytetään rivit klo 8.45, klo 8.50 ja klo 8.55. Uuden tehtä-

vän alkaessa klo 9.00 aloitetaan uudelleen rivien täyttö 

Vastausvaihtoehto ”Muu” tulee valita tilanteessa, jossa mikään määritellyistä vaihtoehdoista ei sovi kuvaa-

maan tarkoitusta. Mikäli valitset tämän vastausvaihtoehdon, huomioithan, että kirjoitat vastauksen nume-

ron alapuolelle audit-lomakkeeseen.  

 

Muuttuja C, Potilas/asiakas 

Valitse vaihtoehto, joka kuvaa mistä potilas/asiakas on saapunut. Mikäli työskentelet huoltajan/perheenjä-

senen kanssa, niin valitse vaihtoehto, joka liittää työskentelyn asiakkaan hoitoon. Mikäli potilas/asiakas on 

kuollut, valitse työsuhdetta ennen potilaan kuolemaa kuvaava koodi. 

 

Muuttuja D, Diagnoosi/ hoitoyksikkö 

Valitse diagnoosi tai syy miksi potilas/asiakas tarvitsee palveluitasi. Valitse vaihtoehto, joka kuvailee par-

haiten potilasta/asiakasta. Mikäli sopivaa vaihtoehtoa ei löydy listasta, käytä vaihtoehtoa ”Muu” 

 

Muuttuja E, Työskentelytapa 

Valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten käyttämääsi työskentelytapaa. Voit valita useamman kuin yhden 

vaihtoehdon, mikäli olet käyttänyt useampia työskentelytapoja.  

 

Muuttuja F, Elämäntilanne/ syy sosiaalityön tarpeelle 

 Valitse vaihtoehto, joka kuvaa tilannetta miksi työtehtävä potilaan/asiakkaan kanssa aloitettiin. Valitse 

ensisijaisesti tilanne/tilanteet, johon potilas/asiakas on tarvinnut ohjausta, apua tai tukea. Voit valita use-

amman kuin yhden vaihtoehdon.  

 

Muuttuja G, Potilaskohtainen interventio-tyyppi 

Valitse vaihtoehto, joka kuvaa tämän hetkistä työtehtävää potilaan/asiakkaan kanssa. Voit valita useam-

man kuin yhden vaihtoehdon. Vastaa tähän sarakkeeseen aina, kun se on mahdollista.  
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Muuttuja H, Teoreettinen lähestymistapa/ malli 

Valitse vaihtoehto, joka kuvaa potilaan/asiakkaan kanssa käytettyä teoriaa/mallia/lähestymistapaa. Voit 

valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Vastaa tähän sarakkeeseen aina, kun se on mahdollista.  

 

Muuttuja I, Potilaalle/asiakkaalle järjestetyt/koordinoidut palvelut 

Valitse vaihtoehto, jos järjestät/koordinoit potilaalle/asiakkaalle hänen tilanteeseen sopivia palveluita. 

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.  

 

Muuttuja J, yhteistyökumppani 

Valitse vaihtoehto, jos työskentelet potilaan/asiakkaan asioissa yhteistyökumppanin kanssa. Voit valita 

useamman kuin yhden vaihtoehdon. 

 

Muuttuja K, Yksilöimätön potilasta koskeva työ: 

Valitse vaihtoehto, jos työskentelet tilanteessa, joka ei kohdistu yhteen yksittäiseen potilaaseen/asiakkaa-

seen. esim. hoitoneuvottelut tai ryhmämuotoinen toiminta. Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 

  

Muuttuja L, Muu kuin potilas-/ asiakastyö 

 Valitse vaihtoehto, joka kuvaa kaikkea työpäivän aikana tehtyä, joka tukee työtäsi mutta ei ole suoranai-

sesti potilas-/asiakastyötä. Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos olet tauolla, kirjoita tauko. 

 

 

AUDIT-LOMAKKEEN PALAUTTAMINEN 

Palauta audit-lomake klemmarilla tms. kiinnitettynä koodilomakkeeseen ja toimita ne samaan aikaan esi-

miehellesi sovittuna ajankohtana.  

 

Vinkki! Kirjaa ensin työn lomassa erilliselle paperille/kalenteriin, mitä olet tehnyt ja kirjaa ne sitten koodeja 

käyttäen audit-lomakkeeseen työpäivän päätteeksi. 

 

Kiitos vastauksistasi! 


