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Terveyssosiaalityö näkyväksi -tutkimus
• Tavoitteena on tehdä näkyväksi terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työn merkittävyys 
paitsi osana terveydenhuollon järjestelmää niin myös sosiaalihuollon järjestelmää. 

•Tutkimustuloksien avulla pyritään kehittämään terveyssosiaalityötä osana terveydenhuoltoa 
ja sosiaalihuoltoa. 

•Tutkimustuloksilla tehdään vertailevaa tutkimusta terveyssosiaalityöstä yhteistyössä 
Melbournen (Australia) yliopiston kanssa.

•Osallistuvat organisaatiot: 

HUS n.200 terveyssosiaalityöntekijää

Helsingin kaupunki n.40 terveyssosiaalityöntekijää

TAYS n.60 terveyssosiaalityöntekijää

Tampereen kaupunki n.30 terveyssosiaalityöntekijää



Tutkimuksen taustaa
• Professori Lynette Joubertin työryhmä on tutkinut 17 Australian Victorian osavaltion 
terveydenhuollon yksikössä 532 sosiaalityöntekijän työn sisältöä. Työntekijät edustivat 
sekä somaattisen että mielenterveyden terveyssosiaalityön työntekijöitä. 

• Tutkimus toteutettiin audit-lomakkeella, johon sosiaalityöntekijät kirjasivat yhden 
vuorokauden aikana viiden minuutin välein työtehtäviään. Kyselyt koodattiin ja 
käsiteltiin kvantitatiivisesti tarkasteltavaan muotoon. 

• Tutkimustulokset ovat olleet Victorian osavaltiossa merkittäviä ja terveyssosiaalityön 
rooli osana vaikuttavaa potilastyötä on tullut näkyväksi. 



Tutkimusryhmä
• Tutkimusjohtaja

Laura Yliruka, VTT, kehittämispäällikkö, Heikki Waris -instituutti/Socca

• Akateeminen johtaja
Mirja Satka, professori, Heikki Waris –instituutti/Helsingin yliopisto

• Kansainvälinen tutkimusjohtaja/-ohjaus
Lynette Joubert, professori, Melbournen yliopisto

• Tutkija/tutkimuskoordinaattori
Jenika Heinonen, YTM, KM, Heikki Waris -instituutti/ Socca

• Tampereen yliopisto
Anna Metteri, yliopistonlehtori, YTT

• Kliiniset käytännön tutkijat

HUS: johtavat/vastaavat sosiaalityöntekijät Miia Ståhle, Ulla Väisänen, Pirjo Holm, Kaija Kurkela, Leif Sundström, Sanna Riihelä-Palmu ja sosiaalityöntekijä Sanna Ahonen

Helsingin kaupunki: psykososiaalisten palveluiden päällikkö Aila Ronkanen, johtavat sosiaalityöntekijät Satu Tuomainen, Sirpa Hornborg, Mirella Saari, Seija Sistonen ja Päivi 
Savolainen

Tays: johtava sosiaalityöntekijä Eevi Apponen

Tampereen kaupunki: johtavat sosiaalityöntekijät Eeva-Liisa Lejon ja Mia Kanninen

• Alumnitutkijat
Johanna Björkenheim VTT, emerita sosiaalityöntekijät Sinikka Hiljanen ja Eila Sundman

• Australian tutkimustiimi

Ms Lisa Braddy, Department of Social Work, St Vincent’s Health, Melbourne

Ms Catherine Ludbrooke, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne

Dr Lyndal Hickey, Social Work Researcher, Department of Social Work, St Vincent’s Health



Tutkimuksen prosessi
8/2017 professori Lynette Joubert kertoi seminaarissa Helsingissä omasta 
tutkimuksestaan ja sen merkittävistä tuloksista

4/2018 professori Lynette Joubertin Helsingin vierailun yhteydessä järjestettiin 
työpaja, jossa yhdessä HUS:n johtavien/vastaavien sosiaalityöntekijöiden kanssa 
päätettiin aloittaa tutkimusprojekti HUS:n alueella



5/2018 TAYS:n ja Helsingin kaupungin terveyssosiaalityöntekijät ilmoittivat 
osallistuvansa tutkimushankkeeseen

6/2018 Ensimmäinen koodityöpaja, jossa työstettiin koodistoa suomeksi ja 
suomalaiseen yhteiskuntaan sopivaksi

8/2018 Tampereen kaupungin terveyssosiaalityöntekijät ilmoittivat osallistuvansa 
tutkimushankkeeseen

8/2018 Helsingin kaupunki ja HUS myönsivät tutkimusluvat

8-10/2018 koodilomakkeen työstämisen vaihe

9-10/2018 Audit-lomakekoulutukset

Aineistonkeruu 24.10.2018!

Tutkimuksen ensimmäiset tulokset käytettävissä 12/2018

Kansainvälinen vertailututkimus vuoden 2019 aikana



Jokainen sosiaalityöntekijä panostaa 
tutkimukseen yhden työpäivän verran 

Tutustu 
lomakkeisiin:

1) Audit

2)Koodisto

Täytä lomake 
24.10.2018

Palauta lomake!



Näin vastaat: Audit-lomake + koodisto



1. Audit-lomake

• Kirjaa viiden minuutin välein se, mitä olet työpäivän aikana 
tehnyt. Koskee koko aineistonkeruupäivää 24.10.2018

•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 vastauslomakkeen samaan aikaan.

• Mikäli yksikössä on opiskelijoita, myös he täyttävät audit-
lomakkeen. 

•Vinkki! Kirjaa ensin työn lomassa erilliselle paperille/kalenteriin, 
mitä olet tehnyt ja kirjaa ne sitten koodeja käyttäen audit-
lomakkeeseen työpäivän päätteeksi.



Audit-lomakkeen täyttäminen, yleisohje
• Jokaista viittä työssä tehtyä minuuttia kuvataan Audit-lomakkeeseen koodeilla C-L

•Muuttujat C-J kuvaavat potilaiden/asiakkaiden kanssa tehtävää työtä

•Muuttujat K-L kuvaavat työtehtäviä, joihin ei liity yksittäisen asiakkaan/potilaan kanssa 
tehtävää työtä

•JOS TEET ASIAKASTYÖTÄ VASTAA AINA yksi tai useampi koodi muuttujiin E-J tilanteesta 
riippuen

•JOS ET TEE SUORAA ASIAKAS/POTILASTYÖTÄ VASTAA AINA yksi tai useampi koodi 
JOKO muuttujaan K TAI L, TAI MOLEMPIIN

•Jos teet enemmän kuin viisi minuuttia samaa asiaa, kuvaa se yhtä kuin –merkeillä ””



Audit-lomakkeen yksityiskohtainen täyttö

•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 tarkkuudel-la. Pyöristä kokonaisien vuosien päälle tulevat kuukaudet puolen vuoden tarkkuudella ja 
kirjaa kokonainen 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, valitsevat yksikön, jossa viettävät päivän aikana eniten aikaa tai vaihtoehtoisesti missä työpäivä 
alkaa tai päättyy. 

Terveyssosiaalityö näkyväksi  -tutkimus 2018 Audit-lomake 

Sosiaalityöntekijän pätevyys vuosissa  

(Kirjaa numeroina) 
 

 Sosiaalityön työkokemus vuosissa/ kuukausissa 

(Kirjaa numeroina) 

 
Työtehtävä (Muuttuja A): 

 

 

Toimipiste (Muuttuja B): 

 



Työaika

Tähän kirjataan työpäivän työaika, kuten se työpäivän aikana todellisesti on 
toteutunut. 

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 kirjataan vain yhden 
kerran päivän aikana. Laske potilaiden/asiakkaiden kokonaismäärä työpäivän 
päätteeksi. 



• Muuttuja C, Potilas/asiakas: Valitse vaihtoehto, joka kuvaa mistä potilas/asiakas on 
saapunut. Mikäli työskentelet huoltajan/perheenjäsenen 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 parhaiten potilasta/asiakasta. 
Mikäli sopivaa vaihtoehtoa ei löydy listasta, käytä vaihtoehtoa ”Muu”

 Työtehtävät, jotka liittyvät potilas-/asiakastyöhön Työtehtävät, jotka eivät liity potilas-

/asiakastyöhön 

 Pakollinen 

Täytä vain yksi koodinumero 

Pakollinen, täytä kaikki tilanteeseen sopivat 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

Valinnainen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 

Pakollinen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 Aika C 

Potilas/asiak

as 

D 

Diagnoosi 

/hoitoyksi

kkö 

E 

Työskentelyta

pa 

F 

Elämäntilanne/

syy 

sosiaalityön 

tarpeelle 

G 

Interventio-

tyyppi 

H 

Teoreettinen 

lähestymistap

a/ malli 

I 

Potilaalle/asiakka

alle järjestetyt 

palvelut 

J 

Yhteistyökumppani 

 

K 

Yksilöimätön 

potilasta 

koskeva työ 

L 

Muu 

kuin 

potilas-

/ 

asiakast

yö 
8.00           

8.05           

8.10           

8.15           

8.20           

8.25           

 



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 
useamman kuin yhden vaihtoehdon. 

 Työtehtävät, jotka liittyvät potilas-/asiakastyöhön Työtehtävät, jotka eivät liity potilas-

/asiakastyöhön 

 Pakollinen 

Täytä vain yksi koodinumero 

Pakollinen, täytä kaikki tilanteeseen sopivat 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

Valinnainen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 

Pakollinen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 Aika C 

Potilas/asiak

as 

D 

Diagnoosi 

/hoitoyksi

kkö 

E 

Työskentelyta

pa 

F 

Elämäntilanne/

syy 

sosiaalityön 

tarpeelle 

G 

Interventio-

tyyppi 

H 

Teoreettinen 

lähestymistap

a/ malli 

I 

Potilaalle/asiakka

alle järjestetyt 

palvelut 

J 

Yhteistyökumppani 

 

K 

Yksilöimätön 

potilasta 

koskeva työ 

L 

Muu 

kuin 

potilas-

/ 

asiakast

yö 
8.00           

8.05           

8.10           

8.15           

8.20           

8.25           

 



Muuttuja G, Potilaskohtainen interventio-tyyppi: Valitse vaihtoehto, joka kuvaa tämän 
hetkistä työtehtävää potilaan/asiakkaan kanssa. Voit valita useamman kuin yhden 
vaihtoehdon. Vastaa tähän sarakkeeseen aina, kun se on mahdollista. 

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 palvelut: Valitse vaihtoehto, jos 
järjestät 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.

 Työtehtävät, jotka liittyvät potilas-/asiakastyöhön Työtehtävät, jotka eivät liity potilas-

/asiakastyöhön 

 Pakollinen 

Täytä vain yksi koodinumero 

Pakollinen, täytä kaikki tilanteeseen sopivat 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

Valinnainen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 

Pakollinen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 Aika C 

Potilas/asiak

as 

D 

Diagnoosi 

/hoitoyksi

kkö 

E 

Työskentelyta

pa 

F 

Elämäntilanne/

syy 

sosiaalityön 

tarpeelle 

G 

Interventio-

tyyppi 

H 

Teoreettinen 

lähestymistap

a/ malli 

I 

Potilaalle/asiakka

alle järjestetyt 

palvelut 

J 

Yhteistyökumppani 

 

K 

Yksilöimätön 

potilasta 

koskeva työ 

L 

Muu 

kuin 

potilas-

/ 

asiakast

yö 
8.00           

8.05           

8.10           

8.15           

8.20           

8.25           

 



Muuttuja K, Yksilöimätön potilasta koskeva työ: Valitse vaihtoehto, jos työskentelet 
tilanteessa, joka ei kohdistu yhteen yksittäiseen potilaaseen/asiakkaaseen. 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 suoranaisesti potilas-
/asiakastyötä. Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos olet tauolla, 
kirjoita tauko.

 Työtehtävät, jotka liittyvät potilas-/asiakastyöhön Työtehtävät, jotka eivät liity potilas-

/asiakastyöhön 

 Pakollinen 

Täytä vain yksi koodinumero 

Pakollinen, täytä kaikki tilanteeseen sopivat 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

Valinnainen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 

Pakollinen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 Aika C 

Potilas/asiak

as 

D 

Diagnoosi 

/hoitoyksi

kkö 

E 

Työskentelyta

pa 

F 

Elämäntilanne/

syy 

sosiaalityön 

tarpeelle 

G 

Interventio-

tyyppi 

H 

Teoreettinen 

lähestymistap

a/ malli 

I 

Potilaalle/asiakka

alle järjestetyt 

palvelut 

J 

Yhteistyökumppani 

 

K 

Yksilöimätön 

potilasta 

koskeva työ 

L 

Muu 

kuin 

potilas-

/ 

asiakast

yö 
8.00           

8.05           

8.10           

8.15           

8.20           

8.25           

 



2. Koodisto
• Pohjana Australiassa tehty terveyssosiaalityön koodisto, jota muokattiin kymmenen 
vuotta

•Suomessa koodistoa on työstetty työpajoissa. Koodistoa on käännetty vastaamaan 
suomalaisia käsitteitä, niin myös suomalaista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
järjestelmää

•Suomalaisen työryhmän lisäämät koodit on merkattu etumerkillä F (Finland)

•Vinkki! Tutustu koodilomakkeeseen ennen aineistonkeruupäivää ja merkkaa sieltä 
itsellesi koodit, joiden uskot kuvaavat työpäivässäsi tapahtuvia tilanteita parhaiten



Asiakascase 1: 
8-vuotias Nelli tulee vanhempien kanssa lastenpsykiatrian vastaanotolle. Nellillä on 
ollut käytöshäiriöitä ja haasteita pysyä koulun opetussuunnitelmassa. Nelli on käynyt 
vanhempien kanssa vastaanotolla kerran aikaisemmin lääkärin tapaamisella. Nelli tulee 
tapaamaan psykologia ja molemmat vanhemmat sosiaalityöntekijää. Nelliä hoitava 
lastenpsykiatri on pyytänyt sosiaalityöntekijää mukaan, koska on huolissaan 
vanhempien voimavaroista vaativan erityislapsen kanssa. Suunnitelmana on, että Nelli 
käy psykologin arviossa viisi kertaa ja sosiaalityöntekijä tapaa vanhempia yhtä monta 
kertaa samaan aikaan. 



Tapaamisella sosiaalityöntekijä aluksi keskustelee vanhempien kanssa heidän toiveistaan ja 
tarpeistaan yhteisille tapaamisilleen. Vanhemmat ovat hyvin orientoituneita 
hoitosuunnitelmaan ja omiin tapaamisiinsa. Sosiaalityöntekijä kartoittaa Nellin lähipiiriä ja 
perheen arkea verkostokarttaa käyttäen. Äiti tuottaa monessa kohtaa, että arki Nellin 
kanssa on haastavaa ja he toivovat tukea perhetyöltä. Äiti on myös huolissaan 
koulukiusaamisesta ja sen vaikutuksesta Nelliin. 

 Työtehtävät, jotka liittyvät potilas-/asiakastyöhön Työtehtävät, jotka eivät liity potilas-

/asiakastyöhön 

 Pakollinen 

Täytä vain yksi koodinumero 

Pakollinen, täytä kaikki tilanteeseen sopivat 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

Valinnainen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 

Pakollinen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 Aika C 

Potilas/asiak

as 

D 

Diagnoosi 

/hoitoyksi

kkö 

E 

Työskentelyta

pa 

F 

Elämäntilanne/

syy 

sosiaalityön 

tarpeelle 

G 

Interventio-

tyyppi 

H 

Teoreettinen 

lähestymistap

a/ malli 

I 

Potilaalle/asiakka

alle järjestetyt 

palvelut 

J 

Yhteistyökumppani 

 

K 

Yksilöimätön 

potilasta 

koskeva työ 

L 

Muu kuin 

potilas-/ 

asiakastyö 

7.00 2 70 3 9, 11, F85 29, 18 23, F30     

7.05 “ “ “ “ “ “     

7.10 2 70 10 9,11,F85 29 23 F28 F10   

7.15 2 70 10 9,11, F85 29 23  F15   

7.20           

7.25           

7.30           

7.35           

7.40           

7.45           

7.50           

7.55           

8.00           

8.05           

8.10           



Asiakascase 2: 
Sosiaalityöntekijä saa puhelun sisätautiosaston hoitajalta, koska sinne on tullut 
hoitoon munuaistulehdusta sairastava Mikko 38, joka haluaa puhua 
sosiaalityöntekijän kanssa. Mikko on kertonut lääkärille olevansa työtön ja 13-
vuotiaan tytön yksinhuoltaja. Tapaamisella Mikko haluaa selvittää, miten hoitolaskun 
maksu hoituu. Keskustelussa sosiaalityöntekijälle selviää, ettei kukaan huolehdi 
nuoresta, mutta heillä on lastensuojelukontakti ja isovanhemmat asuvat tunnin 
ajomatkan päässä. Lisäksi selviää, että Mikon on taloudellinen tilanne on aivan 
sekaisin ja Mikko ei ole hakenut toimeentulotukea. 



Sosiaalityöntekijä on yhteydessä puhelimitse lastensuojeluun, lastensuojelun 
sosiaalityöntekijä on yhteydessä Mikon vanhempiin. Puhelun jälkeen 
sosiaalityöntekijä tekee lastensuojeluilmoituksen. Sosiaalityöntekijä selvittää 
Mikon kanssa hänen taloudellista tilannettaan, kertoo hoitolaskutuksesta ja 
Mikon oikeudesta toimeentulotukeen. Sosiaalityöntekijä ohjaa 
toimeentulotukihakemuksen täytössä.

 Työtehtävät, jotka liittyvät potilas-/asiakastyöhön Työtehtävät, jotka eivät liity potilas-

/asiakastyöhön 

 Pakollinen 

Täytä vain yksi koodinumero 

Pakollinen, täytä kaikki tilanteeseen sopivat 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

Valinnainen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 

Pakollinen 

Useat koodinumerot ovat mahdollisia 

 Aika C 

Potilas/asiak

as 

D 

Diagnoosi 

/hoitoyksi

kkö 

E 

Työskentelyta

pa 

F 

Elämäntilanne/

syy 

sosiaalityön 

tarpeelle 

G 

Interventio-

tyyppi 

H 

Teoreettinen 

lähestymistap

a/ malli 

I 

Potilaalle/asiakka

alle järjestetyt 

palvelut 

J 

Yhteistyökumppani 

 

K 

Yksilöimätön 

potilasta 

koskeva työ 

L 

Muu kuin 

potilas-/ 

asiakastyö 

8.00 1 34 1 53, 32, 13 14, 21, 7 F26     

8.05 1 34 10, 5 13 21 F26     

8.10           

8.15           

8.20           

8.25           

 



Valinta

3 9

F85
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14

19
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Kyllä

Ei

F28

F30

F30

+ =

Sosiaalityöntekijän
taustatiedot 
(tehtävä ja 
toimipiste)

+ = Potilaan/asiakkaan
taustatiedot

Kyllä

Ei

23

F15

F10

KylläKyllä Kyllä

Ei

Ei

Koodiston logiikka + +++ +

A
A
L
O
I
T
U
S

B

C D

E

Vuorovaikutustapa

F

Tarve sosiaalityölle

G

Interventio

H

Teoria/ malli

I
Sos.tt:n järjestämät 
palvelut

J

Yhteistyökumppanit



Mikä teoreettinen lähestymistapa/malli 
ohjaa työtäsi?
•Miten tehdä sosiaalityön erityisosaamista näkyväksi terveydenhuollon järjestelmässä?

•Miten tehdä terveyssosiaalityön erityisosaamista näkyväksi sosiaalihuollon 
järjestelmässä?

”Integraatio ei ole sosiaalihuollon ja terveydenhuollon samankaltaisiksi tekemistä, vaan ennen kaikkea 
kahden erilaisen osaamisalueen sovittamista yhteen. Ottamalla ihmisen lisäksi huomioon hänen 
elämäntilanteensa ja siihen vaikuttavat tekijät syntyy apua tarvitsevan ihmisen näkökulmasta 
kokonaisempi ja ehyempi auttamistapa verrattuna siihen, että kaksi sektoria työskentelee omista 
lähtökohdistaan.”

- Aulikki Kananoja-



Käytännön asiat:
•Mikäli et osaa täyttää lomaketta aineistonkeruupäivänä, kirjaa itsellesi tekemäsi työpäiväsi 
huolella.

•Kysy esimieheltäsi apua ja tarvittaessa konsultoi tukipuhelimesta apua audit-lomakkeen 
täyttöön.

Jenika Heinonen: puh. 040-5459468, ke 24.10. klo 9-17

Laura Yliruka: puh. 040-3361002 Ajankohdat täydentyvät

Opiskelija 1, Sanna: Ajankohdat täydentyvät

Opiskelija 2, Nicolas: Ajankohdat täydentyvät

www.socca.fi/terveyssosiaalityonakyvaksi



Kysymyksiä, kommentteja?

Kiitos osallistumisestasi ja

mukavaa päivää!

Ota yhteyttä: 

jenika.heinonen@hus.fi


