
 

Tutkittavan tiedote Audit-tutkimukseen osallistumiseen 

 

Tutkimus  Terveyssosiaalityö näkyväksi: Kansainvälinen yhteistyöhanke 2018-2019 

Kuvaus Terveyssosiaalityöllä on merkitystä potilaiden ja heidän perheidensä elämään. 
Terveyssosiaalityöntekijöiden panoksella voidaan varmistaa hoidon laatua ja terveydenhuollon 
vaikuttavuutta. Suomessa terveyssosiaalityön historia alkaa jo 1920 -luvulta.  

Tutkimushankkeen tarkoituksena on toisintaa Audit-tutkimus, joka on tehty Victoriassa, 
Australiassa. Kyseessä on käytäntötutkimus, jossa toimivat Helsingin yliopisto, Soccan Heikki 
Waris -instituutti, Melbournen yliopisto, Tampereen yliopisto ja HUS:n, TAYS:n sekä Helsingin 
kaupungin terveydenhuollon sosiaalityöntekijät. Tavoitteena on saavuttaa 
tutkimusperusteinen kansainvälinen ymmärrys terveyssosiaalityön nykyisistä käytännöistä 
sekä somaattisen että psykiatrisen terveydenhuollon alueella. Tämän kautta on mahdollisuus 
vahvistaa sosiaalityön panosta terveydenhuollossa.  

Yhteistyössä syntyy kansainvälisesti merkityksellistä aineistoa. Suomalaista aineistoa voi 
hyödyntää yksikkökohtaisesti. Tutkimuksella kuvataan sosiaalityön avainfunktiot, 
potilaskohtaiset kliiniset interventiot, ei-kliiniset interventiot, muut toiminnot, teoreettiset 
lähestymistavat ja mallit, jotka ohjaavat sosiaalityöntekijöitä.  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa näyttöä (määrällistä ja laadullista) nykyisistä 
toimintakäytännöistä ja kirkastaa toimintatapojen merkitystä potilaiden saaman hyödyn 
näkökulmasta. Tämä sisältää myös sosiaalityön osaamisalueiden kuvaamisen 
sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta.   

Tutkimuksen tulosten avulla voidaan saada tutkittua tietoa siitä, miten sosiaalityö toimii ja 
kuinka sosiaalityötä tulisi kehittää.  

Tutkimuksen toteutus 

Tavoitteena on kerätä 24-tunnin ajalta tiedot terveyssosiaalityöntekijöiden toiminnasta. 
Aineisto kerätään lomakkeella, jonka sosiaalityöntekijä itse täyttää työpäivän aikana.  

a) Sosiaalityöntekijä kirjaa yhden työpäivän aikana 5 minuutin välein annetuilla koodeilla 
tiedot lomakkeelle.  Tämän tiedon pohjalta saadaan muodostetuksi kokonaiskuva siitä, mitä 
sosiaalityöntekijät tekevät.  

b) Eri yksiköt saavat tiedot omaan käyttöönsä. 

c) Eri yksiköitä ei auditoinnissa vertailla toisiinsa vaan luodaan kokonaiskuvaa 

Taustaa  

Alkuperäinen auditointilomake kehitettiin käytäntötutkimusprosessissa Melbournen yliopiston 
(Professori Lynette Joubert) ja St Vincent’s sairaalan sosiaalityön yksikön kanssa (Sonia 
Posenelli). Käytäntötutkimus on laajentunut vaiheittain niin, että Victorian alueella on 15 



tutkimuspaikkaa ja tutkimukseen on osallistunut 532 sosiaalityöntekijää, osallistumisprosentti 
on ollut 100%. Tässä tutkimuksessa sama Audit-lomake käännetään suomeksi ja 
Suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaksi ja hyödynnetään aineiston keruuseen. 
Arviomme mukaan 240 sosiaalityöntekijää Helsingin kaupungilta ja HUS:n yksiköistä, sekä 40 
sosiaalityöntekijää Taysin alueelta osallistuu tutkimukseen.  

 

Ajankohta Tutkimusaineisto kerätään Suomessa lokakuussa 2018. 

Terveyssosiaalityön esimiehet puoltavat tutkimuksen toteutusta yksiköissään.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen kattavuuden ja luotettavuuden kannalta on 
kuitenkin tärkeää, että saamme kattavasti aineistoa terveyssosiaalityöntekijöiltä. 

Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. 

Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin, eivätkä yksittäisen henkilön vastaukset ilmene tuloksista. 
Julkaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita. 
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