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Mitä on rakenteellinen sosiaalityö?
Närhi ym. 2021, 2022; Kannasoja ym. 2022

• Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena
oikeudenmukaisuuden edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja
kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen hyödyntämällä sosiaalityön
asiantuntijuutta ja tietoa.

• Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan
sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymistä
ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä.

• Rakenteellinen sosiaalityö on vaikuttamistoimintaa, jonka tavoitteena saada
aikaan laaja-alaista muutosta yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa rakenteissa.

• Muutos vaatii monialaista ja -toimijaista yhteistyötä, tiedon/asiantuntijuuden
vaihtoa ja samaan suuntaan vaikuttamista.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaalijohto rakenteellisen sosiaalityön aktiivisia
ydintoimijoita ja -asiantuntijoita.
Tärkeää tehdä yhteistyötä verkostoissa, joissa on asiantuntijuutta
rakenteiden/palvelujärjestelmän aiheuttamien haasteiden vaikutuksista
(asiakkaat/kansalaiset, kansalaisjärjestöt) sekä osaamista ja valtaa tehdä
tietoon perustuvia päätöksiä (päätöksentekijät).

• Hyvinvointialueet mahdollisuus uudenlaiseen yhteistyöhön rakenteellisen
sosiaalityön tavoitteiden saavuttamiseksi.



Mitä on rakenteellinen sosiaalityö?
• Rakenteellisen sosiaalityön kaksi juonnetta (Pohjola 2014):

1. Sosiaalityön asiakkaina olevien huono-osaisten ryhmien
tilanteen ja oikeuksien edistäminen sekä valtaistaminen
toimimaan olosuhteiden parantamiseksi.

2. Toiminta huono-osaisuutta aiheuttavien
yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseksi.

• Molemmat tasot tarvitaan, koska yksilö- ja yhteisötyön kautta
tieto ja ymmärrys hyvinvoinnista ja sosiaalisista ongelmista
kertyy työntekijän analysoitavaksi, eteenpäin vietäväksi ja
muutoksen aikaansaamiseksi.

• Sosiaalinen raportointi (mm. Santalahti & Korkeamäki 2022;
Kuntsi & Paavolainen 2019; Hussi 2005)

• Rakenteellinen sosiaalityö on yhteiskunnallista tietoon
perustuvaa yhteisöjä valtaistavaa muutostyötä!
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Rakenteellisen sosiaalityön
tehtävät (Pohjolaa 2014 mukaillen Kannasoja ym. 2022)

• Tietotyö
Tiedon saaminen
Tiedon tuottaminen

– Palvelujärjestelmä- ja asiakastieto
– Yhteiskuntarakennetieto

Tiedon välittäminen
• Inkluusiotyö

Valtaistamistyö
Yhteisötyö
Osallistava kehittämistyö
Tietoisuustyö

• Strategiatyö
Sosiaalipoliittinen työ
Reformityö
Kansalaisvaikuttaminen

• Oikeudenmukaisuustyö
Kehittämis- ja
tutkimustoiminta
Kirjoittaminen
Haastatteluiden antaminen
Kansalaisaktivismi
Järjestötoiminta



Miksi rakenteellinen sosiaalityö?
• Jotta voidaan jäsentää miten rakenteellinen sosiaalityö voi

parhaimmillaan toimia hyvinvointialueiden tukena, tulee
ymmärtää suomalaisen rakenteellisen sosiaalityön
nykytilannetta sekä sitä, mikä rakenteellisen sosiaalityön
potentiaali hyvinvointialueilla voisi olla - miksi rakenteellista
sosiaalityötä + sosiaalityöntekijöitä kannattaa hyödyntää
toiminnan kehittämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa
hyvinvointialueilla?

• Sosiaalityöntekijöillä lähtökohtaisesti yhteiskuntatieteellinen
tutkijakoulutus yhdistettynä ammatilliseen osaamiseen ja
vuorovaikutustaitoihin.

• Tällä hetkellä kunnat/kuntayhtymät eikä tulevien
hyvinvointialueiden toimijat hyödynnä sosiaalityön
osaamista täysimääräisesti toimintansa suunnittelussa ja
toteuttamisessa mm. tieto- ja strategiatyön osalta.



MoRa-tutkimushanke (2021–2022)
• MoRa = Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön

toimintamalli tulevaisuuden sote-palveluissa
Toteutus: Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ja
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Osatoteuttajina Pohjanmaan
maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (SONet BOTNIA) ja Keski-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus (Koske)
Rahoitus: STM, uusi tutkimusrahoitus yliopistotasoiseen sosiaalityön
tutkimukseen.

• MoRa-hanke tutkii rakenteellisen sosiaalityön nykytilaa sekä pyrkii
kehittämään sitä kysymällä
a) Miten rakenteellista sosiaalityötä toteutetaan 2020-luvulla julkisen sektorin

sosiaalityössä Suomessa?
b) Miten ja millaisilla toimintamalleilla rakenteellista sosiaalityötä voidaan

integroida osaksi tulevaisuuden sote-palvelujärjestelmää sekä
maakunnallisten hyvinvointialueiden toimintaa?

 Läpileikkaava näkökulma monitoimijaisuus
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MoRan tutkimusaineisto
• Julkisella sektorilla sosiaalityöntekijänä tai johtavana

sosiaalityöntekijänä toimiville suunnattu valtakunnallinen
webropol-kysely (5–8/2021)

Myönteinen tutkimuslupapäätös 122/178 kunnasta ja
kuntayhtymästä + yhden ison kaupungin lupa yhden sosiaalityön
tehtäväalueen osalta.
Vastaajina 585 julkisella sektorilla työskentelevää
sosiaalityöntekijää

Asiakastyössä 68 % ja johtavia (joskus tai aina) 32 %
92 %:lla sosiaalityöntekijän kelpoisuus, 8 %:lla sijaiskelpoisuus
Keskimääräinen työkokemus sosiaalityöstä 14 vuotta ja muuta sosiaalialan
työkokemusta 7 vuotta

• Kolmella tapaustutkimuspaikkakunnalla (Lapua, Jyväskylä +
Soite) toteutetut sosiaalityöntekijöiden, sosiaalijohdon, asiakas-
ja kansalaisjärjestöedustajien sekä poliittisten päättäjien
fokusryhmähaastattelut (5-6/2021+ 2-3/2022)+ osallistava
havainnointi ja dokumenttiaineistot.



Tietotyö: Mistä sosiaalityöntekijät saavat tietoa
asiakkaiden ja kansalaisten hyvinvoinnista sekä
sitä mahdollistavista ja estävistä tekijöistä?
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Asteikko: 1=en lainkaan, 2=vähän, 3=kohtuullisesti, 4=paljon, 5=erittäin paljon



Tietotyö: Millaista tietoa sosiaali-
työntekijät tuottavat asiakastyön,

johtamisen ja vaikuttamisen tarpeisiin?
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Asteikko: 1=en koskaan, 2=harvoin, 3=silloin tällöin,
4=usein, 5=jatkuvasti

Yhdyskuntarakennetieto:
Asiakaspäätösten ja poliittisen
päätöksenteon seuraukset,
yhdyskuntarakennepalveluiden
toimintaan liittyvät epäkohdat ja
syrjivät toimintakulttuurit

Palvelujärjestelmä- ja asiakastieto:
Ongelmat sosiaalityön ja
muiden palveluiden toimivuudessa,
palveluiden vaikutukset,
asiakkaiden tarpeiden
yhteiskunnalliset yhteydet,
ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt



Tietotyö: Kenelle sosiaalityöntekijät
välittävät tietoa asiakkaiden ja kansalaisten
hyvinvoinnista sekä sitä mahdollistavista ja

estävistä tekijöistä?
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Asteikko: 1=en lainkaan, 2=vähän, 3=kohtuullisesti, 4=paljon, 5=erittäin paljon



Inkluusio- eli osallisuustyö
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Asteikko: 1=en koskaan, 2=harvoin, 3=silloin tällöin, 4=usein, 5=jatkuvasti

 Valtaistamistyö: neuvotaan
asiakkaita ja kuntalaisia antamaan
palautetta tai tekemään muistutus
palvelussa havaitusta epäkohdasta
tai epäasiallisesta kohtelusta.

 Yhteisötyö:
jalkaudutaan kohtaamaan
kuntalaisia ja tiedottamaan
palveluista sekä luodaan asukkaille
mahdollisuuksia vaikuttaa oman
asuinalueensa toimivuuteen.

 Osallistava kehittämistyö:
puolustetaan yhdessä asiakkaiden
kanssa heidän oikeuksiensa
toteutumista ja tehdään
kehittämistyötä asiakkaiden
ja yhteistyö-verkostojen kanssa.

 Tietoisuustyö: keskustellaan
asiakkaiden kanssa heidän
elämäntilanteidensa
rakenteellisista syistä sekä
tiedotetaan osallistumisen
mahdollisuuksista.

 Valtaistamistyö: neuvotaan
asiakkaita ja kuntalaisia antamaan
palautetta tai tekemään muistutus
palvelussa havaitusta epäkohdasta
tai epäasiallisesta kohtelusta.

 Yhteisötyö:
jalkaudutaan kohtaamaan
kuntalaisia ja tiedottamaan
palveluista sekä luodaan asukkaille
mahdollisuuksia vaikuttaa oman
asuinalueensa toimivuuteen.

 Osallistava kehittämistyö:
puolustetaan yhdessä asiakkaiden
kanssa heidän oikeuksiensa
toteutumista ja tehdään
kehittämistyötä asiakkaiden
ja yhteistyö-verkostojen kanssa.

 Tietoisuustyö: keskustellaan
asiakkaiden kanssa heidän
elämäntilanteidensa
rakenteellisista syistä sekä
tiedotetaan osallistumisen
mahdollisuuksista.



Strategiatyö
• Sosiaalipoliittinen työ:

osallistutaan strategia-asiakirjojen
ja lainsäädännön kehittämiseen,
tehdään kehittämis- ja muutos-
ehdotuksia poliittisille
päätöksentekijöille ja kunnan
johtaville viranomaisille sekä
tuotetaan sisältöä
hyvinvointikertomuksiin.

• Reformityö: tehdään ehdotuksia
monitoimijaisten verkostojen
toimintakäytäntöjen
kehittämiseksi sekä uusien
palveluiden järjestämiseksi tai
etuisuuksien kohdentamiseksi.

• Kansalaistoiminta: toimitaan
kunnallispoliitikkona, aktiivisena
jäsenenä kansalais- tai
ammattijärjestössä sekä tehdään
kuntalaisaloitteita.
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Asteikko: 1=en koskaan, 2=harvoin, 3=silloin tällöin, 4=usein ja
5=jatkuvasti



Oikeudenmukaisuustyö
• Sisältää keinoja, joita sosiaalityöntekijät hyödyntävät

puolustaessaan heikossa asemassa olevia ihmisryhmiä ja
luodessaan kuvaa sosiaalityöstä tai erilaisista epäkohdista.
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1=en koskaan, 2=1–3 kertaa kolmessa vuodessa, 3=4–6 kertaa kolmessa
vuodessa, 4=7–9 kertaa kolmessa vuodessa ja 5=10 kertaa tai useammin
kolmessa vuodessa

 Kehittämis- ja
tutkimustoiminta

 Kirjoittaminen
 Haastatteluiden

antaminen
 Kansalaisaktivismi
 Järjestötoiminta



Rakenteellisen sosiaalityön nykytilanne
• Sosiaalityöntekijöiden työssä rakenteellinen työote keskittyy lähinnä

asiakaspinnassa tapahtuvaan tiedon tuottamisen, inkluusiotyöhön sekä
palveluiden ja etuuksien kehittämiseen.

• Strategiatason sosiaalipoliittinen hyvinvointityöskentely kanavoituu pitkälti johdon
ja esimiesten kautta.

• Palvelujärjestelmän ulkopuolelle suuntautuva jalkautuva työ ja julkisuustyö jäävät
marginaaliseen rooliin.

• Rakenteellista sosiaalityötä estäviä tekijöitä:
Työhön kohdistuu runsaasti säästö- ja tehokkuuspaineita, rakenteelliseen sosiaalityöhön
ei osoiteta resursseja.
Rakenteellista sosiaalityötä ei johdeta.
Sosiaalityöntekijöiden näkemykset ja tieto eivät tule kuulluksi, eivät edes oman
työskentelyorganisaation johdossa.

• Rakenteellista sosiaalityötä edistäviä tekijöitä:
86 % kyselyyn vastanneista sosiaalityöntekijöistä on kiinnostunut rakenteellisen
sosiaalityön sisällöistä ja sen toteuttamisesta.
70 % kyselyyn vastanneista sosiaalityöntekijöistä kokee, että työyhteisössä on
positiivinen asenne rakenteellista sosiaalityötä kohtaan.
Esimies ja johto ovat avaintoimijoita rakenteellisen työorientaation edistämisessä.
Rakenteellinen sosiaalityö tarvitsee selkeän tehtäväannon ja resurssit sen
toteuttamiseen: toiveena mm. erillinen rakenteellisen sosiaalityön kehittäjä/toteuttaja.



Monitoimijaisen mallin jäsennystä
• Sosiaalityöntekijät ja -johto hahmottavat rakenteellisen

sosiaalityön pääosin tietotyön kannalta.
Sosiaalityöntekijät ovat tietotyön keskeisiä toteuttajia, mutta kerätty tieto ei
palaudu tai kumuloidu palvelemaan heidän työtään - ei motivoi sosiaaliseen
raportointiin – olennainen kysymys mitä tiedolla tehdään!
Sosiaalityön johto lisää tietotyön avulla nykyhetken hallintaa, perustelee
johtamista koskevia päätöksiä sekä vaikuttaa tulevaisuutta koskeviin
suunnitelmiin - kuinka tietoisesti rakenteellista työtä johdetaan ja/tai
resursoidaan?

• Sosiaalityön/alan ammattilaisia lukuun ottamatta rakenteellisen
sosiaalityön käsitettä ei aina tunnisteta, sisältö jossain määrin.

• Poliittiset päätökset ovat ratkaisevia rakenteellisen
sosiaalityön tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Taloudelliset paineet kulminoituvat poliittisiin päätöksiin samalla kun tietotulva
koetaan vaikeaksi jäsentää – ymmärrys palvelujärjestelmän potentiaalista?

• Asiakkaat ja kansalaistoimijat ovat rakenteellisen sosiaalityön ulkokehällä.
Suhde rakenteellisen sosiaalityön sisältöihin ja käytäntöihin on etäinen,
vaikkakin kansalaistoiminnan piirissä tehdään paljon sellaista, mikä edistää
sen tavoitteita - yhteistyötarpeen tunnistaminen hyvinvointialueilla?

• Monitoimijaisen ja -alaisen rakenteellisen sosiaalityön mallin tarve, jotta
sen potentiaali pystytään hyödyntämään täysimääräisesti
hyvinvointialueilla – myös suhteet kuntiin jäävään hyte ym. toimintaan.



Rakenteellinen sosiaalityö voi
tukea hyvinvointialueita
• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman ja hyvinvointialueiden

tavoitteena on tutkimus- ja tietoperustainen sosiaalihuolto/palvelut
Rakenteellisen sosiaalityön tietotyö tukee tavoitteita

• Hyvinvointialueille ja sote-palveluille tärkeää ”tiedolla johtaminen”:
jäsentyneemmin toteutettava tiedon keräämisen organisointi, tiedon
laadukkaampi analysointi, olennaisen tiedon ja ylipäänsä tiedon
parempi hyödyntäminen strategioissa, johtamisessa ja
päätöksenteossa

Rakenteellisen sosiaalityön tietotyö ja strategiatyö tukevat tiedolla
johtamisen tavoitteita - sosiaalinen raportointi toiminnan ytimessä

• Kansalaisten + haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien
asiakkaiden osallisuuden ja demokratian edistäminen (vrt. laki
hyvinvointialueesta 611/2021 29 §)

Rakenteellisen sosiaalityön inkluusiotyö ja oikeudenmukaisuustyö
tukevat tavoitteita

• Miten hyvinvointialueet estävät ja/tai mahdollistavat rakenteellisen
sosiaalityön potentiaalia toimintansa suunnittelussa ja
toteuttamisessa?



Infoa rakenteellisesta sosiaalityöstä
• Muurinen, Heidi; Liukko, Eeva & Kokkonen,

Tuomo (toim.) (2022) Vaikuttava rakenteellinen
sosiaalityö. THL raportti 1/2022. Ilmestyy 2/2022.

Mukana kolme artikkelia MoRa-hankkeesta
• Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.-18.2.2022

Jyväskylässä https://www.jyu.fi/sttp2022
Päivät toteutetaan virtuaalisesti
Keynote ja työryhmä rakenteellisesta sosiaalityöstä

• Päivitettyä tietoa hankkeen etenemisestä:
https://r.jyu.fi/morahanke

Mora-viestintää myös Twitterissä



Tutkimustiimin yhteystiedot:

• Hankkeen nettisivut: https://r.jyu.fi/morahanke
• Hankkeen johtaja:

Kati Närhi, kati.narhi@jyu.fi
• Hankkeen tutkijat:

Tapaustutkimus: Tuomo Kokkonen, tuomo.kokkonen@jyu.fi
Tapaustutkimus: Niina Rantamäki, niina.j.rantamaki@jyu.fi
Kysely: Sirpa Kannasoja, sirpa.kannasoja@jyu.fi
Kysely: Santra Ruonakangas, santra.p.ruonakangas@jyu.fi

• Hankkeen asiakas/kansalaistyöpaketin vetäjä +
hankkeen asiantuntija:

Aila-Leena Matthies, aila-leena.matthies@jyu.fi
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