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Johdanto
Tämä selvitys on tehty tausta-aineistoksi 
Opetushallituksen aikuissosiaalityön 
tulevaisuuden osaamistarpeita koskevaan 
VOSE-ennakointihankkeeseen  
(VOSE – valtakunnallinen ammatillisten 
osaamistarpeiden ennakointi). Selvityksen 
tarkoituksena on antaa taustatietoa 
aikuissosiaalityöstä ennakointiryhmän 
jäsenille. 

Taustaselvityksessä on tarkasteltu 
sosiaalialan, ja erityisesti aikuissosiaalityön, 
toimintaympäristöä arvioimalla 
asiakasmäärien ja alan toimipaikkojen 
muutoksia. Sosiaalialan kehittäminen on 
painottunut projektityöhön, ja selvitystä 
varten on esitelty lyhyesti joitakin keskeisiä 
alan kehittämishankkeiden rahoitusohjelmia. 
Alan ammattityötä on tarkasteltu 
koulutuksen, työvoiman ja edunvalvonnan 
näkökulmista. Aikuissosiaalityössä 
tarvittavia osaamistarpeita on 
havainnollistettu referoimalla aiempia 
selvityksiä sosiaalialan osaamistarpeista. 
Lisäksi taustaselvityksessä on 
hyödynnetty Foredata Oy:n toteuttamaa 
työpaikkailmoitusanalyysiä ja  
C&Q Systems Oy:n keräämää sosiaalialan 
toimipaikkojen haastatteluaineistoa.

1.1 Määritelmä 
Sosiaalityö on moniulotteinen ja 
elämänhallintaa eri näkökulmista 
tarkasteleva toimiala. Sosiaalityön 
osaamistarpeita voidaan arvioida  
muun muassa  

 – palveluperusteisesti, eli keskittymällä 
niihin palveluihin, joita organisaatiot 
tuottavat sosiaalityön keinoin, tai 

 – elinkaaren vaiheisiin perustuvalla 
lähestymistavalla, jolloin tarkastelun 
kohteena on valittuun ikäryhmään 
kuuluvien asiakkaiden ongelmien 
ratkaisuun tarvittava osaaminen. 

Usein sosiaalityön asiakkaiden ongelmat 
ovat monisäikeisiä ja edellyttävät 
asiakastarpeiden huolellista arviointia ja 
useampien palvelumuotojen yhdistämistä 
samaan palveluprosessiin. Tämän työn 
lähtökohdaksi on valittu elinkaaren vaiheisiin 
perustuva lähestymistapa, ja tarkastelu 
kohdistetaan aikuissosiaalityöhön.

Aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan tässä 
selvityksessä sosiaalialan ehkäisevää 
ja korjaavaa työtä, jonka pääasiallisena 
asiakasryhmänä on työikäinen väestö. 
Aikuissosiaalityön osaamistarpeiden 
arvioinnissa huomioidaan ehkäisevän 
ja elämänhallintaa tukevan sosiaalityön 
osaaminen sekä sosiaalisessa 
kuntoutuksessa tarvittava osaaminen. 
Tässä taustaselvityksessä ei tarkastella 
yksittäisten asiakasryhmien, kuten 
vammaisten ja vanhusten tai lasten ja 
lapsiperheiden, sosiaalipalveluita.



Sosiaalialan edunvalvonta
2.1 Alan viranomaisvalvonta

Sosiaalihuollon sisältöjä määrittelee 
sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Lakia 
sovelletaan kunnalliseen sosiaalihuoltoon. 
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipalveluja 
on järjestettävä 
1. tueksi jokapäiväisestä elämästä

selviytymiseen,
2. asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen,
3. taloudellisen tuen tarpeeseen,
4. sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja

osallisuuden edistämiseksi,
5. lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä

muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta
aiheutuvaan tuen tarpeeseen,

6. äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen
tarpeeseen,

7. lapsen tasapainoisen kehityksen ja
hyvinvoinnin tukemiseksi,

8. päihteiden ongelmakäytöstä,
mielenterveysongelmasta sekä
muusta sairaudesta, vammasta tai
ikääntymisestä aiheutuvaan tuen
tarpeeseen,

9. muuhun fyysiseen, psyykkiseen,
sosiaaliseen tai kognitiiviseen
toimintakykyyn liittyvään tuen
tarpeeseen sekä

10. tuen tarpeessa olevien henkilöiden
omaisten ja läheisten tukemiseksi.

Sosiaalihuoltolaissa määritellään myös 
kunnallisina sosiaalipalveluina järjestettävät 
palvelut ja keskeiset sosiaalihuollon 
ammattityönä toteutettavat toimet. Lain 
mukaan muun muassa

– Sosiaalityöllä (15 §) tarkoitetaan asiakas- 
ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan 
yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita 
vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen 
kokonaisuus, sovitetaan se yhteen 
muiden toimijoiden tarjoaman tuen 
kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen 
toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö 

on luonteeltaan muutosta tukevaa 
työtä, jonka tavoitteena on yhdessä 
yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa 
lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, 
vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia 
toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä 
edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

 – Sosiaaliohjauksella (16 §) tarkoitetaan 
yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 
neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen 
käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen 
yhteensovittamisessa. Tavoitteena on 
yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja 
osallisuuden edistäminen vahvistamalla 
elämänhallintaa ja toimintakykyä.

 – Sosiaalisella kuntoutuksella (17 §) 
tarkoitetaan sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa 
tehostettua tukea sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistamiseksi, 
syrjäytymisen torjumiseksi ja 
osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen 
kuntoutukseen kuuluu 
-  sosiaalisen toimintakyvyn ja 
 kuntoutustarpeen selvittäminen, 
- kuntoutusneuvonta ja -ohjaus 

sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 
  yhteensovittaminen, 
- valmennus arkipäivän toiminnoista 

suoriutumiseen ja elämänhallintaan, 
- ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin 
  vuorovaikutussuhteisiin, 
- muut tarvittavat sosiaalista 

kuntoutumista edistävät 
 toimenpiteet.

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan 
nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan 
sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.
Valtakunnallisesti sosiaalialaa valvoo 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto Valvira, ja aluehallintovirastot 
valvovat toimintaa omilla toiminta-alueillaan. 
Valvira ja aluehallintovirastot valvovat 
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sosiaalihuollon ammattihenkilöiden 
toimintaa sekä julkisessa että 
yksityisessä sosiaalihuollossa. Kunkin 
sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun 
toimintakokonaisuudesta vastaavan 
tahon on laadittava toiminnastaan 
omavalvontasuunnitelma.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
(817/2015) tuli voimaan 1.3.2016. 
Lain tavoitteena on parantaa 
asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon 
asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään 
sosiaalihuoltoon. Laki selkiyttää myös 
sosiaalihuollon ammattihenkilöiden 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Lain 
voimaantulon myötä sosiaalityöntekijöille, 
sosionomeille ja geronomeille on annettu 
ammatinharjoittamisoikeus. Valvira voi 
myöntää hakemuksesta 

 – oikeuden toimia laillistettuna 
sosiaalihuollon ammattihenkilönä,

 – oikeuden käyttää nimikesuojattua 
ammattinimikettä tai 

 – rajoitetun ammatinharjoittamisluvan.

Huolimatta siitä, että sosiaalialan keskeiset 
tavoitteet ja niitä koskevat käsitteet on 
määritelty lainsäädännössä, on alan 
työtehtävien määrittelyssä ollut tulkintaeroja. 
Valtiontalouden sosiaalialan työnjakoa 
koskevan tarkastusraportin (2016) mukaan 
sosiaalipalveluita koskeva lainsäädäntö ei ole 
tuonut riittävää selkeyttä alan tehtävänkuviin. 

Lain (817/2015, 9 §) mukaan 
sosiaalityöntekijälle on määritelty erityisiä 
velvollisuuksia vastata sosiaalityön 
ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, 
perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen 
ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta 
sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä 
sekä sen vaikutusten seurannasta ja 
arvioinnista.

Jos koulutusvaatimukset täyttäviä 
työntekijöitä ei ole saatavilla sosiaalihuollon 
laillistetun ammattihenkilön tehtäviin, 
laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi 
toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan, 
myös muu kuin laillistettu ammattihenkilö. 
Henkilön on kuitenkin oltava kyseiseen 
ammattiin opiskeleva ja hänen on täytettävä 
muut tarkemmat laissa annetut määräykset. 
Tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön 
ammatissa toimivat henkilöt ovat valvonnan 
piirissä samalla tavoin kuin rekisteriin 
merkityt laillistetut ammattihenkilöt.

Sosiaalityöntekijän ammatissa voi 
työskennellä tilapäisesti sosiaalityöntekijän 
ammattiin opiskeleva henkilö, joka on 
suorittanut hyväksytysti sosiaalityön 
perus- ja aineopinnot sekä käytännön 
harjoittelun. Opiskelijan on työskenneltävä 
ammattiin valmistuneen ja laillistetun 
sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan 
alaisena. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän 
ammatissa toimiva henkilö ei voi päättää 
kiireellisissä tapauksissa tahdosta 
riippumattoman huollon antamisesta tai 
siihen liittyvistä toimenpiteistä. 

Sosionomin tai geronomin ammatissa voi 
toimia tilapäisesti kyseiseen ammattiin 
opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, 
jolla on riittävät edellytykset ammatissa 
toimimiseen. Työnantaja arvioi ammatissa 
toimimisen riittävät edellytykset ja tutkinnon 
soveltuvuuden.

Nimikesuojattuja sosiaalihuollon 
ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat

 – lähihoitaja,

 – kodinhoitaja ja

 – kehitysvammaisten hoitaja.



Nimikesuojatuissa sosiaalihuollon 
ammattihenkilön tehtävissä voivat toimia 
muutkin kuin kyseiseen ammattiin 
opiskelevat henkilöt. Työnantaja vastaa 
siitä, että sosiaalihuollon nimikesuojattuun 
tehtävään palkatulla henkilöllä on 
edellytykset toimia nimikesuojatun 
ammattihenkilön tehtävissä.

Kaikki sosiaalihuollon laillistetut ja 
nimikesuojatut ammattihenkilöt merkitään 
Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. 
Rekisteriin on kerätty tietoja elokuusta 2016 
lähtien, ja siirtymäaika rekisteröintiin on 
määritelty vuoden 2017 loppuun. 

2.2. Työmarkkinajärjestöt

Sosiaali- ja terveysala on Suomen suurin 
työllistäjä. Ala työllistää noin 16 % kaikista 
työllisistä. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 
2016) Sosiaalialan työvoima on 
julkishallinnollisesti painottunut ja vahvasti 
lainsäädännöllä säädelty. Alan työtehtävissä 
noudatetaan yleisimmin kunnallista virka- 
ja työehtosopimusta (KVTES), yksityisen 
sosiaalipalvelualan työehtosopimusta 
(SOSTES) tai sosiaalialan järjestöjä 
koskevaa työehtosopimusta. Alan suurimpia 
työntekijöiden edunvalvontajärjestöjä:

 – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL ry – jäsenmäärä on yhteensä noin 
220 000, näistä vain osa työskentelee 
sosiaalialalla

 – Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia ry – jäsenmäärä 
on noin 23 000

 – Yksityisen sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaiset ry YSTEA – jäsenmäärä on 
noin 3 500

Yksityisen sosiaalialan työnantajien 
etujärjestönä toimii Sosiaalialan työnantajat 
ry, jonka jäseninä on noin 1 300 työnantajaa. 
Jäsenien palveluksessa on yhteensä noin 
45 000 työntekijää.

2.3. Asiakasjärjestöt

Sosiaalialan työtä leimaa toisaalta vahva 
painotteisuus julkiseen sektoriin ja 
toisaalta voimakas järjestökeskeisyys. 
Merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestöjen toiminnasta rahoitetaan raha-
automaattiavustuksilla, joten avustettujen 
asiakasjärjestöjen lukumäärä antaa hyvän 
kuvan alan järjestötoiminnan laajuudesta. 
Avustustietokannan (RAY 2016) mukaan 
vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistys tuki 
1164 eri järjestöä¹. 

Sosiaalialan asiakasjärjestöjä kokoavana 
keskusjärjestönä toimii SOSTE Suomen 
sosiaali ja terveys ry. SOSTEssa on yli 200 
jäsenjärjestöä, jotka koostuvat suureksi 
osaksi asiakasjärjestöjen keskusliitoista 
ja valtakunnallisista asiakasjärjestöistä². 
(SOSTE 2016)

¹ Lähde: http://avustukset.ray.fi/fi-fi/kaikki-avustus-
kohteet?vuosi1=2016&vuosi2=2016&sortCol=-
j&sortDir=asc&mode=j 

² Lähde: http://www.soste.fi/soste/jasenet.html 



Sosiaalialan taustaselvitys 7

Aikuissosiaalityön toimintaympäristö

Tässä taustaselvityksessä huomio 
kohdistetaan aikuissosiaalityöhön. 
Tilastollinen tarkastelu ulottuu 
Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
(TOL 2008) mukaan seuraaviin 
toimialaluokkiin:

  Mielenterveysongelmaisten  
  asumispalvelut

  Päihdeongelmaisten 
   laitokset

  Päihdeongelmaisten 
   asumispalvelut

  Muut laitokset ja 
   asumispalvelut

  Muualla luokittelemattomat 
  sosiaalihuollon avopalvelut

Tarkastelu ei koske seuraavia 
toimialaluokkia: 

 – 87201, kehitysvammaisten laitokset ja 
asumispalvelut

 – 873, vanhusten ja vammaisten 
asumispalvelut

 – 881, vanhusten ja vammaisten 
sosiaalihuollon avopalvelut

 – 87901, lasten ja nuorten laitokset ja 
ammatillinen perhehoito

 – 87902, ensi- ja turvakodit

 – 8891, lasten päivähoitopalvelut

Yritystilastojen tuotannossa tehtiin 
muutoksia vuoden 2013 alussa, minkä 
vuoksi sitä vanhemmat tilastot eivät 
ole tuoreimpien tilastojen kanssa 
vertailukelpoisia. Tilastollisessa tarkastelussa 
käytetään tuoreimpia mahdollisia 
tilastotietoja.

87202 

87203 

8899 

87909

87204 



3.1 Aikuissosiaalityön toimialan nykytila

Kuntien on järjestettävä sosiaalityön palvelut kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan. 
Aikuissosiaalityön toimintaympäristö on siten julkishallintopainotteinen, ja alan työ 
on vahvasti viranomaisten säätelemää. Alan tyypillisimpiin ammatteihin on asetettu 
kelpoisuusvaatimukset. Projektityössä työntekijöille asetettavat kelpoisuusvaatimukset ovat 
väljemmät. 

Koko aikuissosiaalityön toimiala on käynnissä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenneuudistuksen johdosta muutostilassa, ja alan organisoitumisessa on suuria 
epävarmuustekijöitä. Suurten yritysten näkyvyys toimialalla on lisääntynyt, ja 
palveluntuotanto on siirtynyt kuntien omasta palvelutuotannosta ostopalveluiden suuntaan. 
Meneillään olevan rakenneuudistuksen johdosta ala näyttäisi kokonaisuudessaan muuttuvan 
siten, että palveluiden tuottamisen vastuu jakautuu jatkossa tasaisemmin julkisen sektorin ja 
yksityisten palveluntuottajien kesken. 

Järjestöjen rooli kehittämishankkeiden toteuttajana ja osittain palveluntuottajina 
jatkunee edelleen. Palveluiden järjestäjien ja hankerahoittajien odotukset hankkeiden 
tuloksellisuudesta tulevat todennäköisesti kasvamaan, mikä lisää asiantuntijaosaamisen 
tarvetta myös järjestöissä. Järjestöjen rooli palveluntuottajina ja siihen liittyvien 
osaamistarpeiden tulevaisuus ratkeaa ainakin osittain vasta sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenneuudistuksen, ja erityisesti valinnanvapauteen liittyvien kokeiluhankkeiden tulosten, 
perusteella tehtävien ratkaisujen myötä 
(Brommels ym. 2016; STM 2016c). 

Riippumatta alan rakenteiden tulevaisuudesta, aikuissosiaalityön työtehtävät tulevat 
jatkossakin olemaan suurelta osin asiantuntijatyötä. Asiakastyön työtehtävät sisältävät 
tapauskohtaista harkintaa ja edellyttävät työntekijöiltä ymmärrystä sosiaalisten ongelmien 
syistä ja seurauksista, ammatillista näkemystä ongelmien ratkaisukeinoihin sekä empaattista 
suhtautumista asiakkaiden kokemiin ongelmiin. Asiakkaiden elämäntilanteiden kytkeytyessä 
monenlaisiin elämän osa-alueisiin myös viranomaisverkostojen tuntemus ja verkostojen 
hyödyntämisen taidot ovat keskeisessä asemassa alan työtehtävissä.
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3.2 Asiakasmäärät ja toimipaikat

Aikuissosiaalityön kokonaistarvetta voidaan arvioida hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia 
kuvaavien indikaattorien avulla. Vuosien 2010–2015 aikana rakennetyöttömyys ja 
toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus asukkaista on lisääntynyt. Sen sijaan 
väestön tuloeroja kuvaava gini-kerroin on pysynyt lähes muuttumattomana tarkastelujakson 
ajan. Tilastoista voidaan tulkita, että hyvinvoinnin kokonaistilanne on heikentynyt 2010-luvulla, 
ja aikuissosiaalityölle on ollut kasvavaa tarvetta.

Aikuissosiaalityön asiakasmääriä ja sosiaalityön tarpeita tarkastellessa tulee kiinnittää 
huomiota mielenterveys- ja päihdeongelmista johtuvien ongelmien yleisyyteen ja 
kuntoutukseen. Taustaselvitystä varten tarkasteltiin viimeisimpiä käytössä olevia 
aikuissosiaalityöhön läheisesti kytkeytyviä tilastoja. Tarkastelu tehtiin vuosista 2013–2014, 
jolloin oli mahdollista arvioida riittävällä tarkkuudella aikuissosiaalityön kehityssuuntia. 
Toimipaikkatilastojen tilastointikäytännöt muuttuivat vuoden 2013 alusta, joten sitä aiemmat 
tilastot eivät ole vertailukelpoisia tuoreimpien tilastojen kanssa. 

Hyvinvoinnin tilaa 
kuvaavia tunnuslukuja

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toimeentulotukea saaneet 
henkilöt vuoden aikana, 
% asukkaista

7,0 6,9 6,8 7,0 7,2

Vaikeasti työllistyvät 
(rakennetyöttömyys), 
% 15–64-vuotiaista

4,1 4,0 4,1 4,6 5,3 6,0

Gini-kerroin, 
käytettävissä olevat tulot

27,9 28,2 26,9 27,2 27,0

Taulukko 1. Hyvinvoinnin tilaa kuvaavien tunnuslukujen muutoksia.³ 

³ Lähde: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=szb3snbNjA8BAA==&region=s07MBAA=&-
year=sy4rszbV0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f



Perusterveydenhuollon 
mielenterveyspalveluiden 
vastaanottokäynnit (1000 asukasta)

2015 2014 2013 Muutos 2013–2014 
(asiakasmäärä)

Perusterveydenhuollon  
mielenterveyden lääkärikäynnit

115 11,3 9,8 1,7

Perusterveydenhuollon 
mielenterveyskäynnit (muu  
ammattiryhmä kuin lääkärit)

113 105 99 14

Persuterveydenhuollon 
mielenterveyskäynnit yhteensä

125 117 109 16

Taulukosta 2 havaitaan, että paljon alkoholia käyttävien osuus väestöstä on vähentynyt, 
mutta masentuneisuudesta tai unettomuudesta kärsivien osuus on lisääntynyt. 
Muutossuunnat indikoivat mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvua ja palvelutarpeiden 
siirtymistä päihdepainotteisuudesta mielenterveyspainotteiseen suuntaan.

Mielenterveyspalveluihin vaikuttavat 
tilastotiedot (% vastaavan ikäisestä 
väestöstä)

2014 2013 Muutos 2013–2014 
(prosenttiyksikköä)

Alkoholinkulutus viimeksi kuluneen 
viikon aikana 25–64-vuotiailla 
(miehet vähintään 8 annosta, 
naiset vähintään 5 annosta) 

30 % 32,1 % -2,1 %

Unettomuutta ja/tai masentuneisuutta 
viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
25–64-vuotiailla

27,6 % 26,4 % 1,2 %

Mielenterveyspalveluiden avohoitokäynnit ovat lisääntyneet sekä perusterveydenhuollossa 
että erikoissairaanhoidossa (taulukot 3 ja 4). Sen sijaan psykiatrian laitoshoitopalveluiden 
asiakasmäärä ja päihdehuollon palveluiden asiakasmäärä ovat olleet laskussa (taulukko 5).

Taulukko 2. Mielenterveyspalveluiden kysyntään vaikuttavia tilastoituja tietoja.

Taulukko 3. Perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden vastaanottokäynnit. 

4

5
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Mielenterveyspalveluiden 
vasttaanottokäynnit 
(1000 asukasta)

2014 2013 Muutos 2013–2014 
(asiakasmäärä)

Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäynnit 340,40 330,5 9,90

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, 
psykiatria (1000 18 vuotta täyttänyttä)

314 310,6 3

Aikuisen mielenterveyden avohoitokäynnit 
(1000 18 vuotta täyttänyttä)

457,10 446,8 11,30

Taulukko 4. Mielenterveyspalveluiden vastaanottokäynnit. 6

Asiakasmäärät 2014 2013 Kehitys 2013-2014 
(asiakasmäärä)

Päihdehuolto

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 
18–64-vuotiaat asiakkaat vuoden aikana

8 948 9 124 -176

A-klinikat, kunnan kustantamat palvelut, 
asiakkaita vuoden aikana

41 313 42 210 -897

Päihdehuollon asumispalveluyksiköt, 
kunnan kustantamat palvelut, 
asiakkaita vuoden aikana

4 023 4 138 -115

Katkaisuhoitoasemat, kunnan kustantamat 
palvelut, asiakkaita vuoden aikana

11 680 12 173 -493

Päihdehuollon kuntoutuslaitokset, 
kunnan kustantamat palvelut, 
asiakkaita vuoden aikana

5030 5029 -179

Mielenterveys

Psykiatrian kuntoutuskotien 
18–64-vuotiaat asiakkaat 31.12.

6 284 6 374 -90

Muut sosiaalihuollon avopalvelut

Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita 
lapsiperheiltä, kunnan kustantamat 
palvelut (-2014)

9 998 9 227 771

Kasvatus- ja perheneuvoloiden aikuiset 
asiakkaat vuoden aikana, kunnan 
kustantamat palvelut

41 969 41 786 183

Ensisuojat, asiakkaita vuoden aikana, 
kunnan kustantamat palvelut

2 228 2 375 -147

Taulukko 5. Asiakasmäärät. 7



Tilastoluokka Toimipaikat 
2013

Toimipaikat 
2014

Muutos 2013–2014 
(määrä)

Mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten asumispalvelut

87202 Mielenterveysongelmaisten 
asumispalvelut

279 298 -19

87203 Päihdeongelmaisten laitokset 15 17 -2

87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 22 21 1

Muut sosiaalihuollon laitospalvelut

87909 Muut laitokset ja asumispalvelut 28 24 4

Muualla luokittelemattomat 
sosiaalihuollon avopalvelut

88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille 
ja vammaisille

278 268 10

88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin 
ikääntyneille ja vammaisille

37 35 2

88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus 9 9 0

88999 Muut muualla luokittelemattomat 
sosiaalihuollon avopalvelut

375 350 25

Taulukko 6. Toimipaikat tilastoluokittain. 8

Aikuissosiaalityön toimialan palveluiden käyttöä ja asiakasmääriä tarkasteltaessa voidaan 
todeta, että taulukon 2 kysynnän muutoksia indikoivat havainnot näyttävät pitävän  
paikkansa. Mielenterveyspalvelut ovat kasvussa ja osa päihdehuollon palveluista on 
siirtymässä mielenterveyspalveluihin. 

Tarkasteltaessa aikuissosiaalityön toimialaluokituksen mukaan tilastoituja toimipaikkoja ja 
niiden määrien muutoksia (taulukko 6), nähdään, että mielenterveysongelmaisten 
asumispalveluita tarjoavien toimipaikkojen määrä on laskenut selvästi vuosien 2013–2014 
välillä. Sen sijaan avopalveluita tarjoavien toimipaikkojen määrä on joko pysynyt ennallaan tai 
lisääntynyt.
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Kun toimipaikkojen määrien muutoksia (taulukko 6) ja asiakasmäärissä ja aikuissosiaalityötä 
koskettavissa palveluissa (taulukot 2–5) tapahtuneita muutoksia arvioidaan yhdessä, voidaan 
havaita, että palveluiden rakenteet ovat muuttuneet laitospalveluista kohti avopalveluita. 
Palvelurakenteiden muutokset ennakoivat aikuissosiaalityön osaamisen kohdistuvan yhä 
enemmän mielenterveyspalveluihin. Päihdeongelmista johtuvien sosiaalisten ongelmien 
ratkaisu ja kuntouttavan päihdesosiaalityön osaaminen tulevat jatkossakin olemaan 
keskeisiä aikuissosiaalityön osaamistarpeita, mutta rinnalle on noussut mielenterveyden 
kuntoutusosaaminen. Tilastojen perusteella ei voida sanoa, että asiakaskunta olisi 
tarkastelujaksolla muuttunut.

Oletettavasti asiakasmäärien ja palveluiden käytön muutokset johtuvat palvelurakenteiden 
tietoisesta keventämisestä ja siten asiakasvirran ohjaamisesta avopalveluihin 
laitospalveluiden sijasta. Osittain muutokset voivat johtua myös mielenterveysosaamisen 
lisääntymisestä sosiaalipalveluissa. Kokonaisuudessaan asiakasmäärien muutokset ovat 
todennäköisesti selitettävissä ennemmin palveluiden tarjonnan muutoksilla kuin kysynnän 
muutoksilla.

  Lähde: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s05KjTextggAEiaW8Ybm1qkG8fnWlhkA&re-
gion=s07MBAA=&year=sy4rszbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f

  Lähde: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s05KjTextggAEiaW8Ybm1qkG8fnWlhkA&re-
gion=s07MBAA=&year=sy4rszbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f

  Lähde: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s05KjTextggAEiaW8Ybm1qkG8fnWlhkA&re-
gion=s07MBAA=&year=sy4rszbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f

  Lähde: https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YyAwA=&region=s07MBAA=&year=-
sy4rszbS0zUEAA==&gender=m;f;t&abs=f&color=f

  Lähde: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__alyr/002_alyr_tau_020.px/table/tableView-
Layout1/?rxid=4fe732ed-8be3-48b6-835c-ce38c016195a

4
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Aikuissosiaalityön kehittämishankkeet
Julkinen sektori vastaa suurelta osin 
aikuissosiaalityön toteuttamisesta, 
johtamisesta ja kehittämisestä. Suuri osa 
alan kehittämistoiminnasta rahoitetaan 
julkisista varoista. Sosiaalialan kehittämistyö 
on painottunut projekteihin, joita toteuttavat 
sekä järjestöt että kunnat. Joiltakin 
osin järjestöjen toiminta on painottunut 
kehittämishankkeiden toteutukseen, 
ja järjestöt ovat tulleet riippuvaisiksi 
hankerahoituksesta. Määräaikaiseen 
projektirahoitukseen nojaava toiminta 
vaikeuttaa järjestöjen toiminnan pitkän 
aikavälin suunnittelua ja ennustettavuutta.

Alan kehittämistoimintaa ohjaa sosiaali- ja 
terveysministeriö. STM asetti 
vuonna 2013 sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämishankkeiden rahoittajien 
yhteistyöryhmän. ”Ryhmän tehtävänä on 
koordinoida monilähteistä hankerahoitusta 
ja edistää hankerahoituksen tuloksellista 
ja tarkoituksenmukaista käyttöä palvelujen 
uudistamiseksi sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi”. 

Ryhmässä ovat edustettuina 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaan läheisesti liittyvät 
ministeriöt STM, VM, OKM, TEM,
– Tekes,

 – Sitra,

 – RAY,

 – Kela,

 – THL,

 – TTL ja

 – Suomen Kuntaliitto.

 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016a)

4.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämishankkeiden valtionavustukset 

Kaste II -ohjelman ulkoisen arvioinnin 
loppuraportissa (STM, 2016b) kerrotaan 
Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämisohjelman (Kaste) olleen 
valtioneuvoston vahvistama sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) strateginen 
sosiaali- ja terveyspolitiikan ohjausväline. 
Kaste-ohjelman ensimmäinen ohjelmakausi 
toteutui vuosina 2008–2011 ja toinen 
vuosina 2012–2015. Kaste-ohjelma päättyi 
vuoden 2015 lopussa. Sittemmin sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämisen välineenä 
ovat olleet hallituksen kärkihankkeet ja 
niiden toteuttamiseksi perustettavat, 
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan 
selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat 
(Valtioneuvosto, 2016). 

4.2 Terveyden edistämisen määräraha

Valtio tukee terveyden edistämisen  
kokeilu- ja kehittämishankkeita tarkoitukseen 
osoitetulla määrärahalla. Määrärahan 
käytöstä päätetään sosiaali- ja  
terveysministeriön vahvistamalla 
käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset 
vaihtelevat vuosittain. Käyttösuunnitelman 
laatimisesta ja terveyden edistämisen 
määrärahalla rahoitettujen hankkeiden 
valvonnasta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Terveyden edistämisen määrärahasta 
voidaan myöntää valtionavustuksia 
järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille 
toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy 
terveyden edistämisen määrärahan valtion 
talousarvioon. Määrärahasta voidaan myös 
tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten 
kanssa terveyden edistämisen hankkeista. 
Määrärahalla tuettavien hankkeiden 
tulee tukea valtakunnallisten terveyden 
edistämisen ohjelmien toimeenpanoa. 
(STM, 2016a)
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4.3 Tartuntatautien valvonnan määrärahat

Tartuntatautien valvonnan määräraha on 
harkinnanvarainen määräraha, joka perustuu 
tartuntatautilain edellyttämän toiminnan 
aiheuttamien menojen maksamiseen. 
Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien 
ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyviä 
hankkeita sekä tehdä näihin hankkeisiin 
liittyviä sopimuksia valtionhallinnon laitosten 
kanssa. Tuettavan hankkeen tulee tehostaa 
tartuntatautien torjunnan kehittämistä sekä  
eri toimijoiden yhteistyötä. Määrärahan 
käytöstä päätetään sosiaali- ja 
terveysministeriön käyttösuunnitelmalla. 
(STM, 2016a)

4.4 Raha-automaattiavustukset

Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea 
raha-automaattiavustuksia terveyttä ja 
sosiaalista hyvinvointia edistävään työhön. 
Avustuksia myönnetään yleiseen tai 
kohdennettuun toimintaan, investointeihin 
sekä hankkeisiin, joissa kehitetään uusia 
toimintatapoja ja menetelmiä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö päättää avustusten jaosta 
yleensä kerran vuodessa RAY:n tekemän 
ehdotuksen pohjalta. Päätösesitys viedään 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan 
puollettavaksi. Vuoden 2017 alusta  
Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto 
yhdistyvät, ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustustoiminta siirtyy Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). 
Muutos ei vaikuta merkittävästi avustusten 
hakukäytäntöihin. 

4.5 EU:n rakennerahastot

Euroopan unionin rakennerahastojen 
tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ohjelmien kautta. Sosiaali- ja 
terveysministeriöllä on kaksi ESR:n 
valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta 
toimintalinjassa 3 Työllisyys ja työvoiman 

liikkuvuus ja toimintalinjassa 5 Sosiaalinen 
osallisuus ja köyhyyden torjunta. STM 
vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella 
koko valtakunnallisesta toiminnasta.

4.6 EU:n III terveysalan toimintaohjelma

EU:n III terveysalan toimintaohjelman 
tavoitteina on 
edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia 
ja vaalia terveitä elämäntapoja tukevaa 
ympäristöä,
 – suojella kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä 
terveysuhkilta,

 – edistää innovatiivisia, tehokkaita ja 
kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä sekä

 – edistää paremman ja turvallisemman 
terveydenhuollon saatavuutta.

Hanke kestää korkeintaan kolme vuotta 
ja siihen on osallistuttava vähintään 
kolme osapuolta vähintään kolmesta EU-
maasta. Ohjelmasta saatava rahoitus 
on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, 
poikkeustapauksissa 80 prosenttia.

4.7 Määräraha erityisen tuen tarpeessa 
olevien ihmisten suoraan tukemiseen

Määräraha on tarkoitettu suoraan 
tukemiseen, kuten ruoka- ja muuhun 
aineelliseen apuun. Määrärahalla voidaan 
rahoittaa myös niin kutsuttuja sosiaalisia 
ravintoloita . Erityisen tuen tarpeessa 
oleviksi katsotaan esimerkiksi:
 – pitkäaikaistyöttömät ja heidän perheensä

 – päihde- ja mielenterveysongelmaiset

 – koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle 
syrjäytyneet nuoret

 – asunnottomat henkilöt.

9

  Sosiaalisessa keittiössä ihmiset voivat kokata yhdessä 
ammattilaisen opastamana terveellistä ruokaa ja/tai 
ruokailla maksuttomasti tai erittäin edullisesti.

9



Koulutus
Sosiaalialan koulutusrakenteen 
runko muodostuu toisen asteen 
ammatillisesta koulutuksesta (lähihoitaja), 
ammattikorkeakoulutuksesta (sosionomi, 
AMK) ja yliopistokoulutuksesta (YTM, 
VTM). Käsitellessään sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon sisältöjä Opetushallitus 
(2001) on määritellyt sosiaali- ja terveysalalla 
toimivan tarvitsevan hyviä ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaitoja, neuvottelutaitoja, 
kykyä toimia tiimeissä ja projekteissa 
sekä kielitaitoa. Lisäksi hänen on hallittava 
alan ammattietiikka ja arvot sekä oltava 
suvaitsevainen ja ongelmanratkaisutaitoinen. 
Samoja taitoja voidaan katsoa tarvittavan 
alan kaikissa ammateissa.

Aikuissosiaalityö on laajasti säädeltyä 
viranomaistyötä. Tästä johtuen 
myös alan koulutusvaatimukset ovat 
normitettuja eri ammateissa. Sosiaalialan 
ammattihenkilöiden pätevyysvaatimuksia 
ohjaa lainsäädäntö, ja vuoden 2016 
alussa voimaan tullut laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä (817/2015). 

5.1 Yliopistokoulutus

Sosiaalityön yliopistokoulutuksen tutkinnot 
ovat yhteiskuntatieteiden maisteri 
ja valtiotieteiden maisteri. Valvira voi 
myöntää oikeuden toimia laillistettuna 
sosiaalityöntekijänä henkilölle, joka 
on suorittanut Suomessa ylemmän 
korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai 
jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai 
pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot 
sosiaalityössä. Tutkinnon laajuus koostuu 
180 op:n laajuisesta kandidaatin tutkinnosta 
ja 120 op:n laajuisista maisteriopinnoista.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain mukaan sosiaalityöntekijä 
vastaa sosiaalityön ammatillisesta 
johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden 
ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen 

tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön 
asiakas- ja asiantuntijatyöstä sekä sen 
vaikutusten seurannasta ja arvioinnista. 
Sosiaalityöntekijä vastaa lisäksi 
sosiaalihuollon palvelujen tarjoamisesta ja 
päätöksenteosta sen mukaan kuin muualla 
laissa erikseen säädetään.

Sosiaalityötä voi opiskella 
– Helsingin yliopistossa,

– Itä-Suomen yliopistossa,

– Jyväskylän yliopistossa,

– Lapin yliopistossa,

– Tampereen yliopistossa ja

– Turun yliopistossa.

Aiemmin erikoissosiaalityöntekijän 
koulutus muodostui ammatillisesta 
lisensiaattitutkinnosta (120 op). Koulutus 
käynnistyi vuonna 2000. Vuodesta 
2016 alkaen erikoissosiaalityöntekijän 
koulutus on uudistunut. Uusimuotoisen 
erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen 
(70 op) voi suorittaa seuraavilla erikoisaloilla: 
– hyvinvointipalvelut,

– kuntouttava sosiaalityö,

– lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö ja

– rakenteellinen sosiaalityö. 
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5.2 Ammattikorkeakoulutus

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutus 
(AMK) johtaa sosionomi-, geronomi- tai 
kuntoutuksen ohjaaja -tutkintonimikkeisiin. 
Valvira voi myöntää tutkinnon suorittaneille 
oikeuden toimia laillistettuna sosionomina 
(AMK) tai geronomina (AMK). Sosiaalialan 
ammattikorkeakoulussa suoritettu 
tutkinto antaa valmiudet toimia 
sosiaalialan asiantuntija-, suunnittelu- ja 
kehittämistehtävissä. Heidän tehtävänsä 
kattavat sosiaalialan palvelutoiminnot, 
kasvatuksen, kuntoutuksen, 
neuvonnan, ohjauksen sekä asiakas- 
ja yhteisötyön (Ammattinetti 2016). 
Ammattikorkeakouluissa on mahdollista 
syventää ammatillista osaamista 
opiskelemalla sosiaalialan ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto. Jatkotutkinto 
syventää sosiaalialan johtamisessa ja 
kehittämisessä tarvittavia tietoja ja taitoja.

5.3 Ammattikoulutus

Sosiaalialan ammattikoulutuksen 
perustutkinto on yleisimmin sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto eli lähihoitajan 
tutkinto. Lähihoitajan ammattinimike on 
nimikesuojattu ammattinimike. (Valvira 2016)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 
(180 op) johtavaa koulutusta annetaan 
ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutus 
voidaan suorittaa peruskoulun tai 
ylioppilastutkinnon pohjalta.

Sosiaalialan aikuiskoulutusta 
järjestävät ammatilliset oppilaitokset ja 
ammattikorkeakoulut. Aikuissosiaalityön 
ammattitutkintoja ja muita 
aikuiskoulutuksena toteutettavia koulutuksia 
ovat
– asioimistulkin ammattitutkinto,

– hyvinvointivalmentajan koulutus,

– kehitysvamma-alan ammattitutkinto,

– kotityöpalvelujen ammattitutkinto,

– lähiesimiestyön ammattitutkinto,

– päihdetyön ammattitutkinto,

– romanikulttuurin ohjaajan 
ammattitutkinto ja

– tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto, hyvinvointiteknologian 
osaamisala.
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Sales

1st Qtr 2nd Qtr

Sosiaalialan työvoima
Sosiaalialan työvoimaa, koulutusta ja 
keskeisiä ammattiryhmiä kuvataan 
Opetushallinnon tilastopalvelusta saaduin 
tiedoin. Tilastoista on poimittu sosiaali- 
ja terveysalan työlliset, jotka sisältyvät 
Tilastokeskuksen toimialaluokkiin  
(87202, 87203, 87204, 87909, 88991, 
88992, 88993 ja 88999). 

6.1 Aikuissosiaalityön työlliset

Sosiaali- ja terveysalan työn työllisten osuus 
vuonna 2013 oli 16 % kaikista työllisistä, 
yhteensä 362 088 työllistä. Sosiaali- ja 
terveysalan työ on kolmanneksi suurin 
työllistymisen aloista palvelutyön (531 562) 
ja teollisen työn jälkeen (382 720). 

Aikuissosiaalityön työllisten osuus sosiaali- 
ja terveysalan työllisistä on 5 %.  

Työlliset Lkm

Sosiaali- ja terveysalan työ

Perus- ja lähihoitajat 1 778

Sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat 2 225

Lääkärit ja muut terveydenhuollon asiantuntijat 82

Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat 11 333

Sosiaalialan erityisasiantuntijat 4 440

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat 793

Yhteensä 20 651

5 %

Aikuissosiaalityön 
työllisten osuus 
kaikista sosiaali- ja 
terveysalan 
työllisistä 

Taulukko 7. Sosiaali- ja terveysalan työlliset ammattiryhmittäin.

80 % työllisistä työskentelee sosiaalialan työntekijöiden ja ohjaajien, sosiaalialan 
erityisasiantuntijoiden tai sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien ammattiryhmissä.

Kuva 1. Aikuissosiaalityön työlliset valittujen 
toimialaluokkien perusteella.

Tilastokeskuksen toimialat:

87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut
87203 Päihdeongelmaisten laitokset
87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut
87909 Muut laitokset ja asumispalvelut
88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja  
           vammaisille
88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille 
           ja vammaisille
88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus
88999 Muut muualla luokittelemattomat 
           sosiaalihuollon avopalvelut
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Aikuissosiaalityön toimialojen työllisistä yli kolmannes eli 37 % työskentelee Uudellamaalla. 
Maakuntien 18–70-vuotiaaseen väestöön nähden keskimäärin yhtä työllistä kohden on 180 
asukasta. Väestömäärään suhteutettuna Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa 
ja Pohjois-Savossa on suhteessa eniten aikuissosiaalialan työllisiä (kuva 2). Alueelliset erot 
selittynevät sosioekonomisilla tekijöillä, mutta myös väestömäärällä voi olla merkitystä 
aikuissosiaalityön työllisten tarpeeseen. Tilastot ovat vuodelta 2013. 
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Kuva 2. Aikuissosiaalityön työllisten lukumäärä suhteessa väestön määrään maakunnittain. 

   Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.
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Aikaisemmat selvitykset osaamistarpeista
Sosiaalialan osaamistarpeita on 
arvioitu aiemmin laajassa SOTENNA-
hankkeessa (Vuorensyrjä ym., 2006) ja 
lasten päivähoidon ja perhetyön sekä 
vanhuspalveluiden osalta Opetushallituksen 
VOSE-projektissa. Taustaselvityksen kirjoitus 
ajoittuu ajankohtaan, jolloin sosiaali- ja 
terveydenhuollon osaamistarpeita ja niiden 
turvaamista sosiaali- ja terveydenhuollon 
murroksessa tutkiva COPE-hanke on juuri 
käynnistynyt. COPE-hankkeen rahoittajana 
toimii Suomen Akatemian Strategisen 
tutkimuksen neuvosto. (COPE 2016)

SOTENNA-hankkeen taustalla oli huoli 
sosiaalialan tulevaisuudesta ja erityisesti 
koulutetun työvoiman riittävyydestä sekä 
alan koulutetun työvoiman ja osaamisen 
tarkoituksenmukaisesta kohdentumisesta. 
Hankkeen ennakointijakso ulottui 
vuoteen 2015. Tarkastelu kohdennettiin 
sosiaalialan yleisimpiin koulutuksiin eli 
yliopistokoulutuksen (YTM tai VTM), 
ammattikorkeakoulutuksen (sosionomi, 
AMK) ja toisen asteen ammattikoulutuksen 
(lähihoitaja) ennakointiin. 

SOTENNA-hankkeen tarkastelunäkökulma 
oli yhteiskunnallinen, ja hankkeessa 
tarkasteltiin myös tutkimuksen 
toteutusaikana havaittuja muutoksia. Yksi 
keskeisimmistä sosiaalialaa koskevista 
havainnoista oli alan käsittely osana 
laajempia määrittelyitä, kuten sosiaali- 
ja terveysalaa tai yhteiskunnallista 
alaa. Hankkeen tutkijat nostivat 
esille havaitsemiaan sosiaalialan 
ammattien osaamistarpeisiin vaikuttavia 
muutostrendejä, kuten yrittäjyyden 
arvostuksen lisääntymisen ja teknologisen 
kehityksen. Sosiaalialan työn sisällön 
osalta merkittäviä tutkijoiden esille 
nostamia muutoksia olivat mm. päihde- ja 
mielenterveysongelmien yleistyminen, 
oppimisvaikeuksien lisääntyminen ja 
ongelmien monimutkaistuminen. Erityisesti 

päihde- ja mielenterveysongelmien havaittiin 
jo SOTENNA-hankkeen aikana yleistyvän 
voimakkaasti ja koskettavan hyvin suurelta 
osin sosiaalialan asiakastyötä. Hankkeessa 
ei tarkasteltu syvemmin sosiaalisten 
ongelmien ilmiöitä ja muutostrendejä. 
Tärkeimpiä sosiaalialan taitoina nähtiin 
korostuvan vuorovaikutustaidot, kuten tiimi- 
ja yhteistyötaidot sekä asiakaspalvelutaidot.

Sosiaalialan toisen asteen ammatillinen 
tutkinto on lähihoitaja. Valtioneuvoston 
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
antamassa asetuksessa (153/2016) on 
säädetty, että lähihoitaja, kodinhoitaja 
ja kehitysvammaistenhoitaja ovat 
nimikesuojattuja sosiaalihuollon 
ammattinimikkeitä. Vuorensyrjä 
(2006) käsitteli SOTENNA-hankkeen 
loppuraportissa lähihoitajien osaamistarpeita 
ja työvoimatilannetta. Lähihoitajien 
keskeisimpinä osaamistarpeina raportoitiin 
perushoidon ja perushoivan taidot, 
elinkaariajattelu ja vuorovaikutustaidot. 
Nouseviksi osaamistarpeiksi lähihoitajan 
työssä nousivat SOTENNA-hankkeessa 
muun muassa

– tietoteknologiataidot,

– työn kehittämisen, arkisten innovaatioiden 
ja ongelmanratkaisun taidot työn arjessa 
sekä

– yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen 
liittyvät taidot.

Väistyviä ja vähenevän kysynnän 
osaamistarpeiksi tunnistettiin muun muassa 
– yksityiskohtien ulkoa opettelu oppimaan 

oppimisen ja tiedonhankintataitojen 
vastakohtana,

– erikoistuminen laaja-alaisuuden 
vastakohtana sekä

– puolesta tekeminen kuntoutuksen ja 
kuntouttavan työotteen vastakohtana.
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Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoja 
ovat sosionomi (AMK ja ylempi 
AMK), sosionomi (AMK)-diakoni 
ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). 
Vanhustyöhön erikoistuneiden 
ammattikorkeakoulututkinnon 
tutkintonimike on geronomi (AMK). 
Ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneet sosiaalialan ammattilaiset 
voivat toimia esimerkiksi sosiaalialan 
ohjaus- ja kasvatustehtävissä tai 
sosiaalialan palveluyksiköiden johto- ja 
esimiestehtävissä. Bergman (2006)  
käsitteli SOTENNA-hankkeen 
loppuraportissa sosiaalialan 
ammattikorkeakoulutuksen saaneiden 
sosiaalialan ammattilaisten työllisyyttä ja 
osaamista. Ammattikorkeakoulutuksen 
tavoitteissa valmistuneilta edellytettäviä 
taitoja ja osaamista olisivat 

– tiedonhankinnan taidot,

– joustavuus,

– laaja-alainen osaaminen,

– valmius kehittää ammattialaa ja 
omaa työtä,

– asiakastyötaidot,

– taidot ja menetelmät toimia yksilöiden, 
ryhmien ja yhteisöjen kanssa,

– ohjaamis-, opettamis- ja johtamistaidot,

– kehittämis- ja tutkimustaidot,

– ongelmien tunnistamis- ja 
jäsentämistaidot,

– sosiaalisten oikeuksien, tuki- ja 
palvelujärjestelmien, yksityisen ja 
kolmannen sektorin mahdollisuuksien 
tunnistamisen taidot sekä

– vuorovaikutustaidot.

Yhteenvedossaan Bergman havaitsi 
ammattikorkeakoulutuksen saaneiden 
sosiaalialan ammattilaisten kokevan 
tarvitsevansa työssään erityisesti 
taitoja ymmärtää asiakkaan pahaa oloa 
ja ongelmien taustoja sekä ryhmiin ja 
yhteisöihin liittyvää osaamista. Monet 
ammattikorkeakoulutuksen saaneiden 
sosiaalialan ammattilaisten osaamistarpeet 
liittyivät Bergmanin tutkimuksessa 
työssä opittaviin vuorovaikutustaitoihin 
ja kykyyn etsiä käytännön työtilanteiden 
kannalta olennaista tietoa. Kyky 
ymmärtää yksilöihin ja ryhmiin liittyviä 
prosesseja erilaisissa konteksteissa sekä 
prosessien kytkeytymistä toisiinsa ovat 
ammattikorkeakoulutuksen saaneiden 
työtehtävien kannalta olennaisia taitoja. 
Myös työyhteisössä toimimisen taidot 
ovat tärkeitä osaamisvaateita etenkin 
tulevaisuudessa, kun sosiaalialan työ 
edellyttää entistä vahvempaa monialaista 
yhteistyötä ja verkostojen hyödyntämistä.

Sosiaalityön korkeakoulutus (YTM, VTM) 
antaa kelpoisuuden sosiaalityöntekijän 
tehtäviin. Sosiaalityöntekijät toimivat 
useimmiten sosiaalialan johto-, asiantuntija- 
ja konsultointitehtävissä. Yleisesti 
sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessien 
suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. 
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Sosiaalityöntekijöiden osaamistarpeet 
noudattavat suurelta osin muita alalla 
tarvittavia taitoja. Vuorovaikutustaidot, 
empatiakyky, työelämätaidot ja kyky 
ymmärtää prosesseja ja niiden yhteyksiä 
ovat keskeisiä ammatissa pärjäämisen 
taitoja. Sosiaalityöntekijältä vaaditaan 
ymmärrystä sosiaalityön yhteiskunnallisista 
yhteyksistä, palvelujärjestelmästä ja alalla 
tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. 
Sosiaalityöntekijän ammatissa ovat 
tärkeitä erityisesti ammattieettiset arvot ja 
niiden implementointi käytännön työhön, 
sosiaalityön menetelmällinen osaaminen 
ja tutkimukselliset valmiudet arvioida 
palvelujärjestelmää, asiakasprosesseja ja 
yhteiskunnallisia ilmiöitä. (Kemppainen, 
2006)

Horsman (2004) mukaan 
sosiaalityöntekijöiden osaamistarpeita ovat 

– yksilötyön taidot, 

– hyvinvointipoliittisen suunnittelu ja 
rakenteellisen työn taidot, 

– tutkimustaidot,

– ongelmanratkaisutaidot,

– lain soveltamisen taidot,

– taloudelliset taidot,

– arviointitaidot, 

– menetelmien soveltamisen ja 
kehittämisen taidot, 

– tiedon tuottamisen taidot, 

– henkilöstöhallintotaidot, 

– taloushallintotaidot,

– monikulttuurisen työn taidot, 

– neuvottelutaidot ja

– kriisityön taidot.

Vastaavasti sosiaaliohjauksessa 
eli sosionomi (AMK)-koulutuksen 
pätevöittämissä tehtävissä tarvittavia 
osaamistarpeita ovat Horsman mukaan 

– kasvatuksen ja opetuksen taidot, 

– ohjaustaidot,

– organisointitaidot, 

– puheeksi ottamisen taito, 

– havainnointitaidot, 

– taito toimia itsenäisesti, 

– tilannearviointitaito sekä

– taito työskennellä asiakkaan maaperällä. 

Kokonaisuutena sosiaalialalla tarvittavina 
osaamisalueina tehtävästä riippumatta 
nousevat vuorovaikutustaitojen merkitys 
ja kyky ymmärtää asiakkaiden ongelmia ja 
niiden taustoja. Työtehtävät ovat vaihtelevia 
ja edellyttävät kykyä toimia itsenäisesti, olipa 
kysymys palveluiden suunnittelusta tai  
hoito- ja ohjaustehtävistä. Sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden kelpoisuudesta  
annettujen säädösten muutoksia  
osaamistarpeisiin on vaikea ennakoida,  
mutta lainsäädäntö todennäköisesti  
ainakin selkiyttää sosiaalihuollon ammattien 
tehtävänkuvia ja työnjakoa. Siten  
osaamistarpeiden ennakointi eri  
koulutusasteilla voi helpottua, mikäli  
työnjakoa voidaan kehittää työpaikoilla 
lainsäädännön mukaiseksi. Silloin  
sosiaalityöntekijöiden vastuualueena olisi 
prosessien suunnittelu ja organisointi sekä 
tulosten arviointi, sosionomit (AMK)  
vastaisivat sosiaalihuollon ohjaus- ja  
neuvontatyöstä ja lähihoitajat hoiva- ja  
huolenpitotyöstä (Horsma 2004).  
Osaamistarpeiden ennakointi ja niiden 
huomiointi koulutuksen suunnitteluissa voisi 
siten noudattaa edellä mainittuja painotuksia.
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SOTENNA-hankkeessa tehdyssä  
sosiaalityöntekijöiden työtä ja osaamistarpeita 
koskevassa ennakointityössä (Kemppainen,  
2006) arvioitiin sosiaalityöntekijän työn  
kehittyvän tulevaisuudessa asiantuntijatyön  
suuntaan ja edellyttävän entistä  
monimutkaisempien asioiden hahmotus- ja 
ongelmanratkaisukykyä. Kyseisessä  
hankkeessa sosiaalityöntekijän työssä  
ennakoitiin vaadittavan vuorovaikutustaitoja  
ja osaamista

– johtamisesta,

– lainsäännöstä,

– sosiaalitaloudesta,

– teknologiasta,

– sosiaalityön työmenetelmistä,

– yhteisötyöstä,

– rakenteellisesta sosiaalityötä,

– gerontologisesta sosiaalityöstä ja

– hyvinvointiteknologiasta.

Vaikka SOTENNA-hanke on toteutettu 
jo 2000-luvun alkupuolella, eivät 
aikuissosiaalityössä ennakoitavat 
osaamistarpeet näytä muuttuneen 
merkittävästi. Foredatan toteuttamassa 
työpaikkailmoitusanalyysissä (Andolin 
ym. 2016) tunnistettiin aikuissosiaalityön 
olevan suurelta osin asiantuntijatyötä, 
jossa keskeisinä osaamistarpeina 
tunnistettiin soveltuvan koulutuksen ohella 
vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot 
sekä mielenterveystyön osaaminen. 
Työpaikkailmoitusanalyysin perusteella 
voidaan todeta alan olevan edelleen 
vuorovaikutussuhteisiin perustuva 
asiantuntija-ala, joka edellyttää 
tiedonhankintataitoja ja kykyä tulla toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa sekä ymmärtää 
sosiaalisten ilmiöiden moninaisuutta ja 
niiden syy-seuraussuhteita.
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Aikuissosiaalialan työtehtävät ja osaaminen
Andolinin ym. (2016) laatiman 
työpaikkailmoitusanalyysin (liite 1) mukaan 
aikuissosiaalityön keskeisiä osaamistarpeita 
ovat olleet työnantajien näkemysten 
mukaan mielenterveystyön osaaminen, 
vuorovaikutustaidot ja verkostoitumistaidot. 
Koulutusvaatimuksiin liittyviä mainintoja 
oli merkittävästi, mikä kertoo alan eri 
ammattinimikkeisiin kohdistuvasta 
vahvasta säätelystä. Työpaikkailmoituksissa 
myös savuttomuus nousi keskeisenä 
tekijänä rekrytoitavaan kohdistuvana 
vaatimuksena. Tämä selittyy sillä, että suuri 
osa kuntatyönantajista on julistautunut 
savuttomaksi työpaikaksi.

Ala on edelleen työvoimavaltainen, eikä 
esimerkiksi digitalisaation eteneminen ole 
muuttanut osaamistarpeita merkittävästi. 
Hyvinvointiteknologian edistyminen 
vaikuttanee kuitenkin osaamistarpeisiin 
tulevaisuudessa, mutta edelleen voidaan 
ennakoida aikuissosiaalityön kentän 
keskittyvän vuorovaikutussuhteeseen 
perustuvaan palveluun, jota ei voida 
automatisoida. Rutiininomaiset työtehtävät 
ja normeihin perustuvat toimenpiteet, 
jotka eivät edellytä harkintaa, voidaan 
toki automatisoida. Esimerkkinä tämän 
kaltaisesta tehtävästä voi olla säännöllinen 
toimeentulotuki asiakkaan elämäntilanteen 
pysyessä muuttumattomana pitkiä aikoja. 
Sen sijaan suurin osa aikuissosiaalialan 
työtehtävistä muodostuu tapauskohtaisesta 
harkinnasta ja asiakkaiden elämäntilanteiden 
arvioinnista, joiden automatisoiminen on 
mahdotonta. 

Osaamistarpeita kartoittavan 
haastatteluaineiston (C&Q Systems, 
2016) perusteella organisaatioiden 
haastatteluhetkellä esiin nostamat 
osaamistarpeet painottuivat 
yhteistyötaitoihin ja kykyyn toimia erilaisissa 
verkostoissa. Tämä koski sekä taitoja toimia 
moniammatillisissa ryhmissä että kykyä 
huomioida asiakkaan verkostot, kuten 
perhesuhteet. Taulukosta 8 havaitaan, että 
nykyisistä osaamistarpeista kysyttäessä 
yhteistyöhön ja verkostoihin liittyviä 
mainintoja oli eniten. Esiin nostettujen 
osaamistarpeiden joukossa on varsin vähän 
asiakastyöhön liittyviä osaamistarpeita. 
Palvelualttius ja asiakaspalvelutaidot sekä 
kuntouttavan työotteen osaaminen olivat 
yleisimmin esiin nostettuja asiakastyöhön 
liittyviä osaamistarpeita.
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Osaamisalue Henkilöiden lkm Organisaatioiden lkm

Yhteistyökykyisyys, yhteistyötaidot 1 631 78

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot 1 537 50

Omaisten, läheisten, perheen huomiointi ja 
yhteistyötaidot heidän kanssaan

1 575 38

Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 694 37

Oman työn laadun hllinta, arviointi, 
seuranta ja kehittäminen

483 37

Verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen 326 36

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot,  
ICT-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien 
käyttötaidot

711 35

Kuntouttavan työotteen osaaminen, 
motivointi, kannustus ym.

901 34

Työaikasuunnitteluun liittyvä osaaminen 167 28

Hankintaosaaminen, ostotoiminnan ja 
hankintaprosessien hallinta

102 28

Henkilöstöhallintoon, työsuhdeasioihin 
liittyvä osaaminen

78 25

Ryhmänohjaustaidot, ryhmänhallintataidot 387 24

Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, 
omatoimisuus, itseohjautuvuus

716 22

Viriketoimintaan liittyvä osaaminen 255 21

Talousosaaminen, talouden hallintaan 
liittyvät tiedot ja taidot

82 21

Rekrytointisaaminen, henkilöstön 
rekrytointiprosessin hallinta

63 21

Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen 
liittyvä osaaminen

377 20

Yhteistyö ja verkostoituminen välittömien, 
oman alan sidosryhmien kanssa

167 20

Neuvonta-, opastus- ja ohjaustaidot 125 20

Moniammatillinen yhteistyöosaaminen, yhteistyö 
organisaaion eri ammattilaisten kanssa

312 18

Taulukko 8. Organisaatioiden määrän mukaan 20 eniten mainintoja haastatteluissa keränneet nykyiset 
osaamistarpeet. ¹¹

¹¹ Taulukoissa 8–10 Organisaatioiden lkm -sarakkeessa on esitetty kyseisen osaamistarpeen esiin 
nostaneiden organisaatioiden lukumäärä. Henkilöiden lkm -sarakkeessa on esitetty osaamistarpeen esiin 
nostaneiden organisaatioiden henkilöstön kokonaismäärä.



Osaamisalue Henkilöt Organisaatiot

Aggressiivisten, haastavasti käyttäytyvien 
asiakkaiden kohtaamistaidot

417 15

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot,  
ICT-perustaidot, yleisimpien työvälineohjelmien 
käyttötaidot

300 12

Kuntouttavan työotteen osaaminen, motivointi, 
kannustus ym.

209 7

Päihdetietous, tietous eri päihteistä 
(alkoholi, huumeet, lääkkeet jne.)

33 5

Asiakastyöhön liittyviä osaamistarpeita 
selventää koonti haastatteluissa esiin 
nostetuista välittömistä lisäosaamistarpeista 
(taulukko 9). Asiakastyöhön liittyvät 
lisäosaamistarpeet näyttivät painottuvan 

mielenterveys- ja päihdeongelmiin 
kytkeytyvien taitojen hallitsemiseen. Lisäksi 
välittömät lisäosaamistarpeet liittyivät tieto- 
ja viestintätekniikan perustaitoihin. 

Taulukossa 10 on esitetty enemmän 
kuin viiden organisaation esiin nostamat 
tulevaisuuden osaamistarpeet. 
Haastatteluissa mainitut tulevaisuuden 
osaamistarpeet eivät poikkea merkittävästi 
nykyisistä osaamistarpeista tai välittömiksi 
lisäosaamistarpeiksi tunnistetuista 
osaamisalueista. Vuorovaikutustaitojen 
ja verkostoitumistaitojen nähtiin olevan 
tulevaisuudessa edelleen keskeisiä 
osaamistarpeita. Asiakastyöhön liittyvät 
ennakoitavat osaamistarpeet olivat 

käytännössä samoja kuin nykyisetkin 
osaamistarpeet, asiakaslähtöinen 
toimintatapa ja kuntouttavan työotteen 
osaaminen. Tietoteknisten valmiuksien 
ylläpito ja kehittäminen näyttäisivät olevan 
tärkeitä aikuissosiaalityössä tarvittavia 
taitoja tulevaisuudessa. Varsinaisesti 
työn sisältöön liittyvät osaamistarpeet 
painottuvat enimmäkseen asiakkaiden 
kokonaistilanteen ymmärtämiseen, päihde- 
ja mielenterveysongelmiin ja osittain myös 
kulttuurien moninaistumiseen.

Taulukko 9. Välitön lisäosaamistarve.
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Taulukko 10. Enemmän kuin viiden organisaation esiin nostamat tulevaisuuden osaamistarpeet.

Osaamisalue Organisaatioiden lkm

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaidot 17

Yhteistyökykyisyys ja yhteistyötaidot 16

Kuntouttavan työotteen osaaminen, motivointi, kannustus ym. 15

Asiakaslähtöinen toimintatapa, asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen, 
tarpeiden ja odotusten tunnistus

15

Palvelualttius, asiakaspalvelutaidot 14

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, itsensä kehittämishalu, 
ajan tasalla itsensä pitäminen

14

Esimiestaidot, kyky toimia esimiehenä 13

Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, ICT-perustaidot, 
yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaidot

11

Työnlaadun hallinta, laatuajattelu, laatutietoisuus 10

Verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen 10

Tietotekniikan kehityksessä mukana pysyminen,
uusien ohjelmistojen ja teknologioiden omaksuminen

8

Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen 8

Mielenterveystyön perustietous 8

Päihdetietous, tietous eri päihteistä (alkoholi, huumeet, lääkkeet jne.) 8

Ennakoiva ajattelu- ja toimintatapa, 
tulevaisuuden kehitystrendien seuraaminen

8

Aggressiivisten, haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamistaidot 8

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaaminen 8

Ravitsemustietous, ravitsemuksen perusteiden tuntemus, 
ravitsemussuositusten hallinta

7

Kilpailuttamiseen liittyvä osaaminen, tarjouspyyntömenettelyjen hallinta 7

Monikulttuurisuustaidot, eri kulttuuritaustoihin, uskontoihin, 
työkulttuuriin ym. liittyvä tietous

7

Muutosvalmius, muutoksen sietokyky 7

Moniosaaja, monitaitoisuus, työn monialainen hallinta 7

Innovatiivisuus, luovuus, ideointikyky 7

Omaisten, läheisten, perheen huomiointi ja yhteistyötaidot heidän kanssaan 6

Mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvä osaaminen 6

Liiketoimintaosaaminen, hallinto- ja talousosaaminen 6

Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus 6



Johtopäätökset
Tässä taustaselvityksessä on tarkasteltu 
aikuissosiaalityötä toimialana ja alan 
ammattilaisiin kohdistuvia osaamistarpeita. 
Tarkastelussa aikuissosiaalityö määriteltiin 
sosiaalialan ehkäiseväksi ja korjaavaksi 
työksi, jonka pääasiallisena asiakasryhmänä 
on työikäinen väestö. Aikuissosiaalityön 
osaamistarpeiden tarkastelussa huomioitiin 
ehkäisevän ja elämänhallintaa tukevan 
sosiaalityön osaaminen sekä sosiaalisessa 
kuntoutuksessa tarvittava osaaminen. 
Tässä taustaselvityksessä ei tarkasteltu 
yksittäisten asiakasryhmien, kuten 
vammaisten ja vanhusten tai lasten 
ja lapsiperheiden sosiaalipalveluita. 
Tilastollisessa tarkastelussa rajaukset voitiin 
toteuttaa Tilastokeskuksen toimialaluokitusta  
(TOL 2008) noudattaen. Sen sijaan joiltakin 
osin tausta-aineistossa aikuissosiaalityön 
erottaminen sosiaalialasta yleisemmin oli 
hankalampaa. Osittain taustaselvityksen 
havainnot koskevat sosiaalialaa yleisesti.

Aikuissosiaalityön toimintaympäristö 
on käynnissä olevan sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenneuudistuksen 
johdosta suuressa murrosvaiheessa. 
Sosiaalityö on painottunut vahvasti 
kuntasektorin ja järjestöjen 
toteuttamaksi toiminnaksi, mutta 
erityisesti valinnanvapauden lisäämistä 
tavoittelevat pyrkimykset ovat 
vahvistaneet yksityissektorin merkitystä 
sosiaalipalveluiden tuottajana. 

Vuonna 2016 voimaan tullut sosiaalihuollon 
ammattihenkilölaki (817/2015) määrittelee 
aiempaa yksiselitteisemmin sosiaalialan 
työtehtäviä. Lain voimaantulon myötä 
laillistettujen ammattihenkilöiden, eli 
sosiaalityöntekijän, sosionomin (AMK) ja 
geronomin (AMK), ammateissa ei voi toimia 
muu kuin Valviran laillistama ammattihenkilö. 
Lisäksi sosiaalityön ammatillinen 
johtaminen sekä sosiaalihuollon palvelujen 
antaminen ja päätöksenteko on määritelty 
sosiaalityöntekijän velvollisuudeksi. 
Myös välittömässä ohjaustyössä 
toimivien ammattihenkilöiden asemaa 
on selkeytetty, ja Valvira voi myöntää 
sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon 
suorittaneille alan ammattilaisille 
nimikesuojatun ammattinimikkeen 
käyttöoikeuden lähihoitajan, kodinhoitajan ja 
kehitysvammaistenhoitajan ammatteihin.

Merkittävä osa aikuissosiaalityötä kytkeytyy 
mielenterveys- ja päihdeongelmiin. 
Asiakasmäärien muutoksista voitiin tulkita, 
että erityisesti mielenterveysongelmien 
ymmärtämiseen ja kuntouttavaan 
työotteeseen kohdistuu kasvavia 
osaamistarpeita. Päihteisiin liittyvät 
asiakasmäärät näyttivät tilastojen 
perusteella olevan laskussa ja vastaavasti 
mielenterveyssyistä palveluihin 
hakeutuneiden määrä nousussa. Julkisen 
tilastotiedon perusteella ei voida todentaa 
palveluiden ristikkäiskäyttöä. 
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Aikuissosiaalityö näyttäisi 
painottuvan enenevässä määrin 
mielenterveyspalveluihin, vaikkakin 
päihdeosaamiselle on edelleen suuri tarve. 
Maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien 
palvelut eivät nousseet merkittävästi 
esille osaamistarpeiden tarkastelussa, 
vaikka kulttuurien moninaistuminen 
tunnistettiinkin yhtenä osaamiseen 
vaikuttavana tekijänä mm. osaamistarpeiden 
haastatteluaineistossa.

Riippumatta alan rakenteiden 
tulevaisuudesta, aikuissosiaalityön 
työtehtävät tulevat jatkossakin olemaan 
suurelta osin asiantuntijatyötä, joka kokoaa 
tietoa asiakkaan elämäntilanteista, arvioi 
sosiaalisiin ongelmiin johtaneita syy-
seuraussuhteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja 
asiakkaan voimavarojen esiin saamiseksi. 
Osaamistarpeita arvioitaessa selvimpänä 
tarpeena sekä nykytilanteessa että 
tulevaisuudessa havaittiin kyvyt toimia 
moniammatillisissa verkostoissa ja 
ymmärtää asiakkaan elämään kuuluvien 
sidosryhmien merkityksiä sosiaalisten 
ongelmien ratkaisuissa. Asiakkaiden 
elämäntilanteiden kytkeytyessä 
monenlaisiin elämän osa-alueisiin, myös 
viranomaisverkostojen tuntemus ja 
verkostojen hyödyntämisen taidot ovat 
keskeisessä asemassa alan työtehtäviä. 
Alan osaamistarpeet määrittyvät jatkossakin 
sekä asiakkaiden palvelutarpeiden 
että ammattikohtaisesti määriteltävien 
kelpoisuusvaatimusten kautta.
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Johdanto 

Tämä selvitys on toteutettu Foredata Oy:n toimesta ja KPMG Oy Ab:n toimeksiannosta. Selvitys liittyy vuonna 

2016 tehtävään VOSE-ennakointihankkeeseen. KPMG toteuttaa Opetushallituksen tilauksesta 

osaamistarpeiden ennakointihankkeen sosiaalialalla. Tämä aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusanalyysi liittyy 

sosiaalialan taustaselvitykseen. 

Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten analyysi sisältää kokonaiskuvan tähän ryhmään kuuluvien yritysten ja 

työnantajien julkisten työpaikkailmoitusten luonteesta. Tässä selvityksessä esitellään työpaikkailmoitusten 

jakautuminen toimialoittain, eniten työpaikkailmoituksia julkaisseet työnantajat, ilmoitusten alueellinen 

jakauma sekä jakauma eri ammatteihin. Tekstianalyysin myötä ilmoituksissa esiintyneet osaamistarpeet 

luokitellaan eri osaamistarveryhmiin. 

Aikuissosiaalityön voisi määritellä suoraviivaisesti Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti ja sen 

jälkeen tarkastella näiden toimialojen työnantajien jättämiä työpaikkailmoituksia. Sen sijaan tässä 

selvityksessä on yhteistyössä tilaajan kanssa määritelty aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksia jättäneet 

työnantajat monisyisemmin. 

Taulukko 1. Tähän selvitykseen kuuluvat aikuissosiaalityön toimialat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 

mukaan. 

TOIMIALALUOKKA TOIMIALA 

87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 

87203 Päihdeongelmaisten laitokset 

87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut 

87909 Muut laitokset ja asumispalvelut 

88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 

88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille 

88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus 

88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut 

 

Näillä toimialoilla toimivien työnantajien työpaikkailmoitusten listauksesta on poistettu seuraavien ammattien 

työpaikkailmoitukset. 

 1341 Lastenhoidon johtajat, 2342 Lastentarhanopettajat sekä 5311 Lastenhoitotyöntekijät 

Lisäksi tämän selvityksen perusjoukkoon on yhdistetty joukko työpaikkailmoituksia näiden toimialojen 

ulkopuolelta. Tämä ilmoitusjoukko on poimittu Foredata Oy:n työpaikkailmoitustietokannasta 

toimialarajauksen sijaan tekstihaulla ja se koostuu työpaikkailmoituksista, joissa on mainittuna termi 

”aikuissosiaali”. 

Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten analyysin lähdeaineistona on käytetty julkisen työvälityksen te-

palvelut.fi -palvelussa (entinen mol.fi) ilmoitetut työpaikkailmoitukset aikavälillä 1.1.2013–30.9.2016. Tällä 

ajanjaksolla aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksia on edellä mainittujen rajausten jälkeen yhteensä 7552 

kappaletta. Näistä ilmoituksista 79,9 prosenttia (6036 kpl) on haettu toimiala- ja ammattirajausten avulla ja 

20,1 prosenttia (1516 kpl) sanahaulla haetusta erillisjoukosta. Saman ajanjakson aikana te-palvelut.fi -
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palvelussa ilmoitettiin kaiken kaikkiaan yhteensä yli 800 000 työpaikkailmoitusta. Aikuissosiaalityön 

ilmoituksia on kaikista ilmoituksista siis noin 0,9 prosenttia. 

Kuva 1. Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten perusjoukko tämän selvityksen puitteissa. 

 

 

Kuva 2. Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten kertymä kuukausittain. Tammikuu 2013 – syyskuu 2016. 

 

Eniten työpaikkailmoituksia on vuosittain ollut tammikuussa, pitkälti johtuen kesätyöpaikkojen ilmoittelusta. 

Ylipäätään työpaikkailmoittelu on hienokseltaan painottunut alkuvuoteen. Hiljaisinta aikaa ovat olleet kesä–

heinäkuut. 

Työpaikkailmoitusten määrän trendi on ollut hieman nouseva viime vuosien aikana. Kuluvan vuoden tammi–

syyskuussa on ollut enemmän aikuissosiaalityön ilmoituksia kuin aiemmin tarkastelujaksolla. Koko 

tarkastelujakson aikana tammi–syyskuun ilmoitusmäärä on indikoinut koko vuoden ilmoitusmäärää suurin 

piirtein samalla kertoimella. Tämä ennakoinee kasvua myös vuoden 2016 ilmoitusmäärissä vuositasolla. 
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Kuva 3. Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitukset koko vuosi ja tammi–syyskuu 2013–2016. (Vuoden 2016 

kokonaisilmoitusmäärä on arvio.) 

 

Työpaikkailmoitusten analysointitapa 

Työpaikkailmoitusten analyysi on suoritettu osittain Foredata Oy:n tekstianalyysityökalulla ja osittain Foredata 

Oy:n asiantuntijatyönä. Analyysitapa on sama kuin kaikissa aiempinakin vuosina Foredata Oy:n tekemissä ja 

VOSE-ennakointihankkeisiin tähtäävissä työpaikkailmoitusanalyyseissa. Tekstianalyysityökalun avulla 

työpaikkailmoitusten tekstistä on voitu poimia työnantajien toivomia osaamisia ja muita työelämän 

vaatimuksia. Tämän jälkeen osaamisia on yhdistelty ja luokiteltu erilaisiksi osaamiskokonaisuuksiksi.  

Analyysiprosessi lyhyesti: 

1. Valittujen aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten läpikäyminen tekstianalyysityökalulla ja 

ensimmäinen arvio työpaikkailmoituksissa eniten esiintyvistä sanoista ja samalla osaamisista sanojen 

esiintymistiheyden mukaan lajiteltuna. 

2. Sanojen läpikäyminen asiantuntijatyönä ja ”avainsanojen” muodostaminen. 

3. Avainsanojen hakeminen uudestaan ilmoituksista ottaen huomioon sanojen sijamuodot ja erilaiset 

esitystavat. 

4. Sanojen ryhmittely ja luokittelu osaamistarpeittain ja osaamistarveryhmittäin. 

Analyysin lopputuloksena työpaikkailmoituksissa esiintyvät osaamistarpeet saadaan jaoteltuna 

osaamistarveryhmittäin määrätietoineen. 

On huomattava, että tässä analyysissä kyetään tarkastelemaan vain ja ainoastaan julkisesti avoimeksi 

ilmoitettuja työpaikkailmoituksia, jotka on julkaistu työhallinnon te-palvelut.fi -palvelussa. On selvä, että alalla 

kuin alalla kaikkia avautuvia työpaikkoja ei päästetä julkiseen hakuun vaan rekrytointi hoidetaan muita 

kanavia pitkin. Muita kanavia ovat mm. sosiaalinen media (LinkedIn, Facebook, Twitter yms.), yksityiset 

työnvälityspalvelut, ”puskaradio” ja henkilökohtaiset suhteet. Piilotyöpaikkoja aukeaa monesti pitkälti 

työnhakijan oman aktiivisuuden avulla tilanteissa, joissa työnantaja ei välttämättä ole aiemmin edes ajatellut 

työllistävänsä lisää. Nykyisin erityisesti sosiaalisen median kautta välitettävien työpaikkojen määrän 

arvioidaan kasvavan jatkuvasti. On vaikea arvioida, miten aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten 
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julkaisukanavat eroavat tästä yleisestä trendistä. Toisaalta, mitä enemmän työ siirtyy yksityisiin yrityksiin, sitä 

vähemmän on virkasyitä, jotka pakottaisivat käyttämään julkisia ja muodollisia rekrytointikanavia. 

Tekstianalyysityökalu ei oletuksena tee eroa siinä, onko löydetty sana tarkalleen ottaen missä kohdassa 

työpaikkailmoitusta. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeä huomata, että tässä selvityksessä analysoidut sanat 

on käyty asiantuntijatyönä läpi selvittäen valittujen sanojen asiayhteys, jotta vältyttäisiin karkealta 

virheanalyysiltä. 

Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitukset 

Alueet 

Työpaikkailmoitusten aluejako kertoo toisaalta työpaikkojen keskittymisestä Uudellemaalle ja eteläisiin 

kasvukeskuksiin (taulukko 2) ja toisaalta, koska koko Suomi on kuitenkin edustettuna, että työsarkaa riittää 

jokaisessa paikassa, joissa on ihmisiä. 

Taulukko 2. Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten alueellinen jakautuminen (maakunnat)  

ALUE LKM OSUUS 
UUSIMAA 2948 39,0 % 

VARSINAIS-SUOMI 694 9,2 % 

PIRKANMAA 466 6,2 % 

SATAKUNTA 450 6,0 % 

KANTA-HÄME 443 5,9 % 

POHJOIS-POHJANMAA 400 5,3 % 

KESKI-SUOMI 325 4,3 % 

POHJOIS-KARJALA 281 3,7 % 

ETELÄ-POHJANMAA 269 3,6 % 

PÄIJÄT-HÄME 269 3,6 % 

POHJOIS-SAVO 199 2,6 % 

POHJANMAA 192 2,5 % 

ETELÄ-SAVO 181 2,4 % 

LAPPI 96 1,3 % 

KYMENLAAKSO 85 1,1 % 

ETELÄ-KARJALA 66 0,9 % 

KAINUU 51 0,7 % 

KESKI-POHJANMAA 39 0,5 % 

AHVENANMAA 5 0,1 % 

EI ALUETTA MERKITTYNÄ ILMOITUKSEEN 93 1,2 % 

YHTEENSÄ 7 552 100 % 

 

Ilmoitukset, joissa aluetta ei ole merkittynä ilmoitukseen ovat joko ulkomaille kohdistettuja 

työpaikkailmoituksia tai sitten aluetta ei vain ole mainittuna. Näitä ilmoituksia on 1,2 prosenttia kaikista 

ilmoituksista. Toisaalta niitä on kuitenkin miltei yhtä paljon kuin Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja 

Ahvenanmaalla yhteensä. 
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Toimialat 

Aikuissosiaalityön toimialojen työpaikkailmoitusten jakautuminen on kuvattu taulukossa 3.  Yli puolet (56 

prosenttia) aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksista on jätetty Muut muualla luokittelemattomat 

sosiaalihuollon avopalvelut -alalla toimivien työnantajien toimesta. Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 

mukaan tähän luokkaan kuuluu sosiaalihuollon avopalveluja järjestävien toimintayksiköiden toimintaa, kuten 

vapaaehtoistyötä, sosiaalista loma-, leiri-, virike-, harrastus- ja virkistystoimintaa, ulkomaalais- ja 

pakolaishuollon avopalveluita tai muuta aiemmin luokittelematonta sosiaalipalvelutoimintaa. Tähän kuuluvat 

myös muut sosiaalityön toimintayksiköt, joiden ammattihenkilöstö antaa ohjausta ja neuvontaa sekä selvittää 

sosiaalisia ongelmia. 

Tämän luokan yritysten ja muiden työnantajien tehtäviin kuuluu mm. avioliitto-, perhe- ja kasvatusneuvontaa, 

kodittomien ja muiden sosiaalisesti heikossa asemassa olevien palveluita sekä onnettomuuksien uhrien, 

pakolaisten ja siirtolaisten avustamista. 

Seuraavaksi suurin toimialaluokka on Julkinen yleishallinto, johon kohdistui noin 17 prosenttia 

työpaikkailmoituksista. Tähän luokkaan luokitellaan mm. valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnon 

toimielinten sekä kuntien, kuntainliittojen, kuntayhtymien ja muiden julkista yleishallinnollista tehtävää 

hoitavien toimielinten toimintaa. Tämän selvityksen osalta nämä työnantajat ovat lähinnä kuntia, kaupunkeja 

ja kuntayhtymiä. 

Taulukko 3. Aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksia jättäneiden työnantajien jakautuminen toimialoittain 

TOIMIALA LKM OSUUS 
* MUUT MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT SOSIAALIHUOLLON 
AVOPALVELUT 

4220 55,9 % 

JULKINEN YLEISHALLINTO 1246 16,5 % 

* KOTIPALVELUT MUILLE KUIN IKÄÄNTYNEILLE JA VAMMAISILLE 663 8,8 % 

* PÄIHDEONGELMAISTEN LAITOKSET 382 5,1 % 

* MIELENTERVEYSONGELMAISTEN ASUMISPALVELUT 347 4,6 % 

* PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA MUILLE KUIN IKÄÄNTYNEILLE JA VAMMAISILLE 258 3,4 % 

* MUUT LAITOKSET JA ASUMISPALVELUT 126 1,7 % 

TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITURVAN HALLINTO 59 0,8 % 

VARSINAISET SAIRAALAPALVELUT 49 0,6 % 

TERVEYSKESKUS- JA VASTAAVAT YLEISLÄÄKÄRIPALVELUT 31 0,4 % 

TYÖVOIMAN VUOKRAUS 21 0,3 % 

* AVOMUOTOINEN PÄIHDEKUNTOUTUS 21 0,3 % 

* PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUT  19 0,3 % 

MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT RAHOITUSPALVELUT (PL. VAKUUTUS- JA 
ELÄKEVAKUUTUSTOIMINTA) 

13 0,2 % 

LASTEN JA NUORTEN LAITOKSET JA AMMATILLINEN PERHEHOITO 12 0,2 % 

KORKEA-ASTEEN KOULUTUS YLIOPISTOISSA JA 
AMMATTIKORKEAKOULUISSA 

7 0,1 % 

MUU TERVEYSPALVELU 6 0,1 % 

MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT MUUT JÄRJESTÖT 5 0,1 % 

SEURAKUNNAT JA USKONNOLLISET JÄRJESTÖT 4 0,1 % 

KOULUTUSKESKUKSET 2 0,0 % 

ASUNTOJEN VUOKRAUS 1 0,0 % 
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IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUASUMINEN 1 0,0 % 

TUNTEMATON 59 0,8 % 

YHTEENSÄ 7 552 100 % 

 

Kaiken kaikkiaan aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksia on jätetty 22 toimialalla toimivan työnantajan 

toimesta. Lisäksi 59 kappaletta ilmoituksista on jätetty niin, että toimialakohta on jäänyt tuntemattomaksi 

(nämä ilmoitukset poimittiin perusjoukkoon sanahaun avulla).  Taulukoon on merkitty tähdellä (*) ne 

toimialat, jotka kuuluvat perusjoukon määritelmässä varsinaisiin aikuissosiaalityön toimialoihin. 

Työnantajat 

Yhteensä 520 yritystä tai työnantajaa on julkaissut ainakin yhden työpaikkailmoituksen selvityksessä 

määritellyllä aikavälillä eli 1.1.2013–30.9.2016. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet työnantajat on 

listattu taulukossa 4. 

Taulukko 4. Eniten työpaikkailmoituksia ilmoittaneet työnantajat (yli 100 ilmoitusta) 

YRITYS LKM 

MIKEVA OY 960 

ETEVA KUNTAYHTYMÄ 676 

TURUN SEUDUN LIHASTAUTIYHDISTYS R.Y. 420 

NELJÄ ASTETTA OY 317 

AKSON GROUP OY 235 

FOLKHÄLSAN SYD AB 192 

ESPOON KAUPUNKI 169 

KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS R.Y. 149 

A-KLINIKKASÄÄTIÖ 140 

SUOMEN UNICEF RY, FINLANDS UNICEF RF 136 

LINDAN KOTIPALVELU OY 130 

VANTAAN KAUPUNKI 124 

JUHTA OY 106 

 

Eniten työpaikkoja ilmoittaneiden työnantajien listan kärjessä on Mikeva Oy, joka on valtakunnallisesti toimiva 

sosiaali- ja terveysalan yritys. Se tuottaa kuntouttavia ja terapeuttisia palveluita asumispalveluyksiköissä sekä 

asiakkaiden luona. Yritys toimii yli 60 paikkakunnalla ja yli 100 yksikössä ympäri Suomea. 

Listalla kolmantena sijaitseva Turun seudun lihastautiyhdistys r.y:n työpaikkailmoitusten määrä selittyy 

pääosin sen fasilitointiroolilla Avustajakeskus.fi -sivustolla, jonka kautta välitetään koulutettuja avustajia 

liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä muistisairaille eri tarpeisiin ja lisäksi tukihenkilöitä. 

Ilmoitusten keskiarvo per työnantaja on hieman alle 15 ilmoitusta. Mediaani sen sijaan on 4 ilmoitusta. 38 

prosenttia työnantajista, eli yhteensä 197 työnantajaa on julkaissut selvityksessä tarkastellulla aikavälillä 1–2 

ilmoitusta. 

Tämän selvityksen työpaikkailmoitusten työnantajana on 180 osakeyhtiömuotoista yritystä. Näiden yritysten 

ilmoituksia on yhteensä 3166 kappaletta. Tämä on ilmoitusten kokonaismäärästä 42 prosenttia. 
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Aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksia on ilmoittanut yhteensä 144 kuntaa, kaupunkia ja kuntayhtymää. 

Näitä ilmoituksia on yhteensä 2098 kappaletta, eli 28 prosenttia ilmoituksista. 

Joka neljäs (26 prosenttia) aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksen jättäneistä työnantajista on rekisteröity 

yhdistys. Työntekijää etsiviä yhdistyksiä on yhteensä 134 kappaletta. Yhdistysten jättämiä 

työpaikkailmoituksia on yhteensä noin 1400 kappaletta, eli noin 19 prosenttia kaikista aikuissosiaalityön 

työpaikkailmoituksista. 

Aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksia jättäneitä säätiöitä on 30 kappaletta. Säätiöiden työpaikkailmoituksia 

on yhteensä 570 kappaletta, mikä on 7,5 prosenttia kokonaismäärästä. 

Aineistosta poimituista työnantajista 32 on joko muita tai tuntemattomia työnantajia.  

Ammatit 

Aikuissosiaalialan työpaikkailmoituksia on jätetty kaikkiin muihin pääammattiluokkiin paitsi 

sotilasammatteihin. On erittäin helppo huomata, että suurin osa ilmoituksista on asiantuntija- tai 

erityisasiantuntijatason työtä. Nämä kaksi pääluokkaa kattavat melkein 2/3 (65 prosenttia) kaikista 

ilmoituksista. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiluokka on seuraavaksi merkittävin. Sen osuus 

ilmoituksista on 23 prosenttia. 

Kuva 4. Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitukset pääammattiluokittain 

 

Edellä mainittujen kolmen kärjen jälkeen muut pääammattiluokat ovat selvässä vähemmistössä. Muut 

työntekijät -luokat osuus on noin 7 prosenttia ja johtajien hieman alle 4 prosenttia. 

Pääluokkatarkastelun sijaan kiinnostavampaa on kuitenkin tutkia, miten ilmoitukset ovat jakautuneet 

tarkemmalla tasolla. Ammattien nelinumerotason tarkastelu toki osoittaa, että pääluokkien mukaisesti eniten 

ilmoituksia on selvästi kohdistettu vaativiin asiantuntija-ammatteihin (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Eniten työpaikkailmoituksia aikuissosiaalityössä, ammattijakauma (top 20) 

 AMMATTI LKM 

1. SOSIAALIALAN OHJAAJAT JA NEUVOJAT YM. 1887 

2. SOSIAALITYÖN ERITYISASIANTUNTIJAT 1318 

3. LÄHIHOITAJAT 750 

4. KODINHOITAJAT (KOTIPALVELUTOIMINTA) 699 

5. SAIRAANHOITAJAT YM. 674 

6. TOIMISTO- JA LAITOSSIIVOOJAT YM. 223 

7. OHJAAJAT JA TUOTTAJAT 162 

8. LAINOPILLISET AVUSTAJAT JA JÄRJESTÖALAN ASIANTUNTIJAT 126 

9. MUUT LUOKITTELEMATTOMAT TERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJAT 122 

10. SOSIAALIHUOLLON JOHTAJAT 106 

11. KOTIAPULAISET JA -SIIVOOJAT 103 

12. RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖNTEKIJÄT 87 

13. AVUSTAVAT KEITTIÖTYÖNTEKIJÄT 87 

14. SIIVOUSTYÖN ESIMIEHET TOIMISTOT, HOTELLIT JNE. 77 

15. SUORAMYYJÄT 60 

16. JÄRJESTÖJEN JOHTAJAT 54 

17. YLEISSIHTEERIT 52 

18. VANHUSTENHUOLLON JOHTAJAT 48 

19. YLIHOITAJAT JA OSASTONHOITAJAT 47 

20. SAIRAANKULJETUKSEN ENSIHOITAJAT 47 

 

Suomessa on luokiteltu Tilastokeskuksen toimesta nelinumerotason ammatteja hieman yli 400 kappaletta. 

Tämän selvityksen osalta aikuissosiaalityön työpaikkailmoitukset ovat jakautuneet yhteensä 152 ammatin 

osalle, mikä on hieman alle 40 prosenttia kaikista ammateista.  

Taulukossa 5 on listattuna 20 ammattia, joihin on jätetty eniten ilmoituksia. Näiden ammattien ilmoitusten 

osuus on kaikista ilmoituksista 89 prosenttia.  

Ensimmäisenä listalla on sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. -ammatti (pääluokka: Asiantuntijat), jotka 

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukaisesti hallinnoivat ja toteuttavat sosiaalityön avustustoimia sekä 

avustavat henkilöitä henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisussa. Tehtäviin kuluu mm. asiakkaiden 

avustamista juridisen, lääketieteellisen ja taloudellisen avun saamisessa sekä sosiaalisten valintojen ja 

suunnitelmien teossa tukemista. 

Listalla toisena on sosiaalityön erityisasiantuntijat (Erityisasiantuntijat), jotka Tilastokeskuksen 

ammattiluokituksen mukaisesti suunnittelevat ja kehittävät sosiaalitointa sekä tutkivat asiakkaan tai yhteisön 

tilanteen sekä siinä ilmenevät tai ennakoitavissa olevat sosiaaliset ongelmat ja riskitekijät. Lisäksi he 

selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa ongelmien ratkaisuvaihtoehdot, tukitoimet ja palvelut. 

Kolmanneksi eniten ilmoituksia on kohdistettu lähihoitajien ammattiin (Palvelu- ja myyntityöntekijät). 

Neljäntenä ovat kotipalvelutoiminnan kodinhoitajat (Palvelu- ja myyntityöntekijät) ja viidentenä 
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sairaanhoitajat ym. (Asiantuntijat).  Nämä viisi ammattia kattavat valtaosan aikuissosiaalityön ilmoituksista ja 

näiden osuus ilmoituksista on 71 prosenttia. Voi siis hyvin sanoa, että näihin viiteen ammattiin kiteytyy 

vahvasti aikuissosiaalityön ammattiosaaminen. 

Näiden viiden ammatin merkitys korostuu, kun korvaa kolmen suurimman pääammattiluokan tiedot näillä 

viidellä suurimmalla ammatilla ja vertaa niitä jäljelle jääneisiin pääammattiluokkiin. Syntynyt kuva on miltei 

identtinen kuvan 4 kanssa. 

Kuva 5. Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitukset, top 5 -ammatit ja muiden osalta pääammattiluokat  

 

Taulukossa 5 esitetyn listan ulkopuolelle jää 132 eri ammattia, mutta näiden osuus kokonaisilmoitusmäärästä 

on 11 prosenttia ja niissä ilmoituksia on maksimissaan 43 kappaletta koko tarkastelujakson aikana. 

Kokonaismäärästä 83 ammattia ovat sellaisia, että niihin on kohdistettu alle 5 ilmoitusta tarkastelujakson 

aikana. Yhden ilmoituksen ammatteja on 37 kappaletta. 

Osaamistarpeet aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksissa 

Aikuissosiaalityön työpaikkailmoitusten kaksi merkittävintä osaamistarvetta liittyivät mielenterveys- ja 

vuorovaikutusosaamiseen. Tämä tulos on hyvin linjassa muiden tulosten ja esimerkiksi niiden ammattien 

kanssa, joihin on jätetty eniten ilmoituksia.  

Aikuissosiaalityön osaamistarpeista muodostui lopulta 60 avainsanaryhmää, jotka koostuivat lukuisasta 

joukosta eri ilmaisuja ja sanojen taivutusmuotoja. Ryhmät on jaettu osaamistarveanalyysissä karkeasti 

kolmeen alla listattuun aihekokonaisuuteen. Lisäksi aineistosta on muodostettu neljänneksi osuudeksi Muut, 

joka sisältää muita merkityksellisiä sanoja.  

 Henkilökohtaiset ominaisuudet 

 Osaaminen ja ammattitaito 

 Koulutus 

 Muut 
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Näiden luokitusten osalta seuraavissa kohdissa on esitettynä kunkin kokonaisuuden avainsanat sekä niiden 

työpaikkailmoitusten lukumäärät, joissa esiintyy jokin näiden luokiteltujen avainsanaryhmien joukkoon 

kuuluvista varsinaisista sanoista. Avainsanojen erottelu ja rajaaminen tiukasti vain yhteen luokkaan olisi 

analyysin kannalta suoraviivainen ratkaisu. Vaikka tässä selvityksessä on silti pyritty jakamaan avainsanat 

pääasiassa vain yhteen luokkaan, todellisuudessa asiat ja aihepiirit sopivat monesti useampaankin luokkaan.  

Tätä selvitystä varten aikuissosiaalityön työpaikkailmoitukset on määritelty ja rajattu hyvin tarkasti, jotta 

aineistoon ei sisältyisi lapsiin, vanhuksiin tai vammaisiin liittyviä ilmoituksia. Pääpiirteittäin aineiston rajaus 

toimii erinomaisesti, mutta joka tapauksessa ilmoituksissa on myös viittauksia esimerkiksi niin 

lastensuojeluun, vanhustenhoitoon kuin vammaisiinkin. Monilta osin nämä sanat esiintyivät jossain muodossa 

työnantajan esittelytekstiosuudessa, jossa kerrotaan lähinnä työnantajan toimialoista. Lapsiin, vanhuksiin tai 

vammaisiin liittyvät sanat on kuitenkin rajattu tekstianalyysin ulkopuolelle ja analyysi kohdistuu nimenomaan 

aikuissosiaalityöhön. 

Tässä selvityksessä ei ole erikseen tulkittu tiettyjen, kuten esimerkiksi viiden yleisimmän ammatin osalta, 

miten niissä työpaikkailmoituksissa eri osaamiset ovat edustettuna, vaan selvitystyö kohdistuu koko 

aineistoon. Aineisto on joka tapauksessa painottunut vahvasti muutamaan ammattiin, joten alla esitetyt 

johtopäätökset istuvat todennäköisesti hyvin juuri näiden aikuissosiaalityön kärkiammattien sisältöihin. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 

Tämän selvityksen osalta useimmin mainittu henkilökohtainen ominaisuus on savuttomuus. 

Tupakoimattomuuden vaade kävi ilmi melkein 800 ilmoituksesta. Se ja muut työpaikkailmoituksissa toivotut 

henkilökohtaiset ominaisuudet on esitetty taulukossa 6.  

Taulukko 6. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät avainsanat aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksissa 

AVAINSANA /  
HENKILÖKOHTAINEN OMINAISUUS 

ILMOITUSTEN 
LKM 

SAVUTON 779 

KEHITTÄMISMYÖNTEINEN, KEHITTÄMISMYÖNTEISYYS 429 

ASIAKASLÄHTÖINEN, ASIAKASLÄHTÖISYYS 386 

PÄÄTÖSTEN TEKO 114 

ORGANISOINTIKYKY 84 

ESIINTYMISTAIDOT, ESITYSTAIDOT 81 

ERINOMAISIA KOMMUNIKAATIOTAITOJA 43 

MYYNTIORIENTOITUNEISUUS 43 

 
Muut henkilökohtaiset ominaisuudet ovat perinteisempiä työntekijän ominaisuuksia. Kehittämismyönteinen 

ja asiakaslähtöisesti ajatteleva organisoija, jolla on kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä ja joka pystyy 

kommunikoimaan hyvin eri sidosryhmien kanssa, on monelta osin hyvän työntekijän ideaalityyppi myös 

aikuissosiaalityössä.  

Aiemmista selvityksistä tutut ahkeruus ja ripeys sen sijaan loistavat poissaolollaan. Toisaalta, ne ovat 

perinteisiä myyntityön ilmoituksiin liittyviä retorisia fraaseja, jotka eivät sinällään ole olennaisimpia 

mainittavia asioina, kun haetaan asiantuntijoita. 
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Osaaminen ja ammattitaito 

Osaamiseen ja ammattitaitoon liittyvistä osaamistarpeista muodostui lopulta 45 avainsanaa. Niissä korostuu 

aikuissosiaalityön asiantuntijuuden erilaiset osa-alueet. Viisitoista yleisintä avainsanaa on esitetty taulukossa 

7. 

Taulukko 7. Osaamiseen tai ammattitaitoon liittyvät avainsanat aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksissa, top 

15 

AVAINSANA /  
OSAAMINEN JA AMMATTITAITO 

ILMOITUSTEN 
LKM 

MIELENTERVEYS 2121 

VUOROVAIKUTUS 1590 

VERKOSTOT, (VIRANOMAIS)VERKOSTOTYÖ, VERKOSTOITUMISKYKY 1502 

AIKUISSOSIAALITYÖ, AIKUISSOSIAALITYÖNKEKIJÄ 1496 

HYGIENIAOSAAMINEN, HYGIENIAPASSI 1495 

ASUMISPALVELU, ASUMISPALVELUTEHTÄVÄ 1409 

LÄHIHOITAJA 961 

NUORTEN, NUORTA 909 

PÄIHDE, PÄIHTEET 862 

TYÖHYVINVOINTI 630 

ETUUSKÄSITTELY, ETUUSKÄSITTELIJÄ 494 

AUTISTI, AUTISMI 484 

RUOTSI, SVENSKA 468 

ASIAKASLÄHTÖINEN, ASIAKASLÄHTÖISYYS 386 

ENNALTAEHKÄISEVÄ 365 

 

Eniten mainintoja on mielenterveys-avainsanalla, joka esiintyi useammin kuin joka neljännessä ilmoituksessa. 

Tämä ja muut niin sanotut substanssiosaamiset kuten esimerkiksi päihteet, asumispalvelut, etuuskäsittely, 

autismi, kertovat tarkasti työn sisällöstä ja sitä kautta työssä vaadittavasta osaamisesta. 

Hyvin paljon mainintoja on vuorovaikutuksella ja verkostoilla, mikä kuvastaa hyvin aikuissosiaalityön 

monipuolista ja vaativaa työkenttää, joka koostuu hyvin erilaisista toimijajoukoista. Myös maininnat 

työhyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevyydestä istuvat tähän aikuissosiaalityön viitekehykseen. 

Koulutus 

Kuten ammattitarkastelu osoitti, aikuissosiaalityö sisältää hyvin paljon asiantuntija- ja erityisasiantuntijatason 

työtä. Tämä näkyy myös koulutukseen liittyvissä avainsanoissa, jotka on esitetty taulukossa 8. Eniten 

mainintoja on soveltavalla koulutuksella, mikä kuvastaa usein asiantuntijatyön luonnetta. Kun 

koulutusosaamisen vaatimus merkitään näin työpaikkailmoitukseen, ei tulla rajanneeksi hakijoita liian tiukasti. 

Koulutustasoon liittyvistä vaatimuksista ammattikorkeakouluopinnot tai vastaavat on mainittu eniten, mikä 

sopii yhteen soveltuvan osaamisen kanssa. Toisaalta soveltuvan ja määrittelemättömän osaamisen 

vastapainona voidaan pitää listalla kolmantena olevaa lähihoitajaa tai etenkin viidentenä olevaa ”sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus” -kohtaa, joka on 

merkitty juuri tässä muodossa yli 400 ilmoitukseen. 
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Taulukko 8. Koulutukseen liittyvät avainsanat aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksissa 

AVAINSANA / KOULUTUS ILMOITUSTEN 
LKM 

SOVELTUVA KOULUTUS, SOVELTUVA TUTKINTO, SOVELTUVA KOKEMUS  1704 
AMMATTIKORKEAKOULU, AMMATTIKORKEAKOULU TASOINEN, 
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO JA AMK 

1347 

LÄHIHOITAJA 961 
RUOTSI, SVENSKA 468 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, KEHITYSVAMMA-ALAN 
AMMATTITUTKINTO TAI MUU VASTAAVA KOULUTUS 

429 

PERUSHOITAJA 287 
ENGLANTI, ENGLISH, ETU, HYÖTY, PAKOLLINEN 222 
KIELITAITO 208 
YLIOPISTO 194 

 

Kielitaidon osalta ruotsin kielen osaaminen on merkittävin seikka ja se on mainittu yli 400 ilmoituksessa. 

Englannin kielen osaaminen luetaan monesti hyödyksi tai eduksi haettaessa, osin pakolliseksikin. Muista 

kielistä, kuten kurdista, somalista, venäjästä tai arabiasta löytyy mainintoja kustakin alle 50 ilmoituksesta. 

Koulutukseen liittyvistä avainsanoista yliopisto on yltänyt tälle listalle viimeiseksi. Ilmoituksissa 

peräänkuulutetaan sekä yliopistotasoista tutkintoa että toisinaan pelkkiä yliopisto-opintoja. 

Muut 

Ajokortti ja auton käyttäminen on merkittävin Muut-luokkaan kuuluva avainsana (taulukko 9). Työn voidaan 

helposti luonnehtia olevan monilta osin liikkuvaa. Erilaiset maininnat rikosrekisteristä tai ylipäätään 

nuhteettomuuden vaatimuksesta on mainittu yli 700 ilmoituksessa. 

Taulukko 9. Muut avainsanat aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksissa 

AVAINSANA / 
MUUT 

ILMOITUSTEN 
LKM 

AJOKORTTI 923 

AUTO 914 

SAVUTON 779 

RIKOSTAUSTA, RIKOSREKISTERIOTE, RIKOSREKISTERILAIN MUKAINEN, RIKOSTAUSTAOTE  732 

KODINOMAISUUS 419 

YRITTÄJÄÄ, YRITTÄJIÄ 278 

MAAHANMUUTTAJA 250 

FEISSARI, FEISSAUS 146 

TURVAPAIKANHAKIJA 130 

PYÖRÄTUOLI 103 

PITKÄAIKAISTYÖTÖN 81 

YKSITYISTALOUS 67 

 

Yrittämiseen liittyviä mainintoja on aineistossa hieman alle 300 ilmoituksessa. 

Maahanmuutto ei ole tämän selvityksen puitteissa kovinkaan merkittävä osaamiseen liittyvä asia. Esimerkiksi 

arabian ja somalikielen vaatimusten vähäisyys ilmoituksissa tukee tätä olettamusta. Toisaalta, tulkkipalvelut 
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hoidettaneen muita reittejä kuin suorina aikuissosiaalityön rekrytointeina. Maahanmuuttoon selkeästi liittyviä 

aikuissosiaalityön ilmoituksia on 250 kappaletta. Turvapaikanhaku on mainittuna 130 ilmoituksessa. 

Feissaus, eli esitteiden jakelu ja uusien kuukausilahjoittajien värväys nousee tälle listalle pitkälti Suomen 

Punaisen ristin varainkeruutyön vuoksi. 

Päätelmät 

Aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksia on jätetty eniten Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. 

Näiden kolmen maakunnan osuus kaikista työpaikkailmoituksista on hieman yli puolet (54 prosenttia). Tämä 

noudattelee hyvin väestön määrää, pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere ympäristöineen ovat 

merkittävimmät kasvukeskukset ja väestökeskittymät. 

Toimialoittain tarkasteltuna merkittävämmäksi aikuissosiaalityön alaksi nousee Muut muualla 

luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut. Tämän alan päätoimialakseen merkinneiden työnantajien 

osuus on koko aineistosta hieman yli puolet (56 prosenttia). Julkinen yleishallinto (kunnat, kaupungit ja 

kuntayhtymät) on päätoimialana 17 prosentissa ilmoituksista. 

Ammattitarkastelussa aikuissosiaalityö näyttäytyy vahvasti asiantuntijatyönä. Viisi ammattia nousee selkeäksi 

erille muista, vaikka ilmoituksia on kohdistettu yli 150 ammattiin. Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym., 

sosiaalityön erityisasiantuntijat, lähihoitajat, kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) sekä sairaanhoitajat ym. 

muodostavat aikuissosiaalityön kovan ytimen ammateittain. Näiden viiden ammatin osuus kaikista 

työpaikkailmoituksissa haetuista ammateista on melkein 90 prosenttia. 

Osaamistarpeitten osalta aikuissosiaalityö on vahvasti asiantuntija-ala. Asiantuntijatyölle luonteenomaisesti 

ilmoituksissa korostuvat soveltuvuus, kehittäminen sekä vuorovaikutus ja verkostot. Koulutukseen liittyvät 

avainsanat tukevat myös tätä trendiä. Lisäksi ilmoituksissa on eritelty tarvittava substanssiosaaminen, joista 

mielenterveyteen liittyvä osaaminen tärkeimpänä.  

Savuttomuus ja auton ajaminen nousevat myös merkittävinä asioina esiin ilmoituksista. 

Tämän selvityksen tarkoitus on olla kattava yleisen tason analyysi aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksista, 

missä perusjoukon rajausten jälkeen aineisto on analysoitu kokonaisena. Kaikkein yksityiskohtaisimmat 

kysymykset on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. Esimerkiksi yksittäisten ammattien ja yksittäisten 

osaamistarpeiden linkkiä ei ole selvitetty. Voidaan kuitenkin olettaa, että nyt saadut tulokset osuvat yksiin 

melko hyvin viiden suurimman ammatin kanssa. 

Toisaalta voisi olla mielekästä tutkia myös, miten nyt esiin nousseet tulokset jakautuisivat eri vuosien välille, 

etenkin pidemmällä tarkastelujaksolla. Toisaalta yksityiskohtaisempi tarkastelu saattaa törmätä helposti 

aineiston riittävyysongelmiin ja näin heikentää tulosten hyödynnettävyyttä. 
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 LIITE 1     
Aikuissosiaalityön työpaikkailmoituksista poimitut osaamistarpeet (60 eri osaamista) 

(muutama osaaminen on merkitty useampaan ryhmään)    
     
Osaaminen (44 kpl)  Henkilökohtaiset ominaisuudet (8 kpl) 

LKM AVAINSANA  LKM AVAINSANA 

2121 mielenterveys  779 savuton 

1590 vuorovaikutus  429 kehittämismyönteinen, kehittämismyönteisyys 

1502 
verkostot, verkostotyö, viranomaisverkostotyö, 
verkostoitumiskyky, verkostointi  386 Asiakaslähtöinen, asiakaslähtöisyys 

1496 aikuissosiaalityö, aikuissosiaalityöntekijä  114 päätösten teko 

1495 hygienia, hygieniaosaaminen, hygieniapassi  84 organisointikyky 

1409 asumispalvelu, asumispalvelutehtävä  81 esiintymistaidot, esitystaidot 

961 lähihoitaja  43 Erinomaisia kommunikaatiotaitoja 

909 nuorten, nuorta  43 myyntiorientoituneisuus 

862 päihde, päihteet    
630 työhyvinvointi  Koulutus (9 kpl) 

494 etuuskäsittely, etuuskäsittelijä  LKM AVAINSANA 

484 autisti, autismi  1704 
soveltuva koulutus, soveltuva tutkinto, soveltuva 
kokemus yms. 

468 ruotsi, svenska  1347 
ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulu tasoinen, 
ammattikorkeakoulu tutkinto ja AMK 

386 Asiakaslähtöinen, asiakaslähtöisyys  961 lähihoitaja 

365 ennaltaehkäisevä  468 ruotsi, svenska 

334 markkinointi  429 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kehitysvamma-
alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus 

323 elämänsuunnittelu  287 perushoitaja 

278 yrittäjää, yrittäjiä  222 englanti, english, etu, hyöty, pakollinen 

259 fysioterapia, fysioterapeutti  208 kielitaito 

250 maahanmuuttaja  194 Yliopisto 

222 lääkehoito    
222 englanti, english, etu, hyöty, pakollinen  Muut (12 kpl) 

208 kielitaito  LKM AVAINSANA 

201 päivätoiminta  923 ajokortti 

177 paineensietokyky  914 "auto" 

168 koordinaattori  779 savuton 

161 vaihtoehtopalvelu  732 

rikosrekisteri, rikostausta, rikosrekisteriote, 
rikosrekisterilain mukainen, rikostaustaote, 
rikostaustan selvitys,  

131 ruoanlaitto, ruoanvalmistus  419 kodinomaisuus 

129 avohuolto  278 yrittäjää, yrittäjiä 

114 päätösten teko  250 maahanmuuttaja 

108 omaohjaaja  146 feissari, feissaus 

107 ikkunoidenpesu  130 turvapaikanhakija, turvapaikanhakijoiden 

88 pyykki, pyykkäys  103 pyörätuoli 

87 puhtaanapito  81 pitkäaikaistyötön 

84 organisointikyky  67 yksityistalous 

81 esiintymistaidot, esitystaidot    
72 terapia    

70 
effica osaaminen, effica tuntemus, effica-
tietojärjestelmä, effica kokemus    

67 asiointiapu    
43 Erinomaisia kommunikaatiotaitoja    
43 myyntiorientoituneisuus    
35 avoterapia    
15 työllisyyden hoito    
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