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Alkusanat

Sosiaalityön luokitus -projekti järjesti syyskuussa 2000 seminaarin, jonka tavoittee-
na oli tarkastella sosiaalityön luokittelua eri näkökulmista. Seminaariin odotettiin
30–40 osanottajaa. Osanotto yllätti järjestäjät: 140 ensiksi ilmoittautunutta mahtui
mukaan, lopuille jouduimme ilmoittamaan, että tilaa ei ole. Mielenkiinto luokitus-
työtä käsittelevää seminaaria kohtaan oli, paitsi osanottajamäärän suhteen, myös
toisessa mielessä innostava: olimme tekemässä työtä, jota käytännön työntekijät pi-
tivät kiinnostavana ja tutustumisen arvoisena. Päätimme koota seminaarin keskeiset
alustukset julkaisuksi, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus tutustua
seminaarin antiin. Tätä Stakesin Aiheita-sarjan maksullista julkaisua voi tilata ku-
vailulehdellä olevasta osoitteesta. Lisäksi julkaisu löytyy Stakesin nettisivuilta osoit-
teista: www.stakes.fi/verkkojulk/aiheita3-2001 ja www.stakes.fi/oske/luokitukset/
sosiaalityo/index.html.

Sosiaalityön luokitushanke alkoi Stakesin Tietoteknologian osaamiskeskukses-
sa  vuosien 1998–1999 vaihteessa. Esiselvitys sosiaalityön luokitusmahdollisuuk-
sista ilmestyi keväällä 1999 Stakesin Aiheita -sarjassa. Vuoden 2000 alusta lähtien
hanketta on ohjannut johtoryhmä, johon ovat kuuluneet sosiaalityön projektikon-
sultti Marja-Riitta Kilponen Helsingin sosiaalivirastosta, tutkija Tuija Lindqvist Sta-
kesista, dosentti Anneli Pohjola Lapin yliopistosta, erityisasiantuntija Heli Sahala
Suomen Kuntaliitosta, ammattiasiain sihteeri Airi Salmi Sosiaalityöntekijäin Liitos-
ta, dosentti Mirja Satka Jyväskylän yliopistosta sekä ylitarkastaja Aune Turpeinen
sosiaali- ja terveysministeriöstä. Projektipäällikkö Salme Kallinen-Kräkin Stakesis-
ta on toiminut johtoryhmän sihteerinä. Haluan lausua parhaat kiitokseni johtoryh-
mälle aktiivisesta ja keskustelevasta panoksesta tähän sosiaalityötä jäsentävään hank-
keeseen.

Sosiaalityö on tietotyötä. Sekä ammatillisista että hallinnollisista näkökulmista
lähtien on tärkeää, että työssä koottu tieto dokumentoidaan järkevästi. Toisaalta tie-
to muokkaa työtä. Molemmat seikat on pidettävä mielessä, kun sosiaalityötä luoki-
tellaan. Kerätty tieto voidaan luokitella esimerkiksi työntekijän, toimenpiteiden, pal-
velun tavoitteiden tai tavoiteltujen tai saavutettujen tulosten näkökulmasta. Luokit-
telun yleisenä tavoitteena voi olla  ammatillisen työn kehittäminen tai toiminnan
tilastointi paikallisia ja alueellisia tarkoituksia varten.

Tietoteknologian osaamiskeskuksen tavoitteena on projektia perustettaessa ol-
lut edistää sosiaali- ja terveydenhuollon tietotuotannon yhteistoiminnallisuutta. Int-
ressimme on tietojärjestelmälähtöinen, mutta emme näe luokitusta yksinomaan me-
kaanisena toiminnan luokitteluna, vaan näemme myös luokittelumetodien vaiku-
tuksen toiminnan sisältöön. Jo nyt lähes kaikissa Suomen kunnissa  tietotekniikkaa
on otettu käyttöön sosiaalihuollossa. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa sosi-
aalityön alueelta sellaista tietoa, joka kuvaa sosiaalityön toimintaa myös digitaali-
sissa tietojärjestelmissä. Siksi on tärkeää, että alan ammattilaiset osallistuvat itse
sosiaalityön luokitusten kehittämiseen. Ainoastaan siten sosiaalityön ominaislaatu
saadaan näkyväksi myös kehittyvissä tietojärjestelmissä.

Sirpa Kuusisto-Niemi
Kehittämispäällikkö, projektin johtoryhmän puheenjohtaja
StakesTieto, Tietoteknologian osaamiskeskus
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Anneli Pohjola

Sosiaalityön käsitteen haltuunottamisen
haaste

Sosiaalityön määrittymättömyyden myytti

Sosiaalityötä on varsin yleisesti pidetty toimintana, joka taipuu huonosti tarkkarajai-
seen määrittelyyn. Vaikka erilaisia määrityksiä onkin aikojen kuluessa esitetty, niin
silti on sitkeästi ylläpidetty myyttiä, ettei sosiaalityötä voisi määritellä. Sen on todet-
tu pakenevan tiukasti rajattuja muotoiluja.

Yhtäältä sosiaalityön määrittymättömyyden myyttiä on ruokittu vetoamalla sen
toiminnan monitahoisuuteen ja moniulotteisuuteen. Sosiaalityön on ajateltu katta-
van liian monia elämänalueita ja toimintamuotoja, jotta sitä voisi puristaa tarkkaan
määrittelyyn. On haastava tehtävä löytää koko sosiaalityön moninaiselle kirjolle il-
maisullisesti yhteiset nimittäjät.

Kuitenkin sosiaalityötä on aina määritelty. Jo alan klassikot Mary Richmondista
ja Chicagon ajoista alkaen ovat esittäneet omia tiivistyksiään sosiaalityön olennai-
sesta sisällöstä. Jokainen alan oppikirja sisältää oman määritelmänsä näkemykse-
nään sosiaalityöstä. Lisäksi jonkin toiminta-alueen taipumattomuus määrittelyn koh-
teeksi kuulostaa loogisesti mahdottomalta ajatukselta. On vaikea kuvitella yhteis-
kunnallisesti niin villiä ja vapaata aluetta, ettei sitä voisi ottaa käsitteellisesti hal-
tuun.

Sosiaalityö myös itse tarvitsee määrittelyään. On mahdotonta jäsentää, kuvata
ja perustella toiminta-aluetta, jota ei voitaisi määritellä. (Juhila 2000.) Määrittymät-
tömyyden myyttiä vastaan voi todeta, että sosiaalityötä pitää ottaa haltuun myös
määrittelemällä se. Tähän sisältyy väite, että sosiaalityö on kauan kukoistaneesta
myytistä huolimatta määriteltävissä.

Toisaalta määritelmille asetetut sisäisesti ristiriitaiset vaatimukset ovat ylläpitä-
neet sosiaalityön määrittymättömyyden myyttiä. Määrittelyiltä on odotettu lyhyttä ja
ytimekästä muotoilua, joka samanaikaisesti ilmaisee tyhjentävästi kaiken kuvaamas-
taan ilmiöstä. Lisäksi määritelmien on ajateltu olevan muutaman sanaan tai riviin
puristunut lopullinen totuus esittämästään kohteesta. Määritelmät tulisi kuitenkin
nähdä aikansa tuotoksina. Lopullisen totuuden sijasta ajatusmalli voisi olla sellai-
nen, että nyt tässä ajassa, näillä tiedoilla ja kokemuksilla varustettuina sekä tähän
yhteiskunnalliseen tilanteeseen ankkuroituneina ymmärrämme määriteltävän asian
tällä esitetyllä tavalla. Voidaankin puhua ”käsitteiden ajasta”. Jos tämä hyväksytään,
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niin myös määritelmillä voidaan ajatella olevan oma elinkaarensa ja aikansa. Niitä
on uusittava, tarkistettava ja nykykielellä ilmaistuna myös päivitettävä.

Miksi määrittelyä tarvitaan?

Usein miellämme määritelmät enemmän tai vähemmän tylsinä sanakoukeroina. Ne
voivat tuntua turhalta sanahelinältä tai oppineiden keskinäiseltä kilpailulta. Niitä
pidetään helposti liian teoreettisina, käytännön toiminnalle vieraina, jolloin ne voi-
vat tuntua liiaksi oppikirjan makuisilta. Miksi sitten määritelmiä työstetään? Mihin
niitä voisi sosiaalityössä tarvita? Esitän seuraavassa neljä perustelua.

Sosiaalityötä kyettävä kuvaamaan

Ehkä keskeisin määrittelyn tarve syntyy siitä, että sosiaalityöntekijöiden työtä on
kyettävä kuvaamaan. Sosiaalityötä on usein syytetty näkymättömyydestä (Mutka
1998). Voiko tässä yhtenä taustana olla se, ettei sitä ole haluttu käsitteellisesti vangi-
ta? Kääntyykö määrittymättömyyden myytti omaan nilkkaan niin, että käsitteelli-
sesti heikosti määritelty toiminta-alue on edelleen heikosti kuvattavissa? Samalla se
on myös muiden vaikeasti ymmärrettävissä.

Viitteitä alan koulutukselle

Toiseksi määrittely antaa viitteitä alan koulutukselle. Se kertoo olennaiset näkökoh-
dat siitä, mikä on ammattialan ydin. Samalla se suuntaa koulutuksen keskeisiä pai-
nopistevalintoja. Otan esimerkiksi yhden yliopiston opinto-oppaan esittämän sosiaa-
lityön määrittelyn, joka voi antaa koulutukselle viitteitä hyvin monipuolisesti: ”So-
siaalityö on tieteelliseen tietoon perustuvaa rationaalista toimintaa, jolla tuetaan yk-
silöiden, perheiden ja ryhmien selviytymistä ja vaikutetaan yhteiskunnassa esiinty-
viin epäkohtiin. Asiakastasolla kysymys on ongelmanratkaisuprosesseista ongelmal-
lisissa elämäntilanteissa, jolloin työssä painottuu asiakkaan vahvistaminen ja tuke-
minen psykososiaalisen tuen avulla sekä vaikuttaminen heidän ongelmatilanteiden-
sa lievittämiseksi ja yhteiskunnallisella tasolla myös heidän oikeuksiensa huomio-
imiseksi päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseissa.” (Yhteiskuntatieteiden tiedekun-
nan opinto-opas 1997–1998).

Määrittely on pitkähkö, mutta se tuo onnistuneesti esiin sosiaalityön moniulot-
teisuuden ja sen toimintavastuun samanaikaisesti sekä asiakas- että yhteiskuntata-
solla.

Alan tehtävärakenteen hahmottaminen

Kolmanneksi määrittely voi toimia pohjana alan tehtävärakenteen hahmottamiselle
käytännön työssä. Tämä määrittelyn tarve on tullut polttavasti esille valmisteltaessa
sosiaalialalle ammatinharjoittamista koskevaa lainsäädäntöä. Sosiaalityön tehtävä-
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aluetta ei näytetä tunnettavan riittävästi. Kun sitä ei pystytä hahmottamaan, silloin ei
voida myöskään paikantaa sosiaalityötä sosiaalialan tehtävärakenteessa. Epäselvyy-
destä seuraa, ettei nähdä ehkä lainkaan tarvetta sosiaalityön erityiselle sääntelylle ja
pätevyyskriteereille.

Sosiaalityön virallisen määrittelyn ongelmakohdaksi on muodostunut osaltaan
se, että se on aikoinaan kirjattu sosiaalihuoltolaissa yhdeksi pieneksi sosiaalipalve-
lun muodoksi. Se merkitsee, että nykyinen lainsäädäntö ei tunne sosiaalityötä itse-
näisenä toiminta-alueena. Vanha säännös tarvitsee muutoksen, mikäli sosiaalityöstä
kirjataan jotakin oikeampaa uuteen lainsäädäntöön.

Ammatinharjoittamislakia pohdittaessa alkuvaiheen keskustelun pohjana on ollut
esillä yksi esimerkki sosiaalityön määrittelystä:

”Sosiaalityöllä tarkoitetaan (tässä laissa) sosiaalityöntekijän koulutuksen saa-
neen ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteelliseen tietoon ja am-
matilliseen osaamiseen. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen
sosiaalisten ongelmien diagnosoinnista lähtevää kokonaisvaltaista muutos-
työtä, joka tukee asiakkaiden selviytymistä ja arvioi erilaisten toimintamallien
sosiaalisia vaikutuksia.”

Muotoilussa on haluttu korostaa sosiaalityöntekijän ensisijaista roolia asiakkaiden
sosiaalisten ongelmatilanteiden määrittäjänä. Sosiaalialan kentällä myös muut am-
mattiryhmät voivat sosiaalityöntekijän lisäksi jatkaa asiakkaan tukemista tämän ti-
lannearvion jälkeen. Määritelmä on kuitenkin jo muokkautunut keskusteluissa, eikä
se tule tässä esitetyssä muodossa ammatinharjoittamista koskevaan lain valmistelu-
tekstiin.

Sosiaalityön paikanmääritys sosiaalialan sisällä

Neljänneksi sosiaalityön määrittelyä tarvitaan sen paikan asemoimiseksi sosiaali-
alan sisällä. Sosiaalialan kokonaisuuden jäsentyminen on jäänyt epäselväksi. No-
peat koulutusrakenteen muutokset ovat osaltaan lisänneet epätietoisuutta. Esimer-
kiksi vasta viime vuosikymmenellä perusteltuilta ammattikorkeakoulututkinnoilta
puuttuu niitä vastaavat ammattinimikkeet. Tilanne tekee vaikeaksi jäsentää käytän-
nön kentällä sosiaalityöntekijöiden ja näiden x-ammattilaisten asemoitumista.

Osaltaan epäselvyyttä myös tuotetaan. Esimerkiksi Sosiaaliturva-lehden syksyn
numerossa oli artikkeli isolla otsikolla ”Ammattikorkeakouluissa tutkitaan ja kehi-
tetään sosiaalityötä” (Kivipelto 2000). Otsikko on kahdessa suhteessa virheellinen.
Ammattikorkeakouluissa ei ole sosiaalityön koulutusta, jolloin niiden toiminta-aluee-
seen ei sisälly sosiaalityön kehittäminen. Toiseksi tutkimusvalmiudet antava koulu-
tus tapahtuu yliopistoissa, joten myöskään sosiaalityön tutkiminen ei voi kovin loo-
gisesti olla ammattikorkeakoulujen tehtävä. Lisäksi niiden henkilökunnassa on vain
rajallisesti varsinaisen tutkijakoulutuksen (tohtoritutkinto) saaneita henkilöitä, kun
niitä ei sosiaalityössä ole muutenkaan vielä paljoa.

Artikkelin viesti on jyrkässä ristiriidassa yhteiskuntatieteellisiä tutkintoja kos-
kevan asetusmuutoksen kanssa. Asetuksen 4a §:ssä sosiaalityön koulutus määritel-
lään selkeästi kuudessa yliopistossa toteutettavaksi:
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”Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoissa
järjestettävässä sosiaalityön koulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius it-
senäiseen toimintaan sosiaalityössä. Koulutus käsittää sosiaalityö-nimisen
oppiaineen perus-, aine- ja syventävät opinnot, laajuudeltaan vähintään 55
opintoviikkoa, ja sosiaalityön alueeseen kuuluvan pro gradu -tutkielman. Kou-
lutukseen sisältyy käytännön opetusta, ohjattu harjoittelu mukaan luettuna,
vähintään 15 opintoviikkoa.

Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus järjestetään myös Svenska
social- och kommunalhögskolanissa ja yliopistossa suoritettavina opintoi-
na.” (Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 245/1994, lisätty sosiaali-
työn koulutusta koskeva 4a § 615/1999.)

Koulutuksen osalta sosiaalityö on selkeästi määritelty. Se on itsenäinen yliopistolli-
nen oppiaine ja sosiaalityöntekijäksi valmistuu sisällyttämällä tämän oppiaineen
opinnot kokonaisuudessaan yliopistotutkintoon.

Sosiaalityö näyttää kuitenkin olevan siitä mielenkiintoisen ristiriitainen alue,
että siihen liittyy voimakkaita, toisilleen vastakkaisia intohimoja. Toisaalta sitä ei
välttämättä haluta tunnustaa itsenäiseksi ja asemansa lunastaneeksi ammattialueek-
si. Sen asemaa pyritään osin vielä nykyäänkin asettamaan marginaaliin, viimesijai-
seksi auttamisalueeksi.

Tämän suhtautumistavan kanssa jyrkässä ristiriidassa on se, että monet sosiaali-
työn ulkopuolelta tulevat toimijat haluavat mielellään ilmoittautua alan asiantunti-
joiksi. Sosiaalityön pätevyyksiä halutaan eri tahoilla. Ammattikorkeakoulut pyrki-
vät julistautumaan sosiaalityön koulutusyksiköiksi asetuksesta huolimatta. Sosiaali-
työllä tuntuu olevan samanaikaisesti vahvaa yhteiskunnallista vetoa ja työntöä. Sitä
kohtaa ristiriitaisesti arvostus ja epäarvostus.

Osaksi kyseessä on pyrkimys reviirien valtaamiseen. Osaltaan kysymys on jäl-
leen määrittelyistä. Sosiaaliala on jäänyt kehityksen kuluessa käsitteelliseksi mös-
söksi, jonka on nähty sulkevan piiriinsä lähes kaiken inhimillisestä elämästä. Sosiaa-
liala on myös hyvin sosiaalinen toimintakenttä: se on valmis ottamaan syliinsä lähes
koko yhteiskunnallisen toiminta-alueen. Se on kaikkea mutta samalla rajaamatonta
ja epäselväksi jäävää.

Kuvaavien käsitteiden puute

Ongelmana on se, että sosiaalialalla ja sosiaalityössä sen yhtenä toiminta-alueena
puuttuu kuvaavia käsitteitä. Osaksi niitä ei yksinkertaisesti ole. Osaksi käsitteet ovat
vanhentuneita tai huonosti nykyajatteluun sopivia. Esimerkkinä tällaisesta jo van-
halle ja ummehtuneelle pinttyneestä käsitteestä on yleistermi sosiaalihuolto, joka
viittaa aikansa ohittaneeseen huoltoyhteiskuntaan.

Yksi osatekijä käsitteiden puuttumisessa on se, että käsitteistä ei välttämättä ole
vielä saavutettu vallitsevaa yksimielisyyttä. Esimerkiksi sosiaalialan kokonaisuu-
den jäsentäminen edes karkeasti eri tehtäväkenttiin ja koulutusalueisiin on näyttänyt
odottamattoman vaikealta. Perusjako sosiaalityöhön ja sosiaalipalvelutyöhön selkiyt-
tää alan hahmottamista (Kemppainen ym. 1998). Tässä sosiaalityö rakentuu amma-
tillisesti yliopistojen sosiaalityön koulutuksen tuottamille valmiuksille ja sosiaali-
palvelutyö toteuttaa ammattikorkeakoulujen rakentamaa osaamista. Joissakin kes-



13

Sosiaalityö näkyväksi
Stakes, Aiheita 3/2001

kusteluissa tähän jakoon on haluttu tuoda kolmantena osa-alueena vanha käsite so-
siaalihuolto. Se näyttäisi kuitenkin menevän sisäkkäin edellisten käsitteiden kanssa.
Jakojen oikeellisuudesta kiistelemättä perusvaikeus on viimekädessä se, ettei edes
sosiaalialan perusrakenteen käsitteellinen haltuunotto ole vielä täysin selkiytynyt.

Toinen esimerkki käsitteiden puuttumisesta liittyy sosiaalityön ammatillisen li-
sensiaatintutkinnon erikoisalojen nimeämiseen. Kysymyksessä on ammatillisesti
erikoistava koulutus, jonka suunnittelussa oli etsittävä ne rajatut sosiaalityön ydin-
alueet, joihin on perusteltua järjestää erikoistumista. Vaikeutena oli löytää kuvaavat
erikoisalojen nimikkeet.

Taustalla on sosiaalityön tehtäväalueen laajuus. Sektoreittain tarkasteltuna tär-
keitä toiminta-alueita on paljon enemmän kuin erikoistumiskoulutuksia on mahdol-
lista järjestää. Samoin asiakasryhmittäinen jaottelu tuottaa liian monia koulutusryh-
miä. Sosiaalityön koulutuksen organisoimisessa tarvittaisiin tiedekuntarakennetta,
jossa sen erikoisaloilla tulisi olla omat laajat koulutuskokonaisuudet samaan tapaan
kuin lääketieteessä ja oikeustieteessä. Pitäisi olla mahdollista syventyä erikseen las-
tensuojeluun, gerontologiseen sosiaalityöhön, mielenterveyskysymyksiin ym.

Ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen suunnittelussa sosiaalityön laajuuden on-
gelma pyrittiin ratkaisemaan miettimällä, miten useita erilaisia tehtäväalueita olisi
mahdollista sovittaa yhdeksi laajaksi koulutuskokonaisuudeksi. Pyrittiin etsimään
sosiaalityön sisällöllisiä yhteisiä nimittäjiä. Prosessin tuloksena erikoisaloiksi esi-
tettiin:
1) lapsi- ja nuorisososiaalityö
2) kuntouttava sosiaalityö
3) marginalisaatiokysymysten sosiaalityö
4) hyvinvointipalvelujen erikoisala
5) yhteisösosiaalityö.

Erikoisalojen nimeämisessä oli rakennettava kokonaan uudet käsitteet sosiaalityön
ydinalueita kuvaamaan. Tässä mielessä koulutuksen suunnittelu oli myös sosiaali-
työn määrittelyprosessia. Käytännössä ammatillinen lisensiaatinkoulutus on jo al-
kanut lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisalalla ja vuonna 2001 käynnistyvät kun-
touttava sosiaalityö sekä marginalisaatiokysymysten sosiaalityö. Muiden toteutumi-
nen riippuu siitä, saadaanko niille myöhemmin rahoitus. Aika näyttää, miten uudet
käsitteet alkavat elää käytännössä.

Artikkelin yhteenvetona voisi todeta, että sosiaalityön määrittelyssä on kyse
sosiaalityön ydinkategorioiden löytämisestä ja nimeämisestä. Voi kysyä, miksi se on
näyttäytynyt niin vaikeana. Kuitenkin jokaisella meistä on käsitys, mitä sosiaalityö
on. Miksi emme kerro sitä muille? Ehkä ensimmäinen tehtävä olisi hyväksyä, ettei
määrittely ole tylsää ja turhaa.
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Tupu Holma

Terveydenhuollon sosiaalityön luokitus
– väline työn kehittämiseen

Luokitukset ja nimikkeistöt sosiaali- ja terveydenhuollossa

Luokitukset ja nimikkeistöt ovat työkaluja, jotka tiivistävät, jäsentävät, erittelevät,
kokoavat, asettavat järjestykseen ja suhteuttavat asioita tai toimintoja. Merkitys on
usein siinä, että sen avulla löydetään yhdenmukainen ja yhteismitallinen tapa il-
maista työn sisältöä.

Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä on pitkä perinne
erilaisten luokitusten ja nimikkeistöjen luomisessa ja ylläpitämisessä. Sairaalalii-
tossa julkaistiin jo 1970-luvulla radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus sekä
laboratoriotutkimusnimikkeistö. Fysioterapeuttien käytössä on ollut vuodesta 1988
Fysioterapianimikkeistö, joka oli ensimmäinen tietyn ammattiryhmän palveluja ja
työtä kuvaava nimikkeistö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Fysioterapianimikkeistö
päivitetään vuoden 2000 kuluessa. Sittemmin ovat valmistuneet Toimintaterapiani-
mikkeistö (1994), Terveydenhuollon sosiaalityön luokitus (1998) ja Puheterapiani-
mikkeistö (1999).  Paraikaa on meneillään ravitsemusterapeuttien tuotteistus- ja ni-
mikkeistötyö. Erityis- ja kuntoutustyöntekijäryhmien yhteisenä ‘sateenvarjona’ toi-
mii vuonna 1997 ilmestynyt, yhdessä Stakesin kanssa laadittu Kuntoutuspalvelu-
luokitus. Edellä mainitut nimikkeistöt kuvaavat palveluja ja tietyn ammattiryhmän
työn sisältöä. Myös muunlaisia luokituksia ja nimikkeistöjä tarvitaan, jotta saadaan
kokonaiskuva asiakkaan saamasta hoidosta tai palvelusta (kuvio 1).
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Kuvio 1. Asiakkaan hoidossa, hoivassa, kuntoutuksessa tai muussa palvelussa käy-
tettäviä luokituksia ja nimikkeistöjä

Terveydenhuollon sosiaalityön luokituksen vaiheita

Kuntaliitto ja Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ry. käynnistivät yhteisen hank-
keen sosiaalityön sisältöluokituksen aikaansaamiseksi vuoden 1995 lopulla. Sisäl-
töluokituksella tarkoitetaan tässä sosiaalityöntekijän palvelujen ja tehtävien tiivis-
tettyä kuvausta ja jäsennystä pää- ja alaryhmiin sellaisessa muodossa, että tietoja
voidaan hyödyntää esimerkiksi tilastoinnissa ja muussa toiminnan rekisteröinnissä.
Sosiaalityön sisältöä oli kylläkin luokiteltu eri työpaikoissa muun muassa atk-tar-
peisiin, mutta yhdenmukaista valtakunnallista luokittelua ei oltu laadittu. Tervey-
denhuollon sosiaalityöntekijät ry. piti tärkeänä, että saadaan aikaan valtakunnallinen
luokitus, joka voisi toimia pohjana yhtenäisempiä työkäytäntöjä luotaessa.

Työ kesti kolme vuotta, jona aikana puurrettiin enemmän ja välillä vähemmän
aktiivisesti sosiaalityön sisältöjen parissa. Tavoitteena oli mm.:
- hahmottaa sosiaalityön yhteinen sisältö sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kun-

toutuslaitoksissa sekä muussa terveydenhuollossa
- saada aikaan työn sisällöstä tiivis jäsennys, jota voidaan käyttää apuna mm. pal-

velujen tilastoinnissa, atk-seurannassa, toiminnan suunnittelussa, palvelujen si-
sältöä määriteltäessä jne.

- antaa konkreettinen kuva myös sidosryhmille ja muille asiakkaille siitä, mitä
kaikkea sosiaalityö terveydenhuollossa sisältää.

Luokitustyö toteutettiin työryhmässä, johon kuuluivat kuntoutussosiaalityöntekijä
Pirjo Havukainen Taysin kuntoutustutkimusyksiköstä, vastaava sosiaalityöntekijä
Sinikka Hiljanen HYKSin psykiatrian klinikasta työryhmän sihteerinä, vastaava so-
siaalityöntekijä Kaija Hytönen Helsingin terveysvirastosta (mukana vuodesta 1997),

Diagnoosi Alkuarviointi: Saatu hoito, Loppuarviointi:

Tulosyy (toimintakyky, saatu palvelu (tavoitteen saavutta-

Taustatiedot palvelujen tarve, minen, muutos tilassa)

avustuksen tarve ym.)

• ICD-10 tautiluokitus • Toimintakykyluoki- • Kuntoutuspalvelu- • Toimintakykyluoki-

• ICPC-perustervey- tukset (FIM, Barthel, luokitus tukset

huollon luokitus ADL, RAIVA, • Ammattiryhmien • Tuloksellisuusluoki-

• ICIDH-2 (WHO) RUG/RAI ym.) työnsisältöluokituk- tukset

Vammaisryhmäluoki- • Hoitoisuusluokituk- set (fysio-, toiminta- • Asiakaspalaute

tus tai muu asiakas- set (HILMO-luoki- ja puheterapianimik- • Muut mittarit

ryhmittely tus ym.) keistö, terveyden-

huollon sosiaalityön

luokitus)

Asiakkaan hoito-, hoiva-, kuntoutus- tai palvelujakso
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sosiaalityön toimialajohtaja Eila Sundman HYKSin Meilahden sairaalasta (Tervey-
denhuollon sosiaalityöntekijät ry:n puheenjohtaja), sosiaalityöntekijä Irma Passoja
Pirkkalan terveyskeskuksesta sekä johtava sosiaalityöntekijä Tuulikki Pälviranta
Heinolan reumasäätiön sairaalasta. Luokitustyön koordinoijana toimi erityisasian-
tuntija Tupu Holma Suomen Kuntaliitosta.

Työn tuloksena syntyi julkaisu, jossa on esitelty luokitus käsitemäärityksineen
ja perusteluineen sekä käyttötarkoituksineen. Julkaisu sisältää lisäksi näkökulmia ja
esimerkkejä terveydenhuollon sosiaalityön tuotteistuksesta ja laadunhallinnasta.
Laadunhallintaan liittyen julkaisussa on muun muassa ehdotus terveydenhuollon
sosiaalityön standardiksi.

Terveydenhuollon sosiaalityön luokituksen perustaa

Työryhmä lähti liikkeelle käytännön toiminnasta, siitä, mitä sosiaalityöntekijä tekee
auttamistyössään. Sosiaalityöntekijä arvioi, tukee, neuvoo ja ohjaa, tekee yhteistyö-
tä, turvaa potilaiden toimeentulon ja antaa asiantuntija-apua. Lisäksi tulevat vaikut-
tamis-, opetus- ja hallintotyö. Näistä johdettiin myös pääluokat.

Vaikka luokitusta lähdettiin työstämään käytännön työn pohjalta, siinä on viit-
teitä terveydenhuollossa tehtävän sosiaalityön teoreettisesta ja historiallisesta taus-
tasta. Keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa sosiaalinen arvio ja sosiaalinen toimin-
takyky sekä sosiaalityön prosessi sisältöelementteineen, jotka kaikki tavalla tai toi-
sella näkyvät myös luokituksessa.

Luokitus erittelee sosiaalityön sisältöä eikä siksi anna välineitä kuvata työn
määrää tai resurssien käyttöä, sosiaalityön tuloksellisuutta tai vaikuttavuutta, työ-
menetelmiä, laadun tai vaativuuden tasoa eikä potilaiden tai potilasryhmien sosiaa-
lisia ongelmia.

Terveydenhuollon sosiaalityön luokituksen rakenne

Luokitus muodostuu viidestä pääluokasta, jotka jakautuvat tarkempiin alaluokkiin.
Luokitusta luetaan pääluokista käsin: pääluokan aihekokonaisuus määrittää sen ala-
luokkia. Tarkastelutaso voidaan valita sen mukaan, miten yksityiskohtaisesti sisäl-
töä halutaan kuvata.

S1 Sosiaalinen arvio
• sosiaalisen tilanteen yleisarviointi
• sosiaalisen tilanteen yksilöllinen selvittäminen
• sosiaalityöntekijän lausunto

S2 Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
• psykososiaalinen työ
• sosiaalista toimintakykyä tukeva ohjaus ja neuvonta
• palvelujen koordinointi ja moniammatillinen yhteistyö
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S3 Toimeentulon turvaaminen
• toimeentuloon liittyvä ohjaus ja neuvonta
• toimeentulon turvaamiseen liittyvä viranomaisyhteistyö

S4 Asiantuntijatyö
• kouluttajana ja työnohjaajana toimiminen
• yhteiskunnallinen vaikuttaminen

S9 Sosiaalityön hallinto
• toimialahallinto
• tutkimus, kehittäminen ja laadunhallinta

Kolme ensimmäistä pääluokkaa (S1, S2 ja S3) ovat liitettävissä yksittäiseen potilaa-
seen suorana asiakaskohtaisena työnä. Pääluokan neljä kuvaama asiantuntijatyö (S4)
on epäsuoraa potilaan hoitoon tai palvelujen laatuun liittyvää työtä, joka ei kohdistu
yksittäiseen asiakkaaseen. Pääluokan yhdeksän (S9) kuvaama hallinto ja kehittämi-
nen on sosiaalityön tekemisen edellytyksiä varmistavaa työtä.

Terveydenhuollon sosiaalityön luokituksen käyttöalueet

Työryhmän tavoitteena oli luoda yhdenmukainen, mutta joustavasti sovellettavissa
oleva luokitus, jota jokainen sosiaalityöntekijä voi käyttää työssään toimipaikasta ja
työalueesta riippumatta. Koska luokitus on valtakunnallinen, se tarjoaa mahdolli-
suuden kehittää ja yhtenäistää sosiaalityön käsitteistöä, kirjaamista ja tilastointia.

Terveydenhuollon sosiaalityön luokitusta voidaan käyttää terveydenhuollon so-
siaalityön palvelujen tuotteistamisessa, kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa, ti-
lastoinnissa ja muussa seurannassa sekä pohjana atk-ohjelmille. Sosiaalityön luoki-
tus voi toimia myös laadun ja laatukriteerien määrittelyssä ja arvioinnissa. Luokitus
soveltuu käytettäväksi  myös koulutuksessa, perehdytyksessä ja tiedottamisessa.
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Sari Toiviainen ja Marja-Riitta Kilponen

Sosiaalityön näkyvyyden lisäämisestä
Helsingin sosiaalivirastossa

Sosiaalityö näkyväksi

Helsingin sosiaalivirastossa on lähdetty etsimään keinoja tehdä sosiaalityöstä ny-
kyistä näkyvämpää. Sosiaalityön muutosta on vauhdittanut etuuskäsittelymallin käyt-
töönotto ja sosiaalityöntekijöiden laajat täydennyskoulutusohjelmat. Sosiaalityön
muuttuessa nousee erityisesti esiin tarve kuvata mitä sosiaalityö on tänään ja tule-
vaisuudessa.

Ensimmäisiä suurempia yrityksiä tässä kuvaamisessa oli ns. aluesosiaalityöryh-
män laatima aluesosiaalityön palvelujen jäsennys ja kuvaus, johon voi paremmin
tutustua vuonna 2000 ilmestyneessä raportissa: Aluesosiaalityö Helsingissä – jäsen-
nys ja palvelukuvaus (www.hel.fi/Sosiaalivirasto/Johdon tukiyksikkö/raportit). Tä-
män jälkeen näkyvyyttä edistävä työskentely on ulotettu sosiaaliviraston kaikkeen
sosiaalityöhön, ja työtä eteenpäin viemään on perustettu sosiaalityön kehittämistyö-
ryhmä.

Sosiaalityön messuilla 14.–15.9.2000 tehtiin Helsingin sosiaalityötä uudelle ta-
valla näkyväksi. Näille sosiaalityön ensimmäisille messuille kutsuttiin paikallisia
ammattilaisia, päättäjiä ja yhteistyökumppaneita. Messuilla esittäytyi yli 100 erilai-
sia sosiaalityön toimintoa tai työtapaa, messuosastoja oli 36, luennoilla ja alustuk-
sissa oli yli 30 esiintyjää (lähes kaikki sosiaalityöntekijöitä) – ja kävijöitä oli 1 500.
Jatkossa messut järjestetään niin, että myös asiakkaat voivat osallistua niihin.

Seuraavassa keskitymme jäsentämään ja kuvaamaan sosiaalityön sijasta sosiaa-
lityön tietotarpeita ja tiedonhallintaa eli välineitä sosiaalityön näkyvyyden edistämi-
seksi.

Kerromme erityisesti jäsentämisen sekä sanojen ja käsitteiden keskeisestä mer-
kityksestä siinä. Samalla on kyse:
a) sosiaalityötä koskevasta tiedosta eli tiedonhallinnasta (miksi tarvitsemme tie-

toa, miten sitä tuotamme ja käsittelemme ja mitä tiedolla teemme)
b) sosiaalityötä kuvaavista sanoista ja käsitteistä (tilastoja tai luokituksia ei voida

tehdä ilman sana- ja käsitevalintoja)
c) sosiaalityön jäsennyksestä (tilastointi ja luokitus kytkeytyy väistämättä johon-

kin tapaan jäsentää sosiaalityötä).
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Tietotarpeet ja tiedonhallinnan menetelmiä

Tarvitsemme tietoa muun muassa:
• palvelutarpeiden arviointiin
• johtamiseen (kuten  tavoitteiden asettamiseen, resurssien kohdentamiseen, pal-

velutoiminnan toteuttamiseen, seurantaan)
• palvelujen kehittämiseen (mm. tiedottamiseen, laadunhallintaan, dokumentoin-

tiin, tutkimukseen, tietojärjestelmien suunnitteluun).

Tietoa voidaan tuottaa monin eri tavoin – ja kulloinkin tulisi valita paras tapa tuottaa
tietoa: luotettava, tietotarpeen suuntainen ja ehkä myös vaivattomimmin toteutettava.

Sosiaalityön näkyvyyden edistäminen ja samalla myös tiedonhallinta voi tar-
koittaa mm. sanastamista ja käsiteanalyysia, jäsentämistä, palvelukuvauksia, tuot-
teistamista, tilastointia, arviointia sekä esimerkiksi sosiaalista raportointia.

Sanastaminen ja käsiteanalyysi

Keskeisten sanojen ja käsitteiden löytäminen on yksi näkyvyyden kulmakivistä.
Sosiaalityöllä on oma kielensä, joka noudattaa suomen kielioppia, mutta jonka sa-
nasto on omanlaisensa. Mistä kieli saa alkunsa?  Sosiaalityössä eletään muuttuvien
ilmiöiden ja käytäntöjen kanssa, ja ihmiset tarvitsevat sanoja kuvaamaan asioita it-
selleen ja muille. Oma työ on käsitteellistettävä. Me emme voi hallita tätä elävää
kieltä, mutta voimme tehdä työtä sen hyväksi, että löydämme riittävästi keskeisiä
sanoja ja käsitteitä, jotka auttavat meitä kommunikoimaan keskenään ja myös sosiaa-
lityön ulkopuolelle. Kenenkään ei tarvitse hallita kieltä täydellisesti, vaan tietyin
peruskäsittein vuorovaikutus mahdollistuu. Yksi keskeinen käsitteiden tuottaja on
lainsäädäntö valmisteluineen ja toteutuksineen.

Aluesosiaalityön ryhmässämme kokeiltiin sanastamista yhtenä menetelmänä
tuottaa jäsennystä ja palvelukuvausta. Viraston sosiaalityön kehittämistyöryhmä jou-
tuu myös ottamaan kantaa keskeisiin sosiaalityön käsitteisiin. Sosiaalivirastossa on
käynnissä myös sosiaalipalveluiden tuotteistaminen, joka kuten myöhemmin ilme-
nee, kytkeytyy keskeisesti sanastoon ja käsitteistöön.

Aluesosiaalityön raporttia tehdessämme kävimme läpi sosiaalityötä koskevat
kuntien ja kaupunkien nettikotisivut (n. 300 kuntaa ja kaupunkia) ja törmäsimme
kirjavaan sosiaalityön sanastoon ja käsitteistöön. Jopa käsitteiden hierarkia vaihteli
paikkakunnittain.

Valtakunnallisesti voisi olla mielekästä kartoittaa keskeistä sanastoa ja tehdä
huolellisempaa käsiteanalyysia kuin mitä itse ehdimme. Sanastaminen ja käsittei-
den määrittely ovat portti palveluiden jäsentämiseen, kuvaamiseen, tuotteistamiseen,
tiedonkeruuseen ja arviointiin.
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Jäsentäminen

Kun käsittelemme tietoa tavalla tai toisella, myös jäsennämme sitä, tiedostamme
sen tai emme. Emme ota vastaan tietovirtaa ilman jäsentämistä. Jäsentäminen tekee
tiedon meille järjelliseksi. Kun heijastamme tietoa suhteessa johonkin, siitä alkaa
tulla meille merkityksellistä.

Tie sosiaalityön jäsennykseen kulkee siis ehdottomasti sanojen ja käsitteiden
kautta. Jäsentäminen voi olla suurpiirteistä, asioita kimppuun laittavaa tai erittäin
yksityiskohtaista ja järjestelmällistä tai jotain siltä väliltä. Esimerkki tietoisesta ja
suurpiirteisestä jäsentämisestä on aluesosiaalityön raporttiin tuottamamme jäsen-
nys, jossa aluesosiaalityö jakautuu palveluohjaukseen, akuuttipalveluun, muutos-
työhön sekä asiantuntija- ja kehittämispalveluihin. Kaikkia em. palveluja tuotetaan
yksilöille, ryhmille, perheille ja yhteisöille. Myös terveydenhuollon sosiaalityöstä
valmistunut luokitus on jäsennys, se menee jäsentämisessä vaan huomattavasti pi-
demmälle ja on luonteeltaan systemaattinen, jolloin todellakin voidaan puhua luo-
kittelemisesta. Luokittelemisessa systematisoidaan sosiaalityötä koskevaa tietoa, tii-
vistetään, jäsennetään, ositetaan, kootaan kokonaisuudeksi. Se on oikeastaan jatke
jäsentämiselle.

Ei ole yhtä ja oikeata tapaa jäsentää sosiaalityötä. On suuri määrä erilaisia vaih-
toehtoja jäsentää sitä, ja jokainen jäsennystapa voi palvella meitä eri merkityksessä
eli tuoda oman järkensä ja merkityksensä sosiaalityölle. Jäsennyksen pitää olla luon-
teeltaan joustava, koska sosiaalityö on jatkuvassa muutoksessa, ja siinä on lisäksi
paljon paikallisia vivahteita.

Luokitus ei kenties ole yhtään sen oikeampi tapa järjestää tietoa kuin joku muu
jäsennystapa; systemaattisuus voi tehdä sen vakuuttavammaksi, mutta se ei tee sitä
sen oikeammaksi. Myös luokituksia voidaan laatia samasta aiheesta useita erilaisia.
Koska luokitukset ovat hyvin mittavia, on syytä tarkkaan pohtia, milloin niitä tarvi-
taan, ja mitä erityistä niissä on verrattuna jäsentämiseen löyhemmällä tasolla. Eräs
hyöty liittyy siihen, että erilaiset toimintamuodot rekisteröidään, jolloin tiedetään
mitä kaikkea sosiaalityö on.

Palvelukuvaus

Monilla tuotteilla ja palveluilla on tuote- tai palveluselosteensa, ja niitä hankkies-
samme pidämme selosteita keskeisinä valintaamme vaikuttavina tekijöinä. Myös
sosiaalityö tarvitsee selosteita, koska se on palveluna varsin abstrakti ja lisäksi jat-
kuvassa muutoksessa. Selosteet tarkoittavat paitsi sanoja ja käsitteitä, myös jonkin-
laista jäsennystä. Palvelukuvaus liittyy jäsentämiseen ja luokittamiseen myös siten,
että emme välttämättä hyödy kovin paljon siitä, että saamme osaset eroteltua, tai
järjestykseen, vaan meidän tulee myös tietää mitä nämä osaset ovat, mitä niillä tar-
koitetaan.

Sosiaalityö tarvitsee siten palvelukuvauksia joiden avulla mm. voidaan tiedot-
taa palveluista asiakkaille, yleisölle ja yhteistyökumppaneille. Tällöin puhutaan pal-
velujen sisäisestä ja ulkoisesta markkinoinnista. Palvelukuvauksessa voidaan kuva-
ta palvelu vaiheittain prosessina, tai voidaan laatia kuvaus tiivistäen palvelua koske-
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vat keskeiset piirteet, kuten palvelun nimi, tarkoitus, tavoitteet, kohderyhmä, sisältö
ja toteuttamistavat.

Palvelukuvaukset auttavat tiedottamisessa, mutta niitä tarvitaan myös mm. tuot-
teistamisessa ja laadunhallinnassa. Palvelukuvauksiin riittää mielestämme myös
palveluiden löyhähkö jäsentäminen.

Tuotteistaminen

Tuotteistaminen tarkoittaa tiivistettynä sitä, että:
• olemme jollain kriteerillä ja erityisesti asiakkaan näkökulmasta jäsentäneet pal-

velut sanoja ja käsitteitä apuna käyttäen
• olemme löytäneet erillisiä palvelutuotteita tai tuoteperheitä
• olemme kuvanneet nämä valitut palvelut eli laatineet niille palvelukuvaukset
• olemme määritelleet laadukkaan palvelun kriteerit
• olemme määritelleet muun tarvittavan seurannan, siis tarvittavat kriteerit ja mit-

tarit, jotka liittyvät esim. kustannuksiin ja hinnanmuodostukseen.

Helsinki tuotteistaa sosiaalipalvelunsa, ja sosiaalityön siinä mukana. Tuotteistami-
nen valmistunee vuoden 2001 aikana. Tuotteistamisprosessiin kuuluu keskeisenä
palveluiden jäsentäminen ja kuvaaminen, mutta tuotteistaminen ei mielestämme
edellytä luokittamista eli systemaattista jäsentämistä.

Tilastointi

Tilastointi on tiedon kokoamista suhteessa johonkin jäsennykseen. Data ei itsessään
tuota meille merkityksiä, vaan se kytketään johonkin viitekehykseen, arviointiin ja
tietotarpeisiin. Tilastointi voidaan kytkeä esim. tuotteistamisen mukaiseen jäsen-
nykseen.

Tilastoinnin kiroukseksi voi muodostua epäluotettavuus, eli että tilastotietoa
tuottavat tahot eivät sitoudu tiedontuottamiseen. Tai tilastoitava tieto kytkeytyy
muutoin epäluotettaviin lähteisiin ja ajatusrakennelmiin.

Tilastotieto voi olla esim. kuvausta toiminnastamme, asiakkaidemme määrästä,
asiakkaiden rakenteesta jne. On erityisen tärkeää, että tietoa tuotetaan todellisiin
tarpeisiin ja varmistetaan koottavien tietojen luotettavuus ja merkityksellisyys. Toi-
vottavasti tilastoinnissa käytetään tietotekniikkaa hyväksi aina kun se on vain mah-
dollista.

Arviointi

Arviointi on jäsennetyn tiedon hyödyntämistä, arvottamista, arvioivan päätelmän
toteuttamista. Oli kysymys laadun, vaikuttavuuden, taloudellisuuden, tehokkuuden
tai tuloksellisuuden arvioinnista, tarvitsemme jälleen kerran tietoa. Arviointi on suuri
alue hallittavaksi ja erilaisia vaihtoehtoja täynnä. Mikä on siis keskeistä? Miksi ar-
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vioimme, mitä arvioimme, millä ja kuinka arvioimme, miten tulos tulkitaan ja miten
se hyödynnetään.

Mitkä ovat todelliset tiedonintressimme? Ainakin tarvitsemme tietoa, jolla on
merkitystä. Esimerkiksi seuraamalla yksinomaan palveluista aiheutuvia kustannuk-
sia päädymme aivan eri johtopäätöksiin kuin tarkastelemalla palvelujen nettokus-
tannusvaikutuksia. Edellinen tuottaa vahvistavaa tietoa sille, joka haluaa osoittaa
palveluiden kalleuden, jälkimmäinen tietoa sille, joka haluaa osoittaa palvelujen ta-
loudellisen kannattavuuden. Palveluista aiheutuu nimittäin myös säästöjä, jotka saat-
tavat heijastua hyvin kauas sosiaalityön ulkopuolelle. On syytä pohtia, mihin arviointia
tarvitaan, ja mitkä ovat parhaita tapoja tuottaa tietoa arvioinnin pohjaksi.

Lopuksi pari näkökulmaa

Sosiaalinen raportointi on osa sosiaalityön näkyväksi tekemistä. Tarvitaan monen
tasoista tiedon keräämistä, tapauskohtaista ja yleistettävää. Jos tieto kerätään liian
yleisellä tasolla, niin vaarana on, ettei asiakkaiden ja asukkaiden elämäntilanteiden
kirjo näy enää tiedon keruun tuloksissa. Sosiaalisen raportoinnin avulla haetaan alueit-
tain tietoa esimerkiksi asiakkaiden palvelutarpeista, elämäntilanteista ja voimava-
roista sekä sosiaalityön toimivista työkäytännöistä. Sosiaalisen raportoinnin keskei-
siä elementtejä ovat yhdenmukaiset käsitteet, jäsentyneet kokonaisuudet, palvelu-
kuvaukset, tiedon tuottaminen ja arviointi. Helsingin Haagan sosiaalipalvelutoimis-
tossa on onnistuneesti käytetty sosiaalista raportointia tiedon keräämisessä ja välit-
tämisessä suoraan työntekijöiltä kaupungin päättäjille.

Teimme sosiaalityön messujen päättäjäpaneelia varten raportointiharjoituksen,
jossa kysyimme yksiköistämme mm. sosiaalityön haasteita Helsingissä tulevina vuo-
sina. Saimme runsaasti aineistoa, jossa nousi esiin joukko erilaisia ilmiöitä mm.
erilaiset asumisen ongelmat lieveilmiöineen. Yksi sosiaalisen raportoinnin tapa oli-
si esimerkiksi koota valitusta teemasta, kuten asumisesta, eri menetelmillä tietoa,
joka arvioinnin kautta tuottaisi uskottavuutta pyrkimyksillemme vaikuttaa asunto-
politiikkaan.

Myös tietojärjestelmien kehittäminen liittyy keskeisesti sosiaalityön näkyvyy-
teen. Miten sosiaalityö taipuu tietojärjestelmiin? Mitä tietotekniset järjestelmät lop-
pujen lopuksi edellyttävät tiedonhallinnalta? Vai pitäisikö oikeastaan ajatella, että
mitä palvelut edellyttävät tiedonhallinnalta ja tietoteknisiltä järjestelmiltä? Tieto-
teknisiltä järjestelmiltä edellytetään toden totta, että ne tukevat mahdollisimman hyvin
palvelujen toteuttamista. Niiden tulisi siis rakentua samalla logiikalla kuin palvelu-
jen, palvelukuvausten ja mahdollisten palvelutuotteiden. Samoin tilastointi tulisi
kytkeä samaan rakenteeseen. Järjestelmiä varten tarvitaan myös tietoa palvelupro-
sesseista ja niiden kytkeytymisestä palveluketjuihin. Ollessamme yhteistyössä eri
sidosryhmiin, niinpä tietojärjestelmiemmekin olisi syytä olla yhteistoiminnallisia.
Mutta tarvitaanko tietojärjestelmien kehittämiseen luokituksia, vai riittääkö löyhempi
jäsentäminen? Mitä jäsentämisen tason valinnasta seuraa?

Sosiaalityöstä voidaan kertoa erilaisia tarinoita tai voidaan jättää kertomatta.
Hallitsemmeko sosiaalityötä koskevaa tietoa? Teemme itse asiassa koko ajan tietä-
mättämmekin valintoja, siitä millaista tietoa sosiaalityöstä välittyy. Sosiaalityö saat-
taa olla arkitiedon, stereotypioiden ja puskaradion armoilla. Tällöin sosiaalityön tie-
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dosta päättää kuka tahansa. Sosiaalityö saattaa välittyä myös tilastotiedon valossa,
joka pahimmillaan on luotettavuudeltaan heikkoa ja sosiaalityön sisällölle jopa vie-
rasta, mikäli tiedonkeruuta ei ole riittävästi kytketty sosiaalityön käytäntöön. Toi-
vomme, että puheenvuorollamme kykenimme osoittamaan että voimme halutessam-
me tuottaa sosiaalityöstä  jäsentynyttä ja luotettavaa tietoa.
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Tarja Kauppila

Sosiaalityön luokittelua SLPT-projektissa

Sosiaalityön laadun parantaminen tietotekniikan avulla (SLPT) -projekti käynnistyi
Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa lokakuussa 1998. Kaksivuoti-
sessa, 30.9.2000 päättyneessä, sosiaalityön arviointitutkimus- ja kehittämishankkeessa
oli tavoitteena parantaa sosiaalityön laatua ”Sosiaalityön vaikuttavuus” -tietokone-
ohjelmaosion avulla. (Kauppila 1999.) Uuden ohjelmaosion rakentamisessa tavoit-
teeksi tuli tehdä siitä mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Ohjelman mieli
ja merkitys rakentui sen varaan, mitä asioita ohjelmaan kirjattaisiin. Toisaalta mu-
kaan tulevien asioiden luokitusten tuli olla mahdollisimman toimivia paitsi itse oh-
jelman käytön myös kerättävien tietojen käytön kannalta. Tieteellisen tutkimuksen
tekemisessä operationalisoinniksi kutsutaan siirtymistä teoreettisista käsitteistä em-
piriaan, eli kyse on tutkimusmittauksen käytännössä mahdollistavien indikaattorei-
den ja niiden luokittelujen rakentamisesta (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 75).
Ohjelmaosion rakentamisessa luokiteltiin (operationaalistettiin) muutamia sosiaali-
työn asiakastyön keskeisiä käsitteitä ja testattiin empiirisesti luokittelujen toimivuutta
sosiaalityön asiakasvastaanotoilla.

Sosiaalityön vaikuttavuutta lähdettiin miettimään tavoitelluista asiakkaan elä-
mäntilanteen parannuksista. Sosiaalityössä tähdätään asiakkaan elämänlaatua pa-
rantavien tavoitetilojen saavuttamiseen asiakkaan elämässä. Sosiaalityön vaikutta-
vuuden arvioinnissa kiinnitetään huomio asiakkaan kanssa yhdessä asetettujen ta-
voitteiden toteutumisen analyysiin. (Vrt. Mäntysaari 1998, 2.) Tavoitteet tuli voida
muotoilla niin, että niiden toteutumisen arviointi olisi mahdollista tässä tapauksessa
tietotekniikkaa apuna käyttäen.

Asiointiperuste-termillä uudessa ohjelmassa kuvataan niitä asioita, joista sosiaa-
lityössä on tapana puhua asiakkaan ongelmina tai avuntarpeen syinä. Asiointiperus-
teen arvioitiin vastaavan osuvasti tarkoitettaan (ks. Sosiaali- ja terveydenhuollon
sanastot II 1999, 10): sosiaalityön asiakasvastaanotolla asiointiin on olemassa jokin
peruste, minkä vuoksi tällaiseen kanssakäymiseen ryhdytään. Termi on myös vaikeuk-
sistaan kärsivän asiakkaan kanssa tehtävän yhteistyön kannalta selvästi vähemmän
latautunut, neutraalimpi kuin esimerkiksi ongelmapuhetta, syyllisyyttä ja leimautu-
mista ruokkiva yleistermi ”ongelmat”.

Asiointiperusteiden luokat muodostettiin ottaen mukaan keskeisimmät elämän-
alueet (taloudellinen toimeentulo, asuminen, työelämä jne.), jotka on nimetty inhi-
millistä turvattomuutta tarkastelleissa väestötutkimuksissa (esim. Niemelä 1991).
Lisäksi otettiin mukaan sellaiset luokat, jotka kuvaavat sosiaalityön organisoinnin
(kuopiolaisia, mutta myös muualla ilmeneviä) piirteitä ja toisaalta työn sisällöllisen
erikoistumisen piirteitä sosiaalitoimessa (esimerkiksi ”lasten elatus-, huolto-, ja ta-
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paamisoikeussopimusten laatiminen”; ”perhehoitoon tai adoptioon liittyvät asiat”;
”muut lasten huoltoon ja kasvatukseen liittyvät asiat”, ”maahanmuuttajuuteen liitty-
vät asiat”), joiden osalta haluttiin saada asiointia näkyville.

Uusi ohjelmaosio tehtiin sellaiseksi, että kunkin asiakkaan kohdalla voidaan
samalla asiointikerralla valita asiointiperusteeksi useitakin luokkia ja saada näin toi-
mien moniperusteiset asiakkuudet erilaisina yhdistelminä näkyville. Tärkeää on ol-
lut sopia, että asiointiperusteeksi tietojärjestelmään kirjataan ne valinnat, jotka ovat
molempien, sekä asiakkaan että työntekijän näkemystä noudattavat. Näin ohjelma
tarjoaa tilaisuuden saada sekä näkyville että asiakkaan kanssa avoimemmin keskus-
teltaviksi myös yleensä helposti piiloon jääviä ja vaikeammin puheeksi otettavia
asioinnin perusteita, kuten huolia lasten tilanteesta tai päihdeongelmista.

Vaikuttavuus-ohjelmaosioon päädyttiin ottamaan myös sosiaalityön kohde -muut-
tuja, joka muodostettiin asiointiperusteiden luokittelun pohjalta (samat luokat). So-
siaalityön kohteet ovat yleisellä tasolla ilmaistuja asiakkaan ja työntekijän yhteis-
työn tavoitteeksi asetettavia asioita. Aluksi tietojärjestelmään kirjataan sekä asiak-
kaan että sosiaalityöntekijän arvio asiakkaan tilanteesta suhteessa sosiaalityön koh-
teeksi valittuihin asioihin. Kun on yhteistyön toteutumisen arvioinnin aika, tietojär-
jestelmään kirjataan sekä asiakkaan että työntekijän arvio tilanteesta suhteessa läh-
tötilanteeseen. Lisäksi kirjataan molempien arvio tilanteeseen – sen muuttumiseen
tai ennallaan pysymiseen – vaikuttaneista päätekijöistä.

Sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteiden hallinnan tukeminen edellyttää elä-
mässä onnistumisen kokemuksia, ja niitä olisi yhteistyössä asiakkaiden kanssa ta-
voiteltava. Olisi rohjettava lähteä liikkeelle kunkin asiakkaan yksilöllisistä toiveista
ja rakennettava tavoitteet niiden mukaan useimmiten ”pienten askelten politiikalla”
toteutettavissa olevaan muotoon. Tämän toteuttaminen ja vaikuttavuuden arviointi
ei olisi ratkennut vain sosiaalityön kohteiden yleisluontoisella luokittelulla. Tieto-
koneohjelmaan tarvittiin välineet yksilöllisen asiakaskohtaisen suunnitelman teke-
miseen.

Asiakaskohtaisen suunnitelman raamien rakentamiseksi tietokoneohjelmaan
tarvittiin sosiaalityön tietotarpeiden luokittelua. Asiakaskohtainen suunnitelma si-
sältää seuraavat osa-alueet (eli ”sosiaalityön tietotarpeiden luokat”): taustatiedot ja
nykytilanne, työskentelyn tavoitteet, tavoitteiden toteuttaminen ja palvelut yksilöi-
tyinä, suunnitelman arviointi ja suunnitelman jakelu. Suunnitelman tietotarpeiden
luokittelussa on nojauduttu sosiaalityön systemaattisen metodisuuden, järjestelmäl-
lisen asiakastyöskentelyn menetelmän ideaan (ks. esim. Karvinen 1993). Suunnitel-
maosiossa voidaan tekstimuodossa seikkaperäisestikin selvittää niitä yksittäisen asi-
akkaan elämään liittyviä asioita, jotka toisaalla ohjelmassa on puettu tilastokelpois-
ten yleisluokituksen muotoon. Ohjelma toimii niin että se tarvittaessa tukee aikai-
semmin laadittujen suunnitelmien käyttöä uusien laatimisen pohjana.

Sosiaalityön tietotarpeiden luokittelu asiakaskohtaisen suunnitelman näkökul-
masta on esimerkki siitä, kuinka luokitellessa helposti joudutaan ja päästään aivan
työn perimmäisten kysymysten äärelle: mitä on sosiaalityö, mihin sosiaalityössä täh-
dätään, mihin yritämme vaikuttaa, jne. Sosiaalityön tietojärjestelmää rakennettaessa
työn luokittelu on prosessi, joka jo sellaisenaan ja erityisesti onnistuneiden lopputu-
losten, toimivien luokittelujensa kautta on sosiaalityön tukemista ja kehittämistä.
Sosiaalityön luokittelussa ”onnistuminen” edellyttänee, että sitä luodaan kiinteässä



29

Sosiaalityö näkyväksi
Stakes, Aiheita 3/2001

yhteydessä luokittelulla kulloinkin tavoiteltaviin tarkoitteisiin: sosiaalityön käytän-
töön ja asiakkaiden kohtaamiseen.

Tietojärjestelmillä voidaan tukea sosiaalityön asiakaskohtaisen (yksilö tai ryh-
mä) järjestelmällisen, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työskentelyn toteuttamis-
ta sekä sosiaalityön kehittämistä. Nykytekniikka tarjoaa sosiaalityön dokumentoin-
tiin ja tilastointiin hyviä välineitä, mutta tietojärjestelmien rakentaminen edellyttää
työn luokittelua. Luokittelua ei ole viisasta jättää ohjelmatoimittajien varaan, koska
kyse on sosiaalityön substanssin hallinnasta ja kehittämisestä sekä viime kädessä
asiakkaiden elämäntilanteiden hallinnan tukemisesta. Luokittelussa tarvitaan moni-
tasoista ja -puolista sosiaalityön osaamista asiakastyön tietäjistä ja taitajista tutkijoi-
hin saakka. Luokittelussa on paljon yhteistä tekemistä ja opittavaa koko sosiaali- ja
terveydenhuollon näkökulmasta. Yhtenäiset termit, luokittelut ja standardit helpot-
tavat osaltaan asiakaskeskeisten, joustavien hoito- ja palveluketjujen rakentamista,
toteuttamista ja edelleen kehittämistä – tietotekniikan tuella ja muutenkin.
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Airi Salmi

Voiko ja pitääkö sosiaalityötä luokitella?

Kyllä voi ja kyllä pitää. Ammattijärjestölle ja sosiaalityöntekijöille vastaaminen ky-
symykseen siitä, mitä sosiaalityö on, on jokapäiväistä. Sosiaalityöstä puhutaan am-
matillisenakin työnä vähintään kahdessa merkityksessä; laajana, kaiken sosiaalialalla
tehtävänä työn kattavana tai suppeasti sosiaalityöntekijän työnä. Lukuisia muitakin
määrittely- ja kuvaamistapoja on. Hyvin yleistä on, että keskusteluissa käytetään
kyllä samaa sanaa, mutta tarkoitetaan eri asiaa. Tällainen keskustelu ei johda mihin-
kään ja lamauttaa asiallisen asioiden käsittelyn, olkoon sitten kysymys lainvalmiste-
lutyöstä tai koulutuksen suunnittelusta.

Erilaista sosiaalityön määrittelyä ja kuvausta on olemassa alan oppikirjoissa,
opetussuunnitelmissa, sosiaalihuoltolaissa ja -asetuksessa, sosiaalihuollon kelpoi-
suusehdoista annetussa asetuksessa yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetussa
asetuksessa, virallisissa ammatti- ja koulutusluokituksissa, virka- ja työehtosopi-
muksissa, organisaatio- ja palvelukuvauksissa  ja monissa muissa asiakirjoissa.

Sosiaalityöntekijäin Liitolla on ollut omia työryhmiä, jotka ovat purkaneet auki
sosiaalityön käsitettä ja sisältöä. Näiden tuloksena on alettu uskoa, että yhtä ja ian-
kaikkista totuutta sosiaalityöstä ei olekaan olemassa. Eri yhteyksissä voidaan sosiaa-
lityötä määritellä ja kuvata, mutta asiayhteydestä riippuen määrittelyt voivat poiketa
toisistaan. Kuitenkin se, mikä työn sisällössä on oleellisinta, säilyy samana. Tärkeä-
tä on se, että osapuolet sopivat kulloinkin käytettävästä määrittelystä.

Sosiaalityöntekijäin Liitto on huolissaan suhtautumisesta sosiaalityöhön ja so-
siaalityöntekijöihin. Sosiaalityöntekijöistä on jo pulaa eivätkä nuoret hakeudu sosi-
aalityötä opiskelemaan. Miespuoliset opiskelijat ovat jo kokonaan häviämässä. Yh-
tenä syynä on hyvinkin sosiaalityön näkymättömyys ja epämääräisyys. Heikko palk-
kaus voi olla sekä syy että seuraus.

Konkreettisia sosiaalityön sisällön kuvauksia tarvitaan. Niiden avulla työtä voi-
daan tehdä näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Työtä on helpompi markkinoida ja myydä
myös tulevaa ammattiaan miettiville nuorille tai työnantajille. Palvelussuhdeasiois-
sa on tarvetta työn kuvaamiseen, jotta työn vaatimuksia koulutuksen ja ammattitai-
don sekä oikeudenmukaisen palkkauksen suhteen pystytään arvioimaan. Kuvausten
pitäisi myös olla niin laadittuja, että vertaaminen muiden ammattilaisten työhön oli-
si mahdollista.

Sosiaalialan ammatinharjoittamislainsäädännön yhteydessä joudutaan sosiaali-
työtä ja sen sisältöä määrittelemään. Uusien sosiaalialan tutkintojen tuleminen ensin
opistotasolle, sitten ammattikorkeakouluihin ja sosiaalityöntekijäkoulutuksen kehit-
tyminen ylempänä korkeakoulututkintona vaativat sekä tutkintojen sisältöjen että
työelämän tarjoamien työtehtävien sisältöjen selventämistä. Sosiaalityön ja ammat-
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tikorkeakoulun sosionomitutkinnon oleelliset sisällöt ja niiden erot on pystyttävä
osoittamaan. Ilman objektiivista työn kuvausta ja sisällön luokitusta tämä olisi erit-
täin vaikeaa ellei peräti mahdotonta.

Hyvä esimerkki ja pohja muidenkin sosiaalityöntekijäryhmien oman työalueen
kuvaamiseen ja analysointiin on Terveydenhuollon Sosiaalityöntekijät ry:n yhteis-
työssä Kuntaliiton kanssa työstämä terveydenhuollon sosiaalityön luokitus. Sen avulla
on mahdollista saada työtä näkyväksi ja ymmärrettäväksi, nostaa sen arvostusta sekä
myös saada työn tuloksia näkyviksi ja mitattaviksi.

Melko paljon on puhuttu siitä, että luokittelu voi muuttaa työn kaavamaiseksi.
Mielestäni se on turha pelko. Sosiaalityöntekijät ovat niin hyvin koulutettuja, että
työn kuvaamista, dokumentointia ja tilastointia osataan käyttää työn välineenä, ei
työnjohtajana.
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Salme Kallinen-Kräkin

Sosiaalityön luokitus -projektin esittely

Johdanto

Sosiaalityön luokitteleminen ei aiheena ole aivan uusi sosiaalityön historiassa. Mie-
lenkiinto luokituksiin on vaihdellut eri aikakausina innostuksesta paheksuntaan.
Luokitusten voidaan katsoa lähteneen liikkeelle jo vuonna 1917, jolloin Mary Rich-
mondin tavoitteena oli diagnosoida ja kuvata sosiaalityön asiakkaan tilanne ja tehty
interventio mahdollisimman tarkasti. Vaikka Richmondin asiakastyön tarkka kuvaa-
minen oli saanut vaikutteita lääketieteestä, niin siitä poiketen Richmond opasti mää-
rittelemään asiakkaan ongelmat ottaen huomioon asiakkaan persoonalliset tekijät ja
sosiaalisen tilanteen. (Richmond 1917.)

”Richmondilaista” aikakautta kesti 1920-luvulta 1960-luvulle saakka. Vastus-
tus psykoanalyyttista lähestymistapaa sekä asiakkaiden tarkkoja kuvauksia ja luoki-
tuksia kohtaan nousi 1970-luvulla. Tultaessa 1990-luvulle sosiaalityön dokumen-
toinnin vaatimus ja luokitukset tiedon keräämisen apuvälineenä olivat tulleet jälleen
ajankohtaisiksi, mikä johtunee siitä, että luokitukset oli herätty näkemään keinona
hyödyntää tietoteknologiaa sosiaalityön tiedontuotannossa ja tiedonsiirrossa.

Sosiaalityön tiedon tuotannossa tarvitaan luokitusten hyödyntämisen lisäksi
monia muita esitystapoja ja näkökulmia. Luokitukset ovat vain yksi sosiaalityön
dokumentoinnin ja näkyväksi tekemisen apuväline. Ne antavat rakenteen vertailu-
kelpoisen tiedon keräämiselle ja tuottamiselle. Luokituksia hyödyntävät sosiaali-
työn kuvaukset ja selvitykset vaativat aina tulkintansa, niin kuin määrälliset ja tilas-
tolliset aineistot yleensäkin.

Sosiaalityön luokitus -projekti

Sosiaalityön luokitus -projekti käynnistyi lokakuussa 1998 osana Stakesin Tietotek-
nologian osaamiskeskuksessa tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomien
palveluketjujen tietoteknologian kehittämistyötä. Hankkeen alussa tutkija Päivi Aho
selvitti muun muassa asiantuntijahaastattelujen avulla sosiaalityön luokitustarpeita
ja sosiaalityön osa-alueita, joista luokitus tulisi aloittaa. Lisäksi hän arvioi lähinnä
terveydenhuollon luokitusten sovellettavuutta sosiaalityöhön. Ahon selvitystyön tu-
lokset on esitelty raportissa Päivi Aho: Sosiaalityön luokitus, esiselvitys Stakes, Ai-
heita-sarja 14/1999.

Vuoden 2000 alussa projekti jatkui uusin voimin. Kuluvan vuoden aikana on
tehty pohjatyötä sosiaalityön luokitusperiaatteiden ja luokitussuositusten rakenta-
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miselle. Pohjatyöllä tarkoitetaan muun muassa Suomessa ja ulkomailla tehtyjen luo-
kitusten keräämistä ja analysoimista sekä luokituksesta käydyn kansainvälisen kes-
kustelun seuraamista.

Valmiita ja kehitteillä olevia sosiaalityön luokituksia on etsintäkuulutettu mo-
nin eri tavoin: ilmoitukset kotimaisissa alan lehdissä, sähköpostikyselyt läänien so-
siaalitarkastajille, puhelinkyselyt kuntiin ja etsintäkuulutuskirjeet sosiaalityönteki-
jöiden mukana kansainvälisiin kongresseihin ja seminaareihin. On tehty aineistoha-
kuja ja otettu yhteyttä ulkomaisiin sosiaalityön järjestöihin ja sosiaalityön kehittä-
misyksiköihin.

Mitä sitten on löytynyt? Suomessa sosiaalityötä on luokiteltu muun muassa seu-
raavissa hankkeissa: Suomen Kuntaliitto ja Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ry
ovat tehneet yhteistyönä ‘Terveydenhuollon sosiaalityön luokitus’ -kirjan. (Esitys
aiheesta tässä seminaarissa.) Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen Sosiaalityön laa-
dun parantaminen tietotekniikan avulla -projekti. (Esitys aiheesta tässä seminaaris-
sa.) Helsingin sosiaaliviraston hanke: Aluesosiaalityö Helsingissä – jäsennys ja
palvelukuvaus.(Esitys aiheesta tässä seminaarissa.) Lisäksi Etelä-Suomen läänin-
hallituksen johdolla ollaan laatimassa koulupsykologien ja koulukuraattoreiden työn
luokitusta.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi, alan lehdissä olleiden etsintäkuulutusten
ja kuntiin tehtyjen puhelinkyselyjen avulla, löytyi eri tarpeisiin hahmoteltuja sosiaa-
lityön luokituksia seuraavista kaupungeista: Espoo, Kaarina, Rovaniemen maalais-
kunta, Vantaa ja Vaasa.

Mitä ulkomailta on löytynyt? Yhdysvaltalaiset sosiaalityöntekijät hyödynsivät
1980-luvun loppupuolella DSM-III-R (The Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) -luokitusta, joka oli kehitetty psykiatrien käyttöön. Sosiaalityön-
tekijät käyttivät DSM -luokitusta lähinnä mielenterveysasiakkaiden vakuutushake-
muksissa. DSM:ssä nähtiin kuitenkin runsaasti puutteita, koska se ei muun muassa
ottanut huomioon asiakkaiden elinympäristöön liittyviä tekijöitä. (Kirk et al. 1989,
295–304.) Näin ollen alkoi kehittyä ”Person in Environment” (PIE) -koodaussystee-
mi aikuisasiakkaiden sosiaalisen toiminnan ongelmille, jotka aiheutuvat muun mu-
assa ympäristöstä sekä asiakkaan fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta. (Wan-
drei et al. 1996, 28–34.)

PIE on saanut paljon kritiikkiä, esimerkiksi sen koodaussysteemiä on sanottu
erittäin monimutkaiseksi. Lisäksi systeemin sanotaan osoittavan kuinka vaikea on
kehittää vaihtoehto lääketieteen luokituksille ja DSM:lle. Sosiaalityöntekijöitä on-
kin kehotettu tekemään sosiaalityön luokitus, joka vastaisi enemmän sosiaalityönte-
kijöiden tarpeisiin ja perustuisi sosiaalityön missioon.

Edellä mainitun lisäksi ulkomaisia sosiaalityön luokituksia ja niihin liittyviä
artikkeleita löytyy erityisesti 1980-luvun loppupuolelta ja 1990-luvun puolivälistä.
Aiheeseen liittyvää keskustelua on käyty lähinnä Hollannissa ja Isossa-Britanniassa.
Luokituksia lienee tehty eri näkökulmista ja erilaisiin tarpeisiin hyvinkin paljon,
mutta niistä ei ole käyty kovin runsaasti kansallista tai kansainvälistä keskustelua.
Löydettyjen luokitusten, niin koti- kuin ulkomaistenkin, sisältö, tarkkuus ja laatu
vaihtelevat runsaasti.
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Luokitustyön eteneminen

Vuonna 2000 projektin tavoitteena on siis ollut kerätä tietoa koti- ja ulkomaisista
sosiaalityön luokituskäytännöistä ja tehdä yhteenveto sosiaalityön luokitteluperiaat-
teista. Raportti ilmestyy alkuvuodesta 2001. Stakes on päättänyt jatkaa sosiaalityön
luokitustoimintaa vuoden 2000 jälkeenkin. Aiemmin Stakesissa ovat olleet edustet-
tuina lääketieteen tauti- ja toimenpideluokitus, toimintakykyluokitus ja lyhyen aikaa
hoitotyön luokitus. Sosiaalityön luokitusten rakentamisessa edetään vuosien 2001–
2005 aikana osa-alueittain kohti sosiaalityön yleistä luokitussuositusta. Lisäksi ta-
voitteena on laatia sosiaalityön sanasto.

Tässä vaiheessa ei ole vielä lyöty lukkoon, kuinka luokitusten laatimisessa tark-
kaan ottaen edetään, on vain alustavia suunnitelmia. Joka tapauksessa luokitusten
laatiminen ja sanastotyö aloitetaan vuoden 2001 alussa sanasto- ja luokitustyöryh-
mien perustamisella. Työryhmien jäsenet ovat sosiaalityöntekijöitä ja heidän roolin-
sa on keskeinen koko hankkeessa.

Alustavan suunnitelman mukaan sosiaalityön luokitusten laatimisessa edetään
osa-alueittain kohti sosiaalityön yleisluokitusta. Ensimmäiset osa-alueet voisivat olla
esimerkiksi terveydenhuollon sosiaalityö ja sosiaalitoimiston sosiaalityön kaksi osa-
aluetta.

Ensimmäisiä luokiteltavia asioita ovat: 1) sosiaalityön asiointiperusteet (asiat,
joiden kanssa ollaan asiakastyössä tekemisissä) ja 2) luokitus siitä, mitä niille asioil-
le tehdään (sosiaalityön menetelmät ja toimenpiteet).

Ensimmäinen merkkipaalu on vuosi 2002, jonka loppuun mennessä olisi sosiaa-
lityön sanasto koossa ja kahden ensimmäisen sosiaalityön osa-alueen luokitus tes-
tattu. Tämän jälkeen jatkettaisiin eteenpäin uusin osa-aluein kohti yleisluokitusta ja
atk-sovellusten tekemistä. Paljon pitäisi olla valmista vuonna 2005. Luokitusten ar-
viointi ja testaus on jatkuva osa luokitustyön etenemistä.

Lopuksi

Tehtävä on iso ja haastava. Sen toteuttamiseen tarvitaan monenlaisia verkostoja ja
monia aiheesta kiinnostuneita sosiaalityön ammattilaisia. Aihe on myös tunteita he-
rättävä, eivätkä kaikki näe sitä yhtä tarpeellisena ja hyvänä. Saammepa aikaiseksi
millaisia luokituksia hyvänsä, niin aina sille löytyy kannattajansa ja kritisoijansa,
mikä pitää yllä toivottavasti rakentavaa keskustelua. Tehtävään on kuitenkin suhtau-
duttava tietyllä nöyryydellä ja periksiantamattomuudella, että saadaan jotain aikai-
seksi.
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