
Sosiaalityöntekijöiden seura ry

Mikä ihmeen Sose?

➢ Olemme sosiaalityöntekijöiden rohkea 
yhteisö, joka osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 

➢ Tuemme ja nostamme esille 
sosiaalityön asiantuntijuutta

➢ Arvomme: rohkeus, dialogisuus, 
sosiaalityön etiikka



Mistä kaikki sai alkunsa?

➢ Perustettu vuonna 2016

➢ Seuran juuret sosiaalityön 
uraverkosto -Facebook- 
ryhmässä

➢ Sosiaalityöntekijöiden 
keskuudessa heräsi tarve 
keskustella yhteiskunnallisista 
ja alan kysymyksistä sekä 
vaikuttaa asioihin



Mitä Sosiaalityöntekijöiden seura tekee? 

➢ Innostamme ja osallistamme jäseniä vaikuttamistyöhön 
→ asiantuntijapankki

➢ Teemme vaikuttamistyötä viestinnän ja verkostoitumisen keinoin

➢ Laadimme asiantuntijalausuntoja, kannanottoja ja 
mielipidekirjoituksia

➢ Järjestämme jäsenille mm. vaikuttamiskoulutusta ja 
keskustelutilaisuuksia

➢ Toimimme sosiaalityöntekijöiden yhteisönä, verkostoitumisen 
paikkana

➢ järjestämme tapahtumia ja juhlia



Vaikuttamistyömme ja tapahtumamme 
kevätkaudella 2020

➢ Vuoden teemana rakenteellinen sosiaalityö

➢ Asiantuntijapankin käyttöönotto

➢ Mielipidekirjoitus Vammaisten palvelut eivät toteudu lainmukaisesti

➢ Keskustelutilaisuus Järjestöt ja sosiaalityö 9.3. Helsingissä, katsottavissa 
seuran YouTube-kanavalla



Vaikuttamistyömme ja tapahtumamme 2019

➢ Vaikuttamisen keskiössä sosiaalityön tutkimusperustaisuuden 
vahvistaminen ja lastensuojelun asiakasmäärärajauksen kirjaaminen 
hallitusohjelmaan 
○ Kannanotto ja yhteydenotot ehdokkaisiin ennen eduskuntavaaleja
○ Vaalien jälkeen mielipidekirjoitus ja kannanotto 

valtionvarainministeriön ehdotukseen vuoden 2020 talousarviosta

➢ Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen 
perusteista



➢ Asiantuntijapuheenvuorot Valviran ja Sosnetin Sosiaalityöntekijän 
ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta 
-seminaarissa sekä Sosnetin Valtion rahoitus sosiaalityön tutkimukseen 
-iltapäiväseminaarissa

➢ Mielipidekirjoituksia seuran jäsenten kanssa

○ Lastensuojelun asiakasmäärän rajaaminen

○ Sote-keskus ei ole Sote-keskus, jos sieltä puuttuvat sosiaalityön 
asiantuntijat

○ Moniammatillisella yhteistyöllä voimme vastata hyvinvoinnin 
haasteisiin (vastine lääkärilehteen)

○ Sosiaalityön tutkimuksen rahoitus

○ Lastensuojelun viranomaisille on annettava työrauha al-Holin 
tilanteesta huolimatta



➢ Unelma upeasta sosiaalityöstä -kampanja 

○ Jäsenten unelmat upeasta sosiaalityöstä -blogiviikko

○ Sosiaalityön tutkijoiden ja kehittäjien paneelikeskustelu 
kevätkokouksen yhteydessä

○ Keskustelutilaisuus sosiaalityön vaikuttamisesta ja viestinnästä 
syyskokouksen yhteydessä Tampereella

➢ Petteri Orpon koollekutsuma keskustelutilaisuus lastensuojelun 
nykytilasta ja kehittämistarpeista

➢ Kesäjuhlat Helsingissä

➢ Vaikutamme myös somessa, etenkin Twitterissä



Aiempaa vaikuttamistyötä

➢ Sote-uudistuksen valmistelu: lausunto valinnanvapauspykälään

➢ Yhteistyö uraverkoston kanssa #1000nimeä-kampanjassa ja ratkaisuehdotukset 

lastensuojelun kriisin ratkaisemiseksi

➢ Mukana Kananojan selvitystyöryhmän yhteistyökumppanina ja asiantuntijatukena

➢ Mukana Annika Saarikon koollekutsuman aikuissosiaalityön pyöreän pöydän 

keskustelutilaisuudessa, ratkaisuehdotukset mm. selvityshenkilöstä

➢ Mielipidekirjoitukset lastensuojelusta, turvapaikanhakijoiden tilanteesta sekä 

pätevyysvaatimuksista

➢ Some-kannanotto aktiivimalliin liittyen ja some-vetoomus kunnanvaltuutetuille



Olemme huomanneet, että vaikuttaminen 
kannattaa!

Sosiaalityöntekijöitä on suorastaan 
odotettu mukaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Osaamistamme arvostetaan ja 
mielipiteemme halutaan kuulla – 
Soseen vaikuttamistyölle on ollut 
tilaus ☺

Kehdataan!





Lisätietoa? Jäseneksi?

➢ Tule tutustumaan Soseen 
toimintaan: kevätkokouksesta ja 
muista tilaisuuksista tiedotetaan 
kotisivuilla, Facebookissa ja 
Twitterissä

➢ Tsekkaa Facebook, Twitter & 
YouTube: @sosttseura

➢ Ota yhteyttä: 
sosiaalityontekija@gmail.fi

➢ Liity jäseneksi: 
www.sosiaalityontekijoidenseur
a.fi/jaseneksi tai 
sähköpostiviestillä

➢ Jäsenmaksu vuonna 2020 on 30 
€, opiskelijoilta 10 €

http://www.sosiaalityontekijoidenseura.fi/jaseneksi
http://www.sosiaalityontekijoidenseura.fi/jaseneksi

