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Aikuissosiaalityön rakennuspalikoita

• 14.2.2018 Teemana aikuissosiaalityön tulevaisuus ja 

matka sinne

• 17.4.2018 Teemana Eksoten ja Uudenmaan valmistelu

• 12.6.2018 Teemana: Aikuissosiaalityön tarinan 

kirkastaminen; arvot ja juuret, sekä suunnat

• 24.8.2018 Teemana Kanta-Hämeen OMAHäme ja 

POP- maakunnan valmistelu

• 27.9.2018 Teemana työikäisten sosiaalipalvelut

• 6.11.2018 Teemana STM ja selvityshenkilötyöryhmän 

työskentely; Varsinais-Suomen ja Pohjois-

Karjalan maakuntavalmistelu



Mitä me halusimmekaan saada 

aikaan?

• Yhtenäinen näkemys aikuissosiaalityöstä ja sen 

valmistelusta maakunnissa; pitää olla selkeä kuva 

itsellä, jotta voi esittää asian muille;  Hissipuhe

• Brändin luominen aikuissosiaalityölle! Näkyvyys

• Palvelutuotteiden määrittely

• Vaikuttavuus  ja mittarit

• Ensi hallistuskaudelle aikuissosiaalityön 

kehittämishanke /vrt. Lape ja I&O)

• Asiakkaiden aito osallisuus 



Mitä me halusimmekaan saada 

aikaan?

• Rakennammeko brändiä aikuissosiaalityölle 

– Esim… aikuissosiaalityö on tunnistettu ja näkyvä 

kumppani…

– Vai?????

• Rakennammeko brändiä sille, mitä 

aikuissosiaalityöllä ja/tai työikäisten palveluilla 

tavoitellaan

– Esim. aikuisten tarpeet ja hyvinvointi on tunnistettu 

yhteiskunnassa…



Aikuissosiaalityö 2025

• MITÄ? 

 Syvintä olemusta: osallisuuden edistyminen, ihmisten 

elämässä mukana, suunnitelmallista ja motivoivaa 

muutostyötä, työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja 

vahvistaminen, hyvinvoinnin tukeminen, 

kokonaisvaltaista, vastataan aikuisten palvelutarpeisiin, 

Mielekäs arki, arjen hallinta/ arjessa pärjääminen, 

köyhyys, syrjäytyminen, yhteisöllisyyden lisäämistä

 Työllisyyden edistäminen ei ole prioriteetti tehtävä

 Hoivaa vai muutostyötä?

 Arki edellä?

 Työ- ja toimintakyvyn, hyvinvoinnin tukeminen keskeistä?

 Eriarvoisuuden vähentäminen puuttuu???

(Visio, toimintaperiaate, tehtävä, rooli)



Aikuissosiaalityö 2025

• MITEN? (erotettavissa sosiaalityön menetelmät 
tekeminen ja sosiaalityön hallinnointi – organsiaatio)

 Asiakas palvelujen keskiössä ja palvelut kokonaisuutena; 
yhden oven periaate

 Sotea (sosiaalipalvelu) ja hyteä

 Ennaltaehkäisevä työote, sosiaalityötä rakenteissa

 Vaikuttavat ja mittaavat työmenetelmät

 Riittävästi resursoitu

 Liikkuen, digisti, jalkautuvasti, etsivästi

 Kohdaten ja kuunnellen

 Asiakas/ yksilökohtaisena työnä ja 
rakenteellisena/yhteiskunnallisena työnä

 Yksilökohtaisen ja yhteiskunnallisen työn menetelmin?

(Työpajatuotokset ja Markku H:n kokoama Visio-paperi)



Muita ”kuvaston” rakennuspalikoita

• Aikuissosiaalityön hissipuhe 

• Aikuissosiaalityön arvo ja hyöty

• Aikuissosiaalityön asiakkaat

• Aikuissosiaalityön menetelmät ja palvelutuotteet

• Aikuissosiaalityön miellekartta

• Mitä pitäisi vahvistaa? Mistä luopua kokonaan?

• Mitä uutta pitäisi luoda?

• Millaisia muutoksia tulisi käynnistää, kenen vastuulla ja 
millä resursseilla?

• Työikäisten sosiaalipalvelut; yhteiset palvelukuvaukset

• Maakuntien valmisteluaineisto

• PKS - brändityö



Jatkotyöskentelyn suuntaviivoja –

Ehdotus työskentelystä
• 14.2.2019  Hki, Kuntatalo, Livetapaaminen

– Raakavedos kuvastosta ja yhteinen työstäminen; puuttuvien 
aukkojen täyttäminen

– Luonnoksen luovuttaminen selvityshenkilöille 

• 28.3.2018 Skype

– Ajankohtaista

– Valmis kuvasto?

– Maakuntavalmistelun esittelyvuorossa 2?

• 6.6.2018 Hki, Kuntatalo, Livetapaaminen

– PRO SOS –hankkeen ja muiden valtakunnallisten hankkeiden 
tulosten hyödyntäminen ja juurruttaminen osaksi maakuntien 
aikuissosiaalityötä 



PRO SOS –hankkeen Kärkiteemat 

(10)
1. Palvelutarpeen arviointi

2. Kykyviisari

3. Taloussosiaalityö

4. Maakunnallistuva sosiaalityö

5. Kela-kuntamalli

6. Sosiaalinen kuntoutus

7. Yhteiskehittäminen

8. Toiminnallisuus ja ryhmämuotoisuus sosiaalityössä 

(pelillisyys ja leikillisyys)

9. Jalkautuva sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut

10. Omatyöntekijyys ja erityisen tuen tarpeessa olevat

7.11.2018

Sinikka Volanto



7.11.2018

Sinikka Volanto


