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Tervetuloa!
johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
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Kehittämisverkoston tausta ja 
tavoitteet
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Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -
kehittämisverkosto
• Aikuissosiaalityö on jo Kela-siirron seurauksena kohdannut 

erittäin suuren muutoksen ja aikuissosiaalityön uudelleen 
jäsentäminen ja hahmottaminen olisi ilman 
maakuntavalmisteluakin välttämätöntä

• Aikuissosiaalityön rooli ja näkyvyys on sote- ja 
maakuntavalmistelussa tähän saakka ollut melko vähäinen.

• Maakuntavalmistelussa aikuissosiaalityölle ei ole omaa 
kärkihanketta, kuten Lape tai I&O

• So– ja aidon integraation näkökulmaa valmistelussa tulee 
kaikilta osin vahvistaa
» Sote-integraatio

» Uusiin yhdyspintoihin liittyvä integraatio

• Yhteisen verkottumisen, kehittämisen ja aikuissosiaalityön 
roolin kirkastamisen tarve tulevissa palvelurakenteissa on 
noussut kentältä aikuissosiaalityön asiantuntijoilta, 
kehittäjiltä ja johtajilta. 

22.2.2018

4



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Yhteistyössä on voimaa!
• ProSos –hanke kohdistuu aikuissosiaalityön 

kehittämiseen ja on laajasti levittäytynyt maakuntiin

• Kuntaliitto tarjoaa ja kokoaa yhteen 
maakuntavalmistelussa tarvittavia muutostuen 
kokonaisuuksia ja palveluja

» Hyvä-Sote – hankevalmistelu

• Ministeriössä arvioidaan laajemman sosiaalityön 
kehittämisohjelman tarvetta 

• Pyörää ei kannata keksiä 18 kertaa uudelleen…

• Voimat kannattaa yhdistää!

» Mukaan kutsuttu kaikki maakunnat ja sosiaali- ja 
terveysministeriö

» Tarvittaessa myös yhteistyötä muiden keskeisten 
toimijoiden kanssa
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Kehittämisverkostolle hahmotellut 
tavoitteet (alustava)

• Tukea ja vahvistaa maakunnallisen 
aikuissosiaalityön kehittymistä

• Jäsentää aikuissosiaalityötä ja sen keskeisiä 
palveluja ja kohderyhmiä osana maakunta- ja sote-
uudistuksen uusia rakenteita

• Tunnistaa aikuissosiaalityön uudet yhdyspinnat 
muuttuvissa rakenteissa

• Tukea aikuissosiaalityön palveluista ja 
sijoittumisesta vastuussa olevien 
vastuuasiantuntijoiden työtä ja verkottumista 
maakunnissa ja yli maakuntarajojen.

• Valmistella tarvittaessa laajempi kehittämisohjelma 
maakunnallistuvan aikuissosiaalityön kehittymisen 
varmistamiseksi (vrt. kärkihankkeet I&O ja LAPE)
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Päivän ohjelma 
9.30 Kahvi

10.00 Tervetuloa

johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto 

Tilaisuuden tausta ja tarve

erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto

Osallistujien esittäytyminen ja työskentelyn lähtökohdat

projektijohtaja Jutta Paavola, Pro SOS -hanke ja erityisasiantuntija Ellen Vogt, 

Kuntaliitto

10.45 TYÖPAJA 1:

Teemana tulevaisuus: Aikuissosiaalityö vuonna 2025 - visio. 

Mitä ja millaista aikuissosiaalityö on vuonna 2025, kun maakuntarakenteet ovat 

vakiintuneet ja aikuissosiaalityön muutos on onnistuneesti toteutettu uusiin 

rakenteisiin?

12.00 Lounas (omakustanteinen, Ravintola Kuntakallio 2. krs.)

12.45 TYÖPAJA 2: 

Teemana matka tulevaisuuteen: Miten aamupäivällä kuvattuun toivotun 

kaltaiseen tilanteeseen vuonna 2025 päästään?

14.15 Kahvi (Ravintola Kalliokivi)

14.45 Yhteisen työskentelyn jatkosuunnittelu sekä aikataulu: miten ja millaisin askelin 

tulisi edetä aikavälillä 2018-2020? Mitä me yhdessä teemme, jotta 

onnistumme? Mitkä teemat tulee nostaa seuraavan tapaamisen aiheiksi? 

16.00 Päivän päätös



Osallistujien esittäytymiskierros
• Kaikki maakunnat mukana verkostossa! 

Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo Häme

Kainuu Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi Kymenlaakso

Lappi Pirkanmaa

Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo

Päijät-Häme Satakunta

Uusimaa Varsinais-Suomi

• Tänään poissa Päijät-Häme ja Keski-Pohjanmaa

– http://alueuudistus.fi/maakunnat2020

http://www.ekliitto.fi/
http://www.epliitto.fi/
http://esavo.fi/
http://www.hameenliitto.fi/
http://kainuunliitto.fi/
http://www.keski-pohjanmaa.fi/
http://www.keskisuomi.fi/
http://www.kymenlaakso.fi/
http://www.lapinliitto.fi/
http://www.pirkanmaa.fi/
http://www.obotnia.fi/
http://pohjois-karjala.fi/maakuntaliitto
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/
http://www.pohjois-savo.fi/
http://www.paijat-hame.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.uudenmaanliitto.fi/
http://www.varsinais-suomi.fi/
http://alueuudistus.fi/maakunnat2020


Hankkeen osallistujiksi

• PRO SOS on ESR TL 5  -hanke

• Kehittämistyöhön osallistujista kerättävä osallistujien 
aloitus- ja lopetuslomakkeet ja osallistujalista tilaisuudesta 
allekirjoitukisella

• Lomakkeet sisältävät henkilötietoja. Hanke ei käytä näitä 
mihinkään vaan tiedot viedään sähköiseen EURA-
järjestelmään (hankesiht. Ira Vuorenmaa) ja ne 
hyödyntävät ainoastaan metatietona ESR –toimijaa. 
Paperiset säilytetään SeAMKin lukitussa arkistossa 
määrätyn ajan. ESR-tarkistajien päästävä halutessaan 
todentamaan, että järjestelmän osallistujat vastaavat 
paperisia. 



Ilmoittautumiskyselystä nousevat 

toiveet työskentelylle
• Yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen saavuttaminen 

aikuissosiaalityön paikasta, roolista, toimintatavoista

• Vuoropuhelua, kokemusten vaihtoa valmistelusta

• Vertaiskehittämistä: ideat, innovaatiot, toimintamallit

• Vaikuttamista

• Heikoimmassa asemassa olevien roolien korostamista

• Aikuissosiaalityön kärkihanke

• Integraation vahvistamista

• Asiantuntijapuheenvuoroja, rakenteellisen sosiaalityön 

vahvistamista



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Aikuissosiaalityön valmistelutilanne 
ilmoittautumisen yhteydessä 
kerättyjen vastausten perusteella
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Miten aikuissosiaalityön valmistelu on 
maakunnassanne organisoitu? n = 17
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Maakunnassani on oma aikuissosiaalityön
palvelurakenteiden kehittämiseen keskittyvä

valmisteluryhmä/-ryhmiä.

Maakunnassani on suunnitteilla oma aikuissosiaalityön
palvelurakenteiden kehittämiseen keskittyvä

valmisteluryhmä/ryhmiä.

Maakunnassani aikuissosiaalityön palvelurakenteiden
kehittäminen on jakautunut useampaan
valmisteluryhmään tai on osana jonkin…

Maakunnassani aikuissosiaalityö ei ole tai ei juurikaan
ole mukana eri valmisteluryhmissä tai valmistelussa.

Jokin muu tilanne kuin edellä olevissa vaihtoehdoissa
on kuvattu.

*Huomionarvoista se, että samassa maakunnassa 
annettiin toisistaan poikkeavia vastauksia
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Maakunnassani on oma aikuissosiaalityön palvelurakenteiden 
kehittämiseen keskittyvä valmisteluryhmä/-ryhmiä tai em. 
ryhmä on suunnitteilla (n=7)

22.2.2018
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• Yleensä aina jonkin suuremman ryhmän 
alatyöryhmä
» Jakautumista edelleen ydinryhmään ja kentältä 

koottuihin substanssiosaajien työryhmiin

• Niissä, joissa ei ole vielä alatyöryhmiä on 
alatyöryhmiin jakautumisen suunnittelua esim. 
sisällön mukaan teemoitettuna

• Osassa mukana myös kasvupalvelujen, Typin, 
Kelan, TE-toimiston tai yliopistosairaalaan 
näkökulmaa tai jotakin näistä, mutta ei kaikissa

• Ryhmien koordinointivastuu eri tahoilla: oske, 
maakunta tai väliaikainen valmisteluorganisaatio
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Maakunnassani aikuissosiaalityön palvelurakenteiden 
kehittäminen on jakautunut useampaan valmisteluryhmään tai 
on osana jonkin valmisteluryhmän työtä (n=5)

• Integraatiolähtöinen näkökulma 
valmistelurakenteessa
» Lähes kaikkialla näyttäisi olevan mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen (ala)työryhmä, joka on ollut 
ensivaiheessa valmistelun keskiössä

» Vain osassa esim. aikuisten/työikäisten monialaisten 
palvelujen tms. työryhm(i)ä

• Mainittuja liittymäpintoja tai ryhmän 
työskentelyssä mukana TYP, Kela, 
vammaispalvelut, kotoutuminen, joissain myös 
nuoret, kuntoutus sekä mielenterveys- ja 
päihdetyö

• Useita mainintoja, että aikuissosiaalityö ei 
välttämättä näy valmistelussa kovin vahvasti
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Maakunnassani aikuissosiaalityö ei ole tai ei 
juurikaan ole mukana eri valmisteluryhmissä tai 
valmistelussa (n=2)

• Ei ole systemaattisesti tai riittävän vahvasti 
vielä huomioitu.

• Työryhmien nimeämiset vasta tulossa tai 
suunnitteilla, työ alkutekijöissään

• Myös osassa niistä maakunnista, joissa 
työryhmiä oli tai niitä oli suunnitteilla oli 
mainintoja, että työ vielä hyvin alussa ja 
jäsentymätöntä
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Jokin muu tilanne kuin edellä 
olevissa vaihtoehdoissa on kuvattu 
(n= 3) 

• Paikallinen yhden kunnan työryhmä on, jossa 
valmistelua tehdään, koko maakunta ei ole 
mukana

• Ei työryhmien tarvetta, valmistelu odottaa 
lainsäädännön valmistelua

» Valmis maakunnallinen rakenne ja palveluprosessit jo 
olemassa soten osalta

• Yhdeltä maakunnalta ei ole saatu vastausta

22.2.2018
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Yhteenveto ja ajatuksia vastauksista

• Valmistelu hyvin monimuotoista ja vaikuttaa 
osin jäsentymättömältä sekä myös osallistujien 
itsensä mielestä vaikeasti hahmotettavalta

» Toiset ovat selkeästi huomattavasti pidemmällä kuin 
toiset

» Odottelua?

• Onko valmistelun päämäärä selkeä?

» Mitä ryhmissä konkreettisesti tehdään ja mistä ja 
kenen näkökulmasta?

• Aito integraatio vai erillinen, eri substanssi osa-
alueisiin ja teemoihin pirstoutunut valmistelu?

» Kaikkien uusien yhdyspintojen haltuunotto?
• Yhdyspinnat muuttuviin tuotantorakenteisiin?

22.2.2018
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Uusi maailma 2020 ->

http://alueuudistus.fi/rakenne

http://alueuudistus.fi/rakenne


TYÖPAJA 1:Teemana tulevaisuus

Aikuissosiaalityö vuonna 2025 - visio

• Mitä ja millaista aikuissosiaalityö on vuonna 2025, kun 
maakuntarakenteet ovat vakiintuneet ja aikuissosiaalityön 
muutos on onnistuneesti toteutettu uusiin rakenteisiin?

• Apukysymyksiä: 

– Mikä on aikuissosiaalityön päätehtävä, toimintaperiaatteet ja 
sisällölliset painopisteet osana maakunnan toimintaa vuonna 2025?

– Kenelle aikuissosiaalityö on tarkoitettu vuonna 2025?

– Miten ja missä aikuissosiaalityön ammattilaiset 
tavoitetaan/saavutetaan ja missä kaikkialla heidän tulisi olla vuonna 
2025?

– Mitä aikuissosiaalityö tarjoaa maakunnan asukkaille vuonna 2025?

Kirjatkaa tai kootkaa sanalliseen muotoon keskustelusta joko yksi 
yhteinen visio tai osavisioita kysymysten kautta. Työskentely 45 
min., purku 30 min. (6 min./ryhmä). Sopikaa esittäjä. Kirjaajat KL ja 
PRO SOS.



TYÖPAJA 2: Teemana matka tulevaisuuteen

Miten aamulla kuvattuun toivotun kaltaiseen tilanteeseen 

vuonna 2025 päästään?

1. Vertailkaa maakuntienne valmistelutilannetta ja keskustelkaa, mitkä 
asiat aikuissosiaalityön muutoksen tekemisessä ja maakuntien 
toimeenpanon valmistelussa ovat aikuissosiaalityön kannalta kaikkein 
keskeisimpiä?

• Kirjatkaa kolme aikuissosiaalityön kannalta kaikkein keskeisintä 
maakuntavalmistelussa huomioitavaa asiaa

• Kirjatkaa kolme aikuissosiaalityön kannalta maakuntavalmistelussa 
haastavimmaksi arvioimaanne asiaa 

• Kirjatkaa kolme epäselvintä asiaa, johon pitäisi saada selvyys ja 
lisätietoa mahdollisimman pian, jotta muutos voitaisiin 
toimeenpanna parhaalla mahdollisella tavalla

2. Mitkä kaikki yhdyspinnat on muodostettava uudelleen ja nivottava 
osaksi aikuissosiaalityön kenttää? 

• Valitkaa sote- ja maku –uudistuksessa muodostuvista uusista 
yhdyspinnoista kolme aikuissosiaalityön kannalta kaikkein 
keskeisintä. Huomioikaa pohdinnassa uusien muodostuvien 
yhdyspintojen monimuotoisuus (esim. maakunnan sote- toiminnan 
sisälle muodostuvat uudet toimijat, maakunnan eri tehtävien välille, 
kuntien ja maakuntien välille, järjestötoiminnan uudet yhdyspinnat 
jne.)



Porinaryhmät (5-10 min.)

• Miten edetään? Mitä tulisi olla seuraavan tapaamisen 

aiheena/teemana tms.



AINEISTOJA JA 

TUTKIMUSTA

Minna Zechner

@seamk.fi

22.2.2018



KERÄÄMME ERILAISIA AINEISTOJA

• PRO SOS-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa sote-uudistuksen 

tueksi.

• Sitä varten keräämme erilaisia aineistoja, kuten

– Ilmoittautumisen webropol-kysely

– Alueellisen valmistelun aineistoja (julkisuus?)

– Työpajatyöskentelyn muistiinpanot ja tuotokset

– Mahdolliset välitehtävät ja kyselyt

• Aineistoja ei käytetä henkilötasolla, mutta jos niin sovitaan, voidaan esimerkiksi 

työpajoihin osallistuneiden nimet mainita aineistokuvauksissa.

• Vaikka sopisimme, että nimiä ei mainita, täyttä anonymiteettiä ei voida luvata.



TUOTOKSET JA 

AINEISTOJEN SÄILYTYS

Aineistoista luodaan eri tyyppisiä 

tuotoksia, esimerkiksi sanomalehtien 

kolumneja, Talentia-lehden artikkeleita, 

hankeraportteja, tieteellisiä artikkeleita ja 

opinnäytetöitä

Aineistoja käyttävät vain joko hankkeen 

työntekijät tai heidän luvallaan ja 

ohjauksessa.

22.2.2018

Voimme sopia aineistojen 

tuhoamisesta tai säilytyksestä.

a)Aineistot tuhotaan sen jälkeen kun 

hankkeen tuotokset on raportoitu ja 

hanke on rahoittajan hyväksymällä 

tavalla päättynyt

b) Aineistot arkistoidaan 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon 

ja anonymisoidaan sillä tavalla kuin se 

on mahdollista.


