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Päivän ohjelma 
9.30 Tervetuloa erityisasiantuntija Jaana Viemerö Kuntaliitto

9.40 Aikuissosiaalityö – brändi ja kiteytys

Hankejohtaja Jutta Paavola ja erityisasiantuntija Minna Zechner 

PRO SOS – hanke

10.00 Työikäisten sosiaalipalvelut

– Miten palvelukokonaisuus jäsennetään?

– Mitä palveluita tuotetaan?

– Millaisia yhdyspintoja eri palveluissa on?

12.00 Lounastauko

12.45 Työskentely jatkuu

14.15 Kahvia

15.30 Päivän johtopäätökset ja jatkosta sopiminen



Hissipuheet ja brändi
Kansankielinen

• Aikuissosiaalityössä autamme sinua ratkaisemaan asumisen, rahan ja 
ihmissuhteiden arkisia ongelmia. Yhdessä työntekijän kanssa selvitetään erilaisia 
ratkaisutapoja. Järjestämme sinulle parhaiten sopivaa tukea ja apua. Tavoitteena 
on sujuva arki, mielekäs tekeminen ja tyytyväisyys elämään.

• Aikuissosiaalityö antaa ohjausta, tukea, neuvontaa sinun tai läheisesi hankalissa 
elämäntilanteissa.

Ammattikielinen

• Toimeentulon, asumisen, sosiaalisten suhteiden sekä järkevän tekemisen puute 
hankaloittavat ihmisten arkea. Aikuissosiaalityössä autamme ihmisiä ratkaisemaan 
näitä arjen ongelmia. Alussa arvioidaan asiakkaan tuen ja avun tarpeet ja sen 
jälkeen koordinoidaan tarvittavaa tukea ja palveluita vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. 
Tavoitteena on poistaa yhteiskunnalle kustannuksia aiheuttavaa huono-osasuutta 
ja eriarvoisuutta sekä lisätä hyvinvointia ja yhteiskunnallista turvallisuutta. 

• Aikuissosiaalityö on laaja-alaista ratkaisujen etsimistä työikäisten asiakkaiden 
erilaisiin arjen hankaliin tilanteisiin. Työhön kuuluu arjenhallinnan ratkaisujen 
etsiminen, palveluiden yhteensovittaminen ja koordinointi, erilaisten 
asiakasprosessien hallinta sekä toivon ja motivaation luominen ja ylläpitäminen.

Brändi

• Aikuissosiaalityö pyrkii siihen, että aikuiset ovat tyytyväisiä elämäänsä.

• Brändiä mietittäessä on hyvä vastata kysymykseen miksi aikuisista tulee pitää 
huolta?



Pyysimme palautteita 21.9 mennessä
• Yhtäältä halutaan esiin ne ongelmat, joiden kanssa 

aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa työskennellään. 

Toisaalta halutaan pois ongelmalähtöisestä määrittelystä.

• Lain velvoittavuus, lakisääteisyys, lakiviite

• Järkevästä tekemisestä mielekkääseen tekemiseen

• Puolesta tekemisestä ja holhoamisesta osallisuuteen ja 

yhdessä tekemiseen

• Tyytyväisyydestä hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään

• Ei lupauksia

• Epäkorrektia puhua kustannustehokkuudesta



Versioita
Asiakkaalle:

• Aikuissosiaalityössä autetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea 

arjenhallintaan jokapäiväisessä elämässä.

Ammattilaiselle:

• Aikuissosiaalityö on sosiaalihuoltolain perusteella annettavaa 

palvelua, joka tukee asiakkaiden mahdollisimman hyvää itsenäistä 

toimintakykyä ja suoriutumista. Näin huono-osaisuudesta ja 

syrjäytymisestä aiheutuvat kulut yhteiskunnassa pienenevät.

Brändi: 

• Ihmisen elämä on arvaamatonta. Aikuissosiaalityö tukee ja auttaa 

ihmisiä hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään.



Verkostomme tavoitteet 
• Tukea ja vahvistaa maakunnallisen aikuissosiaalityön 

kehittymistä

• Jäsentää aikuissosiaalityön roolia, paikkaa, sisältöä ja 

keskeisiä palveluja 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



Miten edetään? (porinaryhmien 

tuotokset 12.2.2018 - poimittuja)
• Mitä se aikuissosiaalityö on? 

• Tarvittaisiin valtakunnallinen kehittämisohjelma 

• Brändin kehittäminen aikuissosiaalityölle! Tietoon pohjautuen.

• Miksi meitä tarvitaan? 

• Näkyvyys

• Palvelutuotteiden määrittely; Millaisia palveluja ja palvelumuotoiluja

• Vaikuttavuus

• Benchmarkkaus

• Hissipuhe!!!

• Yhtenäinen näkemys, mitä pitäisi maakunnissa tehdä 
aikuissosiaalityön osalta valmistelussa 

• Aikuissosiaalityö vs. muut sosiaalityöt? 

• Kehittämisohjelma – resurssia brändäykseen. 

• Pitää olla selkeä kuva itsellä, jotta voi asian esittää muille. 







Kohti aikuissosiaalityön tarinaa

Esitys:

• Rakennamme aikuissosiaalityön ja työikäisten palvelujen 

”kuvaston”, jossa aikuissosiaalityön tarina on kerrottu

• Visuaalinen ja pelkistetty kuvaus

• Mitä ovat tarinan keskeiset sisällöt? 

• Työkaluksi mahdollista selvityshenkilöä varten (vrt. Lapen / 

Kananojan tiekartta) 

• Muutama ajatus… kuvaston näyttävyys ja kataloogin

selattavuus 



https://www.yumpu.com/fi/docume

nt/view/62101477/kela-kunta-

yhteistoimintamalli

https://www.yumpu.com/fi/document/view/62101477/kela-kunta-yhteistoimintamalli

