
TYKS 
Mitä meidän pitäisi nyt käynnistää (valtakunnallisesti, 
maakunnittain, kunnissa …)?

Kenen vastuulla muutokset
ovat? 

Millaisia resursseja muutoksiin
tarvitaan?

Käynnistää yhteisesti palveluiden muodostaminen 
palveluiden luokittelu; 
THL palveluluokitukset  palveluiden alle alapalveluita; 
keskeiset palvelut
Palvelutietopaketit

THL, STM - Maakuntien osallistaminen
- Aikuissosiaalityön 

selvityshenkilö

Luokitteluun perustuvat yhteiset mittarit, jolla turvataan 
valtakunnallinen vertailtavuus

THL, STM - - Maakuntien osallistaminen
- Aikuissosiaalityön 

selvityshenkilö

Maakunnalliset aikuissosiaalityön työryhmä oma 
kokonaisuus, ei muun alla oma erityisyys

Maakunnat

Yhdyspintojen ratkaiseminen esim. päihde- ja mt; TYP; 
miten integroidaan?



Mitä meidän pitäisi nyt käynnistää
(valtakunnallisesti, maakunnittain, kunnissa …)?

Kenen vastuulla muutokset
ovat? 

Millaisia resursseja
muutoksiin tarvitaan?

Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin mallin 
rakentaminen

Lääkäreiden, terveyden- ja 
sosiaalihuollon koulutus 
valtakunnallisesti

Tahto

Erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan 
kansallinen määrittely (SHL) 
sosiaalityöntekijöiden riittävyyden turvaaminen

STM Asiaksi ottaminen

Vaikuttavien työtapojen hakeminen Kaikki toimijat Koulutus ja tapahtumat

Toimintakulttuurin muutos – byrokraattisesta 
näkökulmasta asiakaslähtöisyyteen

--”-- Yhteiskehittämistä ja 
johtamista

Tietojärjestelmien kehittäminen tukemaan 
sosiaalityötä, sujuvuus päämääränä ja tavoitteellisen 
asiakastyön tukeminen

Tietoon perustuva johtaminen

Mitoitus myös aikuissosiaalityöhön

THL, Kansa-koulu, 
tietojärjestelmätoimittajat

Maakunta

STM

Raha

Toimintatavan koulutus

Tahto

OYS



Mitä meidän pitäisi nyt käynnistää (valtakunnallisesti, 
maakunnittain, kunnissa …)?

Kenen vastuulla muutokset
ovat? 

Millaisia resursseja
muutoksiin tarvitaan?

Tiedolla johtaminen
Mitä sosiaalipuolelta seurataan, pitäisi löytää yhteiset 
mittarit ja seurantakohteet? Myös eurot on oltava 
mukana. 

THL ICT-resurssia, 
tietohallintoporukkaa, joka 
tiedon kokoaa, myös 
sosiaalihuollon edustus 
mukaan

Yhteiskehittäjyys, voi alkaa heti, Kunnat, maakunnat, valtio Matkakulut, palkkioita-
palkkaa?,
kokemuskouluttajakoulutuste
n hankkiminen

Palautteen kysyminen järjestäjän Välineitä, olemassa olevien 
välineiden käyttöön otto

Peruskuntien kanssa tehtävä yhteistyö, yhdyspintatyö, 
yhteisen työn näkeminen mm. asumisasiat

Valmistelussa mukana 
olevat tahot/henkilöt

Työaikaa.

Päällekkäisen työn kartoittaminen

KYS



Mitä meidän pitäisi nyt käynnistää (valtakunnallisesti, 
maakunnittain, kunnissa …)?

Kenen vastuulla muutokset
ovat? 

Millaisia resursseja muutoksiin
tarvitaan?

Aikuisten palveluiden kokonaisuuden rakentaminen, ehkä 
kärkihanke, oikeasti kansallinen, ei katvealueita

Ministeriö ja 
maakuntavalmistelun toimijat

Samatyyppinen hankerahoitus 
kuin LAPE-hankkeessa ja I&O:ssa

Vammaispalveluiden kokonaisuuden rakentaminen, 
haltuunotto, kansallinen ohjaus, oikeasti kansallinen, ei 
katvealueita

Ministeriö ja 
maakuntavalmistelun toimijat

Samatyyppinen hankerahoitus 
kuin LAPE-hankkeessa ja I&O:ssa

Tietotekninen kehittäminen, yhteensovittaminen Maakuntavalmistelu ja 
valtakunnallinen ohjaus
ministeriöistä

Riittävä kansallinen ja 
maakunnallinen resursointi

Yhdenmukaiset palvelutarjottimet ja palveluiden saannin 
kriteerit, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
linjaukset jne.

Maakunnat Kuntien ja maakuntien 
resursointi

Henkilökohtainen budjetointi, asiakassetelit
aikuissosiaalityössä, sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi

Maakunnat Kuntien ja maakuntien 
resursointi

Osaamisen ja kehittämisen rakenteet (vertaa LAPEn OT-
keskukset ja TKI-keskus TAYSissa), TAY: sote-koulutus, 
palveluohjauksen koulutus AMK

Kansallinen Kansallinen ja maakunnallinen 
rahoitus

Palveluiden yhteensovittaminen asiakkaan 
palveluprosesseihin

Maakunnat ja kunnat Kuntien ja maakuntien 
resursointi

Muutosjohtaminen ja työntekijöiden kouluttaminen uuteen Maakunnat ja kunnat Kuntien ja maakuntien 
resursointi

TAYS



Mitä meidän pitäisi nyt käynnistää (valtakunnallisesti, 
maakunnittain, kunnissa …)?

Kenen vastuulla muutokset
ovat? 

Millaisia resursseja muutoksiin
tarvitaan?

Perustehtävän ja kohderyhmän määrittely sekä suhde 
yhdyspintoihin valtakunnallisesti > perustelut 

STM, Kuntaliitto, PRO SOS –
hanke, maakunnallistuva 
aikuissosiaalityö –verkosto 
(edustus) + aikuissosiaalityön 
valtakunnallinen kärkihanke

Kehittäjäsosiaalityöntekijät, 
maakunnallistuva 
aikuissosiaalityö -verkosto

Monialaisten palveluprosessikuvausten laatiminen Aikuissosiaalityön 
valtakunnallinen kärkihanke

Hanketyöntekijät, 
maakunnallistuva 
aikuissosiaalityö –verkosto (vrt. 
Lape-hanke)

Tiedolla johtamisen ja tietojärjestelmien kehittäminen THL, maakunnat, Kela ICT-osaajien ja sosiaalityön 
osaajien vuorovaikutus

HUS



TYÖSKENTEY TÄSTÄ ETEENPÄIN

TAYS:
Tuottamistamme aineistoista syntyy yhteinen työsuunnitelma ja suunta, nämä tulee huomioida ja laittaa 
tärkeysjärjestykseen (esim. mitä uutta, mitä lisää, mitä vähemmän). - Materiaalit omaan valmisteluun
Konkreettiseen suuntaan meneminen, esimerkiksi osallisuus ja sen keinot, välineet, tavoitteet
Palvelukuvaukset, osin tehdä niitä yhdessä ja osin hyödyntää jo eri alueilla tehtyjä. Voidaan yhdessä pohtia ja 
kehittää, kunhan työskentely on huolella valmisteltua. Julkishallinnon suositukset palveluiden luokituksista (THL), 
niistä syntyy tilikartat, budjetoinnin perustat.
Miten palvelut organisoituvat, järjestäjät, tuottaja, palvelukeskus, palveluverkko. Tästä olisi hyvä käydä lähellä 
käytäntöä menevää keskustelua.

KYS:
Brändin rakentamisen jatkaminen, kiteyttäminen

Kokemusasiantuntijat mukaan
Eri kohderyhmille eri sanoitus
Eri puhetta, mutta sama sisältö

Välineitä siihen, mitkä ovat ne aikuissosiaalityölle keskeisimmät ja yhdistävät tekijät/asiat, joita kannattaisi lähteä 
viemään eteenpäin omassa toimintaympäristössä
Mitä asioita ja sisältöä lähdetään ajamaan eteenpäin niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti
Yhteisen näkemyksen selkeyttämistä



TYÖSKENTEY TÄSTÄ ETEENPÄIN

OUS:
Nyt ei enää työpajoja. Ei liikaa yleistä keskustelua.
Selkeä palvelukuvaus, lakisääteiset tehtävät lähtökohtana. Vaikka äänestettäisiin vaihtoehdoista.
Mikä on VVL 37§ mukainen sote-keskuksiin menevä ryhmä ja sen tehtävät?
Toiminnallinen yhteistyö liikelaitoksen ja sote-keskusten välillä.

HUS:
1. Jatketaan teemojen työstämistä ja konkretisoitumista > työskentelyä konkreettiselle tasolle 
2. Aikuissosiaalityön nykytilan kuvauksen laatiminen; 
- auttaa myös valtakunnallisen hankkeen luomista 
- sähköinen kysely PRO SOS -hankkeen puolesta; Miten toimitaan ja miksi eri alueilla? Mikä on tämän 
hetkinen tilanne? Esim. segmentointi, tietojärjestelmät jne. 
- Tavoitteena, että ydintoiminnot maakunnissa olivat samoja, mutta pienten ja suurten kuntien erot tulisi 
huomioida; 
3. Kun aikuissosiaalityön perustehtävä on saatu kuvattua > ulostulo > vuoropuhelu ministeriön ja THL:n
kanssa + sosiaalisen median käyttö (vaatii resursseja!) 
4.Tämän päivän työskentelyn jatkotyöstäminen + verkostolaisille kommentointimahdollisuus päivän 
tuotoksiin! 


