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Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto 
6.11.2018

Esityksen nimi / Tekijä



Asettaminen

 STM on asettanut 2.10.2018 selvityshenkilöryhmän 
pohtimaan sosiaalityön tulevaisuutta sekä laatimaan 
konkreettiset toimenpide-ehdotukset st:n tulevaisuuden 
vision toteuttamiseksi

 Selvityshenkilöryhmä: YTT Anna Metteri, VTL Pekka 
Karjalainen ja VTM Minna Strömberg-Jakka

 Työskentelyaika 10/2018  2/2019

 Työn tukemiseksi perustetaan taustaryhmä, joka voi kutsua 
asiantuntijoita tapaamisiin

 Hyödynnetään kansallisia työryhmiä ja verkostoja sekä 
kokeiluhankkeita

 Työ sovitetaan yhteen erillisen sosiaalihuollon 
hallintotehtävää ja päätöksentekoa koskevan selvityksen 
kanssa
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Tausta 1/2

 Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon 5.6.2018 
koolle kutsuman pyöreän pöydän tapaamisen ehdotukset 
toimenpiteiksi:

– Selvityshenkilöiden nimeäminen st:n tulevaisuuden 
sanoittamiseksi ja erityiskysymysten ratkomiseksi

– Tarve kansalliselle ohjelmalle tukemaan st:n muutosta, 
sosiaalisen vahvistamista ja asiakaslähtöistä integraatiota 
muuttuvissa rakenteissa
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Tausta 2/2

 Sosiaalityöllä on avainrooli työikäisten ja työelämän 
ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden edistäjänä sekä 
arkipäivän sujuvuuden ja yhteiskunnan sosiaalisen eheyden 
turvaamisessa

 Sosiaalityön toimivuudella osana palvelujärjestelmää on 
merkittävä vaikutus valmisteilla olevan maakunta- ja sote-
uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa

 Sosiaalityölle on varmistettava vaikuttava paikka ja toimivat 
työmenetelmät muuttuvissa toimintaympäristöissä
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Tavoitteet 1/2

 Kirkastaa st:n tulevaisuuden visio

 Valmistella toimenpideohjelma tavoitteisiin pääsemiseksi

 Pääpaino ratkaisukeskeisissä, ilmiöpohjaisissa ja 
konkreettisissa toimenpide-ehdotuksissa

 St asiakassuhteiden pysyvyyden mahdollistavana 
lähipalveluna, lähellä ihmisten arkea ja matalalla kynnyksellä

 St:n sisältöjen selkeyttäminen  palvelujen saatavuus

 Yhtenäiset valtakunnalliset peruslinjaukset ja -raamitukset 
st:n palvelutuotteista ja käsitteistä

 St:n tulee vastata asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin 
(toiminnallisuus, matalan kynnyksen palvelut, kotikäynnit, 
jalkautuva työ sekä ryhmätoiminnat)
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Tavoitteet 2/2

 Monialainen verkostotyö, monitoimijainen työskentelytapa ja 
niitä tukevien rakenteiden systemaattinen kehittäminen 
varmistamassa kumppanuuksien tehokasta käyttöä

 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä ja toimintakäytäntöjä 
kehitettävä asiakkaiden työ ja toimintakyvyn edistämiseksi 
sekä osallisuuden ja asiakasohjauksen parantamiseksi

 Kartoitettava st:n käytäntötutkimukseen perustuvat 
työmenetelmät ja toiminta-areenat Suomessa

 Miten eri menetelmien edellyttämä osaaminen ja 
systemaattinen käyttöönotto sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden työssä parhaiten varmistetaan?
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Tehtävä

 Määritellä, mihin sosiaaliyöllä pyritään yhteiskunnassa, 
yhteisöissä ja yksilöiden kohdalla

 Tunnistaa keskeiset ilmiöt ja toiminta-areenat, joiden kohdalla 
st:n osamaista eniten tarvitaan

 Löytää keinoja st:n tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden 
näkyväksi tekemiseen ja todentamiseen arjen perustyössä

 Esittää ratkaisuja sosiaalityön osaamistarpeisiin 
vastaamiseksi sekä vaikuttavien työmenetelmien ja 
monitoimijaisen yhteistyön edistämiseksi

 Esittää konkreettisia st:n ja asiakasohjauksen toimintamalleja 
maakunnallisessa toimintaympäristössä

 Huomioida erityisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 
tarpeisiin vastaaminen
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