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Taloussosiaalityön 
orientaatio

Tavoitteena on taloudellisesti heikossa tai 
haavoittuvassa asemassa olevien taloudellisen 
toimintakyvyn vahvistaminen. 

Taloudellinen toimintakyky sisältää sekä tiedot, 
taidot ja kyvyn toimia että mahdollisuuden toimia 
ja olla osallisena (Sherraden 2010). 

https://www.youtube.com/watch?v=arVBrGWCdf8
&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX

https://www.youtube.com/watch?v=arVBrGWCdf8&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX






Taloussosiaalityön tuotokset kootaan 

PRO SOS –sivuille kesäkuun aikana

• Avauksia taloussosiaalityöstä –julkaisu

• Materiaalipankki

• Youtube –videot

• Prezi –esitys

• Opinnäytteitä aiheesta



Avauksia taloussosiaalityöstä
Minna Zechner (toim.) (SeAMK, Lapin yliopisto): Sosiaalityöstä apua talouden hallintaan

I Näkökulmia talouden ja toimeentulon kysymyksiin sosiaalityössä

Katri Viitasalo (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius): Mistä taloussosiaalityössä on kyse?

Minna Zechner (SeAMK, Lapin yliopisto): Olosuhteet vaikuttavat taloudelliseen toimintakykyyn

Taina Holappa (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius): Tutkimuskatsaus nuorten taloudellisista 
toimintamahdollisuuksista

Aila-Leena Matthies (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius): Kohti kestävää taloutta – Ekososiaalinen 
näkökulma taloussosiaalityöhön

II Taloussosiaalityön kehittämistä käytännöissä

Sirpa Karjalainen (PIKASSOS): Taloussosiaalityötä kehittämässä

Marja Hekkala & Juuli Mattila (Tampereen kaupunki): Lähiöihin jalkautuva verkostoitunut taloussosiaalityö ryhmissä

Minna Hautala & Sanna Vartio (Tampereen kaupunki): Taloudenhallinta asumisen turvaajana

Johanna Sällinen (Tampereen kaupunki): Taloussosiaalityö aikuissosiaalityössä: ohjausta ja motivointia

Hanna Pieviläinen (Takuusäätiö): Takuusäätiö tukee rahahuolten puheeksi ottamista



Katse tulevaan

• Taloussosiaalityön kehittäjäverkostot jatkavat toimintansa:

– Pikassos alue: Satakunta, Kanta-Häme ja Pirkanmaa

– SONet BOTNIA:n alue: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

– Socca: pääkaupunkiseutu (Praksis, oppimisverkosto)

– Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

• Tiekartta 2030 –Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys
• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161612/R41_19_Tiekartta_2030.p

df?sequence=1&isAllowed=y

• Hallitusohjelma
• file:///C:/Users/Sirpa/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/

TempState/Downloads/Neuvottelutulos%20hallitusohjelmasta%203.6.2019%20(1).pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161612/R41_19_Tiekartta_2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/Sirpa/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019 (1).pdf




Hallitusohjelmasta –Sosiaaliturvan 

uudistaminen, s.155 

”…Uudistuksessa varmistetaan, että sosiaaliturvaan kuuluvat etuudet ja 
palvelut (kuten esimerkiksi työvoima-, koulutus- ja terveyspalvelut, kuntoutus, 
velkaneuvonta ja sosiaalityö) nivoutuvat paremmin yhteen ja kytkeytyvät 
muuhun sosiaaliturvaan joustavasti ja oikea-aikaisesti. Oikean palvelun 
saaminen on mahdollistettava etuudesta riippumatta. Uudistus tukee yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuden tasapainoa tavalla, joka on myös sopusoinnussa 
julkisen talouden ja työllisyyden parantamisen kanssa. Perusturvan lisäksi 
myös tarveharkintaisia tukia tarvitaan….”. 
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