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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.
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Aikuissosiaalityön visio 2025

- Pitäisikö puhua sosiaalityöstä yleisesti? Sosiaalityön syvin 
olemus: osallisuuden edistyminen mm.

- Mutta jos ei aikuissosiaalityötä käsitteenä hävitetä, miten 
toimintaperiaatteet ja tehtävät määritellään?

- 2025: varhainen tunnistaminen, jotta peräkannelta 
putoamisia ei enää olisi  hyvinvointiosallisuus rakenteissa, 
tarttumapintojen löytäminen ennaltaehkäisevään 
työotteeseen pyrkiminen  digitalisaatio, matala kynnys 
mm. chatti, jalkautuva rooli

- Vuoropuhelua eri professioiden välillä pitää lisätä, 
kumppanuuksien hakeminen

- Ihmisten elämässä mukana

- Vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen
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Aikuissosiaalityö – Kenelle?

- Yleisen sosiaalityön alla on palvelutehtäviä/-tarpeita 

kuitenkin  työikäisten tai myös aikuisten tarpeet

- Työllisyyden edistämisen ei pitäisi olla päätehtävä, 

toimintakyvyn ja arjen hallinnan edistäminen sen sijaan 

pitäisi  pitäisi yksilölliset elämänvalinnat hyväksyä

- Yksilötyöote ei ole ainoa mahdollinen

- Peruskauraa: osattomuutta, köyhyyttä, syrjätymistä ei 

pitäisi unohtaa
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Aikuissosiaalityön saavutettavuus

- Vähimmäisvaatimus olisi sama kuin nyt, mieluummin 

helpommin

- Maakunta olisi digitaalisena + rakenteissa + järjestöt + 

valinnanvapauslaki 37 § mukainen ryhmä + matalan 

kynnyksen paikasta yhteys maakunnan liikelaitokseen
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Mitä aikuissosiaalityö tarjoaa 

maakunnan asukkaille?

- Sekä hyteä (ennaltaehkäisy) että sotea
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Aikuissosiaalityön visio 2025

Suunnitelmallista, osallistavaa, sitouttavaa ja motivoivaa 
muutostyötä

Yhteisöllinen työ ja tiedontuotanto –rakenteellinen 
sosiaalityö. Tämän tukena toimivat tietojärjestelmät, 
tiedon keruu ja tiedolla johtaminen.

Näkyvyys

Vaikuttavat työmenetelmät ja tietämys niistä jaettua

Sosiaalityön erityisosaaminen on tunnistettu ja sitä 
osataan hyödyntää kaikissa sosiaali- ja 
terveyspalveluissa

Riittävästi resursoitu

Mittarit käytössä, yhteisiä terveydenhuollon kanssa
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Aikuissosiaalityö – Kenelle ja keneltä?

Aikuisasiakkaille

Tulee kytkeytyä siihen ketjuun, jossa 

asiakkaiden työ- ja toimintakykyä tuetaan

Ketkä tekevät: sosiaalityöntekijät, 

sosiaaliohjaajat
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Aikuissosiaalityön saavutettavuus

- Erilaiset palvelukanavat käytössä: 

liikkuva, digitaalinen, chatti, jalkautuva, 

etsivä…

- Asiakkaiden, asukkaiden omissa 

toimintaympäristöissä, lähipalvelut ja 

työntekijät voivat liikkua
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Mitä aikuissosiaalityö tarjoaa 

maakunnan asukkaille?

- Myös muut ammattilaiset tietävät mitä 
aikuissosiaalityö tarjoaa asukkaille.

- Ammattilaiset tunnistavat sosiaalityön tarpeen

- Sosiaalisen tuen ja hyvinvoinnin tukeminen

- Asunto ensin

- Vaikuttavuutta (mittarina esim. asunnottomuus, 
luotettavat luvut)

- Yhteisöllisyyden lisääntymistä ja tukemista 
sekä osallisuutta (hyteä)
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Aikuissosiaalityön visio 2025

- Päätehtävät: 

- Asiakas palvelujen keskiössä ja palvelut kokonaisuutena, yhden 
oven –malli, 

- sote-keskuksissa olisi hlö joka ottaa ekan kopin, miten yksityisten 
koppiin oton halu ja taito, sotekeskuksen ohjaus ja neuvonta 
kirjataan, tulevaisuuden osalta ei kiinnitytä sotekeskuksiin vaan 
työs. Tai pmt –keskuksiin, 

- Palveluohjaus, monen tasoista, sotekeskus on ohjausta ja 
neuvontaa, yleinen neuvonta sähköisten kanavien avulla, 
liikelaitoksen hommaa kun mennään yksilölliseen 
asiakasohjaukseen, palvelukeskittymiä mallia perhekeskus, 

- sosiaalinen kuntoutuksen tulevaisuus  kehittyy assetelin myötä, 

- terminologia ei ole yhtenäinen  määrittelyt tehtävä, mitä tehtäviä 
jää aikuissostyön tehtäviksi,

- sotekeskuksen työ ei ole niin leimaavaa, yhteinen 
avunsaantikeskus sekä asiakkaille että ammattilaisille, 
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Aikuissosiaalityön visio 2025
Toimintaperiaatteet: 

- sosiaaliohjauksen ammatillisuus, terveyspuolen osaaminen 

ohjauksessa, 

- tulevaisuuden sostyö: vahvat sähk. 

- Palvelut (lyhytaikainen avuntarve) ja sosiaalitalon ohjaus ja 

neuvonta, 

- KOULUTUS!, 

- verkostomainen työtapa sekä sosiaalipuolen kesken että so ja 

te yhdessä, vain yksi numero? 

- Pienten yksiköiden ja suurien yksiköiden mallit ovat erilaisia

- Visio: helposti saavutettava (virtuaalinen ja 

jalkautuva) aikuisten ohjaamo! 
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Aikuissosiaalityön visio 2025
- -Kuvatkaa aikuissosiaalityön päätehtävä(t), toimintaperiaatteet ja 
painopistealueet.

- Muodostakaa halutessanne visio-lauseke

1) Aikuisten kanssa tehtävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista 
ja monialaista sosiaalityötä, jota tehdään yksittäisten 
asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa > sosiaalityön 
osaamisen tuominen osaksi asiakkaan monialaista 
palvelutarvetta ja -tarjontaa

2) Työn tavoitteena on vahvistaa aikuisen omaa toimintakykyä ja 
ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä ja motivoida asiakasta 
muutokseen 

3) Systemaattiset, standardoidut menetelmät ja työvälineet 

4) Aikuissosiaalityöllä vastataan aikuisten palvelutarpeisiin  

5) Yleissosiaalityön näkökulma > yksi vaihtoehto? Vrt. 
yleislääketiede 

6) Riskiryhmät > näihin tarttuminen 

7) Kohtaaminen ja kuunteleminen > paras väline 
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Aikuissosiaalityön visio 2025
Kuvatkaa aikuissosiaalityön päätehtävä(t), toimintaperiaatteet ja 
painopistealueet.

• Aikuissosiaalityö on aikuisen elämän kaaren tarpeenmukaisesti 
kestävää (ikääntyvien sosiaalityön tarve on kasvussa) ja 
saatavissa läheltä, voi olla jakoa esim. nuorten palveluihin tms.

• Ei edelleen ohjaamisen kulttuuria, apua saatava jo sote-
keskuksesta, jossa asiakas kohdataan

• Muut ammattiryhmät luottavat sosiaalihuollon ammattitaitoon ja 
osaamiseen.

• Mielekäs arki edellä rakennetaan palvelua kunkin toimintakyky 
huomioiden, asuinalueille jalkautuvia, ryhmämuotoisia työmalleja 
tarjolla, tavoitellaan arjessa pärjäämistä ja sen tukemista

• Huolellinen tarpeenmukainen,  monialainen palvelutarpeen arviointi 
heti alussa, 
• asiakkaan omat verkostot ja voimavarat käytössä

• Yksi suunnitelma asiakkaan ympärille, vastuunjako selvä eri toimijoiden 
välillä

• Yhteinen viranomaistieto on käytössä sote-palveluissa, monialaiset 
asiakastiimit ovat virtuaalisesti paikan päällä olevia


