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Teemana matka tulevaisuuteen:
Miten aamulla kuvattuun toivotun kaltaiseen 

tilanteeseen vuonna 2025 päästään?
1. Vertailkaa maakuntienne valmistelutilannetta ja keskustelkaa, mitkä asiat 
aikuissosiaalityön muutoksen tekemisessä ja maakuntien toimeenpanon 
valmistelussa ovat aikuissosiaalityön kannalta kaikkein keskeisimpiä?

• Kirjatkaa kolme aikuissosiaalityön kannalta kaikkein keskeisintä 
maakuntavalmistelussa huomioitavaa asiaa

• Kirjatkaa kolme aikuissosiaalityön kannalta maakuntavalmistelussa 
haastavimmaksi arvioimaanne asiaa 

• Kirjatkaa kolme epäselvintä asiaa, johon pitäisi saada selvyys ja lisätietoa 
mahdollisimman pian, jotta muutos voitaisiin toimeenpanna parhaalla 
mahdollisella tavalla

2. Mitkä kaikki yhdyspinnat on muodostettava uudelleen ja nivottava osaksi 
aikuissosiaalityön kenttää? 

• Valitkaa sote- ja maku –uudistuksessa muodostuvista uusista yhdyspinnoista 
kolme aikuissosiaalityön kannalta kaikkein keskeisintä. Huomioikaa 
pohdinnassa uusien muodostuvien yhdyspintojen monimuotoisuus (esim. 
maakunnan sote- toiminnan sisälle muodostuvat uudet toimijat, maakunnan eri 
tehtävien välille, kuntien ja maakuntien välille, järjestötoiminnan uudet 
yhdyspinnat jne.)
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Aikuissosiaalityön kannalta kaikkein 

keskeisintä asiaa makussa

• Näkyvyys: aikuissosiaalityö esille

• Työn sisällölliset tarpeet, sisältö rakenteisiin

• Monialaisen osaamisen tunnistaminen

• Asiakkaan rinnalle sijoittuminen



Aikuissosiaalityölle kaikkein 

haastavinta makussa

• Rajapinta kasvupalveluihin sekä mp-palveluihin

• Aikuissosiaalityön näkyvyys

• Aikuissosiaalityön resurssointi

• Vaikuttavuusnäyttö



Keskeisimmät selvennettävät asiat

• Lainsäädäntö ja sijoittuminen: kasvupalvelu- ja 

valinnanvapauslainsäädäntö

• Järjestelmien yhteensopivuus

• Työ- ja toimintakyky



Keskeisimmät yhdyspinnat 

aikuissosiaalityössä/työlle tulevassa sote-

maku -maailmassa

• Kunta – maakunta

• Kuntoutus

• TE –palvelut

• Palveluntuottajat

• Asiakas/palveluohjaus



TÄRKEÄÄ!

• HUOM!

• Sosiaalityön tutkimuksen hyödyntäminen

• KOKONAISUUKSIEN johtaminen

• Sosiaalityön kehittäminen

• rakenteellisen
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Aikuissosiaalityön kannalta kaikkein 

keskeisintä asiaa makussa

1. Sosiaalityön roolin vahventaminen ja sosiaalityön itsenäisten 
prosessien näkyväksi tekeminen 
– avataan konkreettisesti, mihin tarpeisiin aikuissosiaalityö vastaa?  

– työikäisten palvelut, ikäihmiset, yhteiskunnan ulkopuolelle jääneet, perhe-
ja lähisuhdeväkivalta, mielenterveys- ja päihdeongelmat

2.  Rakenteellinen sosiaalityö 
– Maakunnassa tulisi olla rakenteet, miten rakenteellista työtä tehdään

– Sosiaalityön tutkimus, kehittäminen, innovaatio 

3. Henkilöstöasiat
– Osaaminen

– Riittävät resurssit 

– Aikuissosiaalityön porrasteisuus (esim. erityisen vaativan tason palvelut)?



Aikuissosiaalityölle kaikkein 

haastavinta makussa

1) Vaikuttavuuden mittaaminen ja mittareiden luominen

2) Uudenlaisen osaamisen kehittäminen

– Asiakaslähtöisyys

– Osallisuus

3) Sosiaalityön arvostuksen nostaminen 

4) Asiakasosallisuuden vahvistaminen

5) Asiakastietojärjestelmät 



Keskeisimmät selvennettävät asiat

1) Tieto ja varmuus tulevista rakenteista; missä 

puitteissa aikuissosiaalityötä tulevaisuudessa 

tehdään

2) Pienten kuntien asema tulevissa rakenteissa

3) Digitaaliset palvelut 



Keskeisimmät yhdyspinnat 

aikuissosiaalityössä/työlle tulevassa sote-

maku -maailmassa

1) Hyte

2) Työllisyys

3) Asuminen 

4) Riippuvuudet ja mielenterveys

5) Kela

6) Kasvupalvelut
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Aikuissosiaalityön kannalta kaikkein 

keskeisintä asiaa makussa

• Maakunnan aikuissosiaalityö voinee jalkautua sote-

keskuksiin: asiakkaan kannalta on kai ihan sama, 

mistä sosiaalihuollon ammatihenkilö saa palkkansa….



Aikuissosiaalityölle kaikkein 

haastavinta makussa

• Onko aikuissosiaalityöllä yleensäkään tunnettavuutta?

• Pitäisi luoda itse uudet työskentelymallit maakunnan 

asukkaiden tarpeisiin, virkamiestoimintakulttuurissa 

tämä on vierasta

• Jos digitaalisiin palveluihin panostetaan liikaa, jää eri 

syistä kansalaisia ulkopuolelle, rinnakkaiset 

mahdollisuudet pitäisi säilyttää

• Synnyttääkö valinnanvapaus uutta ohjauksen tarvetta 

epätietoiselle tai kyvyttömälle?



Keskeisimmät selvennettävät asiat

• KELA ja te-toimistoko määrää miten aikuissosiaalityössä 

toimitaan, ollaanko avustavassa roolissa pikemminkin kuin 

kumppaneita? (ps. Turussa ei tämä käy!)  mitä aito 

kumppanuus ja yhteistoiminta tulevaisuudessa tarkoittaa?

• Miten turvataan TYPeissä tehtävän aikuissosiaalityön nykyinen 

toimintamalli – jos ollaan liikelaitoksen palveluksessa?

• Maakuntien palveluiden tasalaatuisuus maakunnissa



Keskeisimmät yhdyspinnat 

aikuissosiaalityössä/työlle tulevassa sote-

maku -maailmassa

• ”-TE” kauttaaltaan (perus- ja 

erityistaso, somaattinen ja psyyke), 

Kasvupalvelut, Kela, lapsiperheiden 

palvelut, lastensuojelu, ikäihmiset,  

järjestöt, 
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Aikuissosiaalityön kannalta kaikkein 

keskeisintä asiaa makussa

• Olla mukana maakuntavalmistelussa

• Ihminen saa jatkossakin sosiaalityön palvelun (perus tt

siirtyi Kelalle) 

• Aikuissosiaalityön profilointi



Aikuissosiaalityölle kaikkein 

haastavinta makussa

• Sosiaalityön paikka sotekeskus vs. mk:n liikelaitos

• Monialaisuus, palvelujen integrointi on aina osa 

sosiaalityötä  kuka johtaa prosessia

• Järjestäjä ja tuottamisen tehtävät oltava selkeät ja 

tästä syntyy toimiva palvelujen kokonaisuus ihmiselle 

(palvelujen integrointi)

– Mm. palvelutarjotin

– Markkinatoimijat

– Yhdistykset ja vapaaehtoistyö

– Asiakasseteli

– Hebu



Keskeisimmät selvennettävät asiat

• Kirjatkaa kolme epäselvintä asiaa, johon pitäisi saada 
selvyys ja lisätietoa mahdollisimman pian, jotta muutos 
voitaisiin toimeenpanna parhaalla mahdollisella tavalla

• Kirjatkaa kolme keskeisintä

– Lakipalvelujen eräisyys

– Osaoptimoinnin vaara, esim kunta vs mk vaikkapa 
yhdistysavustukset

– Resurssien oikein kohdentaminen  kasvupalvelut, pmt

– Monipalvelujen asiakkaiden ls:stä tuleva palvelujen 
pirstaleisyys

• esim. kasvupalvelujen yksityistäminen  yhteistyön 
rakentaminen



Keskeisimmät yhdyspinnat 

aikuissosiaalityössä/työlle tulevassa sote-

maku -maailmassa

• Huomioikaa pohdinnassa uusien muodostuvien 

yhdyspintojen monimuotoisuus ja niiden mahdollisesti 

aiheuttamat haasteet asiakkaille

– Yrityskenttä

– Järjestöjen kanssa tehtävä työ pohdittava uudelleen, 

hyte: vaara, että kunnat jättävät tämän osan tekemättä

– Kunnat 
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Aikuissosiaalityön kannalta kaikkein 

keskeisintä asiaa makussa

• Nykyinen palvelurakenne ei vastaa tulevaa, yhdenmukaisen 

maakunnallisen palvelurakenteen luominen

• Riittävän yhdenmukaiset palvelutuotteet, kansallisella tasollakin, 

koska rahavirrat kulkevat niiden mukaan. Myös asiakkuuksien ja 

vaikuttavuuden määrittäminen perustuu tähän

• Asiakassegmentointi, niin että se on koko alueella (ja 

valtakunnallisesti) samanlainen



Aikuissosiaalityölle kaikkein 

haastavinta makussa

• Tulevia resursseja ei vielä tiedetä (resurssiraami ei 

liiku eikä elä tilanteen mukaan, joudutaan kisaamaan 

terveydenhuollon ja sosiaalityön muiden alueiden 

kanssa resursseista)

• Mikä on sosiaalityön palvelutuote, -tuotteet

• Mikä on järjestämisen ja tuottamisen välinen raja 

(viranomaistoiminta on aina järjestämistä)

• Henkilöstö (saatavuus, motivointi uuteen, palkkaus 

jne.)

• Muutokset edellyttävät lisää resursseja



Keskeisimmät selvennettävät asiat

• Aikuissosiaalityön oman paikan hakeminen, se tapahtuu 

eri palveluiden ’kainalossa’, se, että aikuissosiaalityö ei 

ole vain niiden ongelmien ratkaisemista, mitä muut eivät 

kykene ratkaisemaan.

• Brändi tulisi luoda HUS-tasolla aikuissosiaalityölle (jos 

brändi on heikko, kisa resursseista hävitään)

• Kasvupalvelut rajannevat pois sellaiset asiakkaat, jotka 

eivät tule työllistymään. Heidät siirrettäneen 

aikuissosiaalityön asiakkaiksi –onko heidän auttamiseen 

resursseja ja soveliaita palveluita? Saadaanko resursseja 

siirrettyä kasvupalveluista aikuissosiaalityöhön?



Keskeisimmät yhdyspinnat 

aikuissosiaalityössä/työlle tulevassa sote-

maku -maailmassa

• Sote-keskukset

• Kasvupalvelut (työllisyys ja kotouttaminen)

• Muut sosiaalipalvelut (päihde- ja 

mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut jne.)

• Kela


