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Kunta-ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma
• Organisaatioiden omat kehittämistarpeet ja niiden tukemine

• kaikentyyppisille kunta- ja maakuntaorganisaatioille

• Tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen 

samanaikaisesti

• Yhteistoiminnallinen kehittäminen

• Työelämä 2020:

Innovointi ja tuottavuus

Luottamus ja yhteistyö

Osaava työvoima

Työhyvinvointi ja terveys

Tulevaisuuden työpaikat

KT Kuntatyönantajat

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry

Julkisen-alan unioni ry



Työskentely

Aamupäivä; Aikuissosiaalityön brändin kirkastaminen
” Oma paikka on haettu, ei enää olla vain muiden palvelujen ”kainalossa”. Heikko brändi ei 
ole vahvoilla resursseja jaettaessa, minkä vuoksi aikuissosiaalityö on hakenut paikkansa 
muiden elämänkaaripalvelujen tapaan.” (verkoston muistio 14.2.2018)

Lounas klo 12 

Iltapäivä; Tarvittava muutostyö uudistuvissa 
palvelurakenteissa

”Kaikkien maakuntien yhdenmukainen palvelurakenne on luotu. Kansallisella tasolla on 
riittävän yhtenevät palvelutuotteet, joiden mukana rahavirrat kulkevat.” (verkoston muistio 
14.2.2018)

Päivän päätös klo 15.30



Brändin kirkastaminen - työskentelyn teemat

Aikuissosiaalityön tehtävä ammattikielellä
• miten määrittelisimme aikuissosiaalityön tehtävän toisille ammattilaisille?

Aikuissosiaalityön tehtävä “kansankielellä”
• miten määrittelisimme aikuissosiaalityön tehtävän selkokielellä paitsi toisille

ammattilaisille, myös päättäjille ja “maallikoille”?

Aikuissosiaalityön arvo ja hyöty (vaikutukset)
• Yhteiskunnalle
• Asiakkaalle

Aikuissosiaalityön asiakkaat
• Keitä ovat asiakkaat ja miten voisimme kuvata heitä ilman perinteistä

ongelmatyypittelyä? Miten sanoittaisimme tätä uudella tavalla?

Aikuissosiaalityön keskeiset menetelmät ja palvelutuotteet
• Mitä aikuissosiaalityössä tehdään? Miten siitä kerrottaisiin selkokielellä paitsi

toisille ammattilaisille, myös päättäjille ja “maallikoille”?



Aikuissosiaalityön tulevaisuudenkuva; keskeiset
muutosta edellyttävät asiat

Tunnistetaan tulevaisuudenkuvasta keskeiset ja tärkeimmät
muutosta edellyttävät asiat

1. Mitä uutta pitää luoda? esim. matalan kynnyksen
tavoitettavuus verkossa, aikuisten ohjaamojen
perustaminen …?

2. Mitä pitää vahvistaa? Esim. asiakkaiden osallisuutta
sisältöjen rakentamisessa …

3. Mitä pitää vähentää tai mistä pitää luopua kokonaan? 



Miten saamme edellä tunnistettuja muutoksia
liikkeelle? 

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

– Kenen vastuulla muutokset ovat? 

– Millaisia resursseja muutoksiin tarvitaan?



Miten saamme muutoksia liikkeelle? 

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

Kenen vastuulla
muutokset ovat? 

Millaisia resursseja
muutoksiin tarvitaan?



Miten tämän kehittämisverkoston työtä tulisi jatkaa? 
Mikä olisi tämän päivän työskentelyn pohjalta
seuraava suunta? Mikä olisi syksyllä tärkeää?


