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PRO SOS –aikuissosiaalityön kehittämishanke
•

Päätavoite - Vahva, asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö maakunnissa
– Kuntien ja Kelan välisen yhteistyön kehittäminen perustoimeentulotuen
asiakkaan paremman palvelun turvaamiseksi
– Tukea työpajoista sosiaalityön uusien toteutusmuotojen kehittämiseen
– Yhteiskehittämisen viitekehys eri tasoilla

•
•
•

ESR-rahoitus, toiminta-aika 1.8.2016 - 31.12.2018
Hallinnoijana Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja koordinoijana SONet BOTNIA
Osallistuu 6 muuta sosiaalialan osaamiskeskusta ja 95 kuntaa, Suomen
kuntaliitto ja Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

•

Mukana olevat kunnat Pikassos alueella (17):
– Pirkanmaalta: Tampere, Orivesi, Ylöjärvi, Lempäälä, Parkano, Kihniö,
Sastamala, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Nokia, Ikaalinen, Kangasala,
Pälkäne, Pirkkala, Vesilahti
– Satakunnasta Huittinen, Kanta-Hämeestä Riihimäki

Mitä kunnissa on kehitteillä aikuissosiaalityössä?
Löytyykö yhdyspintoja perhekuskustoimintamalliin?
▪
▪
▪

Palvelutarpeen arvioinnin muodot -monitoimijuus
Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin mittarit aikuissosiaalityön työvälineenä mm. Kykyviisari
Sosiaalinen kuntoutus
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Yksilöllinen sosiaalinen kuntoutus –intensiivinen työ
Ryhmämuotoinen sosiaalinen kuntoutus
Nuoret - pitkään asiakkuudessa olleet aikuiset

Taloussosiaalityön muodot
Kela yhteistyön kehittäminen
Asumissosiaalityö
Matalan kynnyksen toiminnat ja kohtaamispaikat
Jalkautuvan sosiaalityön muodot
Sote-maakuntavalmistelutyöryhmät –yhteinen näkemys
aikuissosiaalityöstä ja työikäisten sosiaalipalveluista
Minne aikuissosiaalityö sijoittuu perhekeskustoiminnassa?
Hyvä käytäntö menneisyydestä: Varhain vanhemmaksi -toimintamalli

Kuka onkaan aikuissosiaalityön ja aikuisten
palvelujen asiakas?
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Aikuissosiaalityö hakee paikkaansa?
Sosiaalityötä tarvitaan entistäkin vahvempana
(Turun Sanomat 17.2.2018)
”Sosiaalityön asiakkailla on usein erityisesti työllistymiseen,
toimeentuloon, kuntoutumiseen, arjessa pärjäämiseen sekä
hyvinvoinnin ja osallistumisen edistämiseen liittyviä tarpeita”.
Päihde- ja mielenterveyskysymykset ovat myös arkipäivää…
Työlle on ominaista laajamittainen verkostotyöskentely muiden
toimijoiden kanssa: Koko elämäntilanteen huomioon ottaminen
on välttämätöntä erityisesti silloin, kun ihmisellä tai perheellä on
monenlaisia tuen tarpeita.
Aikuissosiaalityö ei siis ole saareke. Esimerkiksi kun
perheessä on tarve lastensuojelulle, on selvää, että silloin myös
lapsen vanhemmat tarvitsevat apua.”

Annika Saarikko, perhe- ja peruspalveluministeri
16.3.2018

Aikuisten asioita, aikuisten tuen tarpeet? Vai
perheiden ja lasten myös?
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Aikuissosiaalityö –aikuisten kanssa tehtävä
sosiaalityö
• Kunnallisen sosiaalihuollon toimintaa ohjaavana
yleislakina toimii sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
• Myös erityislainsäädännöstä velvoitteita
• Esimerkkejä aikuisten tarpeisiin vastaavista
sosiaalipalveluista: sosiaalityö, sosiaaliohjaus,
sosiaalinen kuntoutus (+nuorisopalvelutakuu),
kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut, päihdetyö,
mielenterveystyö, sosiaalipäivystys, täydentävä ja
ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava
työtoiminta…
• Lapsen edun huomioiminen aikuisten kanssa
tehtävässä työssä?
• Ollaanko liian myöhässä – varhainen tuki?
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Aikuissosiaalityö –aikuisten kanssa tehtävä
sosiaalityö ja muut palvelut
•

Julkisissa palveluissa aikuissosiaalityötä tehdään monien
toimijoiden yhteistyönä
– Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito
– Mielenterveys –ja päihdeyksiköissä (kuntoutus)
– Vammaispalveluissa ja kehitysvammapalveluissa
– Työllisyyspalveluissa
– Nuorille suunnatuissa palveluissa, etsivässä nuorisotyössä
– Maahanmuuttajien palveluissa, kotoutumispalvelut
– Lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa
– Gerontologisissa palveluissa
– Talous- ja velkaneuvonnassa
– Kelassa

•

Järjestöissä, yhdistyksissä, seurakunnassa aikuisten
kanssa tehtävä työ
– Asiakkaiden lähellä ja matalalla kynnyksellä
– Asiakkaiden kokemusta ja vertaistukea hyödyntäen
– Erityispalveluja kohdennetusti mm. nuoret, rikoksen uhrit,
väkivaltatyö…
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Aikuisena asiakkaana
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Palvelujärjestelmän monimutkaisuus –” Mistä voisin hakea
tukea? Kuka minua auttaisi?”
Liian korkeat kynnykset –” Täytänkö palvelun saamisen
kriteerit? Mihin minulla on oikeus?”
Aukot palvelujärjestelmässä –”Miksi en ole oikeassa paikassa?
Onko oikeaa paikkaa?”
Vastuullisuuden näkökulma –” aikuisen vastuu? Vastuu
lapsesta?”
Vaikeudet selvitä arjesta –”Otetaanko minua todesta?”
Siirtymät ja muutosvaiheet –”Mitä sitten, kun pallo on
hetkellisesti hukassa?
Kriisitilanteet –”Ei minulle näin pitänyt käydä? Mistä apu ja tuki?
Osallisuus -Kelpaanko kansalaisena? Olenko osallisena
omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa?
Miten aikuissosiaalityö näkyy, jalkautuu ja kehittyy asiakkaan
tarpeiden mukaan? Mukana perhekeskuksissa?
Aikuissosiaalityön erityisyys on juuri sen laaja-alaisuus. Voisiko
tätä osaamista hyödyttää lapsiperheiden tueksi?
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