
AIKUISSOSIAALITYÖN KLUBI
Aikuissosiaalityö 2020 -luvulla

5.5.2021 klo 12 – 15



Mitä on 2020-luvun sosiaalityö työikäisten palveluissa Etelä-Pohjanmaalla? 
Millaisista aineksista, elementeistä ja käytännöistä haluamme aikuissosiaalityön koostuvan?



TAVOITE JA TARKOITUS

Tarkoitus: luoda katsaus mitä on meneillään työikäisten 
palvelujen/aikuissosiaalityön kehittämisessä huomioiden ammatillinen 
tieto, kokemustieto ja tutkittu tieto; tarjota ja saada kokonaiskäsitys 
siitä, miten Etelä-Pohjanmaalla eri alueilla ja kehittämiskokonaisuuksissa 
aikuissosiaalityön sisältöjä viedään yhdessä eteenpäin 

Tavoite: kokoontua kollegojen kanssa yhdessä pohtimaan mitä on 
2020-luvun sosiaalityö työikäisten palveluissa, reflektoida tulevaisuuden 
sosiaalityötä, sen elementtejä, toisin tekemisen tarpeita ja hyviä 
käytäntöjä yhteistyökumppaneiden kanssa



MUKANAOLEVAT TOIMIJAT
❖ Kuntien aikuissosiaalityöntekijät ja työikäisten sosiaaliohjaajat

❖ Johtavat aikuissosiaalityöntekijät, sosiaalipalvelupäälliköt

❖ Järjestöissä toimivat ammattilaiset (mielenterveys, päihde)

❖ SeAMK

❖ EPSHP sosiaalityö

❖ Eskoo

❖ Sosiaalipäivystys

❖ Rikosseuraamusvirasto

❖ TYP

❖ Etelä-Pohjanmaan soteuudistus -hankkeet 



OHJELMA
Klo 12.00 Tervetuloa, avaussanat, Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA

Klo 12.10 Tietoon perustuva aikuissosiaalityö, sosiaalityön professori 
Aila-Leena Matthies Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Klo 12.55 Ajankohtaista työikäisten sosiaalipalveluissa ja niiden 
kehittämisessä, Anne Saarijärvi ja Tuula Peltoniemi 

Klo 13.25 Tauko (5min)

Klo 13.30 Ryhmäkeskustelu & ohjeistus

Klo 14.15 Tulosten purkua ja yhteinen keskustelu

Klo 14.50 Seuraava Aikuissosiaalityön klubi, palaute klubista

Klo 15.00 Päätössanat, Tuula Peltoniemi, Tulevaisuuden sote-keskus



TIETOON PERUSTUVA 
AIKUISSOSIAALITYÖ 

sosiaalityön professori 

Aila-Leena Matthies

Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius



Aikuissosiaalityön klubi
5.5.2021

Anne Saarijärvi, YTL

kehittämissuunnittelija



Aikuissosiaalityön kehittämisen kartalla EP 5.5.2021

• AikuMetod (SOS VTR)2021-2022 (Jyu, Chydenius)

• Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus
• Seinäjoen pilotti

• Tasku (Talous sujuvasti kuntoon)-yhteys (Seamk)

• MoRA (SOS VTR) (Jyu, Chydenius)

• Monitoimijainen rakenteellisen
sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyspalveluissa

• Lapuan pilotti

• Sote rakenneuudistuhanke (RAKU) SUORITTEET, SORA/RAKE 10/2020-11/2021 (hallinnoija EPSHP)

• Sosiaalisen raportoinnin tietopohjan 
kehittäminen ja laajentaminen (RAKU -ja osaamiskeskusyhteistyö SONet BOTNIA/Pikassos)

• Sosiaalihuollon suoritteiden yhtenäistäminen (yleinen/ vammaispalvelut)

• Tulevaisuuden sotekeskus (TSK) kehittämistyö 2020-2021-2023? (hallinnoija SJK)

• Sosiaalihuollon menetelmäpilotit ym.

• Toimeksi 1.10.2020–31.12.2022 (taustalla kansallinen työkyky ohjelma)

AikuMetod

MoRa

RAKU
I. Suoritteiden 

yhtenäistäminen
II. Sosiaalinen 

raportointi (SORA)
III. TKIO (tutkimus, 

kehittäminen, 
osaaminen, 

innovaatio)

Ja muut 
substanssisisällöt:

• Päihde- ja mielenterveys
• Palvelukokonaisuudet/

• Palveluketjut 
(vammaispalvelut),
• Asiakasohjaus, 

Asiakaspalautteet
• Valvonta, jne.

TASKU

GERONTOLOGISEN
SOSIAALITYÖ
TUKEMINEN

MUU MENETELMÄKEHITTÄMINEN:: SUUNTIMA/ 
SOSIAALIHUOLLON PILOTIT -LLKY & JIK ->Huom. PAKU:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-595-1 )

-

SONET BOTNIA

Työllisyyden Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu:
Seinäjoki, Ilmajoki
Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu: Alavus, Isojoki, 
Karijoki, Kurikka, Kauhajoki, Teuva ja Soini

Kansa-
koulu 

III

TSK
Toimeksi

YEE (Yhdessä 
aikuisuuteen

- elämässä 
eteenpäin)

VAMMAISSOSIAALI-
TYÖN KLUBIT

SOSIAALIHUOLLON 
KEHITTÄMISOHJELMA

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-595-1


EP:n sote rakenneuudistus -hanke 10/2020-11/2021: 
Tavoitteena yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjaa palveluiden johtamisen ja ohjauksen tueksi

RAPORTOINTIMALLIN LUOMINEN
• Sote-ammattilaisten asiakastyössä kertyvän kokemustiedon 

raportoinnin systematisointi ja yhtenäistäminen
• Tarkoituksena on tuottaa asiakastyön yhteydessä kertyvää tietoa 

palvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon

SOSIAALIHUOLLON KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN 
OSANA RAKENNEUUDISTUSHANKETTA
• Monialaisen kirjaamisen edistämisen tukeminen
• Sosiaalihuollon suoritteiden/suoritekirjausten 

yhtenäistäminen → tarkemman sisällön 
tuottaminen vammaispalvelujen osioon

Rakenteellisen
yhteiskehittä-

minen: 
Satasote & 
PIKASSOS 

(26.5.2021)

SONet
BOTNIA

Hyvinvointia kokemustiedosta

”Ydinjuuret”  yhä 
sosiaalityössä
-> tiedonkeruun 
monikanavaistaminen
monialaiseen 
sotekeskustyöskentelyyn 
(so-te-si/järjestöt) 



1. Sote-ammattilaisten kokemustiedon dokumentoinnin merkitys ja mahdollisuudet tiedontuotannon 
monipuolistamisessa

• Tarpeet, kehittämisehdotukset ja mahdollisuudet

Alueella: ”pop up” ja 
”bottom up” tyyppisen 
tiedontuotannon 
kehittäminen ja 
käyttöönotto
->arjen kokemustietoa

päättäjille saakka!
Valtakunnallisesti: 
-saatava kuntoon 
yhtenäinen 
tiedontuotanto ja 
hyödyntäminen 
(vaikuttavuustieto ja 
tutkimustieto) & 
-kokemustiedon rooli 
tässä!
-Laadullisen 
tiedonkeruun 
systemaattisuus! 

Mahdollistaa ilmiötiedon 
näkyväksi tekemisen ja 

signaaleihin  (+/-) reagoinnin 
aiemmin

Tekee palveluaukot  ja katvepaikat 
näkyväksi (mm. resurssitarve)

Vahvistaa palvelujen 
käyttäjien/ asiakkaiden ja 

perheiden ääntä (osallisuus)

Tuo tilaa ilmiöille ja asioille, jotka 
eivät välttämättä ole 

myönteisesti mukana julkisessa 
keskustelussa

HAVAINTOJEN 
JATKOVALMIS-

TELU 
KONKREETTI-

SIKSI 
TOIMENPIDE-

EHDOTUKSEKSI

AMMATTILAISTEN 
KOKEMUSTIEDON 
RAPORTOINNIN 

SYSTEMATISOINTI:
• Rohkaisee tekemään 

rakenteellista työtä
• Lisää yhteistä 

ymmärrystä
• Madaltaa raportoinnin 

kynnystä
• Tuo esiin 

ammattilaisten 
asiantuntijuutta

• Lisää asiakkaiden 
osallisuutta

• Merkitys palvelujen ja 
palvelupolkujen 
monialaiselle 
kehittämiselle!

TOTEUTUSTAVOISTA: 
• selkeä, 

helppokäyttöinen
• sähköinen lomake 

(linkki auki/kohdennetut 
tiedonkeruut)

• vastaaminen yksin tai 
tiiminä

Moniasiakkuudet:
raportoinnin merkitys yhdys-

pintatyöskentelylle ja 
palvelupolkujen kehittämiselle

Pelkät tilastot 
ja numerot 
eivät riitä…

…rinnalle 
tarvitaan 

laadullista 
kokemustietoa



2.Aiemmat kokemukset ammattilaisten kokemustiedon raportoinnista, tilanteista ja käytännöistä

• Tilannekuva 3/2021 ammattilaisen kokemustiedon raportoinnista

Ei ole olemassa 
systemaattisesti
käytössä olevaa 
kokemustiedon 
raportointityö-

kalua tai
-menetelmää

➢ Kehittämishankkeet (jää helposti yleiselle tasolla ja 
omaan käyttöön )-> kokemustieto ei välity

➢ Tutkimusten yhteydessä saatetaan kerätä
➢ Tilastoraportoinnit (esim. sosiaali-ja 

kriisipäivystyksen asiakastapausten raportointi 
kunnille 3 kk:n välein)

➢ Sosiaaliasiamiestoiminnan raportit kunnille
➢ Hyvinvointikertomus  (suppeat merkinnät 2-3-

riviä…)

➢ Työryhmät (mm. LAPE, Vammaissosiaalityön klubi, muut säännölliset 
verkostot, TYP –työryhmät)

➢ Hankkeiden kehittämistyö ja kokeilut?
➢ Yhteiset koulutuspäivät , tapaamiset ja työpaikkakokoukset (mm. 

terveyssosiaalityössä sekä kuntien ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden  
verkostotapaamiset)

➢ Järjestötoiminnan Tilannekuva 2000 –selvitys ja kyselyt sekä 
kumppanuuspöydät

Kokemuksia muun 
tyyppisistä 
kokemustiedon-
keruista:

• EP:n säännölliset 
yhteistyökäytänteet

• Yhteiset 
keskustelufoorumit (ei 
systemaattista 
dokumentointia ja 
tiedon hyödyntämistä)



Perusteita uudenlaiselle SORA -toiminnalle EP:llä:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kuulevat asiakkailta monenlaisia elämäntarinoita ja heidän elämäänsä eri 
tavoin vaikuttavista ilmiöistä. Osa tästä kuullusta kirjataan asiakastietojärjestelmään, josta se voidaan koota tilastoiksi. 

• Osa asiakkaan kertomuksesta jää kirjaamatta, ellei sillä ole suoraan merkitystä palvelun, hoidon, tuen tai etuuden 
myöntämiseksi. Nämä tarinat ja ilmiöt jäävät ammattilaisen muistiin ja rakentavat edelleen hänen yksilöllistä 
asiantuntijuuttaan. 

• Tämän tiedon dokumentointi ja hyödyntäminen on tärkeää, sillä: Yhteisöihin ja yhteiskuntaan liittyvät positiiviset &a 
negatiiviset ilmiöt ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ennalta ehkäisyn ja rakenteellisen sosiaalityön 
materiaalia. 

• Kysymys on sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävän työn vaikuttavuudesta, hyvinvoinnin lisäämisestä, työn 
merkityksellisyydestä. Sen lisäksi että kahvipöydissä ja tiimipalaverissa asialistan ulkopuolella jutustellaan kuullusta & 
koetusta, otetaan kokemustieto arvokkaana tiedon lajina viralliseen keskusteluun. (mukaellen H. Toroska 2021)

Toistuvatko tai vaivaavatko tietyt asiat tai ongelmat, 
herättävätkö jotkut asiat huolta - toivotko niihin 
muutoksia ja onko sinulle jopa ratkaisuehdotuksia?

Oletko havainnut 
myönteisiä ilmiöitä ja 
kehityskulkuja, joita voisi 
vahvistaa?

Ammatillisen kokemustiedon pohjalta voi löytyä uusia 
innovatiivisia keinoja parantaa hyvinvointia eri elämän osa-

alueilla kuntalaisten elinympäristöissä

On tärkeää 
yhdessä etsiä ja 
kehittää 
työkaluja ja 
tiedonkulun 
prosessia, jotta 
arvokas tieto 
kulkee 
ammattilaisilta 
palvelujen 
suunnitteluun, 
yhdyskuntasuun-
nitteluun ja 
päätöksentekoon

Vaiheistus 
EP:llä

I:SOTE-pilotointi

II: Järjestöt ja 
muut toimijat



Kiitos!



Ajankohtaista työikäisten 
sosiaalipalvelujen 

kehittämisessä
Tuula Peltoniemi, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

tuula.peltoniemi@seinajoki.fi  tai 050 568 8310

www.epsoteuudistus.fi 

Aikuissosiaalityön klubi 5.5.2021



Etelä-Pohjanmaa



Etelä-Pohjanmaa

Valtionavustushankkeiden kokonaisuus 2020-2022

Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus
2 831 000 €

1.9.2020 - 31.12.2022
Hankepäällikkö Tytti Luoto

Rakenneuudistushanke 
1.9.2020 - 31.12.2021

3 298 500 €
1.9.2020-31.12.2021

Hankejohtaja Carita Liljamo

Työkykyhanke – TOIMEKSI
618 000 €

1.11.2020 – 31.12.2022
Hankepäällikkö

Tytti Luoto

MONNI – hanke, (ls) 
Pikassos/Tampere 
10/2020-12/2022

YEE hanke (ESR) 
TOP-hanke ja 
Kansakoulu lll

Kokemusasiantuntijahanke

EPSHP 2/2021-12/2022

Hanketoimisto 
Mediwest

Täydennyshaku 
2021-2023,

Tulevaisuuden 
sosiaali-ja 

terveyskeskus, 
n. 3,8 milj.



Etelä-Pohjanmaa

Tulevaisuuden sote-keskus –
kehittämistyöhön yhteisesti valitut painopisteet

Tavoitteet ja tahtotila

Seu
ran

ta / m
ittarit

Arviointi

Ti
la

n
n

ek
u

va

1) Tiedolla johtaminen, tutkimus, kehittäminen

2) Kotona asuminen

3) Palveluun & hoitoon pääsy

Jatkuvuus, Ihmislähtöisyys, käytettävyys

LAPSET JA NUORET TYÖIKÄISET IKÄÄNTYVÄT

p
alvelu

jen
 liikku

vu
u

s, säh
kö

iset-ja d
igi-p

alvelu
t, ko

to
n

a käytettävyys, o
sallisu

u
s

1. Palveluiden yhdenvertaisen    
saatavuuden, oikea-aikaisuuden 
ja jatkuvuuden parantaminen 

2. Toiminnan painotuksen 
siirtäminen raskaista palveluista 
ehkäisevään ja ennakoivaan 
työhön

3. Palveluiden laadun ja 
vaikuttavuuden parantaminen

4. Palveluiden monialaisuuden ja 
yhteen toimivuuden 
varmistaminen

5. Kustannusten nousun hillitseminen



Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan sote-keskushankkeen kehittämiskokonaisuudet

Kotona asuminen on turvattu.

Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vrk, 
hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu. 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät LAPE.

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia.

Johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla
johtamiseen alueen toimintaympäristössä.

Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.



Työikäisten asiakassuunnitelma (Tassu):

Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Seinäjoki

Osallistavan sosiaalityön menetelmät (Otso):

KuusSote, Seinäjoki, LLKY

Psykiatrinen sairaanhoitaja koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto:

Ilmajoki, Isokyrö, Lapua

Omatyöntekijän nimeäminen paljon palveluita 

tarvitseville: Järvi-Pohjanmaa

Eri vastaanottomallien yhtenäistäminen ml. 

moniammatilliset tiimit, JIK, Seinäjoki

Käynti kerrallaan –terapia: Järvi-Pohjanmaa

Psykiatrisen kotihoidon RAICMH-

toimintakykymittari: Kaksineuvoinen

Omavalvonta: LLKY

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen pilotoinnit alueilla (5.5.2021)

Koko alueella Perhekeskusmallin konseptointi



Etelä-Pohjanmaa

Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -hankkeessa 

• Kehitetään sekä perustason sosiaalipalveluja että terveyspalveluja, 
saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan tarpeita 
vastaavaksi → yhteiset toimintamallit Etelä-Pohjanmaalle, asiakas saa 
saman palvelun

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja 
ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen→
toimintaympäristön muutos

• Ammattilaisten yhteistyötä vahvistetaan → asiakas saa avun yhdellä 
yhteydenotolla 



Etelä-Pohjanmaa

Sosiaalihuollon tehtäväalueet Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa

• Vaikuttavat palvelut -vaikuttavuustiedon tuottaminen

• Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu asiakastyö -esim. 
monialaiset asiakassuunnitelmat käyttöön

• Osallistava sosiaalityö -esim. matalan kynnyksen palvelujen 
lisääminen ja yhdyskuntatyön menetelmät käyttöön

• Rakenteellinen sosiaalityö

• Paljon palveluja tarvitsevien tunnistamisen mallit ja 
monialainen yhteistyö



Etelä-Pohjanmaa

Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelma:

OTSO - KuusSote, LLKY ja 
Seinäjoki

TASSU- Järvi-Pohjanmaa, 
Kaksineuvoinen ja Seinäjoki

5vartin pikatreffit 

Toimeksi –hanke
Tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
ja vahvistaa kaikkein 
heikommassa työmarkkina-
asemassa olevien osatyökykyisten 
ja vammaisten henkilöiden 
palveluita.

Yhdenmukaistamisen tavoitteena 
on työ- ja toimintakyvyn 
vahvistaminen, työllistyminen, 
yksilöllinen suunnitelma ja siihen 
tarvittava tuki.

#epsoteuudistus
• Mielenterveys ja päihde: 

laitoshoito, kotiin vietävät 
palvelut, kynnyksettömät 
palvelut, asumisen tuki

• Yhteys kansalliseen 
Mielenterveysstrategiaa 
ja sen toimeenpanoon



Kohderyhmä

• Sosiaalihuollon rooli työkyvyn 

ja työhön sijoittumisen 

tukemisessa on vahvistunut

• Sosiaalihuoltolain mukaisella 

toiminnalla ja työllistymistä 

tukevalla toiminnalla on 

selkeä rooli ja yhtenäinen 

toteuttamismalli maakunnassa

• Tuetun työllistymisen 

työhönvalmennuksen käyttö 

on osa sosiaalihuollon 

palveluja maakunnassa

Tavoitteet  

• Kuntouttavassa 
työtoiminnassa olevat 
asiakkaat

• Vammaiset asiakkaat: 
Sosiaalihuoltolain 
työllistymistä tukevan 
toiminnan (SHL 27d) ja 
työtoiminnan (SHL 27e) 
sekä kehitysvammalain 
mukaisen työtoiminnan 
ja työhönvalmennuksen 
asiakkaat

• Sosiaalihuollon 
mielenterveys- ja 
päihdehuollon asiakkaat

• Kartoitetaan työkyvyn tuen 
palvelujen tilanne 
sosiaalihuollossa

• Yhteensovitetaan (mm. TE, 
KELA) ja porrastetaan eri lakien 
perusteella järjestettävät 
työkyvyn tuen palvelut yhdessä 
asiakkaiden kanssa. 

• Yhteensovitetaan ja eriytetään 
ko. palvelua sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelusta 
valtakunnallisten linjausten 
mukaisesti

• Kehitetään laatukriteereihin 
perustuvaa työhönvalmennusta  
(IPS-toimintamalli) osaksi muita 
sosiaalipalveluja ja varmistetaan 
mallin käyttöönotto 
sosiaalihuollon palveluna

Toimenpiteet 

TOIMEKSI: TUETUN TYÖLLISTYMISEN MENETELMÄT



Etelä-Pohjanmaa

Tulevaisuuden sote-
keskus -hanketiimi

Toimeksi -hanketiimi

toimeksi@seinajoki.fi

www.epsoteuudistus.fi

Twitter & Facebook:
@epsoteuudistus
#epsoteuudistus

Innokylä:
Toimeksi hanke
Tulevaisuuden sote-keskus

Seuraa, osallistu
vaikuta!

http://www.epsoteuudistus.fi/
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/etela-pohjanmaa-toimeksi-hanke
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/etela-pohjanmaa-tulevaisuuden-sote-keskus


Etelä-Pohjanmaa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Resurssi

• Tytti Luoto, hankepäällikkö, YTM, Sosiaalityöntekijä 

• Anna Nurmela, HTM, Fysioterapeutti AMK , monialainen sote-keskus ja TKIO

• Tuula Peltoniemi, Sosionomi YAMK, työikäiset, sosiaalihuollon kehittäminen ut

• Mari Vuorenmäki, Sairaanhoitaja  YAMK, LAPE ja ennaltaehkäisevät palvelut 

• Arja Salli, Tradenomi, assistentti, viestintä

• Sirpa Tuomela-Jaskari, YTM, LAPE 20 % Järvi-Pohjanmaa

• Anneli Saarinen YTM, ikäpalvelut 20 %, Seinäjoki

• Juha Vuorijärvi, TtM, elintapaohjaus ja ennaltaehkäisy 30 %, EPSHP

• Hanna Suokko hml, 20 % suun terveydenhoito

• Anu Leinonen, 20 %, sähköinen perhekeskus

• Merja Paulasaari, sosiaalihuollon kehittämisen pilotti 50 %

• Maaria Nortunen, opiskelija, lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma 



TAUKO – PALAATHAN KLO 13.30
Nouse ylös, venyttele 

juo lasi vettä



Ryhmäkeskustelu klo 
13.35 - 14.15

Palaamme yhteiseen 
Teams-linkkiin klo 
14.15

Linkki oman ryhmäsi 
keskusteluun löytyy 
kalenterikutsuna



KESKUSTELURYHMIÄ 3

Kullakin ryhmällä on oma kirjuri, 
joka myös esittelee ryhmän 
tuotokset. Ryhmän teams-linkit saat 
kalenterikutsuna

Ryhmä 1 – Minna Paloheimo-
Asunmaa

Ryhmä 2 – Marjut Karlsson

Ryhmä 3 – Tuula Peltoniemi

Seikkailevana sparraajana ryhmissä 
toimii Anne Saarijärvi



DIALOGI YHTEISENÄ KESKUSTELUNA

Sinun ajatuksesi on 
arvokas

Jokaiselle osallistujalle 
esitetään ryhmässä 
sama kysymys

Ideana on saada 
erilaisia 
näkökulmia ja 
ajatuksia

Vetäjä kirjaa ja 
huolehtii aikataulusta, 
tekee 3-4 ryhmän 
mielestä tärkeintä 
havaintoa/ nostoa



DIALOGI YHTEISENÄ KESKUSTELUNA

❖ Vuoropuhelu, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä.

❖ Monia näkökulmia - kukaan ei ole väärässä.

❖ Omaa kantaa pidetään vain askeleena kohti uutta ymmärrystä.

❖ Painopiste on vuorokuuntelussa.

Lopputulos on kaikille jotain uutta!



3 RYHMÄÄ JOKAISESSA OMA KYSYMYS

1. Mitä sosiaalityöntekijä tekee yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa?

2. Minkälaiseksi sosiaalityön/sosiaaliohjauksen suhde 
asiakkaisiin tulisi rakentua?

3. Visioi mitä sosiaalityössä tehdään asiakkaiden –
yksilöiden, perheiden, ryhmien, yhteisöjen kanssa?

Pohdit kysymystä omasta näkökulmastasi.



PALUU YHTEISEEN TEAMS-LINKKIIN
KLO 14.15

Yhteenvedot ryhmittäin (1. 2. 3.), kirjuri esittelee.

Yhteistä keskustelua vetää Anne Saarijärvi – joka 
”seikkailee” ryhmissä keskustelun aikana

Huom! Jos sinulla on haasteita päästä oman ryhmäsi 
Teamsiin, palaa tähän yhteiseen tilaan, Anne auttaa.



SEURAAVA AIKUISSOSIAALITYÖN 
KLUBI 27.10.2021 Kiitos!


