
TERVETULOA GERONTOLOGISEN 
SOSIAALITYÖN KEVÄTKARKELOIHIN

Aloittelemme 

klo 13.00



Esittäytyminen 

toteutetaan chatissa: 

kirjoita nimesi, 

tehtävänimikkeesi ja 

taustaorganisaatiosi, 

kiitos!

Yhteyksien toimimisen 

varmistamiseksi on hyvä pääsääntö 

pitää kamera kiinni, paitsi esitysten 

alussa!



TAVOITE, TARKOITUS JA KOHDERYHMÄ
Tavoite ja tarkoitus: Aloitetaan gerontologisen sosiaalityön kehittäminen ja toteuttaminen Etelä-
Pohjanmaalla, esitellään konkreettisia hyviä toimintamalleja ja benchmarkataan niitä mahdollisesti 
myös EP:n käyttöön. Ensimmäisessä tapaamisessa pohdimme yhdessä reflektoiden gerontologisen 
sosiaalityön kehittämistarpeita ja -tavoitteita, mutta myös konkreettisia toteutuksen steppejä.

Kohderyhmä: ikäpalvelujohtajat, sosiaalijohtajat, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen 
henkilöstö, terveyssosiaalityön edustajat, perusterveydenhuollon edustajat (kotiutushoitajat, 
palveluneuvojat, intervallihoitajat), maakunnallisen Ikäkehryn jäsenet, SONet BOTNIAn alueellisen 
ohjausryhmän jäsenet, Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen ja Rakenneuudistus -hankkeen 
edustajat, muut gerontologisen sosiaalityön kehittämisestä kiinnostuneet

Taustalla suunnittelutyöryhmä: Anneli Saarinen, Seinäjoki, Maija-Liisa Pajula, EPSHP, Tarja 
Palomäki, Lapua, Taija Rantamäki, LLKY, Satu Ylinen, Tampereen yliopisto sekä Arto Rautajoki ja 
Anne Saarijärvi SONet BOTNIAsta, joka koordinoivana toteutustahona



Millainen on gerontologisen sosiaalityön tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla? 
Millaisista aineksista, elementeistä ja yhteistyökäytännöistä toivomme sen koostuvan?

Hyvät yhteiset käytännöt Toisin tekemisen tavat?
Mikä jo toimii/mikä vaatii 

vielä kehittämistä?

Asiakas-
näkökulma

Työntekijä-
näkökulma



OHJELMA
13.00   Tervetulosanat ja tilaisuuden avaus, 

Anne Saarijärvi, SONet BOTNIA ja Anneli Saarinen, Seinäjoen kaupunki

13.10   Gerontologisen sosiaalityön toiminnan esittely,

gerontologisen sosiaalityön päällikkö Marko Timonen, Helsinki

13.55   Erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan tunnistaminen -Suupohjan toimintamallin 
esittely,  sosiaalityöntekijä Taija Rantamäki, LLKY

14.10   Yhteinen työskentely teemoista:

1) gerontologisen sosiaalityön kehittämisen tarpeet ja tavoitteet Etelä-Pohjanmaalla

2) keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

14.50   Työskentelyn yhteenveto

15.15   Tilaisuuden päätössanat, Arto Rautajoki, SONet BOTNIA



GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN 
TOIMINNAN ESITTELY

Gerontologisen sosiaalityön 

päällikkö Marko Timonen, 

Helsinki



ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVAN ASIAKKAAN 
TUNNISTAMINEN

-SUUPOHJAN TOIMINTAMALLIN ESITTELY

Sosiaalityöntekijä 

Taija Rantamäki, LLKY



Siirtyminen työryhmiin:

Dialogiset työryhmäkeskustelut kolmessa 
työryhmässä

klo 14.10 - 14.50

Linkki oman ryhmäsi keskusteluun löytyy 
sähköpostistasi kalenterikutsuna

Älä sulje pääkokouksen linkkiä siirtyessäsi 
työryhmään - palaamme yhteiseen Teams-kokoukseen 
klo 14.50



TYÖRYHMIEN KESKUSTELUTEEMAT

Millaisia tarpeita asiakkaan näkökulmasta näet gerontologisessa sosiaalityössä?

Millaisia tavoitteita oman työsi näkökulmasta  asettaisit gerontologiselle sosiaalityölle? Millaista 
gerontologinen sosiaalityö ikäihmisten parissa olisi mielestäsi parhaimmillaan? / Mistä elementeistä se 
muodostuu? 

Mitkä voisivat olla gerontologisen sosiaalityön konkreettisia keinoja, toimenpiteitä ja tekemisen tapoja 
Etelä-Pohjanmaalla?

1.Gerontologisen sosiaalityön tarpeet ja tavoitteet Etelä-Pohjanmaalla

2.Keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Gerontologinen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus pähkinänkuoressa: Gerontologinen sosiaalityö tukee ikäihmisiä 

sosiaalisissa ongelmissa ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa, esimerkiksi silloin, kun kyseessä on kriisi-, perhe- tai 

lähisuhdeväkivaltatilanne. Sosiaalityöntekijä selvittää ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja 

omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Sosiaaliohjaus puolestaan on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on 

yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.



PALUU YHTEISEEN TEAMS-LINKKIIN
KLO 14.50

Kirjurit palauttavat koosteensa viipymättä 
osoitteisiin anneli.saarinen@seinajoki.fi sekä 
anne.saarijarvi@seamk.fi

Yhteenvedot työryhmittäin esittelee Anneli Saarinen.

mailto:anneli.saarinen@seinajoki.fi
mailto:anne.saarijarvi@seamk.fi




KIITOS AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTASI 
GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KEVÄTKARKELOIHIN!


