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1. Johdanto
Esso-hankkeen (Etelä-Savon uusi sote-palvelukonsepti- perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
integroitu toimintamalli) tavoitteena on tukea alueellisesti yhteisesti sovittujen toimintamallien rakentamista terveys- ja sosiaalipalveluissa. Antti Mäkelän (2014) kokoamassa sosiaalityön selvityksessä
nousi esille tarve sosiaalityön paikan ja tehtävien uudelleenmäärittelystä tulevassa uudistuksessa. Erityisesti palvelujen tasoja tulisi tarkastella.

Samaan aikaan keväällä 2015 alueella käynnistyi Etelä-Savon sote- palvelutuotantoalueen perustamishanke, jossa yhdistetään maakunnan kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelut yhdeksi
kokonaisuudeksi. Molempien hankkeiden valmistelutyössä katsottiin tärkeäksi rakentaa kuva tämän
hetken sosiaalipalveluiden toteuttamisesta eri kunnissa ja palveluihin liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskokonaisuuksista.

Huhti- ja kesäkuun 2015 aikana toteutettiin kuntavierailu kahdentoista kunnan sosiaalipalveluihin (Mikkeli, Joroinen, Pertunmaa, Mäntyharju, Enonkoski, Rantasalmi, Kangasniemi, Pieksämäki, Hirvensalmi,
Sulkava, Juva, Puumala). Mukana olivat myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat Enonkoski, Sulkava ja
Rantasalmi, koska he ovat mukana tuotantoalueen valmistelussa ja kyseiset kunnat ovat tiiviisti mukana
Etelä-Savon alueen sosiaalipalveluiden yhteistyössä. Näiden lisäksi vastaava kehittämistapaaminen pidettiin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Kuntavierailut toteuttivat Mikkelin seutusoten kehittämispäällikkö Riitta Manninen ja Esso-hankkeen
hankekoordinaattori Katja Saukkonen. Kuntakäynnin kesto oli kaksi tuntia ja aluksi siinä esiteltiin tuotantoalueen valmistelun vaihe ja sen jälkeen työskenneltiin yhdessä swot -analyysia hyödyntäen (liite 1)
sekä muutamien erityiskysymysten avulla (liite 2). Kuntakäynneillä sosiaalipalveluiden johto määritteli
läsnäolijat. Kokoonpanot vaihtelivat hieman, mutta käynneillä oli edustettuna laajasti työntekijöitä sekä
johtotason henkilöitä sosiaalityöstä ja -ohjauksesta, perhepalveluista, lastensuojelusta, maahanmuuttotyöstä, vanhus- ja vammaispalvelusta, mielenterveys- ja päihdetyöstä. Kuntavierailujen lisäksi yhteenvetoon on saatu tukea Etelä-Savon sosiaalityön työryhmästä, jossa on edustus eri kuntien sosiaalipalveluista.

Raportissa keskitytään sosiaalityön ja -palveluiden sisällölliseen tarkasteluun. Siinä korostetaan työntekijöiden esille nostamia kysymyksiä, jotka tulisivat huomioida palveluiden uudelleen organisoinnissa.
Sosiaalityön sisältöjen tarkasteluun on vaikuttanut paljon myös uudistunut sosiaalihuoltolaki, joka
suuntaa sosiaalityön kehittämistä. Raportissa esitetyt linjaukset ovat keskusteluista nousseita teemoja,
joita olen koonnut kokonaisuudeksi. Ne peilaavat sosiaalipalveluiden työntekijöiden näkemyksiä muutoksista, eivätkä ole minkään yksittäisen kunnan näkemyksiä, vaan 12 kunnan vierailuista nousseita
suuntaviivoja.
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2. Sosiaalipalveluiden määrittelyä
Sosiaalipalveluiden tarjoamista ohjaa sosiaalihuoltolaki, joka määrittelee kunnallisesti tarjottavat sosiaalipalvelut sekä niihin liittyvät tukipalvelut ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. (Finlex, Sosiaalihuoltolaki 3§ 1mom.)

Sosiaalipalveluiden taustalla olevat asiakkaan tuen tarpeet ovat myös uudessa lainsäädännössä määritelty
entistä tarkemmin. Kunnissa järjestettävillä sosiaalipalveluilla vastataan asukkaan yksilöllisiin tuen tarpeisiin.
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Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut on kuvattu Sosiaali- ja terveysministeriön esityksessä seuraavasti

Sosiaalipalveluiden rakennetta on kuvattu myös THL:n julkaisussa sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto
(2015, 29)
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a. Sosiaalityö- ja sosiaaliohjaus
Yhtenä sosiaalipalveluiden palvelumuotona on sosiaalityö ja -ohjaus, jonka sisältö sosiaalipalveluiden ulkopuolisille toimijoille on usein jäänyt epämääräiseksi ja rajattomaksi. Sosiaalihuoltolaissa sosiaalityö ja sosiaaliohjaus määritellään seuraavasti
15 §
Sosiaalityö
Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.
16 §
Sosiaaliohjaus
Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan 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.
Sosiaalityö ja -ohjaus määritellään THL:n käsitteistössä enemmän konkreettisena työskentelynä (2015,30).

Sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan työnkuvat eroavat siten, että sosiaalityöntekijä on vastuussa asiakkaan
suunnitelmien laatimisesta ja ohjaaja toteuttaa niissä asetettuja tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa.
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Useissa kunnissa sosiaaliohjaajan resursseja ei ole käytettävissä ja silloin sosiaalityöntekijä on vastuussa
koko asiakasprosessista. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus saada oma nimetty omatyöntekijä, joka säilyy hänellä sosiaalipalveluiden asiakkuuden ajan. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön ( =
henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia saada tai hakea palveluita vamman, sairauden, päihteiden käytön tai
muun syyn vuoksia) omatyöntekijänä tulee olla sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä tekee asiakasta koskevat sosiaalipalveluihin liittyvät päätökset.

Sosiaalityötä voidaan toteuttaa kunnissa yhdennetyllä työskentelyotteella, joka tarkoittaa kaikkien asiakasryhmien kanssa työskentelyä. Usein näissä työskentelymalleissa on sovittuna työntekijäkohtaisia erityisiä
vastuualueita, kuten lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja vanhussosiaalityö.

Eriytyneessä sosiaalityön mallissa työntekijät keskittyvät segmentoituneeseen asioiden hoitamiseen ja erityisasiantuntijuuteen. Eri työntekijät erikoistuvat lastensuojelun, aikuistyön, vammaispalveluiden, maahanmuuttotyön, päihde- ja mielenterveystyön ja vanhussosiaalityön tehtäviin. Sosiaalityön eriytynyt toteutus
pohjautuu myös pitkälti työtä ohjaaviin erityislakiin, jotka edellyttävät erityisosaamista - ja kokemusta palvelun hoitamisesta. Sosiaalihuoltoa ohjaavista erityislaista esimerkkejä ovat lastensuojelulaki, toimeentulotukilaki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta, päihdehuoltolaki, vanhuspalvelulaki.

b. Sosiaalityön erityispiirteet elämänkaaren eri vaiheissa
Sosiaalityön ydin on sama kaikkien asiakasryhmien kohdalla. Tavoitteena on edistää sosiaalista hyvinvointia,
turvallisuutta ja osallisuutta (Soveltamisopas 2015, 8) Työn toteuttamisessa tulee kuitenkin huomioida asiakkaiden eri ikäkauden tuomat ja erilaisten tuen tarpeiden nostamat erityistarpeet.

Lasten ja perheiden palveluissa sekä lastensuojelutyössä korostuvat lapsen turvallisen kehityksen varmistaminen tukemalla koko perhettä heidän kasvatustehtävässään.
Nuorisososiaalityössä korostuvat itsenäistymiseen ja oman elämän valintoihin liittyvät kysymykset.
Aikuissosiaalityössä korostuvat työkyvyn ylläpito ja yhteiskuntaan osallistumisen kysymykset. Tuetaan työelämässä pysymistä, sosiaalisten kontaktien luomista, harrastuksiin ja työelämään osallistumista ja asumisen turvaamista.
Vanhussosiaalityössä huomioidaan laajemmin itsemäärääminen ja elämäntilanteen lopullinen muuttuminen sekä toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Sosiaalityössä usein mietitään arkeen liittyviä kysymyksiä, kuten kuinka selviydyn, jos kunto huononee. Omaiset ovat huolissaan, kuinka kotona oleminen ja taloudelliset
asiat saadaan hoidettua. Pohditaan edunvalvontaan ja omaishoitajuuteen liittyviä kysymyksiä.
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Elämäkaariajattelun lisäksi sosiaalityötä voidaan tarkastella erityisryhmien näkökulmasta kuten vammais- ja
kehitysvammapalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä maahanmuuttajien palvelut. Näissä palveluissa tulee ottaa huomioon vamman/sairauden laatu sekä ihmisen erityinen elämäntilanne. Erityisryhmien
palveluissa työntekijöillä usein on erityistä osaamista ja kokemusta aiheeseen.
Kuntien lisäksi sairaanhoitopiirillä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, joiden työn pääpaino on
terveysosiaalityössä. He työskentelevät omilla vastuualaueillaan sairaalan sisällä hoitaen useita osastoja ja
pkl-alueita. Heidän tehtävänään on pitää huolta ihmisestä ja hänen läheisiään silloin, kun he sairastuvat.
Työ on pitkälti ennaltaehkäisevää ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisen ehkäisemistä.
Terveyssosiaalityössä tulee ymmärtää sairauden tai vamman laatu, tarjota kokonaisvaltaista
psykososiaalista tukea usein pysyvässäkin elämänmuutoksessa, neuvoa ja opastaa oikean sosiaaliturvan
hakemisessa ja saamisessa. Työ edellyttää läsnäoloa terveydenhuollon organisaatiossa ja joustavaa,
päivystyksenomaista työskentelyotetta työntekijältä.

3. Sosiaalipalvelut tällä hetkellä
Sosiaalipalvelut toimivat hyvin eri tavalla vierailulla käydyissä 12 kunnassa. Kuntien koko vaihtelee 1505
asukkaan Enonkoskesta Mikkelin 54 726 asukkaaseen. Mikkeli tuottaa Hirvensalmen, Pertunmaan ja Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Näiden lisäksi Mäntyharju ja Kangasniemi ovat mukana Mikkelin seutusotessa omina palvelutuotantoyksikkönään. Juva, Joroinen ja Pieksämäki toimivat itsenäisesti, mutta yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnista Rantasalmi on yksityistänyt sosiaalipalvelunsa lukuun ottamatta sosiaalipalveluiden viranomaistyötä, jotka ovat Juvan kunnan vastuulla, mutta
palvelut sijaitsevat fyysisesti Rantasalmella. Yhteistyökuviot ovat rakentuneet maantieteellisen läheisyyden
ja aikaisemmin toteutetun yhteistyön perusteella eri ”suuntiin” esim. Sulkavalla ja Rantasalmella on paljon
yhteistyötä Savonlinnan suuntaan ja Joroisessa Varkauden suuntaan.

9

Koko alueen sosiaalityön resursseja sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja perhetyön osalta on koottu alla
olevaan taulukkoon. Taulukon luvut ovat suuntaa-antavia ja kuvaavat sitä, että työn sisällöt ovat usein
jakautuneet useampaan sosiaalityön osa-alueeseen. Isoimpia kuntia lukuun ottamatta kaikki
sosiaalityöntekijät hoitivat useita sosiaalityön tehtäviä. Pienemmissä kunnissa lastensuojelua hoiti usein
useampi työntekijä yhdessä, isommissa kunnissa lastensuojelu ja aikuisosiaalityö toteutettiin eriytettynä.
Kohdassa muu ohjaaja on kirjattu muuta ohjaustyötä tekeviä työntekijöitä mm. maahanmuuttotyön
ohjaaja, työvalmentaja, palveluohjaaja, päihdetyön ohjaaja, toiminnanohjaaja. Sairaanhoitopiirin
sosiaalityön yksikössä on kahdeksan sosiaalityöntekijää, jotka toteuttavat terveyssosiaalityötä. Sen lisäksi
3,5 sosiaalityöntekijän resurssi on lasten ja nuorten psykiatrian pkl, joiden työn painopiste on terapiatyössä.
Työntekijäresurssit Lastensuojelun
sosiaalityönt.
kunnissa
Hirvensalmi
Kangasniemi
Mikkeli
Mäntyharju

Aikuiset
stt

Mipä stt

Vammaispalv Yhdennetty stt/ Terveysos.
stt
muu sosiaalityö työ

Lastenvalvo
Perhetyöntekijä/
Kaikki
Sosiaaliohjaaja
Muu ohjaaja
ja
perheohjaaja
yhteensä

1

1

1*

1

11+2¤

3

1+1**

1

1
2

2#+ 1***

1

2

1

Pertunmaa
Puumala
Joroinen
Juva
Pieksämäki

1/2

6

Sulkava

1##

1/2

9+ 14&

9

1

1

3

3

1

1/2*

1

1

2

3

1

3

1
5

1

2
1*+1**

1/2

1**

1##

ESSHP sosiaalityö
Yhteensä

1

1

Enonkoski
Rantasalmi

1

1

1 + 1*+1**
1* +1**

1

31

8

3

4

1

1

3,5

8

10

9

3

¤ Pessin sosiaalityöntekijä
* tekee myös kuraattorityötä
** tekee myös lastenvalvojan tehtäviä
*** poliisin sosiaalityöntekijä
# palveluneuvon sosiaalityöntekijät
## tekee myös lastensuojelua
& Havurinne 7 ja turvakoti 7 ohjaajaa/ erillinen yksikkö

Mikkelin seutusote
Muut kunnat
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kunnat

34

1*

1

20

10

132
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Alla on poimintoja alueen kuntien sosiaalityön sisällöistä ja erityispiirteistä. Ensimmäisessä kuvassa ovat
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat kunnat ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat on kuvattu
erillisenä

Enonkoski
1sos.joht, 1stt, perhetyöntekijä
Yhteistyötä Savonlinnan
kanssa mm. päivystys
Gerontologinen sosiaalityö vahvaa

Rantasalmi
3 stt, ohjaaja
Terveystalon ja kunnan
kumppanuus
Alueellinen yhteistyö Savonlinna mm. typ, kriisityö ja Mikkeli päivystys ja
mamu

Sulkava
sos.joht., stt, perhetyöntek.
Alueelliset palvelut Savonlinnasta mm. katkaisuhoito, Kriisikeskus
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a. Hyvin toimivat palvelut
Monet asiat nähtiin toimivan hyvin nykyisissä sosiaalipalveluissa. Suluissa on mainittu kuntia, jotka toimivat
hyvänä esimerkkinä. Esimerkit eivät ole ainoita, joita alueelta löytyy.
Sosiaalityö toteutuu tällä hetkellä lähellä ihmisten arkea. Työntekijät tuntevat asiakkaansa usein jo vuosien ajalta, jalkautuminen kotiin on helppoa ja työskentelyssä toteutuu kokonaisvaltainen palveluohjauksellinen työskentely. Erityisesti tämä toteutui alueen pienemmissä kunnissa (Enonkoski).
Useissa kunnissa on uuden sosiaalihuoltolain myötä lisätty ennaltaehkäiseviä palveluita mm. lapsiperheiden kotipalvelua ja matalan kynnyksen perheohjausta (Pieksämäki, Mäntyharju). Myös matalan kynnyksen
palveluita nuorille sekä palveluohjauksellista työskentelyä on vahvistettu. Asiakkaalle tämä näkyy yhteydenoton helpottumisena ja ohjautumisena yhteen paikkaan (Mäntyharju, Mikkeli).
Kunnissa on tehty vuosien ajan vahvaa palveluiden kehittämistä ja painopistealueeksi on nostettu jokin
sosiaalityön osa-alue. Kehittämistyön toteuttaminen on nostanut esiin kehittämistarpeita, joita on lähdetty
viemään eteenpäin hanketoiminnalla. Tämä näkyy palveluiden monipuolistumisena ja sillä on ollut vaikuttavuutta myös palveluiden kustannuksiin säästöjen muodossa. Esimerkkinä tällaisesta Rantasalmella vahva
panostaminen työllisyyden hoitoon ja aikuisossiaalityöhön ja Pieksämäellä perhepalveluiden satsaus varhaiseen tukeen eli kotipalveluun ja perhetyöhön. Kehittämis- ja hanketyö on toteutettu kunnissa monen toimijan laaja-alaisessa yhteistyössä.
Monissa kunnissa on hyvät kokemukset tiivistetystä yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken
(Mäntyharju) sekä eri toimijoiden välisestä monialaisesta yhteistyöstä niin kunnan, valtion kuin kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa (Juva). Yhteistyön tiivistäminen koettiin positiivisena ja monipuolistavan palvelutarjontaa. Fyysinen läheisyys lisää eri toimijoiden yhdessä toimimista. Hyvänä esimerkkinä fyysisestä läheisyydestä toimii sairaalan terveyssosiaalityö, jossa yhteistyö terveydenhuollon henkilöstön kanssa on rakentunut tiiviiksi. Lisäksi terveyssosiaalityöntekijät ovat verkostoituneet kuntien, valtion ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuten poliisi, seurakunta, potilasjärjestöt.
Yleisesti ottaen oltiin tyytyväisiä alueella jo toimivien yhteisten palveluiden toteutukseen. Etelä-Savossa toimii perhehoitoyksikkö Pessi, jossa lähes kaikki kunnat ovat mukana. Lisäksi virka-ajan ulkopuolinen päivystys sekä maahanmuuttotyön kotiuttaminen hoidetaan pitkälti yhteisesti.

b. Toiminnan haasteet
Monien asioiden toimiessa hyvin, ei sosiaalipalvelut toteutuneet kunnissa ilman haasteita.
Palveluiden toteuttaminen tapahtuu hyvin kuntakohtaisesti ja kuntien välistä yhteistyötä on vielä aika vähän. Joissakin erityispalveluissa, kuten vammaispalvelut, yhteistyöverkostoja oli rakennettu. Pienemmissä
kunnissa työntekijä tekee työtään paljon yksin ja rakenne on hyvin haavoittuva esim. lomien, äkillisten
poissaolojen yhteydessä.
Yksittäisten palveluiden osalta erityisesti virka-ajan päivystyksen toteuttaminen oli ongelmallista. Pienessä organisaatiossa haasteena on työntekijän kiireellinen tavoittaminen virka-aikana sekä työntekijöiden
irtoaminen akuuttiin työtehtävään. Työntekijän saattaa tavoittaa tai sitten ei.
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Kuntien välillä oli suurta vaihtelua yhteistyökumppaneissa ja heidän kanssaan yhdessä toteuttavasta
työstä tai yhteistyöstä. Joissain kunnissa yhteistyö sosiaalitoimen ja koulun välillä oli erittäin tiivistä, kun
taas toisessa se koettiin hyvin vähäiseksi ja sen lisäämistä toivottiin. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä
yhteistyö oli kokonaisuudessaan alueella aika pienimuotoista lukuun ottamatta muutamia kuntia, jossa oli
rakennettu yhteisiä toimintamalleja mm. kriisityöhön, työllisyyden hoitoon, päivätoimintaan (Kangasniemi,
Juva, Pieksämäki, Puumala).
Sosiaalipalveluissa näkyy myös valtion palveluiden muutokset. TE-toimistojen ja kelan henkilökohtaisen
palvelun vähentyminen on näkynyt suoraan sosiaalipalveluiden palveluohjauksen ja tuen tarpeen lisääntymisenä. Valtion palveluiden rakennemuutos on näkynyt erityisesti niiden asukkaiden palveluissa, joilla on
vaikeuksia hakea palveluita tai he tarvitsevat tukea esimerkiksi lomakkeen täyttämiseen tai palveluiden hakemiseen.
Haja-asutusalueella tulee myös huomioida liikenneyhteydet ja sähköisten palveluiden saavuttamattomuus. Esimerkiksi Enonkoskella on useita katvealueita, joissa sähköiset järjestelmät eivät toimi.
Terveyssosiaalityössä haasteeksi nousee sen keskittyminen sairaalaan. Lisäksi hoitoaikojen lyhentyminen
on vähentänyt monialaisten kotiutuspalavereiden toteuttamista yhdessä kunnan toimijoiden kanssa.

4. Sosiaalipalvelut muuttuvassa organisaatiossa
a. Asiakkaan lähellä olevat palvelut
Uusi sosiaalihuoltolaki korostaa asiakkaan oikeutta saada palvelua ja säätää sen henkilökohtaisuudesta.
Laissa määritellään mm. asiakkaan oikeudesta saada omatyöntekijä, jonka tehtävänä on toimia asiakkaan
yhteyshenkilönä ja turvata asiakkaan yksilöllisen tuen tarpeen toteutuminen ja parantaa itsenäisen selviytymisen mahdollisuuksia.
Kuntavierailuissa nousi esille, että sosiaalihuoltolaissa määriteltävät palvelut ovat pitkälti niitä palveluita,
jotka asukkaan tulisi saada läheltä omassa toimintaympäristössään. Sosiaalipalveluiden leimaa viimesijaisena palveluna haluttiin myös vähentää lisäämällä hyvinvointia vahvistavia palveluja. Lähellä järjestettäviin
palveluihin liittyy työntekijän tuttuus ja paljon henkilökohtaisia kohtaamista kasvotusten, puhelimitse tai
etäyhteyksiä hyödyntäen. Palvelut tulisi toteuttaa joustavasti yksilölliset tarpeet huomioiden ilman jonoja.
Palveluissa hyödynnetään eri toimijoiden osaamista ja ylitetään hallinnolliset rajat. Yksi työntekijä työskentelee asiakkaan tukena koko palvelukokonaisuudessa (omatyöntekijä) ja siinä korostuu kuntoutuksellinen ja
osallisuutta vahvistava palveluiden toteutuminen. Asukkaan tulee saada sekä hyvinvointia vahvistavaa että
ongelmia korjaavia palveluja läheltä. Varsinkin pienemmissä kunnissa ja erityisryhmien kohdalla (esim. vammaiset) sosiaalityöntekijät toteuttivat paljon kotikäyntejä ja tapasivat asiakasta muualla kuin toimistoympäristössä.
Esimerkkeinä lähellä tarjottavista palveluista voisi olla esimerkiksi sosiaalityö, jossa tuetaan, motivoidaan ja
rohkaistaan asiakasta lähtemään palveluihin. Tuetaan elämämuutoksessa ja uusien vaihtoehtojen kokeilemisessa. Tällaista tukea tarvitaan usein esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän aloittaessa työtoiminta tai muu
aktiivitoimi, nuoren muuttaessa itsenäisesti asumaan, ikäihmisen tai hänen läheisensä sairastuttua pitkäaikaissairauteen, päihdeongelmaisen rakentaessa päihteetöntä arkea jne.
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Palvelutarpeen arviointi tulee tapahtua pääsääntöisesti asiakkaan arkiympäristössä ja sen laatimisen yhteydessä hyödynnetään tarvittaessa muita palveluita ja niiden työntekijöitä. Tavoitteena on välttää monen
palvelutarpeen arvioinnin laatimista peräkkäin ja siirtyä yhdessä sovittuihin ja asiakkaan hyväksymään palvelukokonaisuuteen. Sosiaalihuoltolaissa määritellään, että erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä.

b. Alueella yhteisesti järjestettävät palvelut
Keskusteltaessa yhteisesti järjestettävistä palveluista korostettiin erityisesti sitä, että palvelua ei saa keskittää yhteen paikkaan, joka hankaloittaisi asiakkaiden palveluiden saatavuutta ja lisäisi palveluiden saavutettavuuteen käytettävää matka-aikaa. Yhteinen palvelu ei saa muuttua erilliseksi, vaan sen tulee integroitua
osaksi peruspalvelua. Tämä olisi helpointa toteuttaa hyödyntämällä erityisosaamista työparityöskentelynä ja työntekijän liikkumisella eri alueilla esimerkiksi lastenvalvojan erityistehtävissä, joka ei asiakkaalle
ole kiireellinen palvelu, vaan sovittavissa ennalta. Yksittäisen palvelun sisällä voidaan nähdä perustaso ja
erityistaso. Perustason tehtävät tulee hoitaa lähipalveluna ja erityistason kysymyksiä voi hoitaa niihin erikoistunut työntekijä. Erityistason järjestelyillä varmistetaan asiakkaiden yhdenmukaista kohtelua ja palveluiden saatavuus. Tällä hetkellä asiakas ei saa kaikissa kunnissa saman laatuisia palveluja tai niiden antamisessa voi olla ajallista vaihtelua.
Tässä yhteenvetona on koottu taulukko palveluista, joita esitettiin hoidettavaksi osittain alueellisina yhteispalveluina. Nämä ovat esimerkkejä ja palvelun sisäisiä toimintamalleja on kehitettävä ja rajauksia mietittävä tarkemmin, mikäli yhteisiä palveluja lähdetään rakentamaan

Palvelu

Asiakkaan lähellä toteutettavat palvelut

Alueellisesti yhdessä toteutettavat palvelut

Huomioitavaa

Sosiaalipäivystys

Työparityö päivystäjän kanssa virka-aikana, asiakas- ja
aluetuntemus

Sosiaalipäivystys 24/7 alueellinen malli

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii jo
alueellisesti takapäivystyksenä

Maahanmuuttotyö

Sosiaaliohjaus, päivätoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta

Kotouttaminen

Vammaispalvelut

Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus,
sosiaalityö ja -ohjaus,
päivätoiminta ja työtoiminta, kotiin annettavat palvelut

Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ”avustajakeskus”, konsultaatio lähipalveluihin

Perheoikeudelliset palvelut (isyyden tunnistami-

Isyyden tunnistaminen (laki uudistuu)

Lastenvalvojan tehtävät,

Vammaispalvelulaki ja
kehitysvammalaki yhdistyvät

14

nen ja vahvistaminen, lapsen huolto ja tapaamiset,
lapsen elatus, valvotut tapaamiset)

olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelu

Lastensuojelu

Sosiaalihuoltolain
mukaiset perhepalvelut, lastensuojelun
avopalvelut, huostaanotto isommissa
kunnissa

Perhehoito, sijaishuolto, lastensuojelun asiantuntijaryhmä, pienten kuntien
huostaanottopäätökset

Väkivaltatyö

Marak-arviointi

Väkivaltatyön koordinaatio

Terveyssosiaalityö

Lähipalveluna kunnissa

Keskitetty erityisosaaminen

Keskusteluissa nousi esille myös nuoriso-, aikuis- ja vanhussosiaalityössä olevat erityiskysymykset ja tarve
erityisosaamiselle sekä konsultaatiolle alueella. Yhtenä ehdotuksena oli, että alueellisesti keskitettävään
sosiaalipäivystykseen sijoitettaisiin myös työntekijöille suunnattu konsultaatio/työparius sosiaalityön
erityiskysymyksiin. Tämä edellyttäisi monialaisen osaamisen ja käytännön työn tuen keskittämistä päivystyksen yhteyteen. Muina keskitettävinä palveluina nousi esille tilastointi ja tietojärjestelmien erityisosaaminen.

c. Käytännön järjestelyehdotuksia sosiaalipalveluihin
Kuntavierailun työntekijät korostivat palveluohjauksen merkitystä asiakkaan kokonaisvaltaisessa palvelussa.
Sosiaalipalveluissa osa asiakkaista ei itse aktiivisesti hae palveluita tai ainakin tarvitsevat tukea niiden tavoittamiseksi. Palveluohjaus tulisi toteuttaa lähipalveluna, jossa työntekijän ja palveluiden saavuttaminen
on helppoa ja joustavaa. Asiakkaat toivovat ja käyttävät henkilökohtaista palvelua. Erityispalveluja voisi olla
etänä saatavissa palveluohjaajan tuella. Työntekijöiden keskuudessa kannatettiin siirtymistä ns. hyvinvointiasemiin, jossa asiakkaalle on saatavilla sekä terveys- että sosiaalipalveluiden palveluja matalalla kynnyksellä. Asemille voitaisiin sijoittaa myös kolmannen sektorin hyvinvointia vahvistavaa toimintaa sekä peruspalveluja. Esimerkiksi lapsiperheille voisi olla tarjolla perhekerhoja, kotipalvelua ja perhetyötä. Yhteiset tilat
vähentäisivät myös työntekijöiden yksin työskentelyä ja lisäisivät työturvallisuutta.

Palveluohjauksen tarvetta lisää myös toimeentulotuen siirto kelalle ja kelan ja TE-toimiston henkilökohtaisen palvelun siirtyminen kauemmaksi asukkaista. Työntekijät ottivat vahvasti kantaa siihen, että tulevaisuudessa on edelleen paljon asiakkaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea palveluiden saatavuuteen, vaikka perustoimeentulotuen päätökset siirtyvätkin kelalle. Palveluohjaajana tulee toimia sosiaalialan koulutuksen
saanut ja palvelujärjestelmän osaava henkilö. Tällä hetkellä yhteispalvelupisteisiin kohdistuu suuri paine
monenlaisesta palveluiden tuntemuksesta. Erityisesti niissä kunnissa, jossa työntekijällä on kokemusta sosiaalipalveluista, ohjaus ja neuvonta ovat sujuneet hyvin. Kuntien sosiaalipalveluissa ohjausta ja neuvontaa
antavat tällä hetkellä pitkälti etuuskäsittelijät, jotka tulevaisuudessa eivät enää työskentele kunnissa toimeentulotukeen liittyvissä tehtävissä.
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Omatyöntekijä nimettäisiin asiakasta lähellä olevista palveluiden työntekijästä aina, kun se on mahdollista. Hän toimisi palvelukokonaisuudessa asiakkaan tukena ja valvoisi palveluiden järjestymistä.

Uusi sosiaalihuoltolaki on nostanut kehittämistarpeita kuntien sosiaalipalveluihin. Nämä tulee ottaa huomioon palveluiden uudelleenorganisoinnissa.
Kuntavierailuilla esitettiin myös seuraavia sosiaalipalveluiden kehittämiskohteita
·

kotipalvelun laajentaminen eri asiakasryhmille

·

asumispalveluissa erilaiset välimuodon ratkaisut kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välille (mm. päihdeongelmaisille)

·

matalan kynnyksen palveluohjauksen kehittäminen ja resurssien lisääminen (toimeentulotuen
siirto, organisaation muuttuminen)

·

liikkumista edistävien palveluiden tarjoaminen

·

ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon lisääminen

·

kehittää erilaisia päivätoimintamahdollisuuksia hyvinvoinnin vahvistamiseksi työelämän ulkopuolella oleville asukkaille

·

lastensuojelun avohuoltoon panostaminen

·

yhteistyön lisääminen järjestöjen kanssa

·

jalkautuvien palveluiden lisääminen

·

matalan kynnyksen toimintaan panostaminen

·

sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin toteutus

·

kuntoutuksellisen työn vahvistaminen

·

huumekatkojen järjestämisen uudelleen järjestelyt

·

sosiaalipäivystyksen järjestelyt virka-aikana

·

vanhustyön kehittäminen

·

kotihoidon yöpartioinnin toteuttaminen
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5. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhkat
Uudistuva palvelurakenne tuo mukanaan monenlaisia mahdollisuuksia ja uhkia, jotka tulisi asiakkaan näkökulmasta ratkaista. Tavoitteena on tarjota laadukkaampia ja tasavertaisia palveluja alueen asukkaille. Sosiaalipalveluiden osalta on tarvetta palveluiden sisällölliselle ja rakenteelliselle yhdenmukaistamiselle huomioiden sosiaalityön yksilöllinen ja henkilökohtainen luonne. Muutoksissa on huomioitava mm. se, ettei asiakasta lähetellä ympäri aluetta tai suunnittelemattomasti irtisanota asumispalvelusopimuksia.

Työntekijät näkivät uudistuksissa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Palveluiden uudelleen organisointi
mahdollistaisi varhaisen tuen palveluiden vahvistamisen ja toimimisen yhdessä terveyspalveluiden kanssa
mm. lapsiperheiden kotiin annettavissa palveluissa ja ikäihmisten palveluissa. Sosiaalipalveluita voitaisiin
tarjota osana universaaleja peruspalveluita kuten neuvolat ja koulu. Palveluohjauksen vahvistamisella voidaan tarjota asiakkaan henkilökohtainen ohjaus ja tuki.
Osaamisen keskittämisellä ja yhdessä työskentelyllä voidaan taata tasavertaisemmat palvelut ja niiden yhdenmukaisuus. Erityistyöntekijät tarjoaisivat myös konsultaatiota ja työparin tukea perustason työntekijöille. Työparius rakentuisi myös horisontaalisesti sosiaalityön sisällä, ei pelkästään eri alan toimijoiden
kesken tai oman kunnan sisällä. Sijaistamisen järjestäminen alueellisesti turvaisi vähemmän haavoittuvat
palvelut loma-aikoina ja erityistilanteissa.
Muutokset mahdollistaisivat sosiaalityön sisällön kehittämistä. Keskeisinä näistä ovat asiakasosallisuuden
lisääminen, jalkautuvan työskentelyn lisääminen ja yhteisöllinen työskentely ryhmien ja yhteisöjen kanssa.
Rakenteellisen sosiaalityön avulla voidaan nostaa yhteiskunnallisia epäkohtia palveluissa päätöksenteon
pohjaksi ja vaikuttaa asiakkaille tarjottavien palveluiden kehittämiseen.
Suurimpana uhkatekijänä uudistuksessa nähtiin paikallisen joustavuuden kaventuminen ja liian jäykät toimintamallit. Pienemmissä kunnissa pelättiin myös maaseutumaisen sosiaalityön katoamista suurissa organisaatiorakenteissa. Tiukka kilpailutukseen perustuva palveluiden järjestäminen rajaa yksilölliset, luovatkin
palveluratkaisut vaikeaksi toteuttaa.

6. Sosiaalipalveluiden palvelutasot
Sosiaalipalveluiden kokonaisuus tulee nähdä kokonaisvaltaisena prosessina, jossa asiakas saa tarvitsemansa
palvelut mahdollisimman joustavasti ja oikea-aikaisesti.
Palveluiden sisällä on erotettavissa eri tasot, joita voitaisiin tulevaisuudessa enemmän hyödyntää palveluiden toteuttamisessa.

17

Ennaltaehkäisevät palvelut
Peruspalvelut
Erityispalvelut

Sosiaalityön palvelu rakentuu asiakkaalle kokonaisuudesta, jossa kaikkia tarvittavia palvelun tasoja on tarjolla. Ennaltaehkäisevien palveluiden osalta tilanne on epäselvin. Käytännössä niitä toteutuu aika vähän.
Lakiuudistusten myötä lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan joissakin kunnissa ennaltaehkäisevänä palveluna. Matalan kynnyksen palveluissa on mukana ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten neuvontaa ja ohjausta.
Syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja osallisuuden kasvattaminen on sosiaalityön ytimessä aina, kun asiakkaan
kanssa työskennellään. Ennaltaehkäisyä ei ole aina mahdollista erottaa erilliseksi palvelukokonaisuudeksi,
vaan sitä toteutetaan kaikille palveluiden tasoilla.
Perustason palvelut ovat lähellä asiakasta hänen arkiympäristössään. Monet uuden sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ovat perustason palveluja kuten sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotipalvelu, asumista tukevat palvelut. Perustasolla asiakkaan palveluprosessi voi olla tilapäinen tai säännöllisempi. Säännöllisemmästä ja yhdessä sovitusta työskentelystä esimerkkinä voisi mainita säännölliset ja sovitut tapaamiset työntekijän kanssa, lapsiperheiden perhetyö tai aikuisten kuntouttavat työtoimintapalvelut. Perustason palveluja voidaan tuottaa jokaisessa kunnassa tai isomman alueen yhteisenä palveluna.
Erityistasolla asiakkaalle tarjotaan palvelua, joka edellyttää työntekijältä erityisosaamista tai palvelu voi liittyä erityistilanteeseen esim. lastenvalvojan palvelut erotilanteissa, päihdehuollon kuntoutusjaksot tai lasten
huostaanotto. Jokaisen sosiaalityön osa-alueen sisällä ja eri-ikäisten ihmisten kanssa tehtävässä työssä on
erotettavissa eri tasot, joissa eri työntekijöiden yhdessä toimiminen asiakkaan ja toistensa kanssa ratkaisee
asiakkaalle onnistuneen asiakasprosessin. Palvelukokonaisuudessa keskeisessä roolissa on myös asiakkaan
palveluohjaus ja omatyöntekijän rooli. Erityispalveluja suunnitellessa tulee erityisesti muistaa asiakasnäkökulmasta joustava palveluiden saavutettavuus. Palveluiden keskittäminen yhteen paikkaan ei välttämättä
ole paras vaihtoehto erityispalveluiden tuottamiselle, vaan jalkautuvien palveluiden mahdollisuutta tulee
miettiä.
Nyt on aika sopia ne yhteiset toimintamallit, joista yhdessä toimimisen kehittäminen aloitetaan. Toimintamalleja voi olla esimerkiksi sosiaalipalveluiden matalan kynnyksen palveluohjausmalli, palvelutarpeen arvioinnin toteutus tai yksittäisen sosiaalipalveluiden lähipalveluiden ja alueen yhteisten palveluiden määrittely. Kehittämistyötä jatketaan yhdessä Etelä-Savon sosiaalipalveluiden henkilöstön kanssa. Kehittämistyön
kaikista tärkeintä eli asukkaiden kuulemista, ei tule kuitenkaan unohtaa.
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Sosiaalipalveluiden kuntavierailujen aikataulut ja läsnä olleet tahot
16.4. Mikkeli
- sosiaalityön palveluiden johto, lapsiperheiden palvelut, taloudellisen tuen palvelut, maahanmuuttotyö,
mielenterveys- ja päihdetyö, väkivaltatyö
22.4. Joroinen
-sosiaalipalveluiden johto, sosiaalityö- ja ohjaus, kotihoito, perhetyö, koulun sosiaalityö, etsivä nuorisotyö
27.4. Pertunmaa
- sosiaaliohjaus, työvalmennus
27.4. Mäntyharju
- sosiaali- ja terveyspalveluiden johto, sosiaalityö ja -ohjaus, perhetyö
29.4. Enonkoski
- sosiaalipalveluiden johto ja sosiaalityö, vanhustenhuollon johto, luottamusmies
11.5. Rantasalmi
- sosiaalipalveluiden johto, sosiaalityö ja -ohjaus, koulun sosiaalityö, päihdetyöntekijä
19.5. Kangasniemi
- sosiaalipalveluiden johto, sosiaalityö ja -ohjaus
25.5. Pieksämäki
- sosiaali-, terveys- ja hallintopalveluiden johto, sosiaalityö ja -ohjaus, kotihoito, vammaispalvelu, kehitysvammapalvelut, perhetyö
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25.5. Hirvensalmi
- hallinto- ja vanhustyön johto, sosiaalityö ja -ohjaus, maahanmuuttotyö
26.5. Sulkava
- vanhus- ja vammaispalveluiden johto, sosiaalipalveluiden johto, palveluohjaus,
26.5. Juva
- sosiaalipalveluiden johto (sis. vanhustyön), sosiaalityö ja -ohjaus päihde- ja mielenterveystyö
18.6. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijät
22.6. Puumala
- kunnan hallinnollinen johto, sosiaalityö
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8. Liitteet
Liite 1: Kuntavierailun SWOT-analyysi

Hyvin toimivat

Heikkoudet/ uhat

Mahdollisuus toteuttaa tätä nykyä/ nykyvoimin itse

Tarve tehdä muutoksia
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Liite 2: Sosiaalipalveluiden kuntavierailut keskustelurunko

Mikä on sosiaalipalveluidenne helmi?
Mitkä asiat/palvelut työllistävät ja vievät eniten aikaa?
Mitä palvelukokonaisuuksia teidän kunnassa hoitaa sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja?
Sote uudistus:
Mitä on peruspalvelut? Mitä tulee tuottaa lähellä asukasta?
Missä asioissa voitaisiin tehdä alueellista yhteistyötä esim. muutaman kunnan kesken?
Mitkä palvelut tulee tuottaa keskitetysti koko alueella?
Miten sote integraation tulisi näkyä teidän kunnassanne?
Mitä kehittämistä kunnassanne on sosiaali- ja kriisipäivystykseen liittyen?
Kuinka asiakkaat ovat/ haluaisitte heidän olevan kehittämässä palveluja?
Muut esille nousevat asiat?

