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I. Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto 

• Parannetaan oikea-aikaista sosiaalialan ammattilaisten ja monialaisten 

verkostojen tarjoamaa tukea. Tuetaan kansallisesti yhtenäisten vaikuttavuuden 

arvioinnin mittareiden käyttöönottoa.  

II. Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen 

• Otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäisiä ja vaikuttavia menetelmiä sekä 

yhteisösosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamalleja nykyistä laajemmin.  

III. Rakenteellinen sosiaalityö 

• Sosiaalisten ongelmien vähentäminen, palvelujen kehittäminen, sosiaalityön 

osaaminen sekä tietoon perustuva johtaminen sosiaalihuollossa ovat keskeisiä 

kehitettäviä tehtäväalueita sosiaalihuollossa. 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman teemat 



Vuosi 2021 – mukaan 

pilottimaakunnaksi? 



• Työikäisten asiakassuunnitelman sekä kansallisesti yhtenäisen 
vaikuttavuuden arvioinnin testaus ja käyttöönotto 
• Tukena alkuvuonna 2021 valmistuva monialaisen kirjaamisen ohje 

• Tarjotaan 5–8 pilottimaakunnalle tukikokonaisuus, jossa hankealueet 
• ottavat käyttöönsä THL:n uuteen asiakasasiakirjarakenteeseen pohjautuvan työikäisten 

asiakassuunnitelman ja 

• osallistuvat samalla kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin (AVAIN-tietosisältöjen) 
testaukseen ja käyttöönottoon   

• Tuki- ja ohjauskokonaisuus ajoittuu vuosille 2020-2021 ja se sisältää THL:n 
pilottimaakunnille tarjoamia työpajoja ja seminaareja 
• Osallistuminen edellyttää testiversion käyttöönottoa omassa asiakastietojärjestelmässä 

• THL tukee pilottimaakuntia jakamaan käyttöönotosta kertynyttä tietoa 
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hanketoimiston kautta muille maakunnille 
2021→. 

I Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto 



• Osallistavan ja toimintakykyä edistävän sosiaalityön menetelmien 

käyttöönotto 
• THL tukee pilottimaakuntia ottamaan käyttöön Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilussa 

(2018–2019) kehitettyjä menetelmiä, kuten tehostettua psykososiaalista tukea, matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkoja ja yhteisösosiaalityötä 

• Tuki menetelmien ja toimintamallien käyttöönoton painottuu työikäisten palveluihin. 

• THL:n tukikokonaisuus ajoittuu vuoteen 2021 ja se muodostuu: 

• Osallistava ja toimintakykyä edistävä sosiaalityö –oppaasta 

• Seminaareista/webinaareista (3-4 tilaisuutta) ja 

• Seminaarien/webinaarien välillä tarjottavasta tuesta ja palautteesta toimintamallien käyttöönoton 

suunnittelussa, käyttöönotossa ja arvioinnissa 

 

II Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen 



Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu 2018-2019 
• Uusi aikuissosiaalityön palvelumalli, 

jossa sosiaalityöntekijälle annettiin 

aiempaa enemmän välineitä tukea 

pitkään työttömänä ja toimeentulotuen 

saajina olleita henkilöitä. 

• Tavoitteena oli nostaa aikuisia, pitkään 

työttömänä olleita ihmisiä pois 

toimeentulotuelta ja löytää polkuja 

osallisuuteen ja työllistymiseen. 

Osallisuus nähtiin laajasti ihmisen 

taloudellisena, sosiaalisena ja 

toimintakyvyllisenä hyvinvointina. 

• Kokeiluun osallistuivat Kangasala, 

Kemijärvi, Kuopio, Tampere ja Raisio. 

• Kunnissa käynnistettiin erilaisia toimia, 

mm.  tehostettu sosiaalityö, 

ryhmätoiminnat, kohtaamispaikat, 

monialaiset palvelut, yhteistyö muiden 

tahojen kanssa. 

• Kokeilun vaikuttavuutta mitattiin eri 

tasoilla. Samalla tutkittiin, mikä toimii ja 

mitä tulisi kehittää aikuissosiaalityössä. 

 

•Kehittää osallistavia menetelmiä aikuissosiaalityöhön 

•Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointi 
Kokeilun tavoite 

•Lisäresursseja kunnille 

•Yhteistyön vahvistaminen eri tahojen kanssa, 
monialaisuus palveluissa 

•Intensiivinen asiakastyö, AVAIN-mittarin käyttäminen 
asiakkaiden tavoitteiden tunnistamisessa 

•Tehostettu sosiaalityö 

•Yhteisösosiaalityö 

•Rakenteellinen sosiaalityö 

Toimet, menetelmät 

• Kelan rekisteriaineistot 

• AVAIN-mittari 

• Kyselyt,.haastattelut 

Vaikuttavuuden arviointi: 
aineistot 

• Toimeentulotuen saanti 

• Asiakkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden 
toteutuminen 

Vaikuttavuuden mittarit: mitä 
mitattiin 



• Yleistä 

• Alueellisen kehittämisen kustannukset katetaan jo myönnetyllä hankerahoituksella 

• THL tarjoaa asiantuntijatukea ja ohjausta sekä seminaareja/työpajoja 

 

• Työikäisten asiakassuunnitelman sekä kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin 
testaus ja käyttöönotto 

• Mukaan voivat hakea ne hankealueet, jotka ovat kehittämässä työikäisten asiakassuunnitelman ja 
vaikuttavuuden arvioinnin käyttöönottoa ja joilla on valmius ottaa uudet työikäisten asiakirjarakenteet 
testikäyttöön 

• Hakeminen tapahtuu webropol-lomakkeella 7.10.2020 mennessä 

• Mukaan valitaan 5-8 pilottialuetta 

 

• Osallistavan ja toimintakykyä edistävän sosiaalityön menetelmien käyttöönotto 

• Mukaan voivat hakea ne hankealueet, jotka ovat kehittämässä osallistavan sosiaalityön yksilötyön tai 
yhteisösosiaalityön menetelmiä, etsivää sosiaalityötä tai matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, ja 
ovat kiinnostuneita ottamaan käyttöön jo kehitettyjä ja tutkittuja toimintamalleja 

• Hakeminen tapahtuu webropol-lomakkeella 10.11.2020 mennessä 

 

 
 

Hakeminen pilottimaakunnaksi 2021 



Muut sosiaalihuollon 

kehittämisohjelman kansallisen 

tuen kokonaisuudet 

2021-2022 



I. Monialainen sosiaalityö ja vaikuttava sosiaalihuolto 
• Asiakas- ja palveluohjauksen sekä omatyöntekijän roolin tukeminen maakunnallisessa työssä (2021-

2022) 

• Alueelliset vertaiskehittämisen työpajat:  miten asiakas- ja palveluohjaus toteutuu sosiaalihuollon asiakkaiden kohdalla ja 
miten monialaisessa asiakas- ja palveluohjauksessa selkiytetään omatyöntekijän roolia? 

 

II. Sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen 
• Paljon palveluja tarvitsevien tunnistamisen mallit ja menetelmät (2022) 

• Sosiaalihuollon menetelmätyöpajat paljon palveluja ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa työskentelystä 

 

III. Rakenteellinen sosiaalityö 
• Rakenteellisen sosiaalityön teoreettis-metodinen jäsennys (2021) 

• Rakenteellisen sosiaalityön tilannekartoitus (2021) 

• Selvitys rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisen infrastruktuurista (2021) 

• Rakenteellisen sosiaalityön mallin/mallien rakentaminen työpajoissa yhdessä hankealueiden kanssa 
(2022) 

 

 

 
 

Osana kansallista tukea 



Keskustelu ryhmissä (13:00-13:45) 



Kiitos! 
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