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Omatyöntekijän merkitys monialaisessa
työskentelyssä (11 + 3)
•
•
•
•

•

Yhdeksällä haastateltavalla oli sosiaalityössä omatyöntekijä, jonka kanssa oltiin vähintään
kuukausittain yhteydessä ja joka kulki rinnalla koko koronavuoden ajan.
Asiakas kertoi saaneensa päätöksen ehkäisevästä toimeentulotuesta aina parissa päivässä. Tämä
oli mahdollista, koska omatyöntekijä tunsi asiakkaansa tilanteen hyvin, piti tämän kanssa
säännöllisesti yhteyttä ja kun omatyötekijä oli pidempään pysynyt samana.
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemista oli edistänyt se, että tukea oli tarjottu
pyytämättä.
Työllisyyspalveluita (kunnan ja TE-palvelujen) saamista edisti toimiva suhde pitkään samana
pysyneen omatyöntekijän kanssa. Sosiaalityön omatyöntekijä ja TE-palvelujen virkailija olivat
myös tehneet monialaista yhteistyötä, minkä yksi haastateltavista koki toimineen edellytyksenä
sille, että hän oli päässyt aloittamaan opiskelemisen työmarkkinatuella.
Erityisesti seurakunnan jakaman ruoka-avun saamista oli onnistuttu edistämään sillä, että
henkilön läheisesti tunteva omatyöntekijä oli pyytänyt apua asiakkaan puolesta
(Iivonen & Kivipelto
2022)
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SHL, palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma
Palvelutarpeen arviointi

Asiakassuunnitelma

Toteuttaja: sosiaalihuollon ammattihenkilö
• Arvio sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen
tarpeesta
• Arvio asiakkaan tilanteesta,
• Asiakkaan näkemys palvelutarpeestaan

Toteuttaja: omatyöntekijä
• Arvio tuen tarpeesta
• Arvio tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä
• Arvio välttämättömistä sosiaalipalveluista

•

•

Sosiaalityö, terveydenhuolto, Kela, työllisyyspalvelut jne

•
•
•

Asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittäminen
Selvitetään erilaiset vaihtoehdot palvelujen
toteuttamisessa ja niiden vaikutukset
Ammattilaisen arvio asiakkuuden edellytyksistä
Arvio omatyöntekijän tarpeesta

•
•
•
•

Arvio tapaamisten määrästä, ajankohdista ja asiakkuuden
kestosta
Arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista
Asiakkaan tavoitteet, joihin sosiaalihuollon avulla pyritään
Tiedot monialaisesta yhteistyöstä
Tiedot, miten suunnitelman toteutumista
ja tavoitteiden saavuttamista seurataan
ja arvioidaan

Tarpeet vs tavoitteet
• SHL mukaiset palvelutarpeet

• Työikäisten tavoitteet
(AVAIN+asiakassuunnitelma)

•
•
•
•

•
•
•
•

Elämänhallinta
Talous ja asuminen
Sosiaaliset suhteet
Terveys ja toimintakyky

•

Päihteiden käytön ja riippuvuuksien hallinta

•

Työelämä ja koulutus

•

Jokapäiväisestä elämästä selviytyminen
Talous ja asuminen
Sosiaalisen syrjäytyminen ja osallisuus
Terveysongelmat, vamma, ikääntyminen tai muu
toimintakykyyn liittyvä tuen tarve
Päihteet

•
•

Väkivalta ja muu kaltoinkohtelu
Tuen tarpeessa olevien läheisten tilanteet

•

Kriisit
Kirjaaminen, käsitteiden ja toimintojen yhteys, vaikuttavuuden arviointi
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Mikä on tarpeiden ja tavoitteiden välinen yhteys? Kaksi
linjaa

5

Monialainen kirjaaminen, yhteenvetoa
Hankaluuksia
• Käsitteelliset epäselvyydet
• Erilliset asiakastietojärjestelmät
• Tietojärjestelmätoimittajien
intressit
• Lainsäädäntö: mitä
monialaisesta yhteistyöstä saa
kirjata
• Asiakkaan lupa – milloin
vaaditaan ja milloin ei

Ratkaisuja
• SHL tarkentaminen
• Hyvinvointialueille yhteiset
tietojärjestelmät
• Kuntien yhteistyö
tietojärjestelmätoimittajien kanssa
• Kaksisuuntainen tiedonsiirto
mahdolliseksi (Kela-kunnat)
• Lainsäädännön tuntemus
• Valtakunnallinen kehittäminen, viestintä
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Käsitteelliset tarkennukset
• Tarpeet ja tavoitteet määriteltävä tarkemmin
• Palvelutarpeen arviossa: palvelutarve, tilanne, asiakkuuden edellytykset
• Asiakassuunnitelmassa: tuen tarve, välttämätön sosiaalipalvelu, tavoitteet

• Asioiden väliset yhteydet selkiytettävä
• Mikä suhde palvelutarpeilla on tavoitteisiin? Kaksi linjaa jatkossakin?
• Miten pitkälle palvelutarpeen arvio- ja asiakassuunnitelma-asiakirjojen on
”toimittava yhteen”?
• Milloin toimitaan ilman arviota tai ilman suunnitelmaa?

• Kirjaaminen monialaisessa työskentelyssä
• Käsitteet vaikuttavat, mitä kirjataan
• Mitä kirjataan, se ”on olemassa”
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Kohti sujuvaa monialaista asiakastyötä
Tavoitteet
saavutettu

Palvelutarpeet

Sosiaalityö, terveydenhuolto, Kela, työllisyyspalvelut jne

Kirjaaminen, käsitteiden ja toimintojen selkeä yhteys, vaikuttavuuden arviointi
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THL:n Asiakassuunnitelmapilotti, yhteystiedot
• Minna Kivipelto
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7760
etunimi.sukunimi@thl.fi
• Niina Tanner
tutkija
puh. 029 524 8233
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tassupilotti
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