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Palvelurakennetyöryhmä 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 

Aikuisten palvelut 

Aikuissosiaali

työ 
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palvelut 

Päihde- ja 

mielenterveys 



Esivalmistelun keskeisiä 

teemoja 
• Suoran valinnan palvelut 

• Yhtiöittämisvelvollisuus 

• Neuvonta ja ohjaus 

• Palvelutarpeen arviointi 

• Toimivallan määrittely/viranhaltijapäätökset 

• Palveluohjaus 

• Asiakasohjaus 

• Integraatio 

• Osallisuus 

 



Aikuisten tarpeet sosiaalityössä 
pohjautuu syksyn 2016 pientyöskentelyyn EPSOtessa aikuisten palveluissa 

ASUMINEN 

Asumiseen 
liittyvät tuen 

tarpeet; 
asunnon 
hankinta, 

kotipalvelu/-
hoito, tuettu, 

asumispalvelut Aikuinen 

asiakas 

sosiaali- 

työssä 

HUOLENPITO 

/KUNTOUTUS/ 

TAITOJEN 

OPETTELU 

 

Elämänhallintaa 

ja arkea 

haastavat 

toimintakyvyn 

vajeet 

aiheuttavat 

kuntoutuksen ja 

huolenpidon 

tarvetta; esim. 

vammaisuus, 

nepsyt, päihteet 

TALOUS 

Taloudellisen 

ohjauksen, 

neuvonnan , 

suunnittelun ja 

palveluiden 

järjestäminen 

KRIISITILANTEET 

Moninainen tuen tarve 

äkillisissä elämäkriiseissä 

OSALLISUUS JA TOIMIJUUS 

Tarve kuulua yhteisöön, 

olla merkityksellinen, sis. 

aktivointi 



Aikuissosiaalityön asiakkaat  
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EP Maakuntakonsernin 

valmistelu 



Jatkovalmistelu 

 Järjestäminen 
-maakuntastrategia/ 

palvelustrategia 

- Palvelulupaus 

- Osallisuus 

- Hyte 

Tuottaminen 
-  

 

-2020 

-Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta koskevan 

lakiesityksen suurin ongelma koski julkisten palveluiden 

pakkoyhtiöittämistä.  

-Sote-palveluiden järjestämisestä vastaavan maakunnan pitää 

perustuslakivaliokunnan mukaan voida tuottaa sote-palveluita myös 

itse. 

-Julkisen vallan käyttämisen siirto yksityiselle toimijalle edellyttää PeV:n 

mukaan tarkempia säännöksiä ja perusteluja 



Sote-palvelut 

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 

edistäminen 

Perustaso vahvaksi,  

Matala kynnys 

Nopeus 

Erityispalvelut 
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us 

Tutkittu 

tieto 

Tätä kaikkea 

Integraa

tio 

Vaikuttavuu Mittarit 

Lain-

säädäntö 

THL 
palveluprosessit 

Osallisuus 

Sitran 

tietopaketit 



Aikuissosiaalityön paikka 

Sosiaalisen kuntoutuksen paikka 

• Strateginen kysymys 

• Suhde kasvupalveluihin  

• Rooli osallistumistulokokeilussa 

• Suhde päihde- ja mielenterveyspalveluihin 

• Suhde päivystykseen/sosiaalipäivystys 

• Oma yksikkö / osa muita? 

• Suhde terveyssosiaalityöhön 

 

• Kuntoutuksen uudistamiskomitea – vaikutukset? 

 

 



• Talentia 8/2017:  Sosiaalitoimen 

sosiaalityöntekijät ry :”Aikuissosiaalityötä 

kirkastettava sotessa” 

– > valtakunnallinen kehittämisohjelma 

aikuissosiaalityön kehittämiseksi, jonka osana 

käsitellään asiakasosallisuuden eri muotoja 

– Sosiaalityötä ei tehdä pelkästään tutkimustiedon 

tai toimintaohjeiden varassa 

– Sosiaalityön laatu ja vaikuttavuus on osoitettava 

– > ASIAKKAAN asiantuntijuus, kokemukset ja 

näkemykset 
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