
                                                                                             

Vasson PRO SOS -osahanke: matalan kynnyksen palvelut ja jalkautuminen kehittämiskohteena 
 
 
Matalan kynnyksen ja jalkautumisen käytäntöjen kehittämistyö on osahankkeen teema-alueista 
myös koko PRO SOS-hankkeen kärkenä Vasson vastuulla. Työpajat on järjestetty Raisiossa 
Mahittulan toimintakeskuksen tiloissa, mistä kiitos. 
 
Toimistokeskeisestä työtavasta irrottautuminen on paitsi ajanmukainen trendi myös 
perustoimeentulotuen KELA – siirron jälkeen resurssien vapautuessa mahdollisuus sekä 
asiakasohjautuvuuden kannalta välttämätöntä. Sosiaalihuollon asiakkuuden kynnyksen 
mataloittamisen tavoite lähtee samoista reunaehdoista, minkä lisäksi palvelujen on tulevaisuuden 
isommissa rakenteissa tultava kohti asiakasta. 
 
 
Poiminta työpajakeskustelusta: 
 
 
Sosiaalityön jalkautuminen ymmärretään klassisen toimistotyön vastakohdaksi. Jalkautuminen voi tapahtua kadulla, 
Somessa ja muissa organisaatioissa. Tärkeintä jalkautumisessa on sosiaalityöntekijän vahva rooli osana yhteisöä ja siinä 
näkyminen. 
 
 
Kuntien nykymalleja jalkautuvassa työtavassa ja matalan kynnyksen tavoitettavuudessa:  
 
 
Naantalissa on sosiaaliohjaajien jalkautuva työtapa vakiintunut ja toimiva käytäntö. 
Terveysneuvontaan kytkettynä on tavoitettu nuoria päihteidenkäyttäjiä.  
 
 
Naantalissa jalkautuva sosiaalityöntekijä on tunnettu ja hihasta kiinni-periaate toimii palvelunohjauksena. Asiakaspalaute 
onkin ollut positiivista, sosiaalityöntekijän tunteminen ja lähestyminen on helpompaa ja miellyttävämpää kuin virastossa 
asioiminen. Toiminnan vaikuttavuus on havaittu erityisesti katkaisuhoidossa olevien asiakkaiden kohdalla. Sosiaalityöntekijä on 
vieraillut katkolla, jolloin asiakkaan tilanteeseen on kyetty vaikuttamaan mahdollisimman nopeasti ja ennaltaehkäisevästi. 
Myös taloudellisia vaikutuksia on ollut, sillä kohderyhmänä olevat asiakkaat hakevat viime sijassa palveluita ”kalliimman 
kautta”, esimerkiksi asiakkaat päätyvät sairaalan vuodeosastolle. Työnkuvaksi on muodostunut myös etsivä työ ja se, että 
aikaisemmat asiakkaat ohjaavat uusia.  Esimerkiksi sosiaaliohjaaja kertoi, miten kotikäynnin kohteena oleva asiakas oli 
kutsunut kylään naapurit, joilla oli myös akuutti tarve palveluiden piiriin.  
 
 
 
Raisiossa on hankkeeseen liittyen kokeiltu jalkautumista KELAan, seurakunnan diakoniatoimintaan 
ja kauppakeskukseen. Kokemukset on dokumentoitu osahankkeen arviointityökalua käyttäen. 
Kauppakeskuksen monitoimipisteeseen jalkautumista kokeiltiin myös Turussa, mutta puolen 
vuoden kokeilusta ei saatu rohkaisevia tuloksia asiakaskontaktien jäädessä puuttumaan. 
 
Salossa jalkautuvalla sosiaalityöllä on pitkät perinteet, mutta nyt siihen on panostettu enemmän ja 
uudella innolla. Näkyvyyttä tukemaan on hankittu huomioliivit ”aikuissosiaalityö” – tekstillä. 
 
Uudessakaupungissa on yhteydenpidon ja tiedottamisen kynnystä mataloitettu sosiaalisen median 
keinoin.  



                                                                                             

 
 
Uudessakaupungissa sosiaalityöntekijä jalkautuu kuntouttavaan ryhmään. Kuntouttavaan työtoimintaan jalkautuminen on 
jatkunut nyt noin kuukauden ajan. Sosiaalityöntekijä on myös jalkautunut päihderyhmään. Jalkautumisessa pyritään 
takaamaan palvelun saatavuus, sillä palvelua ei osata hakea tai sitä ei uskalleta hakea. Tavoitteena on voimaannuttaa 
asiakkaita ja tehdä palvelunohjausta. Uudessakaupungissa on jalkauduttu sosiaalisessa mediassa Facebookiin. 
 
Katso lisää Facebookissa Aikuissosiaalityö Uusikaupunki 
 
 
Turussa asiakasneuvonnan chatti on kehitetty kaupungin omana toimintana. Malli sopii erityisesti 
isommissa sosiaalipalvelujen rakenteissa käytettäväksi, koska se edellyttää riittävää väestöpohjaa 
ja työntekijäresurssia. 
 
 

  
 
 
Turussa jalkautumisesta terveyskeskukseen on saatu lupaavia tuloksia. Kalenterivaraus on ollut 
käytössä. Terveysongelmien poisrajaamisessa tehtävänkuvasta on ollut pientä huolta.  Samaa on 
kokeiltu muillakin hankepaikkakunnilla. Terveyskeskusten oma sosiaalityö alkaa olla harvinaisuus ja 
jäljellä olevatkin työskentelevät pitkälti osastotyössä. 
 
Liedossa sosiaalityöntekijä jalkautui keskiviikkoisin terveyskeskukseen. Yksi päivä todettiin 
riittämättömäksi. Asiakkaat koostuvat pääosin iäkkäistä ihmisistä, jotka odottavat pääsyä 
tehostettuihin asumispalveluihin. Liedossa toimii moniammatillinen geriatrian arviointiyksikkö, joka 
toimii sairaalan osaston sisällä. Se on enemmän terveydenhuollollinen palvelu, mutta 
sosiaalityöntekijä pyrkii tuomaan sosiaalityötä vahvasti esiin. 
 
Pyydä apua – nappi netissä 
 
Monien kuntien nettisivuilla on pyydä apua -nappi, joka on lähtökohtaisesti perhepalvelujen 
käyttöön tarkoitettu. Aikuissosiaalityössä on jouduttu pohtimaan sähköpostitse tapahtuvaa 
yhteydenpitoa apua-napin kautta tulleeseen osoitteeseen. Joudutaan pyytämään puhelinnumero 
ajanvarauksen tekoa varten tai pyydetään sähköpostitse soittamaan virka-aikana ajanvarauksen 
tekemiseksi. Tietoturva aiheuttaa siis hankaluutta välittömässä yhteydenpidossa.  
 
 
 
 
 



                                                                                             

Työntekijän kohtaaminen asiakkaan näkökulmasta 
 
 
 

Kokemusasiantuntija kritisoi asiakkaan ja työntekijän välisen kohtaamisen puutetta, erityisesti sitä, että tehdään päätöksiä 
tapaamatta asiakasta. Kokemusasiantuntijan mukaan virallisuus on luotaantyöntävää, samoin sosiaalityön tilan tulisi olla 
rennompi, ei tavanomaista ”roolikalustusta”. Tärkeää olisi luoda tilanne, joka ei korosta asiakkaan ja työntekijän eroa. 
”Toinen samanarvoinen”. ”Virkailija vs. potkittu”. Kotikäynti on hyvä keino jalkautua asiakkaan kotiin, koska koti on 
asiakkaalle helpompi paikka puhua ja olla. ”Oma valtakunta”.  Mutta työntekijä ei voi työskennellä samalla tavalla kuin 
toimistossa, kokemusasiantuntija painotti, että työntekijä ei voi keksittyä kokonaan lehtiöön tai kirjoittamiseen vaan 
asiakkaaseen, kohtaamisen merkitys tärkeää myös kotona. 

 
 
 
 
 
Katso lisää www.vasso.fi linkki pro gradu – työhön sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutusosaamisesta 
 
 
 
Työpajatyöskentelyn tuotos tammikuulta 2018 
 
Jalkautuvan aikuissosiaalityön ydin: 
-tasavertainen kohtaaminen 
-läsnäolo 
-ulos virkamiesmäisyydestä, asiakkaan helpompi lähestyä työntekijää, vapautuneempi ja 
epämuodollisempi ilmapiiri 
-matala kynnys avun saamiselle ja asioiden hoitamiselle 
-ihmisten tavoittaminen 
-asiakas tulee kohdatuksi turvallisella maaperällään omassa ja aidossa arjen ympäristössään 
-asiakas on osallinen omissa asioissaan ja aktiivisemmassa roolissa 
-kokonaisvaltaisempi käsitys asiakkaan tilanteesta ja asioista, todellinen tieto, uusien tapojen ja 
ratkaisujen mahdollinen löytäminen 
-asiakkaan ääni kuuluviin: työntekijän luovuus + asiakkaan ideat= 😊 
-työntekijä liikkuu, asiakkaan ei tarvitse (kulkemisvaikeudet, raha) 
-palveluohjaus 
-moniammatillisen yhteistyön mahdollisuus 
- tuo joustavuutta ja uudenlaisia toimintatapoja sosiaalityöhön, helpottaa yhteistyötä toisen 
toimijan kanssa asiakkaan hyväksi 
-yhteistyökumppanit tulevat tietoisiksi sosiaalityöstä 
-yllätyksellisyys 
 
Jalkautumisessa kohdattuja haasteita: 
-missä työ tehdään; löydetäänkö oikeisiin paikkoihin ja sopivat tilat 
-ajan puute 
-asiakkaiden löytäminen, tavoittaminen ja ohjautuvuus; heikoimmassa asemassa olevat ja eniten 
apua tarvitsevat 
-kokeilujen epäonnistuminen, pienet asiakasmäärät 
-asiakkaiden motivointi 

 



                                                                                             

-sosiaalityön näkyväksi saaminen ja tiedottaminen; KELA- siirron jälkeen ihmetelty vieläkö 
sosiaalitoimistot ovat olemassa 
-työmenetelmien juurruttaminen vaikeaa ja aikaa vievää 
-työparin puuttuminen 
-työturvallisuus 
-pelot 
-enemmän neuvontaa ja ohjausta kuin syvällistä työskentelyä 
-yhteistyökuvioiden käynnistysvaikeudet 
-muiden organisaatioiden työntekijöiden aktivoiminen ohjaamaan asiakas sosiaaliohjaukseen 
(esim.lääkärit) 
-ylemmän tahon tuki puutteellista 
-toisten työntekijöiden ajoittainen asenteellisuus 
-työntekijän oma motivaatio ja kehittämisinto 
-luottamuksellisuus ja salassapito 
-kokemus ”kokeiltu jo, ei toimi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


