
Mitä?
Perustoimeentulotuen KELA-siirron jälkeen aikuis-
sosiaalityön jalkautumisesta on keskusteltu aiem-
paa enemmän. Laajempiin rakenteisiin sovitetussa 
työtavassa aikuissosiaalityön on suunniteltu olevan 
matalalla kynnyksellä tavoitettavaa lähipalvelua.  
Asiakkaan ei tarvitse tuntea palveluvalikkoa tietääk-
seen, mistä apua ongelmiinsa lähtee hakemaan. 

Katso Vasson sivuilta www.vasso.fi/aikuissosiaalityo  
PRO SOS -osahankkeen 2017-2018 tapaamisissa 
tuotettua materiaalia, opinnäytetöitä ja hankekun-
tien hyvien käytäntöjen kuvauksia!

Jalkautuminen

Miksi?
Etsimme arjen toimintaympäristöön tapoja, jotka ra-
kentavat toimivampaa asiakassuhdetta. Kokeilut ovat 
pohjaa jatkokehittämiselle ja tutkimukselle. 

Missä?
Raision aikuissosiaalityö jalkautui seurakunnan ja 
KELA:n kanssa mm. kauppakeskukseen.
Naantalin aikuissosiaalityössä on sosiaaliohjaajien 
vakiintunut jalkautuva työtapa, jonka kokemuksia on 
selvitetty opinnäytetyöllä ja kuvattu tässä julkaisussa.



1. Kertokaa toimintamallista lyhyesti

Sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan jalkautuminen seurakunnan tilaan ostoskeskus Myllyssä kerran kuukaudessa. 
Tarjolla palveluohjausta ja tarvittaessa ajanvaraus sosiaalityöhön. Tavoitteena informoida palveluista ja tavoittaa 
sosiaalityön tarpeessa olevia henkilöitä, jotka eivät vielä ole löytäneet palveluiden piiriin. 

2. Mitkä ovat toimintamallin edut?

Sosiaalityön näkyvyyden lisääminen kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Tietoisuuden lisääminen  
aikuissosiaalityön palveluista. 

3. Mitkä ovat toimintamallin haasteet?

Ihmisten tavoittaminen ostoskeskuksessa ei ole ollut toimiva konsepti. Asiakkaat eivät ole löytäneet tilaan.  
Ostoskeskuksessa asioi runsaasti myös naapurikunnan asukkaita. 

4. Miten malli toimisi maakunnallisesti?

Jalkautumisen paikat ja mallit tulee miettiä tarkasti, jotta niillä tosiasiallisesti tavoitetaan asiakkaita. Asukkaiden 
keskuuteen jalkautumista toivotaan sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden taholta. Tavat on mietittävä ja 
kokeiltava ja osattava luopua toimimattomasta. 

5. Mitä aikuissosiaalityössä pitäisi parantaa/muuttaa?

Onko ostoskeskus oikea areena tavoittamaan sosiaalityön tarpeessa olevia henkilöitä? Haluavatko ihmiset asioida 
sosiaalityön asioissa kyseisessä ympäristössä?

6. Kerro asiakasesimerkki mallin toimimisesta

Malli ei ole tavoittanut ihmisiä toivotusti.

7. Miten toimintamalli tukee asiakastyöskentelyä?

Toimivalla jalkautumisella tavoitetaan sosiaalityön tarpeessa olevia henkilöitä ja ohjataan heidät palveluiden piiriin. 
Joskus selvitään eteenpäin pelkällä palveluohjauksella ja hetken juttutuokiolla ilman tarvetta sosiaalityön asiakkuu-
teen. Jalkautumisen paikat ja tavat tulee kuitenkin suunnitella niin, että tosiasiallisesti tavoitetaan ihmisiä. 

Jalkautuminen Myllyyn



1. Kertokaa toimintamallista lyhyesti

Asiakkaan tarpeista lähtevää yksilöllistä jalkautuvaa moniammatillista sosiaalityötä, jota tehdään arjessa rinnalla 
kulkemalla. Päihdetyötä tehdään haittoja vähentävästä työstä korjaavaan työhön, aina toipumistyöskentelyyn asti 
sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluissa. Tiimissä 2 x terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja, asumispalveluoh-
jaaja, 2 x hoitaja, sosiaalityöntekijä sekä kokemusasiantuntija.  Asiakkaita noin 200 per vuosi.

2. Mitkä ovat toimintamallin edut?

Luukuttaminen vähenee. Asiakkaalle on nimetty omatyöntekijä ja erityistä tukea tarvitseville sosiaalityöntekijä. Asia-
kas voi soittaa kenelle tahansa meistä virka-aikaan. Toimeentulotukiasiat voidaan hoitaa esim. lääkehoidon yhteydes-
sä. Päällekkäisyys työssä vähenee kun tiimi hoitaa kokonaisvaltaisesti yhteisen suunnitelman mukaan. Kokemusasian-
tuntija tuo luottamuksen asiakkaisiin päin – hänelle on helpompi avautua.

3. Mitkä ovat toimintamallin haasteet?

Työ vaatii oikeat tekijät – tilanteet ja aikataulut vaihtuvat jolloin joustavuutta tarvitaan. Työntekijöiltä edellytetään 
pitkäjänteisyyttä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä erilaisissa olosuhteissa itsenäisesti sekä tiimi-
työskentelyn taitoja. Työtä on tehtävä läpinäkyvästi ja luotettavasti suhteessa asiakkaisiin.

4. Miten malli toimisi maakunnallisesti?

Oman alueen ja asiakaskunnan tuntevat työntekijät ovat työskentelyssä avainasemassa.  Tuttujen työntekijöiden 
tavoitettavuus on tärkeää. Jalkautuva työ vaatii työmenetelmien joustavaa soveltamista, kuten kotikäyneissä tietotek-
niikan hyödyntämistä tai toimiston pitämistä autossa.

5. Mitä aikuissosiaalityössä pitäisi parantaa/muuttaa?

 Lähemmäksi asiakkaan arkea. Enemmän jalkautumista. Myös esimerkiksi toimistossa pöytä pitäisi saada pois välistä!

6. Kerro asiakasesimerkki mallin toimimisesta

Asiakkaina paljon palveluita käyttäviä, tiivistä moniammatillista tukea tarvitsevia. Tyypillisimmin alueella lapsuudesta 
asti asuneita pitkäaikaisasiakkaita.

7. Miten toimintamalli tukee asiakastyöskentelyä?

Asiakashaastatteluiden perusteella: tärkeää pysyvä työntekijä. Tässä työssä tarvitaan sitkeyttä ja positiivisten asioiden 
näkemistä myös pienissä arjen onnistumisissa. Matalan kynnyksen kohtaamisia, kotikäyntejä ja palveluihin yhdessä 
menemistä pidetään elintärkeinä.

Naantalin moniammatillinen jalkautuva päihdetiimi


