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Gerontologisen sosiaalityön kehittäjäryhmän tiekartta
7-12/2023
Vakiinnuttaminen
1-6/2023

5-8/2022

9-12/2022

Alueellisen toteutuksen
aloitus

Työn jalkauttamisen
suunnittelu

- Tarvittavat muutokset

Gerontologisen
sosiaalityön alustavan
alueellisen rakenteen
luominen

- Alueellisen rakenteen
mallin valmistuminen 
mahdolliset korjaukset

Työryhmän
perustaminen

- Työnkuvaukset

- Koulutuksen suunnittelu

- Prosessit (yhdyspinnat)

- Aikataulutus

- tilat, välineet, järjestelmät

- konsultaatiomalli?

- Suunnittelu

- Segmentointi

- Käsitteen määrittely

- Erityisen tuen tarpeessa
olevat asiakkaat/muut
asiakkaat

3-5/2022

- Nykytilan määrittely
- Alueilta nousevat
kehittämistarpeet ja
suositukset
- Lain asettamat
vaatimukset ja niiden
tulkinnat ( esim. AVI)
- Yhteistyötahot
(oppilaitokset, järjestöt,
vanhusneuvostot?)

- Henkilöstö

- Sosiaalityö/sosiaaliohjaus

- Kenttäjako
(asukaspohjamalli?)
- Resurssit
- Asiakasmäärät (pysyvät,
tilapäiset)
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- Koulutukset
- Laadun varmistaminen
(Palautteet, kokemukset)

- Jatkuva kehittämistyö
- Aseman vahvistaminen
- Osaamisen
vahvistaminen

Nykytilanteen kartoitus Etelä-Pohjanmaalla

Gerontologiseen
sosiaalityöhön
erikoistuneet
työntekijät

Täsmennyksenä alkukartoitukseen, Seinäjoella tulossa lisäksi gerontologinen sosiaaliohjaaja,
Kuussotessa erikoistunut työntekijä sosiaaliohjaaja. Muilla alueilla pääasiassa konsultoidaan
aikuissosiaalityön eri työntekijöitä tarvittaessa. Periaatteessa tällä hetkellä 5 työntekijää, mutta
työnkuviin kuuluu paljon muutakin.
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Lainsäädännön asettamat vaatimukset
Sosiaalihuoltolaki
36 §
Palvelutarpeen arviointi
Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä.
(22.4.2016/292)
42 §
Omatyöntekijä
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai
hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetussa laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä.
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Sosiaalihuoltolaki
46 §
Hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset
Omatyöntekijän kanssa asiakastyötä tekevän virkasuhteessa olevan sosiaalityöntekijän on
tehtävä päätös niistä sosiaalipalveluista, joilla yhdessä turvataan 12 ja 13 §:n mukaisesti erityistä
tukea tarvitsevan lapsen tai erityistä tukea tarvitsevan muun asiakkaan välttämätön huolenpito ja
toimeentulo sekä terveys ja kehitys, jos menettely on asiakkaan edun mukainen. (22.4.2016/292)
Päätökset koskevat asiakkaan taikka hänen huolenpidostaan vastaavan henkilön tarvitsemia
sosiaalipalveluja.

 Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan alueella sosiaalihuoltolaki ei toteudu
erityistä tukea tarvitsevien iäkkäiden kohdalla, muutos on välttämätön!
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Taustaa
” Vanhusten määrän lisääntyessä aikuissosiaalityöhön sisältyvä
gerontologinen sosiaalityö on erkaantumassa omaksi
erityisasiantuntijuutta vaativaksi osa-alueeksi, jossa arvioidaan asiakkaan
toimintakykyä ja terveyttä suhteessa sosiaalihuollon tarpeeseen.
Vanhuspalvelulain 10 § velvoittaa kuntaa ikääntyneen väestön
erityistarpeet huomioivan asiantuntemuksen varmistamiseen.” (HE 164/2014)
” - - iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden mukaisia palveluja on saatavilla ja
että asiakkaiden palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden, ja ne
huolehtivat, että saatavilla on tarvittavaa osaamista esimerkiksi hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä, geriatriasta, gerontologisesta hoitotyöstä ja
sosiaalityöstä, monialaisesta kuntoutuksesta, ikäihmisten oppimisesta, päihdeja mielenterveystyöstä, ravitsemuksesta, saatto- ja palliatiivisesta hoidosta, suun
terveydenhuollosta ja lääkehoidosta.” (STM, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi 2020–2023
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Gerontologinen sosiaalityö ja – sosiaaliohjaus EteläPohjanmaan hyvinvointialueella
Ikääntyneiden asiakkaiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus keskitetään gerontologisen sosiaalityön
yksikköön, joka toimii jalkautuen koko hyvinvointialueelle.
Gerontologiseen sosiaalityöhön sisältyy sekä sosiaalityö, että sosiaaliohjaus ikääntyneiden kanssa.
Se on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, joka pyrkii yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen
kanssa lieventämään elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistamaan yksilöiden ja perheiden omia
toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistämään yhteisöjen sosiaalista eheyttä.
Työn tavoitteena on ikääntyneen asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen, johon pyritään parantamalla
asiakkaan olosuhteita, toimintakykyä ja yhteisöjen toimivuutta ja auttamalla erilaisten sosiaalisten
ongelmien ratkaisemisessa. Gerontologinen sosiaalityö on sosiaalityön erityisala, jossa työntekijöillä
on erityistä tietämystä ikääntymisestä ja sen vaikutuksesta yksilön elämään.
Asiakkaita tuetaan muun muassa hakemaan heille tarpeellisia palveluita ja etuisuuksia, löytämään
arkeen mielekästä tekemistä sekä löytämään ratkaisuja arjessa kohdattaviin hankaluuksiin, kuten
ihmissuhteisiin, riippuvuuksiin, elämänhallintaan tai esimerkiksi taloudellisiin ja asumiseen liittyviin
vaikeuksiin. Työskentely tapahtuu yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.
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Pohdintaa asiakasmääristä

186
207

96
214

THL:n mukaan 10 % sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista muodostaa 80 % kustannuksista. Tämä 10 prosenttia oletettavasti suurelta osin
erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita? Väestökymmenyksen palveluiden kustannuksista 26% muodostui ikääntyneiden palveluista. Nämä
pitkälti gerontologisen sosiaalityön yksikön asiakkaita? Tämä laskennallinen, karkeasti arvioitu, oletettu asiakasmäärä kuviossa punaisella. (Liukko,
Eeva: Monialaisesti palveluja tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa)
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Gerontologinen sosiaalityö hyvinvointialueen organisaatiorakenteessa
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Vanhuspalvelulaki
7§
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja
laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen
turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan
ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti.
Kunnan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitetut sosiaalipalvelut lähellä asiakkaita, jollei
palvelujen keskittäminen ole perusteltua niiden laadun ja turvallisuuden kannalta

10 §
Asiantuntemus
Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn
ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja
terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta.
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Työntekijöiden sijoittuminen
hyvinvointialueelle
• Gerontologisen sosiaalityön palvelu tulee järjestää lähellä asukasta

(Vanhuspalvelulaki § 7: Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa
yhdenvertaisesti. Kunnan on järjestettävä 1 momentissa tarkoitetut sosiaalipalvelut lähellä asiakkaita, jollei
palvelujen keskittäminen ole perusteltua niiden laadun ja turvallisuuden kannalta.)

• Siellä missä asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat: asiakasohjausyksiköiden
läheisyydessä/yhteydessä, sosiaalitoimistoissa, sairaalassa jne.
Merkityksellisempää toiminta/konsepti, kuin fyysinen tila, oltava kuitenkin
tarvittaessa iäkkään asiakkaan fyysisesti saavutettavissa.
• Pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin
etäyhteyksiä sekä asiakkaiden, että yhteistyökumppaneiden kanssa, silloin
kun se on mahdollista. Toki iäkkäiden asiakkaiden kohdalla mahdollisuudet
vielä hyvin rajalliset, mutta kasvavat. (esim. Suvanto Care)
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Sosiaalihuoltolaki
15 §
Sosiaalityö
Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai
yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen
muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja
vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä
yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa
yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen
sosiaalista eheyttä.
16 §
Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea
palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on
yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa
ja toimintakykyä.
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Työjakoa

(sovittiin, että käytetään Suupohjan mallia erityisen tuen
tarpeessa olevan asiakkaan tunnistamiseksi)
Sosiaalityöntekijä
• Erityisen tuen tarpeessa olevien
asiakkaiden palvelutarpeen arviointi,
omatyöntekijä tai omatyöntekijän työpari
sekä päätöksenteko
• Haastavat, monimutkaiset tai monitahoiset
asiakkuudet (vrt. erityisen tuen tarve)
• Palvelukokonaisuuden rakentaminen,
tilanteen seuraaminen
• Muutostyö
• Osallisuuden edistäminen
• Rakenteellinen sosiaalityö
• Yhteistyöneuvotteluiden ja palavereiden
koolle kutsuja
• Asiakasprosessin johtaminen

(Erityis)sosiaaliohjaaja
• Muiden asiakkaiden palvelutarpeen
arviointi, omatyöntekijä,
työparityöskentely, päätöksenteko
• Neuvonta, ohjaus ja tuki
• Elämänhallinnan ja toimintakyvyn
vahvistaminen
• Enemmän toimeentulotukityötä, enemmän
hakemuksissa avustamista
• Kannatteleva sosiaaliohjaus. Asiakas siirtyy
sosiaalityöntekijältä sosiaaliohjaajalle
 Lähempänä asiakkaan arkea. Ohjaava
työntekijä

 Kokoava työntekijä, pitää langat
käsissään
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Käytännön työn suunnittelua
•

Ei tiukkaa ikäkriteeriä, tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan!

•

•

Aluejako?, alustavasti yhteensä 4 sosiaalityöntekijää ja 4
(erityis)sosiaaliohjaajaa + esimies, lisäksi
toimistosihteeri/välitystilinhoitaja (Sijainnit? Yksi sairaalalla?)

Inhimillisen asumisen turvaaminen, asunnon järjestäminen,
raivaussiivouskohteet

•

Edunvalvonnan hakeminen

•

Työntekijöillä puhelinajat 1h/pvä, muu päivä rauhoitetaan
asiakastyölle ja päätöksenteolle. Lisäksi yhteistyökumppaneille
(esim. asiakasohjaukselle) työntekijöillä kiertävä konsultaatiopuhelin
akuutteja asioita varten.

•

Välitystiliasiakkuuden käynnistäminen, päätöksenteko välitystilistä

•

Kelan etuuksien tarkistaminen

•

Tiimillä viikkopalaverit, kollegiaalinen tuki ja yhteinen pohdinta ja
suunnittelu tärkeää

•

Päätökset:

Asiakasmaksujen alennukset

Harkinnanvaraisen toimeentulotuen päätökset 
aikuissosiaalityö kääntää, jos huomataan gero-asiakkuus tai
erityistä

Kiireelliset lyhytaikaishoidon päätökset ikääntyneet
mt. ja päihdekuntoutujat tms.

Palvelutarpeen arvioinnista seuraavat päätökset (osittain)

•

Palvelutarpeen arviointi ja sitä seuraavaan päätöksen tekoon
osallistuminen

•

Paljon kotikäyntejä, lähellä asiakasta toteutettavaa työtä

•

Erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden huoli-ilmoitukset aina,
myös muita sosiaalisia ongelmia sisältävät (asiakasohjaajat seulovat
ilmoitukset ja vain tarvittaessa ger.sos.työhön)

•

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät, käyttöoikeus molempiin,
ehdoton edellytys (suostu-lomakkeet huomioitava)  Yhteiset fraasit

•

Gerontologisen sosiaalityön tiimiin tarvitaan oma
toimistosihteeri/välitystilinhoitaja

•

Verkostoissa mukana oleminen

- Eläkkeensaajan hoitotuki
- Eläkkeensaajan asumistuki
- Toimeentulotuki ym.
•

Yhteistyö päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa

•

Taloussosiaalityö

•

Rahapelaaminen

•

Kaltoinkohtelu (taloudellinen, väkivalta)

•

Sosiaaliset suhteet (omaiset, puoliso)

•

Asiakassuunnitelman tekeminen ja tarkistaminen

•

Palvelupäätösten tekeminen ja niiden seuraaminen

•

Tiedottaminen ja esiintuominen, työn saattaminen tutuksi asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille, mm. vanhustenviikot ja ikäihmisten neuvontaryhmät

•

Ikääntyneitä koskevien epäkohtien esiin nostaminen

•

Mietittävä myös ryhmätoimintojen järjestämistä erityisten sosiaalisten
teemojen ympärille sekä ennaltaehkäisevän työn muotoja. Etsivä
gerontologinen sosiaalityö?
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Miten asiakas ohjautuu gerontologisen
sosiaalityön yksikköön?

• Pääsääntöisesti asiakasohjauksen, aikuissosiaalityön tai terveydenhuollon kautta. Merkittävin
asiakasohjaus.
• Kun ikääntyneellä havaitaan:
 Vaikea elämäntilanne
 epäillään tai on todettu mielenterveyden ongelmia (myös masennus, ahdistus, ”henkinen hätä”)

 taloudellisia vaikeuksia
 hankaluuksia hakea tarvitsemiaan etuisuuksia tai palveluita
 hankaluuksia hoitaa asioitaan (mahdollinen tarve edunvalvonnalle tai välitystiliasiakkuuteen)
 riippuvuusongelmia (esim. päihteet tai rahapelaaminen)
 epäillään kaltoinkohtelua (väkivalta, hyväksikäyttö)
 asumisen ongelmia
 runsaasti epämääräisiä yhteydenottoja eri tahoille palvelujärjestelmässä
 ei oikein päästä selville ikääntyneen elämäntilanteesta, ei pystytä muodostamaan kokonaiskuvaa
 Ongelmia sosiaalisissa suhteissa (menetykset, parisuhdekriisit, ihmissuhdeongelmat, eristäytyminen, haastava käytös,
yksinäisyys)
 Monen palvelutehtävän asiakas
 Viranomaisyhteistyö

( Erityisen tuen tarvetta ei tarvitse enää tunnistaa asiakasohjauksessa)
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Tiivis yhteistyö!

Yhteydenotto

Asiakasohjausyksikössä
/aikuissosiaalityössä
/terveydenhuollossa
havaitaan asiakkaalla
gerontologisen
sosiaalityön
/ohjauksen tarve,
yhteydenotto
gerontologisen
sosiaalityön yksikköön

Gerontologisen
sosiaalityön yksikkö
aloittaa palvelutarpeen
arvioinnin

Ei
erityistä tukea

Asiakasta koskevat päätökset
tekee
sosiaaliohjaaja/tarkoituksenm
ukaisin viranhaltija

Sosiaaliohjaaja
arvio

Suunnitelmallinen
sosiaaliohjaus,
määräaikainen

Seuranta, arviointi
ja korjaukset

Asiakkuus
päättyy/siirtyy
Erityinen tuki

Sosiaalityöntekijä arvioi

Erityinen tuki

Nimetään
omatyöntekijä

Suunnitelmallinen
sosiaalityö,
määräaikainen

Tiivis yhteistyö!
Asiakasprosessi gerontologisen sosiaalityön yksikössä
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Asiakasta
koskevassa
päätöksenteossa
mukana
sosiaalityöntekijä

Seuranta, arviointi
ja korjaukset

Sosiaalityöntekijä
työskentelee yhdessä
omatyöntekijän kanssa,
esim. asiakassuunnitelmat

Palvelutarpeesta sosiaaliseen muutostyöhön
(Lähde: Liikanen & Kaisla, Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä
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Gerontologisen sosiaalityön menetelmiä/orientaatioita
• Palveluohjaus (koordinointi, asianajo, neuvonta)
• Toiminnalliset ryhmät, niiden suunnittelu yhdessä esim. järjestöjen tai muiden
toimijoiden kanssa
• Motivoiva haastattelu
• Elämäkerrallinen haastattelu
• Muistelutyö
• Asiakasneuvonpito
• Ratkaisukeskeinen työskentelytapa
• Psykososiaalinen työ
• Juridis-hallinnollinen sosiaalityö (mikrososiaalipolitiikan toteuttaja)
• Yhteisösosiaalityö (Kiinnittyminen paikallisyhteisöihin, järjestöyhteistyö, esim.
lähiöprojektit)
• Rakenteellinen sosiaalityö (raportointi, esiin nostaminen, epäkohtiin ja
rakenteisiin vaikuttaminen)
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Saavutettavia hyötyjä
• Asiakkaiden tuen tarpeisiin voidaan vastata riittävällä ammattitaidolla ja lain
edellyttämällä tavalla
• Osaaminen keskittyy ja kehittyy, gerontologinen sosiaalityö on sosiaalityön
erikoisala, joka vaatii erityisiä kvalifikaatioita ja kompetenssia
• Työntekijöille oma, tukea tarjoava, kollegiaalinen yhteisö
• Gerontologisen sosiaalityön paikka palvelujärjestelmässä selkeytyy ja vakiintuu
• Vähentää terveydenhuollon palveluiden tarvetta ja tilanteiden kriisiytymistä
• Vähentää painetta aikuissosiaalityöstä, terveydenhuollon sosiaalityöstä ja
asiakasohjausyksiköistä (Ikääntyneiden määrä em. asiakaskunnissa kasvaa koko
ajan)
• Yllättävissä ja haastavissa tilanteissa sekä sosiaali- että terveydenhuollossa,
voidaan gerontologisen sosiaalityön yksikköä konsultoida
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Riskejä
• Saadaanko resursseja riittävästi? Kun painetta aikuissosiaalityöstä ja
terveydenhuollon sosiaalityöstä saadaan vähennettyä, voidaanko resursseja
siirtää gerontologiseen sosiaalityöhön? (Esim. LLKY:ssä tänä vuonna 26%
toimeentulotukipäätöksistä on tehty yli 65-vuotiaille asiakkaille. Voidaanko
terveydenhuollon sosiaalityössä osa sosiaalityöntekijöistä korvata
sosiaaliohjaajilla?)
Palkkaus!
• Työntekijöiden riittävä osaaminen. (Erityisalana vähemmän suosittu nuorten
(Etelä-Savon
opiskelijoiden keskuudessa) Esim. Etelä-Savossa kehittämistyön alkuvaiheessa hankaluudet)
laitettu virat auki  ei yhtään hakijaa
• Työntekijöiden sitouttaminen, vaihtuvuuden välttäminen (veto- ja pitovoima)
• Työntekijöiden sijoittaminen hyvinvointialueelle järkevästi. (Aluejako tulisi olla
sama eri palvelutehtävissä, esim. asiakasohjaus ja aikuissosiaalityö,
toteutuuko?)
• Onko tuleva asiakasmäärä liian suuri vs. resurssit?
• Uutena yksikkönä ja toimintana jalansijan ottaminen ja paikan tunnustaminen,
näkyväksi tekeminen koko hyvinvointialueella
• Siiloutuminen, osaamisen kaventuminen erikoisalalle
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Yhteistyötahojen kommentit/lausunnot
tämänhetkisestä suunnitelmasta
• Gerit-hanke:
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/gerit-gerontologinen-sosiaalityo-erityisen-tuen-tarpeisiin-vastaamassa/

- Suunnitelma on erittäin hyvä ja huolellisesti mietitty, siinä on paljon asioita, mitkä ovat tärkeitä ja olennaisia
gerontologisen sosiaalityön kannalta.

- Gerontologinen sosiaalityö liitetään kotona asumisen tukemiseen eli nykyisen ikääntymispolitiikan tukemiseen
- Tiekartta huolellisesti laadittu
- Hyvinvointialueen gerontologisen sosiaalityön yksikkö nähtiin toimivimpana ratkaisuna gerontologisen sosiaalityön
paikaksi hyvinvointialueella
- Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön työnjakoa on mietitty perusteellisesti
- Hienoa, että erityisen tuen tarpeen huomiointi nostettu esille (ks. myös yllä oleva työnjakoasia).
- Yksikköön suunniteltu yhteisiä viikkopalavereja, mikä hyvä juttu. Hyvä, jos säännöllinen yhteys myös johtoon.
- Työmenetelmiäkin mietitty pitkälle!
- Onko sosiaalityö vain lyhytaikaista vai myös pitkäkestoista?
- Saa esittää toiveita hankkeelle konkreettisesta tuesta, miten voivat olla avuksi
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Yhteistyötahojen kommentit/lausunnot
tämänhetkisestä suunnitelmasta
• AVI (ylitarkastaja Anita Paavola):
- Suunnitelma on todella hyvä!
- Gerontologinen sosiaalityö on liian vähän esillä ja on hyvä, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella se
tuodaan ihan omana työalueenaan organisaatiorakenteessa esille
- Erittäin hyvä asia on omatyöntekijän nimeämisen nostaminen esille asiakasprosessissa
- Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 42 §:n tarkoittamaa omatyöntekijä on erittäin vähän tunnettu
sosiaalihuoltolain säännös, jota aluehallintovirasto on pyrkinyt pitämään esillä valvonnan yhteydessä,
erityisesti niissä tilanteissa, kun käsitellään asiakasohjausta. Asian esiin nostamista ja käytäntöön viemistä
pidettiin hyvin tärkeänä ja toivottiin jopa omatyöntekijäasian avaamista enemmänkin, jotta asia tulisi
laajemmin tunnetuksi
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Seuraavia pysäkkejä:
• Rajapintayhteistyö ja –prosessit: Sote-tike, asiakasohjausyksiköt
(Mirva Ämmälä), työikäisten palvelut (päihde- ja
mielenterveyskuntoutus), järjestöt, vanhusneuvostot
• Työntekijöiden kouluttamisen suunnittelu
• Asiakasmäärä (suunnitelmalliset + läpikulkevat)
• Vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelu
• Asiakas- ja potilastietojärjestelmä-asiat (selvitystä aloitettu)
• Rakennettu myös valtakunnallista yhteistyötä, osallistuttu
Tulevaisuuden sote-keskus -hankeväen (sosiaalipalveluiden
kehittäminen) valtakunnalliseen verkostoon ja käynnistetään gesokehittämisen valtakunnallinen yhteistyö (mm. Minka Leino-Holm,
Pikassos ja Tiina Mustonen, Etelä-Savo)
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Työntekijöiden osaamisvaatimukset
Palveluyksikköjohtaja
•

Sosiaalityöntekijän pätevyys

•

Kokemusta ikääntyneiden palveluista ja palvelujärjestelmästä ja siinä toimimisesta

•

Kiinnostus koko hyvinvointialueen johtamisesta (ei aja vain tietyn alueen asiaa)

•

Etäjohtamisen taidot!

•

Yhteistyö- ja verkostotaidot

•

Kehittämisosaaminen

•

Henkilöstö ja talousjohtaminen

•

Kokemusta esimiestyöstä

•

Kiinnostus hyvään, kannustavaan johtamiseen

Sosiaalityöntekijä
•

Gerontologinen osaaminen, erikoistunut ikääntyneisiin

•

Palvelujärjestelmän tuntemus (etuudet)

•

Riippuvuustyön osaaminen

•

Tietämys ikääntyneiden terveydestä ja terveyspalvelujärjestelmästä

Sosiaaliohjaaja (erityissosiaaliohjaaja?)
•

Gerontologinen osaaminen, joko geronomi tai sosionomi joka erikoistunut ikääntyneisiin

•

Palvelujärjestelmän tuntemus (etuudet)

•

Sosionomi YAMK tai geronomi YAMK?

Etelä-Pohjanmaa

Koulutuksen ja perehdyttämisen
suunnittelu
• Esim.
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.91345
283724
• Menetelmäopintokurssit
• Taloussosiaalityö
• Tietojärjestelmät
• Kirjaaminen (fraasit)
• Kohtaaminen
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Kiitos!

Taija Rantamäki
Etelä-Pohjanmaa

