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Olemme viime keväästä lähtien järjestäneet
Koskessa keskustelukahviloita Cafe Social
-otsikon alla. Niissä on istahdettu kahvipöytiin keskustelemaan lyhyiden alustusten
pohjalta erilaisista sosiaalihuollon väkeä
kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Keskusteluteemoina on ollut mm. valinnanvapaus, asukkaiden ja asiakkaiden rooli sekä
rakenteellisen sosiaalityön merkitys. Alustukset ovat olleet napakoita ja haastavia;
keskustelut monipolvisia ja joskus kipakoitakin.
Kahvilan pöytiin on kokoontunut monipuolinen ja vaihteleva joukko – on kuntien
ja järjestöjen ammattilaisia, aktiivisia vapaaehtoisia kansalaisia, alan opettajia ja tutkijoita, kehittäjiä ja onpa joskus nähty terveydenhuollon väkeäkin. Näissä tilaisuuksissa
on päästy luomaan uutta keskustelukulttuuria, sanoittamaan yhdessä sote-uudistuksen vaiheita sosiaalihuollon näkökulmasta ja tutustumaan uusiin ajattelutapoihin ja ihmisiin. Tämä kaikki on toteutunut
leppoisassa ja pohdiskelevassa ilmapiirissä.
Sitä yhtä ja oikeaa vastausta ei ole haettu.
Eräässä kahvilassa syntyi ajatus, että sosiaalihuolto kokonaisuudessaan pitäisi mallintaa. Se on tällä hetkellä jakaantunut moniin osiin: lastensuojeluksi, vammaistyöksi,
vanhuspalveluiksi, aikuissosiaalityöksi, perhepalveluiksi tai vieläkin pienemmiksi toimialoiksi. Sosiaalihuolto on uudelleen rakennettava, jotta voimme sote-uudistuksen
yhteydessä aidosti osallistua esimerkiksi

integraatiokeskusteluun. Meidän pitää kyetä
sanoittamaan ja kertomaan uudella tavalla,
mitä SO on, jottemme pirstoudu entistä
pienempiin yksiköihin.
Itsessäänhän tämä ei ole tärkeää, vaan siksi,
että asiakkaiden sosiaalisen tuen tarpeet heidän erilaisissa elämäntilanteissaan tulisi otettua huomioon täydellä vakavuudella. Juuri
nyt näyttää siltä, että esimerkiksi uusia sotekeskuksia ollaan rakentamassa lääkärikeskusmallin pohjalta. Sosiaalihuollon apua ja
tukea tarvitsevat ihmiset ovat syrjäytymässä
sote-palveluiden ensimmäiseltä ovelta! Onko tämä seurausta sosiaalihuollon itseymmärryksen puutteesta, joka on sitten johtanut kyvyttömyyteen pitää omien asiakkaidensa puolta?
Tässä vaiheessa vastauksemme näyttää siltä,
että myös sote-keskuksessa pitää saada laadukasta sosiaalista tukea ja apua. Sotekeskuksen sosiaaliohjauksen tulee perustua
ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.
Kun ihminen kävelee ovesta sisään pulmanaan ahdistus, yksinäisyys, asumisongelmat,
perhekriisi, päihdeongelmat, taloushuolet,
palvelujärjestelmän aiheuttamat solmut,
perheväkivalta tai kykenemättömyys selvitä
arjen askareista, sosiaaliohjaaja voi ammattitaitonsa nojalla toimia heti. Sosiaalityötä voi
tehdä vaikka kuinka paljon ilman hallintopäätöksiä. – Niin kuin sitä tehdään tänäkin
päivänä.
Marja Heikkilä, johtaja, 0400 546 613
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Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus hakee
SUUNNITTELIJAA, jonka tehtävänä on toteuttaa

Romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskuksen suunnitteluhanke
Hanke pohjautuu mm. Suomen romanipoliittiseen ohjelmaan ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa tehtyyn aikaisempaan suunnittelutyöhön. Hankkeen tavoitteena on suunnitella romaniasioiden osaamiskeskus, joka toimii kansallisena romanien osallisuutta ja hyvinvointia tukevien toimintamallien kehittäjänä ja levittäjänä uudistuneissa
sote- ja maakuntarakenteissa
Hankkeen tehtävät ovat:
1.
Hanke toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon romaniosaamista koskevan nykytilan
selvitystyön, jonka pohjalta osaamiskeskus voi käynnistää toimintansa.
2.
Hankkeessa luodaan rakenteet ja hahmotetaan romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnan sisältö, roolit ja yhteistyö uudessa sote- ja maakuntarakenteessa. Lisäksi verkostoidutaan THL:n, oppilaitosten ja yliopistojen sekä uudistuvien alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien ja muiden romanitoimijoiden kanssa.
3.
Selvitetään rakennetta, joka tukee romaneja koskevan hanketoiminnan hakuprosessien, hankehallinnon osaamisen ja hankkeista saatavien tulosten hyödynnettävyyttä.
4.
Lisäksi suunnitellaan rakennetta, jossa erityisasiaa koskeva osaamiskeskus toimii
valtakunnallisena toimijana.
Saatat olla etsimämme suunnittelija, jos sinulla on
•

hyvinvointipalvelujärjestelmämme ja sote-uudistuksen tuntemus

•

romanityön ja -kulttuurin tuntemusta

•

perehtyneisyyttä romanitutkimukseen ja romanilähtöiseen kehittämistyöhön

•

erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot (myös kansainvälisesti)

•

soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

•

kokemusta hanketyöstä

Hanke toteutetaan noin 6 kk:n aikana vuodenvaihteessa 2017–2018. Työ edellyttää matkustusvalmiutta.
Hakemukset palkkatoivomuksineen ja CV osoitetaan sähköpostitse
sivi.talvensola@koske.fi tiistaihin 31.10.2017 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja työstä antaa Kosken johtaja Marja Heikkilä, marja.heikkila@koske.fi, puh.
0400-546613.
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Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
panostaa romaniasioihin
Romano Miritsin toimittaja Jaakko Laakso haastatteli Kosken johtaja Marja Heikkilää
alkuvuonna julkaistusta selvityksestä romanilasten, -nuorten ja -perheiden sosiaalipalveluiden tilanteesta ja kehittämistarpeista.
Romaniasioiden valtakunnallinen kehittämistyö vahvistuu. Sosiaali- ja terveysministeriö
on myöntänyt Koskelle hankerahoituksen romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon
osaamiskeskus ROMKE:n toiminnan kehittämiseen.

Yhdessä ei olla yksin — Keski-Suomen
hyvinvointiyhteistyöhankkeen syksyssä
kohtaamisia ja kokeiluja
Kolmivuotisessa hankkeessa selvitetään Keski-Suomen maakunnan asukkaiden kokemaa
yksinäisyyttä ja osallisuuden esteitä. Hyvinvointiyhteistyön avulla kehitetään kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä tavoitteellista yhteistyötä. Hanke toimii 14 keskisuomalaisen kunnan alueella ja kuntakohtaisesti tehdään asukkaiden tarpeiden
pohjalta nousevia osallistumisen esteitä poistavia ja sosiaalista kanssakäymistä lisääviä kokeiluja. Hanke pyrkii vakiinnuttamaan ja levittämään hyväksi havaittuja yhteistyön ja osallistumisen muotoja sekä vahvistamaan järjestöjen asemaa hyvinvointia edistävinä kumppaneina koko maakunnassa.
Hankkeen toiminnalla halutaan tavoittaa yhdessä erityisesti niihin väestöryhmiin kuuluvia
asukkaita, joilla on muita suurempi riski kokea itsensä yksinäisiksi. Hankkeen toimenpiteiden kohteena ovat erityisesti ikäihmiset, juuri eläkkeelle jääneet kuntalaiset, leskeytyneet,
vähäosaiset lapsiperheet ja maahanmuuttajat sekä heidän keskuudessaan toimivat järjestöt
ja yhteisöt. Toiminnan punaisena lankana on aito asukaslähtöisyys ja yhdessä tekemisen
voima. Yksinäisyydestä ja osallisuuden esteistä toteutetaan selvitys Jämsän ja
Äänekosken alueella syksyn 2017 aikana.
Sirpa Pekkarisen työparina aloitti elokuussa Päivi Kaski. Hankkeen toimintaaika on kolme vuotta ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (aiemmin RAY) osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.
Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Tervetuloa mukaan kehittymään yhdessä kohti yhteisöllisempää maakuntaa!
Lisätietoja
Päivi Kaski, 040 526 2521 ja
Sirpa Pekkarinen, 040 653 7220
Lisää tapahtumia koskeverkko.fi
Facebook: Yhdessä ei olla yksin -hanke,
käy tykkäämässä!

Yhdessä ei olla yksin -hankkeen Sirpa ja Päivi
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Kirjaamisvalmennuksiin osallistunut
648 ammattilaista Keski-Suomessa
Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmennukset ovat edenneet valtakunnallisesti toiseen vaiheeseen, jossa koulutetaan kirjaamisvalmentajia sosiaalihuollon hoivapainotteisiin yksiköihin. Toisessa vaiheessa mukana on myös yksityisiä palveluntuottajia. Valmentajavalmennus on herättänyt paljon
kiinnostusta eri paikkakunnilla ja suuren
kysynnän vuoksi Jyväskylään perustettiin
vielä 2. vaiheen valmentajavalmennuksen
lisäryhmä, joka käynnistyi 11.10.2017.

Valtakunnallinen
Kansa-kouluhankesivusto
osoitteessa:
http://
www.socom.fi/
kansa-koulu/

Tähän mennessä Keski-Suomen alueelle on
valmistunut yhteensä 103 kirjaamisvalmentajaa, jotka kouluttavat parhaillaan kollegoitaan määrämuotoiseen kirjaamiseen. Kirjaamisvalmennusten järjestäminen on tärkeä
osa sosiaalihuollon valtakunnallisen asiakastiedon arkiston käyttöönottoon valmistautumista. Organisaatioiden omiin kirjaamisvalmennuksiin on osallistunut tähän mennessä yhteensä 648 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista eri puolilla KeskiSuomea (tilanne 16.10.2017).

Kirjaamisvalmentajista on muodostunut
maakunnallisia verkostoja, jotka kokoontuvat valmentajavalmennuksen jälkeen aluekoordinaattorin johdolla. Verkostot käsittelevät mm. kirjaamisen käytännöissä ilmenneitä kysymyksiä. Alkuvaiheessa verkostoissa on painottunut organisaatioiden valmennusten suunnittelu. Keski-Suomessa
kirjaamisvalmentajaverkosto on kokoontunut vielä toistaiseksi valmennusryhmittäin.
Jokaisesta maakunnallisesta verkostosta on
nimetty palvelutehtävittäin edustajia myös
valtakunnalliseen THL:n sosiaalihuollon
toiminta- ja tietomääritysten asiantuntijaverkostoon.
Kansa-koulu-jatkohanketta valmistellaan
parhaillaan ja sen rahoitus varmistunee
vuoden 2017 loppuun mennessä.
Lisätietoja
Riikka Rantanen, 040 501 1042
Aluekoordinaattori

Tutustu myös näihin linkkeihin:
Liitutaulu-blogissa kokemuksia mm. Jyväskylässä
alkuvuodesta järjestetystä 2. vaiheen
valmentajavalmennuksen pilottiryhmästä: http://www.socom.fi/kansa-koulu/liitutaulu/
Ajankohtaista Kansa-koulu-hankkeessa, mm. hankkeen pilottien loppuraportit: http://
www.socom.fi/ajankohtaista-kansa-koulu-hankkeessa/
Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta
sote-toimijoille 2017 -aluekiertueen materiaalit: http://www.socom.fi/kansa-koulu/
aluekierros2017/

Mikä Kansa-koulu-hanke?
Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee
sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. THL:n rahoittamassa hankkeessa
ovat mukana kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset, ja hankeaika on 1.8.2015–31.12.2017.
Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.
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PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä
yhdessä rakentamassa -hanke etenee
PRO SOS -hankkeessa eri puolilla Suomea on jatkettu kehittämistyötä kohti vaikuttavaa
sosiaalityötä. Keski-Suomen osahankkeessa painottuu monialainen yhteistyö, jota kehitetään kolmessa kunnassa. Asiakkaiden uudenlainen osallisuus palvelujen kehittämisessä on
käynnistynyt työllistämiseen liittyvässä kokeilussa, jonka etenemistä ja kokemuksia jäämme
mielenkiinnolla odottamaan. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tehtävien ja työkäytäntöjen,
asiakasprosessien ja yhteistyökäytäntöjen selkiyttäminen kaiken kaikkiaan nähdään tarpeelliseksi kehittämiskohteeksi.
Kehittämistyö pyritään nivomaan tiiviiksi osaksi arjen työtä, jotta se olisi hyödyllistä ja
uusia toimintakäytäntöjä voidaan luoda sinne, missä on tarve. Moniammatillisuus ja alaisuus ovat isoja haasteita arjen työssä, jota määrittävät tiukat aikataulut. Käytännön muutostahdin rytmi tulee ymmärtää, sillä muutoin kehittämistyö jää hanketoimijoiden huoneisiin ja tavoiteltavat toimintamallit arkiston kätköihin. Kun kehittämistyössä löydetään esimerkiksi yhteistyön
aukkokohtia tai päällekkäisiä asiakastyön prosesseja, pääsemme vaikuttamaan mahdolliseen ajan ”hukkakäyttöön”, jota tapahtuu, kun asiakkaan asioita hoidetaan eri palveluissa
toistamme tietämättä.
Yhteiskehittäminen, kehittäjäkumppanuus, kokemusasiantuntijuus, kokemusohjaajuus,
kehittäjäasiakkuus ovat käsitteitä, joiden ytimessä on asiakkaiden aito ja tasavertainen osallisuus palveluissa ja kehittämistyössä, painotukset ovat vain hieman erilaiset. KeskiSuomessa asiakkaan osallisuuden teemaan liittyvät kehittäjä-/kokemusasiakkaat, työntekijät, järjestötoimijat ja hankkeet ovat kokoontuneet yhdessä pohtimaan ja tutkimiaan, millaisia edistäviä/estäviä ilmiöitä asiakasosallisuuden käytännön toteutumiseen liittyy. Tätä
tullaan työstämään Maakunnallisessa osallisuusfoorumissa, jotta erilaisia asiakasosallisuuden
muotoja voitaisiin sisällyttää luontevaksi osaksi eri palveluja.
Sosiaalihuoltolaki linjaa asiakastyön prosessia mm. asiakkaan osallisuuden vahvistamisen,
omatyöntekijän ja asiakkaan tuen tarpeen mukaisten asiantuntijoiden yhteistyövelvoitteen
kautta. Käytännön työssä lain velvoitteet ja tuki eivät välttämättä ole yksiselitteisen helppoa soveltaa. Laki on ollut voimassa kohta kolme vuotta. Työntekijöiltä tulleena toiveena
on esitetty, että nyt olisi hyvä ajankohta peilata lain soveltamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä ja pulmakohtia. Kenelle sosiaalihuoltolain soveltaminen kuuluu? PRO SOS hankkeessa tullaan nostamaan sosiaalihuoltolain käytännön soveltamista entistä enemmän
esille. Aiheesta on suunnitteilla keväälle seminaaripäivä, josta tiedotetaan myöhemmin.
Maakunnallisia ja yhdenvertaisia palveluja pohditaan eri toimijoista koostuvissa työpajoissa. Niissä mallinnetaan esimerkiksi asiakaskuvausten avulla sosiaalihuoltoa mm. siitä näkökulmasta, mikä rakenne olisi asiakkaiden tuen tarpeiden näkökulmasta tarkoituksenmukaisinta. Mikä palvelu tulee olla lähellä asiakasta ja missä maakunnallinen rakenne vastaisi
paremmin asiakkaan tarpeisiin. Työpajat ovat avoimia kaikille asian kehittämisestä kiinnostuneille.
Lisätietoja
Marianne Kuorelahti, hankekoordinaattori, 040 157 7822
Sivi Talvensola, hanketyöntekijä (25 %), 0400 904 663
Tutustu myös Keski-Suomen PRO SOS –hankkeen kotisivuihin

Tutustu
valtakunnalliseen
PRO SOS –

hanketyöhön
osoitteessa:
www.prosos.fi
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Rakenteellisen sosiaalityön
välttämättömyys
Uudistettu sosiaalihuoltolaki toi näkyviin rakenteellisen sosiaalityön (7 §): on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu:
1)

sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista;

2)

tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen
kehittämiseksi;

3)

sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi kunnan muiden toimialojen
suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.

Jo aiemmin Anneli Pohjola (2011) määritteli rakenteellisen sosiaalityön osa-alueet hieman toisin:
•

Oikeudenmukaisuustyö: sosiaalisten oikeuksien edistäminen

•

Inkluusiotyö: kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen

•

Strategiatyö: hyvinvointipalveluiden ja sosiaalisen yhteiskuntapolitiikan edistäminen ja

•

Tietotyö: tiedon tuottaminen ja välittäminen.

Kuntia pyydettiin kuvaamaan sosiaaliasiamiehen vuoden 2016 selvitykseen tekemäänsä
rakenteellista sosiaalityötä, kertyneitä kokemuksia ja arvioimaan rakenteellisen sosiaalityön tulevaisuutta. Viisitoista kuntaa/kuntayhtymää ilmoitti tehneensä rakenteellista sosiaalityötä, vain kolmessa sitä ei ollut tehty - tai tunnistettu. Kokemukset olivat yleensä
myönteisiä.
Yleisintä oli paikallistason vaikuttamis- ja verkostotyö, sosiaalisten ongelmien näkyväksi
tekeminen, tiedon kokoaminen ja välittäminen päätöksentekoon sekä palvelujen kehittäminen. Oli tehty paikallislehtijuttuja kuntalaisten asemasta, otettu kantaa kuljetuspalveluiden järjestämiseen, toimeentulotuen Kela-siirtoon, asunnottomien asioihin sekä koottu paikallisia palveluja ja verkostoja kuten perhekeskusverkostoja, asiakasraateja ja romanityöryhmä. Paljon palveluja käyttäville suunniteltiin palvelumalli terveyspalvelujen kanssa, kehitettiin pakolaisten palvelurakenteita, tehdään hyvinvointikertomus, keskustellaan
kunnan keskushallinnon ja poliittisten päättäjien kanssa, jotta vaikeasti työllistyville saataisiin luotua parempia osallistumisen mahdollisuuksia ja laajennettua sosiaalisen kuntoutuksen välinevalikoimaa.
Sosiaalityöntekijät tarkastelevat kaavoitusta lasten, nuorten ja ikäihmisten tarpeista lähtien. He vaikuttavat asuntoasioihin, vuokratalojen isännöintiin, liikennejärjestelyihin sekä
koulu- ja nuorisotoimeen. Kun nuorten näpistelyn kaupoissa havaittiin lisääntyneen, kutsuttiin kauppiaat ja laajasti toimijoita saman pöydän ääreen miettimään yhteisötason keinoja. Sovittiin toimintatavat ja työnjako, ja paikallislehti uutisoi asian. Toinen verkosto
koottiin ratkomaan tyttöjen koulunkäyntiä vaikeuttavia tekijöitä ja käynnistettiin tyttöjen
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ryhmätoiminta.
Kuntakyselyssä tulevaisuuden näkymät olivat kahtalaisia: toisaalta rakenteellinen sosiaalityö nähdään tärkeänä ja vaikuttavana osana uutta rakennetta, mutta samalla pelätään,
että se jää paitsioon. Kuinka rakenteellinen sosiaalityö toteutuu eriytyneessä sosiaalityössä? Mitä se on aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, vammaispalveluissa, vanhussosiaalityössä, terveydenhuollossa, perheneuvolassa, perhepalveluissa, maahanmuuttajien palveluissa jne. Kuinka varmistetaan vaikuttavat rakenteellisen sosiaalityön toimintaedellytykset tuleviin Sote-rakenteisiin?
Rakenteellinen sosiaalityö on muutostyötä ja kehittämistä, kokemusten ja tiedon keräämistä, etenemistä yksityisestä yleiseen ja tiedon välittämistä tahoille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen. Painopiste olisi hyvä saada ongelmien ennakointiin ja ehkäisyyn. Yhtä lailla on tärkeää tukea asiakkaita valtaistumaan ja voimaantumaan toimimaan omissa
asioissaan. Sosiaalialan osaamiskeskukset toteuttavat rakenteellisen sosiaalityön tehtäviä
ja samoin sosiaaliasiamiehet toimiessaan asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuratessaan asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Rakenteellista sosiaalityötä tehdään ansiokkaasti monella saralla - yksin, yhdessä ja verkostoituneesti.
Mutta voimmeko tehdä sitä vielä enemmän, monipuolisemmin, tehokkaammin ja vaikuttavammin?
Lisätietoja
Eija Hiekka, 044 256 1080
kirjoittaja työskentelee sosiaaliasiamiehenä ja opiskelee sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa rakenteellista sosiaalityön koulutusohjelmassa

Lähteet:
Hiekka, Eija, Hänninen, Tanja & Talvensola, Sivi: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 42/2016
Pohjola, Anneli (2011) Rakenteellisen sosiaalityön aika. Teoksessa Pohjola, Anneli &
Särkelä, Riitta (toim.) Sosiaalisesti kestävä kehitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitto, 207–224.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Kuvat: Pixabay
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HAKU Tuotekehittäjän
erikoisammattitutkintoon oppisopimuksena
sote-kehittäjille meneillään
Tammikuussa 2018 alkavaan Keski-Suomen sote-kehittäjäkoulutukseen etsitään asiakastyön kehittämisestä kiinnostuneita sosiaali– ja terveydenhuollon
ammattilaisia eri puolilta maakuntaa. Hakuaika maksuttomaan koulutukseen
päättyy marraskuussa.
Koulutuksen käyneet työntekijät tukevat yhteistyössä esimiesten kanssa sote-uudistuksen
etenemistä kehittämällä prosesseja, toimintamalleja ja -kulttuuria työyksiköissään ja laajemmin eri verkostoissa.
Vuonna 2018 toteutettava koulutus koostuu lähiopetuspäivistä sekä työyhteisössä toteutettavasta kehittämisprosessista ja sen raportoinnista. Koulutusohjelma lähiopetuspäivineen tarkentuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Lisätietoa tutkinnon rakenteesta (pdf)
Nyt ensimmäistä kerta järjestettävään koulutukseen otetaan 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen Jyväskylän oppisopimuskeskukseen Krista Hanskille, p. 040 341 5191, krista.hanski@jao.fi
Koulutusta on suunniteltu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän kaupungin ja
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kosken yhteistyönä. Oppisopimusosiosta
vastaa Jyväskylän aikuisopisto.
Lisätietoja:
Marja Heikkilä, 0400 546 613, Koske
Anneli Kuusinen-Laukkala

050 319 8013
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ennakkotieto: Seminaari toimeentulotuen
Kela-siirron ja sosiaalityön kysymyksistä
10.1.2018
Keski-Suomen PRO SOS -hanke järjestää yhteistyössä Kelan ja Jyväskylän yliopiston
kanssa seminaaripäivän Kela-siirrosta. Perustoimeentulotuen siirtoa, sen vaikutuksia ja
kertyneitä kokemuksia tarkastellaan niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin tutkimuksenkin
näkökulmasta.
Ohjelma julkaistaan myöhemmin. Maksuton seminaari järjestetään Jyväskylässä.
Ilmoittautuminen osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/
C238E12DC8F340FA.par
TERVETULOA!
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Café Social –tilaisuuksissa
keskustellaan sosiaalihuollon
uudistuksista
Yhdessä asiakkaan kanssa? Tätä pohditaan lokakuun keskustelukahvilassa
Kosken PRO SOS -hankkeen järjestämät CAFE SOCIAL -keskustelutilaisuudet meneillään olevasta sosiaaliuudistuksesta jatkuvat. Seuraava kahvila järjestetään tiistaina 31.10.
klo 14–16 Kosken toimitiloissa. Keskustelun virittäjinä Sovatek-säätiön OK-hankkeesta
Birgitta Pekkanen ja kokemusasiantuntija sekä sosiaalityöntekijä Päivi Krook.
Ilmoittaudu täällä.
Varaa kevään kahvilat kalenteriisi:
Ke 24.1.2018 klo 14–16
Ke 21.3.2018 klo 14–16
Ke 25.4.2018 klo 14–16
Ke 23.5.2018 klo 14–16
Tutustu myös edellisten kahviloiden
materiaaleihin.
Tervetuloa keskustelemaan!

Kosken
Kuva: Pixabay

järjestämät
tilaisuudet ja
koulutukset näet

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön
päivät 31.1.-1.2.2018 Turussa
Teemalla ”Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa”
Ilmoittautuminen Turun Logomossa pidettäville päiville on alkanut!
Puhujina ovat mm. ministeri Annika Saarikko, professori Heikki Hiilamo, tutkija Jari
Ehrnroos ja muutosjohtaja Antti Parpo. Työpajoissa pureudutaan ajankohtaisiin aikuissosiaalityön kysymyksiin ja illalla on ohjelmassa After work –tilaisuus. Tapahtumaan ovat
tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 12.1.2018 mennessä tästä
linkistä!
Valtakunnalliset aikuissosiaalityönpäivät 2018 Facebookissa
Aikuissosiaalityönpäivien järjestäjänä Varsinais-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus yhteistyössä Turun kaupungin,
PRO SOS -hankkeen, Talentian ja Kansa-koulu-hankkeen
kanssa.

kotisivujen
tapahtumakalenterista.

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskus
osoite
matarankatu 4, 1. krs
40100 jyväskylä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava
ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Kosken työyhteisö muodostuu
osaamiskeskuksen henkilöstön lisäksi eri hankkeiden ja organisaatioiden kehittäjistä.
Koske on yksi maamme yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Sosiaalialan osaa-

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@koske.fi

miskeskusten lainmukaiset tehtävät ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja
erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito koulutuksen, käytännön ja tutkimuksen
välillä.

YHTEYSTIEDOT:
Löydät meidät myös:
koskeverkko.fi

Anna
palautetta
tiedotteesta!

Marja Heikkilä, johtaja, 0400 546 613
Sivi Talvensola, suunnittelija, 0400 904 663
Eija Hiekka, sosiaaliasiamies, 044 265 1080
Tanja Hänninen, kiertävä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä, 044 265 1064
Tuula-Leena Raiski, koulutussuunnittelija/Osaamisen kehittäminen rahapelihaittojen ehkäisyssä
ja hoidossa, 040 502 9300
Marianne Kuorelahti, hankekoordinaattori, PRO SOS -hanke, 040 157 7822
Riikka Rantanen, aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke, 040 501 1042
Päivi Kaski, projektikehittäjä, Yhdessä ei olla yksin -hanke, 040 526 2521
Sirpa Pekkarinen, projektipäällikkö, Yhdessä ei olla yksin -hanke, 040 653 7220

Tulevia tapahtumia
Lokakuu
27.10. Kivijärven Ilon Päivä
31.10. Toimijuus, osallisuus ja ryhmät -koulutus
31.10. Café Social -keskustelukahvila

Marraskuu
1.11. Velkamessut
2.11. Joutsan nuorten leffailta
6.11. Neuvokkaat naiset -ohjaajakoulutus
6.11. Kotimaani ompi Suomi -työpaja
7.11. HILJA-työryhmän palaveri
8.11. Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennus
9.11. Keski-Suomen SOTE-johdon työkokous
20.11. Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä
22.11. Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennus
23.11. Monikulttuurisuus asiakastyössä
23.11. Haukkalan säätiön viides asiantuntijafoorumi
23.11. Keskustelutilaisuus maahanmuuttajien yksinäisyydestä
27.11. Neuvokkaat naiset -ohjaajakoulutus

Missähän mun pitikään
olla? Onneksi voin tarkistaa asian Koskeverkon
tapahtumakalenterista!

Kuva: Apelliviesti/Helena Koljonen

