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Yhteinen unelma yhteisöllisyydestä 

Me aikuissosiaalityön ammattilaiset ja palveluiden käyttäjät eri 
puolilta Suomea unelmoimme yhteisöllisestä sosiaalityöstä, jossa 
työntekijät jalkautuisivat toimistoista sinne, missä ihmiset ovat.  

Haluamme myös aitoa kohtaamista työntekijöiden ja 
palveluiden käyttäjien välille ja mahdollisuuden ratkaista 
ongelmia ennen kuin ne kärjistyvät  sekä tehdä työtämme 
luovasti ja uusia kumppaneita hakien.    
 

Suomikaan ei ole lintukoto. Yhteisöllisyyden lisäämisellä ja 
ihmisten merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamisella  
haluamme tehdä Suomesta meidän kaikkien yhteisen 
yhteiskunnan. Haluamme, että jokaisella on paikkansa, 
tehtävänsä ja arvonsa.    



Aikaa ja kohtaamista  
asiakkaan kunnioittamista 

selkeitä palveluja 



Asiakkaat ja asukkaat haluaisivat 

”Sosiaalityön palveluja myös vanhoille 
asiakkaille, ei vaan kierrättämistä luukulta 
toiselle” 

 

”Turha byrokratia pois” 
 

”Kriittisessä tilanteessa viranomainen 
asiakkaan, ei järjestelmän puolella” 



Asiakkaat ja asukkaat haluaisivat 

”Palvelualttiutta; minäkin olen toistaiseksi 
heidän palkanmaksajansa” 
 
”Aikaa ihmiselle ja kohtaamiselle, 
henkilökohtaisia tapaamisia, avoimuutta ja 
yksilöllistä palvelua” 
 
”Sosiaalityöntekijällä viimeisintä tietoa 
yhteiskunnan muutoksista ja niiden 
vaikutuksista asiakkaan elämään” 
 
 



Työntekijät toivovat…. 
Työntekijät toivovat…. 

”Aikaa asiakkaille, kohtaamista, 
dialogisuutta ja ihmisiin 
luottamista” 



Työntekijät toivovat 

”Laadukasta, pitkäjänteistä ja 
kokonaisvaltaista työskentelyä” 
  
”Matalan kynnyksen palveluita yhden 
luukun periaatteella, turvataan 
asiakaskontaktit myös livenä” 
 
”Riittävästi resursseja ja mahdollisuus tehdä 
sitä työtä, mihin on kouluttautunut” 
 

 



Työntekijät toivovat 
”Kunnioittavaa ja myötätuntoista palvelua, 
muistetaan että asiakkaat ovat ihmisiä. 
Jätetään syrjäytymisen käsite pois 
asiakastyöstä.” 
 

”Työntekoa ihminen edellä, ei byrokratiaan 
turvaten tai sitä peläten; ettei tarvitsisi olla 
lakimies selvitäkseen työstä.” 



Toimistoista ihmisten keskelle 
 ja yhteistyön verkot vesille 



Asiakkaat ja asukkaat haluaisivat… 

”Työntekijät jalkautuisivat kuntalaisten 
keskuuteen, sosiaalipalvelut helpommin saataville, 
turha byrokratia pois” 
 

”Asukastalot säilytettävä (atk-apu, taideryhmät, 
käsityökerhot, tiloja yhteisille tapahtumille ja 
omatoimiselle harrastamiselle)” 
 

”Lisää tapaamispaikkoja kantaväestölle ja 
maahanmuuttajille” 

 



Työntekijät toivovat…. 

”Ulos toimistoista, iPadi ja läppäri laukkuun ja 
ihmisten pariin. Yhteisösosiaalityön avulla 
myös sosiaalityön arvostus voisi nousta. ” 
 

”Tehtäisiin sosiaalityötä ihmisten omissa 
ympäristöissä ”Kylän oma sossu” -ajatuksella” 
 

”Kansalaistalot uudelleen käyttöön koko 
Suomessa!” 

 



Työntekijät toivovat…. 

”Palataan takaisin aluetyöskentelyyn, näin 
yhdyskuntatyöskentely sekä 
moniammatillisen ja -alaisen osaamisen 
hyödyntäminen onnistuu parhaiten” 
 

”Yhteistyötä kunnan peruspalveluiden ja 
järjestöjen kanssa” 

 



Tulipalojen sammutuksesta 
 varhaiseen tukeen 



Asiakkaat ja asukkaat haluaisivat 

”Pitkäaikaisesti sairaan, kuitenkin ainakin 
osapäivätyössä vielä käyvän yksin elävän 
ihmisen tukeminen” 
 
”Apua köyhyysrajalla kamppaileville, jotka 
eivät vielä saa toimeentulotukea” 
 
”Saattaja-apua, että pääsisi omaisten 
haudalle jouluna” 

 



Työntekijät toivovat 
 

”Korjaavan ja hoitavan työotteen 
rinnalle on tuotava todellinen 
ehkäisevä työote, proaktiivinen 
toiminta” 
 
”Sosiaalityö yleispalveluksi, tämä 
vähentäisi leimautumista” 
 
 



Vertaisuudessa on voimaa! 



Työntekijät toivovat 
Ryhmien käyttämistä ja vertaistuen 
kehittämistä; tarvitsemme toisiamme ja 
yhdessä ajateltuna moni ikävä asiakin voi 
näyttää valoisammalta. 

Asiakkaat ja asukkaat haluaisivat 
Vertaistukea (esim. kokemusasiantuntijoiden 
käyttö) - Olla asiakkaan mukana vastaanotolla - 
Tukihenkilö (puhelin) – Vertaisohjaaja  - 
Kokemusyksikkö 



Viestitään selkeästi, kattavasti 
 ja kannustavasti 



Asiakkaat ja asukkaat haluaisivat… 

”Infopisteen ja selkeää tietoa 
asumispalveluista, ruuanjakelusta, 
diakoniatyöstä, palveluiden järjestäjistä, 
vertaistoiminnasta…” 

 

”Palveluiden selkeyttämistä ja tietoa 
odottamattomista ongelmista (esim. kuinka saa 
hankittua uudet silmälasit)” 



Työntekijät toivovat 

”Selkokielisiä päätöksiä”  

”Asiakasta kannustavaa viestintää” 

”Tietotekniikan hyödyntämistä 
viestinnässä” 

 



Sosiaalityö on 
yhteiskunnallista 
vaikuttamista 



 
 

Työntekijät toivovat 
”Unelmassani sosiaalityö on yhteiskunnallista 
ja rakenteellista vaikuttamistyötä - yksilöllinen 
on aina poliittista!”  
 
”Tehdään tiivistä yhteistyötä päättäjien kanssa” 

 

Asiakkaat ja asukkaat haluaisivat 
”Lakia kirjoitettaisiin ihmisiä eikä valtiovaltaa 
varten” 



Työntekijät toivovat myös  

”Tietoa sosiaalityön ilmiöistä ja vaikuttavuudesta” 

 

”Työntekijöillä ja palveluiden käyttäjillä olisi 

mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön ja 
päätöksen tekoon.” 

 

”Arvostusta johdolta: kohtuulliset asiakasmäärät ja 
mahdollisuus työn kehittämiseen ja 
kouluttautumiseen.” 

 

 



Valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien 2015 
osallistujat  ja sosiaalipalveluiden käyttäjät  

 
www.aikuissosiaalityo.fi/unelmaaikuissosiaalityosta 




