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Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö ja SOSKU-hanke

• Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut; sosiaalityö ja sosiaaliohjaus aluejakoon 

perustuvaa

– 10 sosiaalityöntekijää, 8 sosiaaliohjaajaa, alkuarviointitiimissä 1 sos.tt ja 2 sos.ohj.

• SOSKU – valtakunnallinen, THL:n koordinoima, ESR-rahoitteinen, sosiaalisen 

kuntoutuksen kehittämishanke (2015 – 2018 / Jyväskylän jatkoaika 1.4. - 31.8.2018)

– Muut osahankkeet; 8 kuntaa, sekä Metropolia-ammattikorkeakoulu, Diakonia-

ammattikorkeakoulu ja Kuntoutussäätiö, joiden osahankkeet tukevat muita tutkimuksella ja 

koulutuksella

• Jyväskylän osahanke sijoittuu aikuissosiaalityöhön ja kuntouttaviin palveluihin

• työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen (ESR, 

TL 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta)

• hankkeessa kehitetään valtakunnallisia sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja –

Jyväskylässä sosiaalisen kuntoutuksen toimijaverkostolle yhteinen käsitys sosiaalisen 

kuntoutuksen sisällön määrittelystä, merkityksestä ja roolista palveluiden 

kokonaisuudessa

• sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön parantaminen, ns. paljon palveluja käyttävät 

asiakkaat

• uudet asiakaslähtöiset toimintamallit, kehittäjäasiakastoiminnan vakiinnuttaminen

• sosiaalihuoltolain asettamaan velvoitteeseen sosiaalisen kuntoutuksen 

järjestämisestä kyetään vastaamaan
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Jyväskylä Sosku-hankkeen resurssit ja keskeiset 

yhteistyötahot

• Asiakaslähtöisen sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen osana 

perusasiakastyötä – koko aikuissosiaalityön henkilöstö mukana 

kehittämistyössä

• Projektipäällikkö,  kehittäjäsosiaalityöntekijä ja kehittäjäsosiaaliohjaaja

• Hanketyöntekijät toteuttavat asiakastyötä aikuissosiaalityön sosiaalisen 

kuntoutuksen asiakkaiden kanssa

• Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE, Jyväskylän 

Katulähetys ry, Sovatek-säätiö, Rikosseuraamuslaitos, Jyväskylän yliopisto, 

JAMK, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, JYTE-terveystoimi, 

Hyvinvointikioski-hanke, Suvanto ry sekä  Aune- ja Rainer-hankkeet

• Sosku-hankeverkosto, THL, DIAK, Kuntoutussäätiö

• Keski-Suomen Sote2020 / sote-integraatio, maakunnallinen 

osallisuuden foorumi, maakunnallinen aikuissosiaalityön työryhmä

• muut hanke- ja yhteistyökumppanit
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Asiakkaat mukaan kehittäjäkumppaneiksi – yhdessä 

yhteiskehittämään

• Miten aikuissosiaalityön palveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa 

vastataan asiakkaiden tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla? Mitä ja 

miten pitää kehittää?

•  kutsuttiin asiakkaita ammattilaisten kehittäjäkumppaneiksi, monin eri 

tavoin (mobiilikyselyn ja aikuissosiaalityön työntekijöiden avulla, tiedotteilla, 

tapahtumissa jne)

• Toimintamallin luominen alkoi yhteiskehittämistilaisuuksilla, joissa kuultiin 

asiakkaiden näkemyksiä, tarpeita ja ideoita

– Myös aikuissosiaalityön henkilöstö mukana näissä; tasavertaisuus, kaikkien ideat 

yhtä tarpeellisia

• Asiakkaiden ja ammattilaisten esiin nostamista kehittämistarpeista erottui 

ensin muutama teema, joiden työstämistä jatkettiin pienryhmissä

– 1) tiedotus, sosiaalisen median hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

– 2) ryhmätoimintojen kehittäminen

– 3) yksilötyöskentelyn menetelmät aikuissosiaalityön palveluissa

– 4) kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön

kehittäminen
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Yhteiskehittämisen mallin luominen

• 2017 alkaen siirryttiin pienryhmätyöskentelystä laajempiin 

yhteiskehittämistilaisuuksiin, joissa voidaan käsitellä kaikkia kehittämisen 

osa-alueita

• Henkilöstöllä(kin) ollut kenties jo kauan haaveita, hyviä ideoita – Sosku-

hanke mahdollistaa kokeilukulttuurin, aloittaa toimintaa

• Mukaan haluttiin laaja toimijaverkosto, jotta pystytään levittämään 

osallisuutta edistäviä toimintamalleja ja –sosiaalista kuntoutusta, sekä 

omassa kaupungissa että maakunnassa, yli sektorirajojen

– Molemminpuolinen kiinnostus myös uudenlaisten, aikuissosiaalityössä  

vähemmän perinteisten kumppanuuksien kanssa; urheiluseurat, kunnan kulttuuri-

ja liikuntatoimi jne.

• Kehittäjäasiakkaaksi voi tulla kuka vain täysi-ikäinen jyväskyläläinen; ei 

koulutuksia, haastatteluja, karsintaa – arvostetaan

kokemustietoa yhtä lailla ammattilaistiedon kanssa

• luotiin ja otettiin käyttöön uusi, osallisuutta tukeva, asiakaslähtöinen 

toimintamalli; yhteiskehittäminen
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Yhteiskehittämisen tuloksia

• Ryhmätoimintoja käynnistettiin (Yksinäisyys-ryhmä, palstaviljelyryhmä)

• Tapahtumat (Halaa Sossua –tempaukset, sosiaaliaseman avoimet ovet, 

joululaulu- ja ystävänpäivätilaisuudet, JYPin vieraana, Kirin kesäkausi 2016 

jne)

• Aikuissosiaalityön asiakasraati koottiin ja sen toiminta käynnistettiin

• Uuden asiakkaan tilanteen alkuarvioinnin prosessin mallinnus

• Asiakastarinat muotoutuivat näytelmäksi ja keskustelutilaisuudeksi – ”Ilman 

sua ei oo mua” esitys 22.5.2018 Jyväskylän kaupunginteatterilla

• Tiedottaminen aikuissosiaalityön palveluista, kynnyksen 

madaltaminen avun hakemiseen;

– Aikuissosiaalityön Facebook-sivut avattiin (myöh. myös Instagram)

– Aikuissosiaalityössä chat-palvelun pilotointi aloitettiin joulukuussa 

2016

– Aikuissosiaalityön uutiskirjeen julkaisu aloitettiin
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Hyvis

• Hyvis-palvelu käytössä aikuissosiaalityössä, mahdollistaa 

tietoturvallisen viestinvälityksen, lähinnä asiakirjojen lähettäminen –

toimeentulotukityö (täydentävä ja ehkäisevä)

• Asiakkaiden puolelta kuultu jo kauan toive sähköiseen 

toimeentulotuen hakemiseen - Kelan toteutus

• Ennen Hyvistä myös muita palveluita / tuotteita

• Aluetyössä Hyvis edelleen lähinnä toimeentulotukityön välineenä, ei 

niinkään (vielä?) psykososiaalisessa työssä asiakkaiden ja 

ammattilaisten välillä, eli sosiaalityön työvälineenä

• Asiakasopastus / alkuarviointi hallinnoi, tulostaa hakemukset ja 

välittää ne joko etuuskäsittelyyn tai harkintaa vaativassa asiassa 

sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle
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Chat-palvelu

• Idea noussut esiin yhteiskehittämisessä; liittyy ja liittyi siihen, miten

– 1) yhteydenotto, asiointi ja avun hakeminen aikuissosiaalityöstä 

tehtäisiin mahdollisimman vaivattomaksi asiakkaille, miten 

madallettaisiin kynnystä ja levitettäisiin tietoisuutta laadukkaista 

palveluistamme, sekä

– 2) asiakkaita palveltaisi mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin

• erityisesti perustoimeentulotuen Kela-siirron yhteydessä, kun 

vuodenvaihteessa 2016 – 2017 odotettavissa oli epätietoisuutta ja 

runsasta asiointia sosiaaliasemalla

• Pilotointi aloitettiin joulukuussa 2016 – juurtunut täysin osaksi 

perustyötä

• Koko aikuissosiaalityön henkilöstö mukaan kokeiluun, chatista tuli 

työtehtävä samoin kuin esimerkiksi perinteiset soittoajat 

sosiaalityössä

• Konsultaatiota saatu kaupungin perusopetus-

ja varhaiskasvatuspalveluista
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Chat-palvelu

• Palvelun pilotointi ja siitä tiedottaminen – yhdenmukainen linja, kätevyys, 

tarpeenmukaisuus, helposti viestittävä. Ketterä kokeilu, pienet joustot ja 

muutokset tarpeiden mukaan

• Palveluajoiksi vakiintui arkipäivät klo 10 – 14

– Nopeasti havaittiin, että tarve palvelulle oli suurin aamupäivällä

• Chat-ruutu avautuu, kun asiakas tulee Jyväskylän kaupungin 

aikuissosiaalityön nettisivuille

• Yleistä ohjausta ja neuvontaa

• Henkilökohtaisia, tunnistautumista ja vahvaa tietosuojaa vaativia asioita ei 

käsitellä, esim. päätöksiä ei käydä läpi, henkilötietoja ei kysytä – jokaisen 

ruudun päällä tieto tästä asiakkaalle

• Tähän mennessä ollut noin 1020 keskustelua

• Aiheet laidasta laitaan sosiaalityön ja yleensä sosiaalipalveluiden piiristä

• Edelleen koko henkilöstö toteuttaa, päivystysvuoroin

• Koulutus, ohjaus, yhteiset pelisäännöt, tuki, ongelmatilanteisiin 

varautuminen

• Saatu runsaasti hyvää palautetta niin asiakkailta

kuin yhteistyökumppaneilta
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Ajatuksia chat-palvelusta

• Viestintää ja asiakaspalvelua, samoin kuin puhelimitse

• Kuitenkin huomioitava jotkin kirjoittamalla tapahtuvan 

viestinnän erityispiirteet

• Yksi osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen muoto & 

foorumi

• Chatti ei ole kaikille asiakkaille mieluisin palvelumuoto, eikä se 

ole sitä kaikille työntekijöillekään. Vaihtoehtoja oltava laajasti!

• Tulevaisuudessa tutkittava, miten voitaisiin tietoturvallisesti 

käyttää sosiaalityön työvälineenä yksilö- tai pienryhmätyössä

• Kannustan kokeilemaan rohkeasti – oikeastaan vain 

positiivista sanottavaa!
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Kiitos mielenkiinnostanne – saa kysyä!

Kaisa Kohvakka

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

SOSKU-hanke, Jyväskylän osahanke

Jyväskylän kaupunki, aikuissosiaalityö ja

kuntouttavat palvelut

kaisa.kohvakka@jkl.fi

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelu

t/sosiaalinen_kuntoutus

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku

https://www.facebook.com/jyvaskylanaikuissosiaalityo/
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