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Joulukuinen tervehdys OSMOhankkeesta
Onko muilla sellainen fiilis, että syksy vain hurahti ohi? Juurihan ihmiset palasivat
kesälomilta, ja nyt joulu on jo ihan nurkan takana.
Syksy näyttäisi olleen työntäyteinen joka puolella maakuntaa, niin myös hankkeessa.
Sosiaalisen kuntoutuksen työpaja kokoontui syksyn aikana kolme kertaa, ja nyt työ
on siinä vaiheessa, että ensimmäinen versio sosiaalisen kuntoutuksen
maakunnallisesta palvelukuvauksesta esitellään johtaville sosiaalityöntekijöille vielä
ennen joulua. Kokoontumiset ovat tuottaneet siis hyvin materiaalia, hienoa!
Marraskuussa OSMO-hanke oli mukana järjestämässä Aikuissosiaalityönklubia ja
Osallisuuden Areenat -seminaaria, joista voit lukea uutiskirjeestä tarkemmin.
Näin Osallisuuden Areenat -seminaarin jälkimainingeissa voisin kertoa vähän
enemmän siitä, miltä OSMO-hankkeen sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus
näyttää hanketyöntekijän silmin. Kenellekään ei tule varmasti yllätyksenä, että
yksilövalmennusasiakkaiden tilanteet ovat mutkikkaita ja pitkään jatkuneita, jolloin
niiden ratkomiseenkin kuluu aikaa. Tasavertainen kohtaaminen, avoin vuorovaikutus
ja luottamussuhteen syntyminen ovat keskeisiä asioita toimivan asiakassuhteen
syntymiselle, eikä sitä luoda ihan hetkessä. Romahdukset ja retkahdukset ovat osa
kuntoutumisprosessia, ja ne täytyy työntekijän osata ottaa vastaan. Etäisyydet
maakunnassa ovat pitkiä, joten tien päällä kuluu aikaa, kun lähdet hoitamaan
asiakkaan kanssa virastoasioita tai teet kotikäyntejä. Ajan antaminen asiakkaalle
näyttelee siis suurta roolia sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksessa, ja tämä
täytyy ottaa huomioon, kun lähdetään miettimään, miten palveluun resurssoidaan
jatkossa.
OSMO-tiimin puolesta Minna

Paukahros
aikuissosiaalityönklubilta
Marraskuun ensimmäisenä päivänä tapasimme
aikuissosiaalityön klubilla. Iltapäivän aloitti Jutta
Paavola kertoen terveiset maakunnallistuvan
aikuissosiaalityön verkostosta. Verkoston
tavoitteena on tukea ja vahvistaa maakunnallisen
aikuissosiaalityön kehittymistä.
Kehittämisverkoston sivuilla kannattaa vierailla
(linkki sivun alalaidassa) ja tutustua samalla
tapaamisten materiaaleihin. Homma vaatii
hieman scrollailua ja klikkailua, mutta
mielenkiintoista materiaalia löytyy monipuolisesti
aina aikuissosiaalityön visiosta maakunnallistuvan
työn kautta aikuissosiaalityön brändäykseen.
Anne Timo esitteli meille opinnäytetyönsä tuloksia
ja näin johdatteli meidät sosiaalisen kuntoutuksen
jäsentämisen pariin. Etelä-Pohjanmaalla
sosiaalinen kuntoutus nähtiin intensiivisenä ja
tehostettuna sosiaalipalveluna, joka pitää
sisällään yksilöohjausta ja yhteisöllistä toimintaa.
Käsitteenä sosiaalinen kuntoutus nähdään
jäsentymättömänä ja vaikeasti hahmotettavana
kokonaisuutena. Sosiaalisen kuntoutuksen
kehittämisen osalta Anne mainitsi muun muassa
sosiaalisen kuntoutuksen palveluprosessin
kuvaamisen. Annen työhön pääset tutustumaan
tarkemmin sivun alalaidassa olevasta linkistä.
OSMO -hankkeen toteuttaman sosiaalisen
kuntoutuksen kuntakyselyn mukaan selkeää
yhteistä näkemystä ja yhteisiä käytäntöjä ei EteläPohjanmaan maakunnassa sosiaalisen
kuntoutuksen osalta ole. Osmossa olemme
tarttuneet tähän haasteeseen. Sosiaalisen
kuntoutuksen työpajassa pohditaan aihetta
yhdessä ja valmistellaan aiheesta maakunnallista
prosessikuvausta. Etelä-Pohjanmaalla toteutetun
kuntakyselyn tulokset löydät piakkoin OSMO hankkeen sivuilta ja maakunnallisen mallinnuksen
tullee olla valmis kesällä 2019.

Pohjanmaalla on jo kuvattu sosiaalisen
kuntoutuksen palveluprosessia. Heli Huhta
ProSOS -hankkeesta toi mukanaan tuulahduksen
Pohjanmaalla tehdystä kehittämistyöstä. Hän
esitteli meille Pohjanmaan näkemystä sosiaalisen
kuntoutuksen käsitteestä sekä palveluprosessista
aina asiakaskriteereistä palvelutarpeenarviointiin.
Heli kuvasi sosiaalista kuntoutusta muun muassa
lähityönä, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja
vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja
osaamisen yhdistämistä asiakkaan hyödyksi.
Merja Paulasaari esitteli valmisteilla olevan
opinnäytetyönsä pojalta asiakkaiden näkemyksiä
ja kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen
sisällöstä, vaikutuksista ja keskeisistä
elementeistä. Tutkimukseen osallistuneet
asiakkaat kokivat keskeisimpinä elementteinä
asiakaslähtöisyyden, vapaaehtoisuuden,
toiminnan pitkäjänteisyyden ja pysyvyyden sekä
tavoitteellisuuden. Työntekijältä odotettiin
ammatillista osaamista ja laaja-alaista tietoa,
mutta myös vuorovaikutusosaamista ja johdollisia
taitoja.
Lopuksi kuulimme kokemusasiantuntijoista
koostuvan paneelin mielipiteitä ja kokemuksia
asiakkaan kohtaamisesta palveluissa.
Merkityksellisenä koettiin esimerkiksi se, että
työntekijä oli uskonut asiakkaan mahdollisuuksiin
silloin, kun asiakas ei itse vielä tehnyt niin.
Huolestuttavaa oli kokemus siitä, että apua
saadaan paremmin vasta sitten, kun on
työkykyinen. Työssämme meidän kannattaisi
käyttää aiempaa enemmän vertaisten apua. Esille
nostettiin muun muassa kokemus siitä, että
vertaisen kanssa keskusteltaessa asiakas tietää
toisen ymmärtävän, mistä hän puhuu. Asioita ei
tarvitse selitellä samoin kuin työntekijälle.

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto
Anne Timo: Sosiaalinen kuntoutus
-sosiaalisen kuntotuksen jäsentäminen

Osallisuuden Areenat -seminaari
29.11.2018 - asiantuntijaluentoja
OSMO-, Järjestö 2.0-, PRO SOS- ja Yhteinen
keittiö -hanke järjestivät yhteistyössä Osallisuuden
Areenat -seminaarin 29.11.2018. Päivän
seminaarin esitykset löytyvät hankkeiden sivuilta.
Päivän avajaisiksi Miika Kataja haastoi kuulijat
pohtimaan missä osallisuus voi toteutua ja kenen
ehdoilla. Katajan mukaan osallisena voi olla monin
eri tavoin ja monella tasolla esimerkiksi omissa
päivittäisissä verkostoissa ja lähiyhteisöissä,
olemalla mukana työelämässä, asiakkaan äänenä
palvelujärjestelmässä tai demokraattisen
päätöksenteon vaikuttajana.
Aila-Leena Matthies puhui osallisuuden
lupauksesta ja petoksesta. Osallisuuden
lupauksen toteutuessa täysivaltainen kansalainen
tulee kuulluksi, saa osallistua ja olla mukana.
Palvelujärjestelmän asettamat velvoitteet, kontrolli
ja ihmisten kohteistaminen ja osallistaminen
hallinnan välineenä puolestaan luovat
kokemuksen osallistumisen petoksesta. Matthiesin
mukaan uudenlaisessa osallisuudessa ja
oikeudenmukaisuudessa tulisi olla kyse jokaisen
ihmisen mahdollisuuksista saavuttaa arvostusta ja
kunnioitusta omalla toiminnallaan. Osallisuutta voi
toteuttaa monin tavoin keskittymällä itselle
tärkeisiin asioihin, arjen toiminnassa ja tekemällä
hyvää omissa lähiyhteisöissä.
Tanja Hirschovits-Gerz esitteli asiakkaiden
osallistumisen toimintamallin, joka on tehty
alueellisen kehittämistyön tueksi Palvelut
asiakaslähtöisiksi kärkihankkeen osahankkeessa. Toimintamallissa kuvataan, miten
asiakkaat otetaan mukaan tasavertaisina
kumppaneina palveluiden suunnitteluun,
tuottamiseen ja kehittämiseen sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Hankkeessa oli viisi
maakunnallista toimijaa eri puolilla Suomea, EteläPohjanmaalla hanketta toteutettiin Arvokas tietohankkeen toimesta. Hirschovits-Gerzin esitys
herätti keskustelua siitä, että järjestöiltä odotetaan
paljon, mutta toiminta edellyttää taloudellisia
resursseja sekä tekijöitä vapaaehtoistyöhön.

Järjestöjen tulevaisuuden toiminnan avaintekijöitä
voivat olla järjestöjen lyöttäytyminen yhteen,
uusien toimintamuotojen, kuten pop uptapahtumien järjestäminen sekä ihmisten
kohtaaminen siellä missä ihmiset ovat.
Minna Laitila kertoi Etelä-Pohjanmaan
maakunnan osallisuusvalmistelusta. Laitilan
mukaan maakuntalaki-luonnoksessa korostetaan
asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa
ja osallistua maakunnan toimintaan. Asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
konkreettinen, käytännön osallistumista tukevien
keinojen suunnittelu jää pitkälti maakunnan
itsensä päätettäväksi. Vaikka valmistelua
tehdään monella eri tasolla, on asukkaan joskus
hankalaa löytää tietoa asioista. Voidaan myös
pohtia miten asukkaat pääsevät aidosti
osallistumaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Etelä-Pohjanmaalla osallisuuden keinot ja muodot
toteutuvat eri tavoin eri puolilla maakuntaa.
Toimintaosallisuus toteutuu hyvin, onhan pitkä
kökkäperinnekin jo osoitus siitä, mutta mikä on
sen tulevaisuus? Laitilan mukaan on hyvä pohtia
mitä toimivia tai uusia osallisuuskeinoja tarvitaan
valmistelutyössä ja mitä tulevissa osallisuuden
rakenteissa maakunnassa. Laitila kannusti myös
pohtimaan millaisia osallisuuden toimia voitaisiin
käynnistää saman tien.
Jouko Karjalainen ja Arja Tyynelä toivat
osallisuuteen näkökulman köyhyyden kautta.
Karjalainen puhui eriarvoistumisen rajusta
kasvusta Suomessa ja esitteli suomalaista
köyhyyskeskustelua sekä tilastoja köyhyydestä
1960-luvulta alkaen. Arja Tyynelä esitteli
3K-verkoston, eli Köyhän ääni kuuluviin
maakunnissa -hanketta, jonka tavoitteena on
synnyttää keskustelua köyhyydestä, tuoda
konkreettisia ehdotuksia köyhyyden
vähentämiseksi sekä luoda uusia, alueellisia 3Kverkostoja

Osallisuuden Areenat -seminaari
29.11.2018 - osallisuuden
käytäntöjä Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaan osallisuuden käytäntöjä oli
esillä eri hankkeiden kautta. Julia Sillanpää kertoi
Yhteisen keittiön toiminnasta ja Ähtärin yhteisen
keittiön toimintaa esittelivät Kirsi Hirvilampi ja Arja
Ollikainen. Yhteisen keittiön perusajatuksia ovat
kokonaisvaltainen kohtaaminen, tekeminen,
tuleminen ja osallistuminen. Jokainen on
tervetullut omana itsenään. Hankkeen aikana on
syntynyt paljon uutta tekemistä: yhteisten
kerhotilojen hyödyntämistä, yhteisiä peli-iltoja,
yhteinen hävikki-iltapala, yhteinen jääkaappi sekä
yhteisen palvelupäivän toteuttaminen.
Marja-Liisa Saariaho toi yhteiskehittämisen
näkökulman osallisuuteen esittelemällä PRO
SOS-hankken asiakasneuvonpidon ryhmiä
asiakkaiden ja työntekijöiden kokemina.
Palveluita kehitetään vaiheittain
käyttäjälähtöisesti ja asiakkaan äänen kuuluville
saaminen on keskeistä. Asiakkaat olivat kokeneet
tärkeänä omiin asioihin vaikuttamisen
mahdollisuuden sekä kokemuksen siitä, että
kuuluu johonkin ja tulee kuulluksi.

OSMO-hanke oli koonnut postereihin tietoa
asiakasraadeista ja
kokemusasiantuntijatoiminnasta EteläPohjanmaalla aikuissosiaalityössä. Lisäksi Minna
Männikkö ja Sami Alanko kertoivat tulevasta
nuorten sosiaalisen kuntoutuksen pilottiryhmästä,
jossa työparina toimivat kokemusasiantuntija ja
työntekijä.
Tuula Peltoniemi pohti seminaarin
päätössanoissa osallisuuden toteutumisen
edellyttävän toimintakulttuurin muutosta, jossa
ennen kaikkea tiedostetaan, eli tunnistetaan ja
tunnustetaan, mahdollisuus uudenlaiselle
osallisuudelle. Osallisuus tapahtuu ja toteutuu
ammattilaisen ja palvelua käyttävän asiakkaan
välillä

Osallisuuden Areenat -seminaarin materiaali
Osmo-hankkeen sivuilla

"Asiakasosallisuuden rakenteet ja
käytännöt Etelä-Pohjanmaalla
aikuissosiaalityössä" -raportti on
valmistunut

Paremmin asiakkaiden tarpeita
vastaavia palveluita

Kokemusasiantuntijat kehittäjänä
ja tukihenkilönä

OSMO-hanke selvitti asiakasosallisuuden
rakenteita ja käytäntöjä aikuissosiaalityössä
Etelä-Pohjanmaalla. Näkökulmaksi valikoitui
asiakasosallisuuden korkea aste (Leeman &
Hämäläinen, 2016) eli selvitimme, minkälaisia
käytäntöjä maakunnan aikuissosiaalityössä on
asiakkaiden osallistumiseen palvelujen
kehittämisessä. Tausta-ajatuksena on, että
asiakasosallisuutta edistämällä palveluiden laatu,
toimivuus ja tehokkuus parantuvat ja sosiaalinen
osallisuus lisääntyy (Leeman, Kuusio &
Hämäläinen, 2016).

Kokemusasiantuntijuudella tarkoitetaan OSMOhankkeessa kokemusasiantuntijakoulutuksen
käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista
kokemusta sosiaalipalveluista, mielenterveysja/tai päihdeongelmasta sekä halu auttaa muita ja
kehittää palveluita omien kokemustensa pohjalta.

OSMO-hankkeen toiminta-alueista asiakasraati
tai vastaava toimii neljällä alueella. Käsiteltävät
asiat valikoituvat sekä asiakkaiden esiin tuomista
ajatuksista että työntekijöiden alustuksista.
Keskusteluiden pohjalta pyritään kehittämään
aikuissosiaalityön omaa toimintaa ja viemään
viestiä myös ylemmälle taholle.
Alueet, joilla asiakasraatia tai vastaavaa toimintaa
ei ole, kokevat toiminnalle olevan tarvetta.
Työntekijät ajattelevat, että asiakkailla on paras
tietämys siitä, minkälaiset palvelut heitä parhaiten
auttavat ja tukevat. Lisäksi työntekijät kokevat
tärkeäksi sen, että asiakkaat tulevat kuulluiksi
palveluissa.
Maakunnan eri alueille on mahdollista kokeilla
uusia asiakasosallisuuden pilotteja tai
jatkokehittää jo olemassa olevia käytäntöjä
yhdessä OSMO-hankkeen hanketyöntekijöiden
kanssa. Selvityksen kautta tulleet toiveet otetaan
huomioon, kun OSMO-hankkeessa tehdään
tarkennettua toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019.

Kokemusasiantuntijoita käytetään jonkin verran
aikuissosiaalityössä Etelä-Pohjanmaalla.
Yleisimmin he ovat jäseninä erilaisissa
työryhmissä sekä päihde- ja
mielenterveysasiakkaiden tukihenkilöinä. Koska
kokemusasiantuntijuus perustuu
selviämistarinaan, sen uskotaan toimivan
inspiraationa ja mallina sekä asiakkaille että
työntekijöille.
Kokemusasiantuntijatoimintaan suhtaudutaan positiivisesti EteläPohjanmaan aikuissosiaalityössä. Toiminnalla
nähdään olevan paikka esimerkiksi
päihdekuntoutuksesta tulevien asiakkaiden
tukemisessa, ryhmätoiminnan
vertaisohjaamisessa sekä yleisesti tiedon ja
ymmärryksen lisäämisessä työntekijöiden ja
asiakkaiden keskuudessa.
Tietoisuuden lisääminen kokemusasiantuntijoiden
toiminnasta on perusteltua, koska tarve tämän
kaltaiselle työmuodolle nähtiin olevan. Työntekijät
ajattelivat, että kokemusasiantuntijan tuella
asiakkaille saa luotua uskoa siihen, että
vaikeistakin tilanteista voi selvitä. Lisäksi
kokemusasiantuntijoiden kertomusten nähtiin
avartavan työntekijöiden omaa näkökulmaa
työhönsä.

"Tullahan tutuuksi" esittelyssä
TYP-työpari
Heidi Udelius ja Marita Peltokangas

Toimimme työparina Etelä-Pohjanmaan monialaisessa yhteispalvelussa eli
TYP:ssa. Heidi Udelius on Te-toimiston asiantuntija, ja Marita Peltokangas on
sosiaaliohjaaja. Heidi palvelee sekä Seinäjoen että Ilmajoen asiakkaita, ja Marita on
Seinäjoen kaupungin palveluksessa. Asiakkaana meillä TYP:ssa on monialaista
palvelua tarvitsevat pitkäaikaistyöttömät. Otamme asiakkaat pääsääntöisesti
vastaan työparina ja kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen
palvelutarvetta. Meidän lisäksi Seinäjoen TYP –tiimissä työskentelee
terveydenhoitaja ja Kelan työkykyneuvoja sekä kaksi muuta työparia sekä
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja. Työskentelemme myös viranomaisina
erilaisissa verkostoissa, mitkä ne sitten kunkin asiakkaan kohdalla ovatkaan.
Autamme asiakkaitamme työllistymisen polulla ja autamme myös ”raivaamaan”
polulla olevia esteitä. Asiakkaamme ohjautuvat työ- ja koulutuskokeiluihin,
kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatuettuun työhön ja lisäksi ohjaamme
tarvittaessa työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn.

Kokemuksemme työpari- ja
tiimityöskentelystä ovat erittäin
positiivisia. Tällä tavoin voitetaan
aikaa ja asiat etenevät
jouhevammin, koska työtehtäviä
voidaan jakaa. OSMO – hankkeen
kanssa olemme saaneet
työskennellä keväästä 2018 alkaen.
”Osmolaiset” toimivat tarvittaessa
asiakkaidemme arjen ja eri
elämäntilanteiden tukena.

terveisin Heidi & Marita
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HELMIKUU

TYÖ- JA
TOIMINTAKYVYN
HUOMIOIMINEN
ASIAKKAAN
PALVELUTARPEEN
ARVIOINNISSA
-SEMINAARI

Aiheina mm.
Kuntoutuslääkäri Raija Kerätär Oorninki Oy:
Miksi moniammatillista yhteistyötä tarvitaan työttömän työ- ja
toimintakyvyn arvioinnissa?
Erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen TTL:
Työttömien työelämävalmiuksien tukeminen
terveydenhuollossa
Etelä-Pohjanmaan käytäntöjä moniammatillisesta yhteistyöstä

Olkoon joulun aika, kuin jännittävä taika;
täynnä yllätyksiä, hyvän mielen hymyjä.
Tulkoon joulu rauhallinen,
uusi vuosi onnellinen !
toivottavat Maarit, Maija, Merja, Minna &Sami

