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VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN ALAISET
TYÖRYHMÄT JA NIISSÄ TOIMIVIEN JÄRJESTÖSOTEHANKE 113:N SOTE-JÄRJESTÖEDUSTAJIEN
KUULUMISET:

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄ (pj. Minna Virta)
Vammaispalvelutyöryhmän puheenjohtajana toimii Turun vammaispalvelujohtaja ja sihteerinä
muutosorganisaation valmistelija, jonka vakituinen työ on KTO – Kehitysvamma-alan tuki ja
osaamiskeskuksessa. Työryhmään kuuluu eri kuntien vammaispalveluissa työskenteleviä sekä
edustajat Kårkulla samkommun -kuntayhtymästä ja KTO:sta. Työryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa.
Työryhmä on työparivalmistelulla tehnyt palvelukuvauksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
palveluista ottaen huomioon mm. tulevat valinnanvapaus- ja vammaispalvelulait. Lisäksi on
tarkasteltu kunnissa olevia hyviä käytäntöjä järjestää ko. palveluja ja kuultu muita valmistelutyössä
mukana olevia. Palvelukuvauksia on laadittu mm. henkilökohtaisesta avusta, omaishoidon tuesta,
työllistymistä, opiskelua ja osallisuutta tukevasta toiminnasta, asumispalveluista sekä
valmennuksesta ja tuesta.
Lisäksi työryhmässä on pohdittu palvelujen jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin ja
maakunnallisiin palveluihin. Erityistä huomiota on kiinnitetty jalkautuviin palveluihin. Asiakas- ja
palveluohjaus samoin kuin digitalisaatio ovat vahvasti mukana suunnittelussa. Suunnitelmien
pohjana on se, että asiakas on aina ennen organisaatiota ja saa oikean palvelun oikeaan aikaan.
Lisätietoja: JärjestöSotehanke 113:n edustajana: Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry. Pirkko
Heino, p. 0400 600906, pirheino@suomi24.fi

AIKUISSOSIAALITYÖN TYÖRYHMÄ (pj. Minna Virta)
Ryhmän jäseninä on useita kuntien sosiaalityön edustajia sekä edustus Vassosta, Kelasta,
työllistymispalveluista ja VSSHP:stä. Työryhmä on käynnistynyt loppuvuonna 2017. Järjestöjen
edustus JärjestöSotehanke 113 kautta on saatu elokuusta 2018 alkaen. Työryhmä on kokoontunut
syksyn 2018 aikana kolme kertaa. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut tämän syksyn aikana
aikuissosiaalityön palvelukuvausten läpi käynti. Lisäksi tehtävänä on ollut koota viisi alatyöryhmää
työstämään yksityiskohtaisempia aikuissosiaalityön valmisteluun liittyviä asiakokonaisuuksia.
Ryhmässä on vieraillut asiakas- ja palveluohjauksen työryhmän puheenjohtaja Anna Arola-Järvi, joka
esitteli asiakas- ja palveluohjauksen valmistelua sekä muutosorganisaation sote-koordinaattori Olli
Oranta, joka esitteli mielenterveys- ja päihdetyön palvelukuvausta. Lisäksi ryhmässä on keskusteltu
mm. sosiaalisesta kuntoutuksesta.
Lisätietoja: JärjestöSotehanke 113: Asiantuntija Päivi Rouvali 040 837 8730,
paivi.rouvali@tukenasi.fi

Tämän päätyöryhmän alla työskentelee viisi alatyöryhmää, joihin neljään olemme saaneet myös
113-hankkeelle edustajat. Alatyöryhmät ja niiden 113-edustajien terveiset löydät tästä:

Maahanmuuttajapalvelujen alatyöryhmä (pj. Jyri Mikkola)
Ryhmän toiminta on alkanut syyskuussa 2018, ryhmä on kokoontunut syksyn aikana kolme kertaa.
Työ jatkuu vielä kevään 2019 ajan. Ryhmässä on 11 jäsentä, mukana edustus Paraisilta,
Uudestakaupungista, Salosta, Raisiosta, Turun ulkomaalaistoimistosta, Vassosta ja Ely-keskuksesta.
Ryhmän tavoitteena on avata jäsenilleen ja eri tahoille maahanmuuttajatyön moninaisuutta ja
kotoutumisen merkitystä aktiiviselle kansalaisuudelle. Keskusteluissa on noussut vahva tahto tehdä
työtä asiakas keskiössä.
Maakunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen suunnittelusta,
kehittämisestä ja seurannasta. Maakunta yhteensovittaa kotouttamisen suunnittelun yhteen
alueensa kuntien ja järjestöjen kanssa. Selkokielisyys on viranomaisten ja järjestöjen haaste.
Sähköinen asiointi lisääntyy kaiken aikaa, monipuolisia palveluja on saatavilla, kunhan osaa käyttää.
Lisätietoja: JärjestöSotehanke 113:n edustajana: Sateenkaarikoto ry, hankekoordinaattori ja
palveluohjaaja
(Pop
up
-palveluohjaus)
Lotta
Häkkinen,
p.
044
2403175,
lotta.hakkinen@sateenkaarikoto.fi (varalla Henna Junttila)

Terveyssosiaalityön alatyöryhmä (pj. Anja Kylävalli)
Ryhmä on aloittanut toimintansa lokakuussa 2018 ja on kokoontunut yhden kerran. Ryhmä koostuu
sosiaalityöntekijöistä, mukana ryhmässä on sairaanhoitopiirin sekä varsinaissuomalaisten kuntien
sairaaloiden sosiaalityöntekijöitä. Ryhmän puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja Tyksin
asiantuntijapalveluista.
Työryhmän tehtävänä on laatia esitys terveyssosiaalityön järjestämisestä, tulevasta roolista ja
tehtävistä Varsinais-Suomen maakunnassa SOTE-uudistukseen liittyen. Työryhmässä on aluksi käyty
läpi mitä terveyssosiaalityö tämän maakunnan alueella on ja mitä kaikkea se pitää sisällään.
Tarkoituksena on lisäksi avata terveyssosiaalityöntekijän työnkuvat (tehtävän tarkoitus, keskeiset
sisällöt ja tehtäväkokonaisuudet, toimivalta, vaativuustekijät, työolosuhteet). Lisäksi tullaan
pohtimaan sosiaaliohjausta, jossa järjestöjen rooli voisi olla merkittävä täydentävien palvelujen ja
palveluohjauksen kautta. Työryhmässä on käyty läpi tehtävänkuvausta ja sen sisältöä, jossa on
käytetty työskentelyn pohjana TYKS:n sosiaalityöntekijöiden alkusyksyllä laatimaa
tehtävänkuvausta.
Lisätietoja: JärjestöSotehanke 113:n edustajana: Syömishäiriöliitto – SYLI, toiminnanjohtaja Kirsi
Broström, p. 040 752 9526, kirsi.brostrom@syomishairioliitto.fi

Kasvupalveluiden, työikäisten sosiaalipalveluiden, Kelan palveluiden ja kuntoutuksen palveluiden
yhteensovittamisen alatyöryhmä (pj. Jenni Kiviluoto)
Ryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran syyskuussa 2018 ja ennen joulua ehtii kokoontua
yhteensä neljä kertaa. Mukana ryhmässä on edustajia valmisteluorganisaatiosta, Turun ja Salon
kaupungilta, te-toimistosta, TYP-toiminnasta ja Akseli-kuntayhtymästä.
Ryhmän tehtävänä ja tavoitteena on kaikkien mukana olevien tahojen (kunnat, Kela, te-palvelut,
järjestöt) palveluiden mahdollisimman saumaton yhteistyö asiakkaan eduksi ja toimivien
palvelupolkujen rakentamiseksi. Ryhmässä on tähän mennessä esitelty eri organisaatioiden
toimintaa ja uusia tapoja tarjota asiakkaalle asiakasta tukevia palveluita sekä nyt kehittämisen alla
olevia uusia toimintamuotoja. Esimerkiksi keskusteluissa on noussut monesti esille se, kuinka
tärkeää on asiakkaan palveluiden kannalta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehty hyvä ja
huolellinen palveluntarvearvio. Seuraavassa kokouksessa esitellään työikäisille suunnattuja
terveydenhuollon palveluita sekä kaikkien toimijoiden yhteistyön kehittämisajatuksia.
Lisätietoja: JärjestöSotehanke 113:n edustajana: Turun Seudun TST ry, projektipäällikkö (Työllä
tehden -hanke) Teija Leppämäki, p. 044 700 7423, teija.leppamaki@tstry.fi

Sosiaalisen kuntoutuksen ja kolmannen sektorin rooliin aikuissosiaalityössä keskittyvä
alatyöryhmä (pj. Markku Hallikainen)
Työryhmä on kokoontunut lokakuusta 2018 lähtien yhteensä neljä kertaa. Ryhmään kuuluu Vasson
edustaja (pj), muutosorganisaatiosta aikuissosiaalityön ja vammaistyön valmistelutyöntekijät sekä
aikuissosiaalityön edustajat Turusta, Raisiosta, Naantalista ja Kaarinasta.
Työryhmän tehtävänä on sosiaalisen kuntoutuksen kuvauksen työstäminen ja järjestöjen roolin
kartoittaminen sosiaalisessa kuntoutuksessa. Syksyn aikana Vasson Pro Sos -hanke, Turun AMK:n
sosionomiopiskelijat ja JärjestöSotehanke 113 kartoittivat yhteistyössä järjestöjen roolia ja käsitystä
liittyen työikäiselle väestölle kohdennettuun sosiaaliseen kuntoutukseen. Työryhmässä on lisäksi
tehtävänä sosiaalisen kuntoutuksen valinnanvapauspilotin työstäminen.
Lisätietoja: JärjestöSotehanke
paivi.rouvali@tukenasi.fi
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