UUTISKIRJE 12/2017
Jouluinen tervehdys Pikassoksesta!
Vain muutos on pysyvää, lausui kreikkalainen filosofi
Herakleitos jo 2500 vuotta sitten. Tähän lausahdukseen on varmasti helppo yhtyä eri organisaatioissa ja
työpaikoilla kun historian suurin julkisten palveluiden muutos on valmisteilla valtakunnan tasolla. Isoja
muutoksia on tapahtunut myös Pikassoksella kesän
jälkeen toimitusjohtajan vaihtuessa ja pitkäaikaisen
erityissuunnittelija Matti Mäkelän jäädessä eläkkeelle. Kansa-Koulu -hankkeen aluekoordinaattori
Matti Karvonen siirtyi syyskuussa uusiin tehtäviin
OmaHämeeseen. PRO SOS -hankkeeseen saimme
uudeksi hankekoordinaattoriksi Sirpa Karjalaisen,
jolla on pitkänlinjan kokemus kehittämisestä ja erityisesti aikuissosiaalityöstä.

Me sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat esitämme, että tuleville yhteistyöalueille (YTA) on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskittymät (5), jotka huolehtivat toiminta-alueellaan
yhtä maakuntaa laajemmista tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisyhteistyön tehtävistä koko maassa yhtenäisesti.
Mutta ennen kaikkea haluamme Pikassokselta kiittää
teitä lämpimästi yhteistyöstä ja toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja uutta vuotta 2018!
Terveisin
Tuula Tuominen
toimitusjohtaja

Oma taustani on sosiaalityössä, erityisesti aikuissosiaalityössä sekä sen kehittämisessä. Olen toiminut yhteensä kahdeksan vuoden ajan eri kehittämishankkeissa ja minulla on monipuolista työkokemusta käytännön sosiaalityön tehtävistä sekä erilaisista lastenja nuorten ohjaus- ja kasvatustehtävistä ja vammaisten ja ikäihmisten hoivatehtävistä. Kaikki nämä ja
monet muut kokemukset ovat tulleet tarpeeseen Pikassoksessa, jossa toimimme sosiaalialan kehittämistehtävissä tuoden omaa asiantuntemustamme mm.
maakuntien sote-valmisteluryhmiin.
Yhdessä maakunta- ja sote-uudistuksen kanssa mietitään tulevia kehittämisen rakenteita ja nyt on mahdollisuus saada sosiaalialan kehittäminen ja sen rakenteet vahvemmalle pohjalle ihan kansallisella tasolla. Tällä hetkellä suunnitelmat ovat vielä keskeneräisiä, mutta järjestämislakiesitykseen on kirjattu
maakunnalle lakisääteinen velvollisuus huolehtia ja
vastata alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä
kehittämisyhteistyöstä.

Pikassos mukana sote- ja maakuntauudistuksessa
Pikassoksen tehtävänä valmistelussa on nostaa esiin
sosiaalihuollon asiantuntemusta ja asiakaslähtöistä
näkökulmaa sekä luoda maakunnallista kuvaa palveluista yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Katso lisää Pikassoksen sivuilta.

Pikassos on vahvasti mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluissa sekä Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla että Satakunnassa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä valmisteluorganisaatioiden kanssa sekä
olemme mukana useissa valmistelutyöryhmissä.
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Parempi Arki -hanke on päättynyt, mutta toiminta jatkuu
Kaste-rahoitteinen Parempi Arki -hanke on päättynyt
Väli-Suomen alueella 31.10.2017. Kanta-Hämeen kehittämissuunnittelija Satu Raatikainen siirtyi Pikassoksesta toisiin tehtäviin jo kevään aikana. Kanta-Hämeestä mukana olivat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön sote-integraatiota. Kohderyhmänä olivat kotona asuvat sekä paljon sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
palveluja käyttävät yhteisasiakkaat.

Hankkeessa valmisteltiin Tiekartta
toiminnalliseen sote-integraatioon.
Se sisältää erilaisia välineitä ja
taustatietoa palvelujen kehittämiseen sekä asiakastyöhön.
Tiekartan ja hankkeen loppuraportit
löydät Pikassoksen sivulta Parempi Arki -hankkeen aineistokansiosta. Lämmin kiitos kaikille hankkeeseen
osallistuneille!

Kansa-koulu -hanke päättyy vuoden lopussa
Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston yhteistyönä toteutettu Kansa-Koulu – sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke päättyy 31.12.2017. Pikassoksen alueella järjestettiin hankeaikana kuusi kirjaamisvalmentajien valmennuskokonaisuutta eli kaksi
valmennusryhmää kussakin maakunnassa. Kohderyhmänä olivat sosiaalialan henkilöstö sekä julkisissa
että yksityisissä organisaatioissa. Ensimmäisessä vaiheessa valmennettiin organisaatioiden edustajia erityisesti kuntien sosiaalitoimistoista. Toisessa vaiheessa osallistujia oli muun muassa asumispalveluista, kotihoidosta ja erityishuoltopiireistä.

Kirjaamisvalmentajia valmistui Pikassoksen alueella
yli 200 ja paikallisia kirjaamisvalmennuksia järjestetään alueen organisaatioihin näiden kirjaamisvalmentajien toimesta. Kansa-koulu II -hankkeen valtionavustushakemus jätettiin lokakuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoitushakuun. Haettu hankeaika
on 1.1.2018- 31.12.2019 ja hanke keskittyy määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukemiseen ja
alueelliseen tukeen.
Lisätietoja: Anni Kuhalainen

PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa
PRO SOS -hankkeen Pikassoksen osahankkeen tavoitteet ja toiminnot kiteytyvät kolmeen kokonaisuuteen. Kela-kunta yhteistoimintamallia on työstetty
yhdessä kuntien ja Kelan työntekijöiden, Kuntaliiton
ja hankkeen toimijoiden kesken. Mallissa kuvataan
perustoimeentulotukea hakevan asiakkaan palveluprosessi ja siinä esiin nousseita kehittämiskohteita.
Pirkanmaalla näitä kehittämiskohteita työstetään pilotteina eteenpäin toteuttamalla mm. vuorovaikutteisia teematapaamisia yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi. Mallin on tarkoitus valmistua
tammikuussa 2018.

Taloussosiaalityön kehittäminen käynnistettiin alkukesästä järjestämällä teematyöpajakokonaisuus. Kehittämisen tueksi on lisäksi koottu työryhmä, joka on
määritellyt keskeisiksi työskentelyn tavoitteiksi 1) taloussosiaalityön materiaalipankin kokoamisen, 2)
osaamisen vahvistamisen ja 3) verkoston luomisen
sekä 4) yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamisen.
Yhteiskehittäminen tarkoittaa osahankkeessa kuntien
välisen yhteistyön ja yhdessä tekemisen tukemista
sekä työntekijä- ja asiakasnäkökulmien esiin nostamista työpajatyöskentelyn kautta. Hanke edistää
myös maakunnallisen sosiaalityön rakentumista olemalla mukana Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyössä.

Sosiaalityön työmuotojen uudistamista toteutetaan
tarjoamalla kuntien työntekijöille tukea kehittämiseen. Syksyn aikana on järjestetty kaksi työpajaa:
Ryhmämuotoisen ja matalan kynnyksen toiminnan
arviointi ja edelleen kehittäminen sekä Moniammatillinen yhteistyö esimiestyön haasteena ja johtamisena.

Lisätietoja: Sirpa Karjalainen
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Tampere Praksis -verkostotoiminta
Tampere Praksis -toiminnalla edistetään sosiaalialan
ja sosiaalityön opetuksen, tutkimuksen ja käytännön
yhteistyötä ja yhteistyömuotojen kehittämistä. Toimintaa toteutetaan Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja
Pikassoksen yhteistyönä. Kehittämistyötä ohjaa ja
suunnittelee ohjausryhmä sekä opetuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä. Tampereen kaupungin aikuisten sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kokoontuvat kehittämistyötä tukevat Praksis-tiimit ja
tutkimusyhteistyötä edistävät Praksis-kahvilat.

Työskentelyä ohjaavat keskeisesti oppilaitosten ja
kaupungin toimijoiden väliset vuosikellot, jotka on
saatu yhtenäistettyä alkuvuodesta. Tutkimustoimintaa on vahvistettu laatimalla yhteinen aineistonkeruusuunnitelma sekä kooste valmistuneista sosiaalialaa koskevista opinnäytteistä vuosilta 2014-2016.
Marraskuussa järjestettiin Tampere Praksis -yhteistyöiltapäivä, jossa pohdittiin sote-opetuksen tulevaisuutta ja luotiin kuvaa toiminnasta muuttuvissa rakenteissa.
Lisätietoja: Heli Niemi

Sosiaalityön klubi
Syksyn klubikokoontumisessa Tampereella paneuduttiin taloussosiaalityön kysymyksiin VTL Katri Viitasalon johdolla. Seuraavassa klubikokoontumisessa
8.3.2018 alustajana toimii professori Kirsi Juhila teemalla ”Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä”. Klubien aiheita ja materiaaleja menneiltä vuosilta näet Pikassoksen sivulta.

Sosiaalityön klubi on kokoontunut jo kymmenen vuoden ajan. Klubikokoontumiset ovat toimineet KantaHämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueiden sosiaalityön käytännön toimijoiden ja kehittäjien sekä koulutuksen ja tutkimuksen edustajien keskustelufoorumina. Klubeissa on pidetty alustuksia ajankohtaisista
teemoista tutkimuksen näkökulmasta ja sen jälkeen
aiheista on käyty yhdessä keskustelua.

Joulun lähestyessä muistamme työyhteisönä haikeudella ja lämmöllä elokuussa
poisnukkunutta pitkäaikaista toimitusjohtajaamme Kristiina Laihoa.
Toivotamme kaikille yhteistyökumppaneillemme tunnelmallista joulua
ja menestystä vuodelle 2018!

Tampere
Tuula Tuominen
Tuija Rantanen
Heli Niemi
Anni Kuhalainen
Sirpa Karjalainen

Åkerlundinkatu 2A
toimitusjohtaja
toimistosihteeri
kehittämispäällikkö
suunnittelija
hankekoordinaattori
PRO SOS -hanke
Nanna Miettunen projektikoordinaattori
Pirkanmaan Lape-hanke Pippuri

050 531 5439
050 356 4226
050 361 9500
050 357 4432
050 599 6411
050 349 5610

Hämeenlinna
Seija Junno
Satu Loippo

Sorsanpolku 2B
erityissuunnittelija
sosiaaliasiamies

050 599 6415
050 599 6413

Pori
Heli Toroska

Antinkatu 16B
suunnittelija

050 352 9953
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sähköpostisosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pikassos.fi

www.pikassos.fi

