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Keväinen tervehdys Pikassoksesta

Siltojen rakentaminen jatkuu Pikassoksessa vahvana ja voit lukea tästä uutiskirjeestä, millä tavalla.
Uutiskirjeeseen on nostettu esille vain murto-osa asioista, joissa olemme mukana ja mitä teemme
sosiaalialan kehittämiseksi. Tarkemmin pääset tutustumaan toimintaamme Pikassoksen kotisivuilta. Sieltä
löytyvät myös viime vuoden toimintakatsaus sekä tulevan kauden toimintasuunnitelma. Kannattaa myös
huomioida, että meillä on avautunut Satakuntaan vakituisen suunnittelijan paikan haku. Paikkoja on
harvoin tarjolla, joten katsohan ilmoitus etusivuiltamme www.pikassos.fi ja laita sana kiertämään.
Haluan myös mainita uudesta Gaudeamuksen julkaisusta Aikuissosiaalityö, johon itsellänikin oli tilaisuus
kirjoittaa luku teemalla Arjen toimijuus aikuissosiaalityön nuorilla miesasiakkailla. Kirjan löydät
Gaudeamuksen sivuilta.
Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille!
Toivottaa Tuula Tuominen, Pikassoksen toimitusjohtaja

LUE UUTISKIRJE SWAYSSÄ
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”Täyden kympin päivä”

Sosiaalihuollon juridiikkaseminaari
Pikassos ja Tampereen yliopisto käynnistivät sosiaalialan ylimaakunnallisen sosiaalihuollon
juridiikkaseminaarin valmistelut jo marras-joulukuussa 2019. Toteutuksen suunnittelu on ollut
monivaiheinen prosessi; ensin suunniteltiin yhdistettyä etä- ja live-toteutusta, josta siirryttiin syksyllä 2020
suunnittelemaan toteutusta kokonaan verkkoyhteyksin. Kokonaisuudessaan seminaarin järjestely ja
toteutus oli varsinainen verkosto- ja prosessimaisen työskentelyn taidonnäyte. Suunnitteluun osallistui iso
joukko kentän ammattilaisia sekä Tampereen yliopiston ja maakuntien ammattikorkeakoulujen
asiantuntijoita.
Sosiaalihuollon juridiikkaseminaaripäivä toteutui 5.2.2021 ja työpajatyöskentelystä nousseiden juridisten
kysymysten ”jälkipuinti” paneelikeskustelu 17.2.2021. Kaikkiaan sosiaalihuollon juridiikan äärelle pysähtyi
enimmillään seminaaripäivänä Pikassos-alueelta noin 350 ammattilaista ja opiskelijaa, ja
paneelikeskustelua seurasi noin 280 kuulijaa.
Juridiikkaseminaarin aamupäivän asiantuntijat sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puha
Tampereen yliopistolta ja sosiaaliasiamies Satu Loippo Pikassoksesta johdattivat kuulijat oikeudelliseen
ajatteluun sekä sosiaalihuoltolain keskeisiin säädöksiin ja niiden soveltamiseen. Professorin ja
sosiaaliasiamiehen vuoropuhelussa avattiin esimerkiksi asiakkaan edun arvioimista, erityisen tuen statusta
ja sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia sekä pohdittiin mm. 46 §:n (hoidon ja huolenpidon
turvaavat päätökset) käyttöä ja soveltamista.
Perjantai-iltapäivällä jatkettiin noin 130 ammattilaisen ja opiskelijan kanssa sosiaalihuoltolain soveltamisen
pohdintaa maakunnittain organisoiduissa työpajoissa asiakastapausten kautta. Tapauskuvaukset käsittelivät
sisällöllisesti monipuolisesti eri sosiaalihuollon palvelutehtäviä. Työpajatyöskentelyn lopuksi pienryhmät
kiteyttivät tapauskuvauksen käsittelyssä esiin nousseen keskeisimmän juridisen kysymyksen, johon
toivottiin asiantuntijoiden vastauksia ”jälkipuinti” paneelissa. Paneelikeskustelussa juridista pohdintaa oli
käymässä Lauran ja Sadun lisäksi sosiaaliasiamiehet Taija Mehtonen ja Jari Mäkinen. Kysymyksiin vastauksia
oli kirjallisesti antanut myös Tampereen kaupungin lakimies Sara Saadetdin-Rajaluoma.
Sosiaalihuollon juridiikkaseminaarin kokonaisuudesta antoi palautetta 125 osallistujaa. Juridiikkaseminaarin
yleisarvosanaksi annettiin 8,6 – siis melkein kiitettävä! Sanallisissa palautteissa korostui Sadun ja Lauran
asiantuntijuus, selkeys ja onnistunut vuoropuhelu. Lisäksi kiitosta annettiin työpajojen mahdollistamasta
keskustelusta ja reflektiosta. Jälkipuintipaneelin asiantuntijoiden näkemykset täydensivät palautteen
perusteella kokonaisuutta hienolla tavalla. Edelleen kehitettävää jää etätyöpajojen järjestämisen
organisoinnissa.
Olemme Pikassoksessa erittäin tyytyväisiä tähän monitasoiseen, kokeilevaan ja eri toimijoita laajasti
osallistaneeseen kokonaisuuteen, jossa oltiin niin tärkeän sosiaalihuollon juridiikan äärellä. Lämmin
kiitoksemme kaikille mukana olleille!
”Täyden kympin päivä! Suuret kiitokset kaikille! Tämä oli myös eräällä tavalla voimaannuttavaa. Tällainen
"kertaaminen" asioista silloin tällöin selkiyttää taas omia ajatuksia ja vahvistaa tietämystä ja osaamista.”
Sosiaalihuollon juridiikkaseminaarin aamupäivän materiaali
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Pirkanmaa kohti Kantaa

Pirkanmaalla Tampere ja Orivesi sekä kehyskunnat Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Lempäälä, Kangasala, Pälkäne,
Ylöjärvi ja Hämeenkyrö ovat päättäneet liittyä sosiaalihuollon asiakastiedon sähköiseen arkistoon, Kantapalveluihin tämän vuoden aikana. Töitä tehdään kovasti sen eteen, että tämä mahdollistuu. Urakkaa on
edessä, sillä muutos on ehkä 20 % teknistä työtä, mutta 80 % asiakastyön organisoinnin pohdintaa,
toiminta- ja kirjaamiskäytäntöjen sopimista ja tarkastelua. Haasteita siis riittää, mutta kunnat ja
organisaatiot ovat innolla mukana tässä muutoksessa tukenaan myös Kansa-koulu -hankkeen
kirjaamisvalmentajat.
Kansallisen palvelutehtäväluokituksen ja sen mukaisten käyttöoikeuksien käyttöönotossa ollaan itse asiassa
vähän myöhässä, sillä määräys palvelutehtävistä tuli voimaan jo vuoden 2021 alusta. Toimeen oli siis
ryhdyttävä heti. Tässä Pirkanmaan Kanta-tukiprojektissa on mukana myös monia organisaatioita, joissa ei
ole Kanta-sertifioitua asiakastietojärjestelmää käytössä. Näiden organisaatioiden osalta Kanta-palveluihin ei
liitytä vielä, mutta niidenkin kohdalla palvelutehtäväluokitus saadaan toteutettua pian.
Haasteita on ollut aluksi organisaatioiden resurssoinneissa, mutta motivaatiota henkilöstöllä on riittänyt ja
alun jälkeen myös resursointia on saatu parannettua. Pikassos on vahvasti mukana tukemassa
organisaatioita kaikissa näissä muutoksissa ja draivia riittää myös osaamiskeskusnäkökulmasta. Lisätietoja
Pirkanmaan Kanta-tukiprojektista antaa projektipäällikkö Matti Karvonen.
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Ilmapuntarin käyttö laajenee

Pikassoksen koordinoimassa lasten ja perheiden sosiaalipalvelut Pirkanmaalla -työryhmässä on vuodesta
2019 alkaen kehitetty lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöhön kohdistettu asiantuntijoiden
työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaria. Ilmapuntari -mittauksella saadaan tiimin toimintakyvyn eri osaalueista tarkkaa systemaattisesti kerättyä tietoa, jonka kehittämiseksi ja edistämiseksi annetaan tiimille
ideoita ja työkaluja. Kolme kertaa vuodessa tehtävällä mittauksella myös kehittämisen seuranta
mahdollistuu uudella tavalla.
Pirkanmaalla Ilmapuntari -mittaria käyttää systemaattisesti 20 tiimiä ja helmikuussa 2021 mitattiin jo
yli 150 sosiaalihuollon asiantuntijan ja heidän tiiminsä työhyvinvointia ja toimintakykyä. Pirkanmaan hyvien
kokemusten jälkeen tuli aika laajentaa Ilmapuntaria Pikassos alueen muihin maakuntiin, joten
tervetuloa Ilmapuntari -perheeseen Kanta-Häme & Satakunta ja kahdeksan uutta tiimiä! On upeaa
huomata miten paljon sekä yksilö- että tiimitasoinen työhyvinvoinnin mittaaminen, osallisuus, tiedolla
johtaminen ja mahdollisuudet kehittämiseen ja kehittymiseen kiinnostavat asiantuntijoita sosiaalityön
kentällä! Lisätietoja ilmapuntarista antaa kehittämispäällikkö Kaisa Bragge.
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Esittelyssä tutkimushanke

Milloin lapsen hyvinvointi edellyttää lastensuojelun toimia?
Vaikka lainsäädäntö ohjaa ammattilaisia otsikon kysymyksen vastaamiseen, rajankäynti lastensuojelun,
sosiaalihuoltolain mukaisten lapsi- ja perhepalveluiden, terveydenhuollon ja muiden tahojen palveluiden ja
lapsen hyvinvointitulkintojen kanssa ei ole aina itsestäänselvää. Mutkikkuutta lisää se, että tulkinnat
vaihtelevat alueittain, yksiköittäin ja työntekijöittäin. Siksi on tärkeää pysähtyä erittelemään tutkimuksen
välinein tätä asiaa tarkemmin.
Lastensuojelu lapsen etuna? -tutkimushanke käsittelee lapsen tilanteen arviointia ja lapsen hyvinvoinnin
tulkintoja tilanteissa, jossa sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset tekevät ratkaisuja lastensuojelussa ja
sen rajapinnoilla siitä, miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulee tukea. Oletuksena on, että osa
arvioinnista on faktuaalista (pohjautuu havaittuihin ja riskeiksi tunnistettuihin asioihin), osa on
normatiivista (tulkintaa tehdään lapsen edun pohjalta) ja osa on faktualisoitua: tulkintoja tehdään sillä
tavalla, joka on minulla/meidän tiimissä/meidän kunnassa/meidän ammattikunnassa tapana. Nykyistä
suurempi yhdenmukaisuus selkiyttäisi toimintaa ja antaisi myös mahdollisuuksia seurata lastensuojelun
vaikuttavuutta.
Tutkimus on VTR-rahoitteinen hanke, jota toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusten ja niiden
toteuttamien lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa ajalla 1.4.2021-31.12.2022. Tutkimuksen
hallinnollinen kotipaikka on Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus ja tutkimuksen toteutuksesta
vastataan Tampereen yliopistosta.
Tarja Pösö
Tarkempia tietoja: professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto, puh. 050 4336258, sähköposti tarja.poso et
tuni.fi ja johtaja Pirjo Marjamäki, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, puh 040
3346401, sähköposti pirjo.marjamaki et hus.fi
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Ajankohtaista hankkeista
MONNI-hanke: Koska yhteistä tekemistä on varaa parantaa ja ilo kehittää – tule mukaan!

Tervetuloa tutustumaan MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä,
Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen suunnitelmiin monnihanke.fi -sivuston ja Twitter ja
LinkedIn some-kanavien kautta. Videoitu alustus hankkeesta löytyy Youtube:sta. Olisi hienoa, jos pohtisitte
yksin tai yhdessä kollegoidesi kanssa, miltä MONNI-hankkeen suunnitelmat kuulostavat ja kertoisitte
näkemyksiänne meille tämän linkin kautta. Kiitos!
t. MONNI-tiimi

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke -Stöd från rätt plats

"Lapsen kannalta jokainen päivä merkitsee"
Sijaishuollossa olevan nuoren koulunkäyntiä ja monialaista yhteistyötä vahvistetaan Satakunnassa MindMe
- koulu kuuluu kaikille- webinaarissa 22.4.2021 klo 12-16 yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa, jonka myötä
alkaa vuosien 2021–2022 kehittämisprosessit. Kehittämisryhmät on koottu Satakunnassa Eurasta,
Kankaanpäästä, Porista ja Ulvilasta ja näiden lisäksi ”sparrausryhmät” Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta.
Webinaarissa kuulet SATANUORTEN kertomana nuorten kokemuksista lastensuojelun ja koulun
yhteistyöstä ja mitä kehittämisideoita on noussut.
Tervetuloa webinaariin: ilmoittaudu 16.4. mennessä. Webinaarin teams-kutsu lähetetään sinulle
sähköpostiin ilmoittautumisajan päädyttyä. Nähdään TOP:n webinaarissa! Lisätietoja TOP-hankkeen
toiminnasta antaa Pikassokselta erityisasiantuntija Petra Ahonen.

Kansa-koulu III -hankkeen Kirjaamisfoorumissa käy kova kuhina

Kansa-koulu III -hankkeessa on tällä hetkellä tekemisen meininki, sillä tämän alkuvuoden aikana on
valmennettu jo monta sataa uutta kirjaamisasiantuntijaa sosiaalihuollon organisaatioihin niin julkiselle kuin
yksityiselle sektorille. Hankkeessa jatketaan valmennuksia koko kevään ajan aina juhannukseen asti.
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille on vielä ilmoittautumislinkki auki ja tilaa on varsinkin kesäkuun
valmennusryhmiin. Kirjaamisfoorumi-sivustolta löytyy lisätietoja valmennuksista sekä paljon uutta
kirjaamisvalmennusmateriaalia organisaatioiden käyttöön. Käythän tutustumassa sivustoon! Lisätietoja
hankkeesta antaa aluekoordinaattori Anni Kuhalainen.
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Uusia yhteistyösiltoja

AVI ja kunnat -tilaisuus 13.4.2021 KLO 9.00–12.00
Laadukkaiden sosiaalihuollon palvelujen tuottaminen ei ole pelkästään kuntien tehtävänä. Kuntien rinnalla
tuotetaan iso osa palveluja myös yksityisten sosiaalipalvelujen toimesta. Yksityisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinnin, valvonnan ja ohjauksen osalta kuntien viranomaiset tekevät yhteistyötä
Aluehallintoviraston ylitarkastajien kanssa. Yhteistyön parantamiseksi, rekisteröinti- ja valvontaprosessien
kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi Pikassos yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston kanssa järjestää yhteistyötilaisuuden keskittyen ilmoitustenvaraisiin yksityisiin
sosiaalipalveluihin.
Tilaisuus järjestetään 13.4.2021 klo 9.00–12.00 koko Pikassoksen alueelle. Tilaisuuteen pääset
osallistumaan tästä: Liity Teams-kokoukseen napsauttamalla tätä Lisätietoja tilaisuudesta antaa
kehittämispäällikkö Kaisa Bragge.

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Ollaan yhteydessä!
Pikassos on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Olemme voittoa
tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin kaupungit. Toimipisteet
sijaitsevat kussakin omistajakaupungissa. Toiminta-alueemme on Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Satakunta.
www.pikassos.fi
Pikassoksen toimipisteet ja henkilöstö
Uutiskirjeen taitto: Anni Kuhalainen. Ensimmäinen siltakuva: Matti Karvonen, muut kuvat: Pixabay (pois
lukien Aikuissosiaalityön kirjan kuva sekä hankkeiden logot).
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