UUTISKIRJE 4/2017
Keväinen tervehdys Pikassoksesta!
Tämä uutiskirje on koostettu meneillään olevien hankkeiden ajankohtaisista kuulumisista. Kansa-koulu hankkeessa on saatu päätökseen ensimmäisen vaiheen kirjaamisvalmennukset ja toinen vaihe on starttaamassa Pikassoksen alueella jo huhtikuussa. PRO
SOS -hanke on edennyt kevään aikana järjestetyillä
työpajoilla ja ennen kesää järjestetään vielä useita tilaisuuksia. Parempi Arki -hanke on kaartanut loppusuoralle, kehittämistyön tuloksia on jo julkaistu hankkeen sivuilla.

Vahvistusta työyhteisöömme olemme saaneet myös
Nanna Miettusesta, joka nimettiin Pirkanmaan Lape kärkihanke Pippurin projektikoordinaattoriksi ja aloitti
työnsä huhtikuun alussa. Sekä Nannan että Helin yhteystiedot löytyvät tämän uutiskirjeen yhteystietoluettelosta viimeiseltä sivulta.
Hyvää Pääsiäisen aikaa ja kevättä
toivottaen,
Pikassoksen väen puolesta
suunnittelija Anni Kuhalainen

Pikassoksessa on tapahtunut muutama henkilövaihdos. Kehittämispäällikkö Minna Niemi siirtyi puoleksitoista vuodeksi toimivapaalle ja Minnan tilalle Pikassokseen saatiin Heli Niemi.

Kansa-koulu -hankkeen kirjaamisvalmennuksissa
käynnistyy toinen kierros
Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, paikallisen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja
hankkeen pilottien kanssa 11 samansisältöistä tilaisuutta, joissa paneudutaan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumiseen. Tilaisuudet on tarkoitettu sosiaalialan johtotehtävissä työskenteleville, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskenteleville sekä kirjaamisvalmentajille. Pikassoksen alueen tilaisuus järjestettiin Tampereella
30.3.2017.

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Hankkeessa
edistetään määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden
toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne
noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Hanketta toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen.
Pikassoksen alueella Kansa-koulu -hanke on järjestänyt kirjaamisvalmennuksia kolmessa maakunnassa ja
kirjaamisvalmentajia valmistui ensimmäiseltä kierrokselta lähes sata. Kirjaamisvalmennuksissa on nyt
alkamassa toinen kierros. Toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajia asumispalveluihin, kotihoitoon, päivätoimintaan, erityishuoltopiireihin,
päihdehuoltoon ja yksityisiin sosiaalialan organisaatioihin. Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työn vahvoja ammattilaisia
ja heidän lähiesimiehiään. Pikassoksen alueella valmennukset käynnistyvät huhtikuun loppupuolella
Kanta-Hämeessä ja syksyllä ovat vuorossa Pirkanmaa
ja Satakunta. Kirjaamisvalmennusten aikataulu on jo
julkaistu Socomin sivuilla.

Kansa-koulu -hankkeessa on julkaistu Nykytilan kartoituksen työkalu, jota esiteltiin Aluekierroksilla. Työkalu on Excel-taulukko, joka on tarkoitettu sosiaalihuollon organisaatioiden käyttöön. Työkalun avulla
on tarkoitus selvittää, mitä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja organisaatiossa nyt laaditaan. Tiedosta
on hyötyä organisaation valmistautuessa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin (sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon) liittymiseen.
Aluekierrosten materiaalit ja videotallenteet sekä Nykytilan kartoituksen työkalu ja täyttöohjeet löytyvät
Socomin sivuilta tietopankista.
Lisätietoja: aluekoordinaattori Matti Karvonen
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PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa
PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite on vahva
ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hankekokonaisuus
koostuu 7 eri osaamiskeskuksen alueilla toteutettavista osahankkeista. Pikassoksen alueelta mukana on
17 kuntaa, joista suurin osa kuuluu Pirkanmaan maakuntaan. Hankkeen alkuvaiheen kehittämisteemat
ovat moniammatillinen toimintakulttuuri ja asiakastyö sekä sosiaalityön käytäntöjen uudistaminen mm.
ryhmämuotoisen sosiaalityön suuntaan. Hankkeen
edetessä kehitetään myös matalan kynnyksen toimintakeskuksia uudenlaisiksi sosiaalityön toteuttamisen
areenoiksi.

Toinen kevätkauden työpajasarja on liittynyt hankkeen tavoitteeseen uudistaa sosiaalityön toteutusmuotoja. Tavoitteena on tuoda osallistujille tutuksi
ryhmän mahdollisuus yhtenä mahdollisuutena asiakastyössä. Ryhmässä tapahtuva sosiaalityö voi olla
myös sosiaalista kuntoutusta tai osa erityisen tuen
tarpeessa olevan asiakkaan intensiivistä tukemista.
Ryhmät voivat olla myös osa asiakkaan arjen ympäristöä, jossa myös sosiaalityö on mukana.
Sosiaalityön asiakkaiden yhtenä yhdistävänä tekijänä
on taloudellisessa niukkuudessa eläminen. Talouden
hallintaan liittyvä ohjaus, tuki ja neuvonta on aina ollut osa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. USA:sta on
nousemassa Suomeen käsite Financial Social Work,
eli taloudellinen sosiaalityö. PRO SOS -hankkeessa on
Pikassos-alueelle tulossa kahden iltapäivä työpajat,
joissa voidaan yhdessä miettiä mitä taloudellinen sosiaalityö voisi olla ja miten sitä voidaan tehdä tulevissa sote-rakenteissa. Taloudellinen sosiaalityö voi
sisältää sosiaalityön ja -ohjauksen ohella myös mm.
yhteistyötä sosiaalisen luototuksen, velkaneuvonnan
ja muiden palvelujen kanssa.

Moniammatillisen yhteistyön ja asiakastyön kehittämisen tueksi hanke on järjestänyt työpajasarjan, joka
käynnistyi tammikuussa ja jatkuu kevään ajan. Syksyllä toteutetaan vielä esimiehille ja johdolle tarkoitettu työpaja, jonka tavoitteena on sopia siitä kuinka
moniammatillisuus esimiestyön keinoin voidaan
viedä organisaatioiden rakenteisiin. Työpajojen työmenetelminä on ollut yhteiskehittäminen ja dialogisuus. Työpajoihin on osallistunut kunnista mahdollisuuksien mukaan sosiaalityön ammattilaisten lisäksi
moniammatillisen verkoston jäseniä sekä asiakkaita.

Perustoimeentulotuen Kela-siirto ja sote-uudistus tulevat muuttamaan sosiaalityötä. Kela-siirron osalta
ollaan edelleen murrosvaiheessa. Kun sosiaalityötä
tehdään ilman perustoimeentulotuen työkalua, ei sosiaalityön tarvitse olla sidoksissa samalla tavalla sosiaalitoimistoon ja työntekijän työhuoneeseen kuin
viime vuodenvaiheeseen asti. Kohtaamisia voi tapahtua muuallakin, sosiaalityötä voi tehdä erilaisissa asiakkaan arjen ympäristöissä. Yksilö on osa yhteisöjä ja
siksi myös yhteisöissä voi ja kannattaa tehdä sosiaalityötä. Rakenteellisen sosiaalityön merkitys kasvaa
erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elinoloja koskevan tiedon tuottajana ja syrjäytymisen ehkäisyssä tarvittavan tiedon esiin nostajana.
Näihin uusiin mahdollisuuksiin PRO SOS -hanke tulee
valtakunnallisesti tarttumaan omalta osaltaan.
Kela-siirron osalta PRO SOS -hanke tekee yhteistyötä
Kuntaliiton ja Kelan kanssa. Yhteistyöllä pilotoidaan
asiakasohjauksen keinoja Keskisen vakuutuspiirin
alueella ja levitettäväksi sen jälkeen koko maahan.
Sekä asiakkaita että sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia
tullaan myös ottamaan kehittämistyöhön mukaan
erityisesti arvioimaan perustoimeentulotuen Kelasiirron onnistumista ja kehittämistarpeita.
Lisätietoja: hankekoordinaattori Heli Toroska
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Parempi Arki -hanke päättymässä
– tuloksena useita yhteistyön malleja
Oli suuri ilo nähdä niin monta kehitettyä yhteistyön toimintamallia. Lämmin kiitos kaikille tiimeille toiminnallisen sote-integraation kehittämisestä kohti asiakkaiden
parempaa arkea!

Parempi Arki -hankkeen toiminta on päättymässä kevään ja kesän 2017 aikana. Parempi Arki -hanke oli
Väli-Suomen alueen Kaste-hanke, jonka tavoitteena
oli kehittää kotona asuvien, paljon sosiaalihuollon,
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden palvelujen toiminnallista integraatiota.

Loppuseminaarin kaikki materiaalit löytyvät http://parempiarki.fi/materiaalipankki/category/18-loppuseminaari. Hankkeen tuotokset tullaan julkaisemaan Innokylä – verkkopalvelussa 31.10.2017 lähtien
https://www.innokyla.fi/web/hanke1911098.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 15.3.2017
Tampereella Hotelli Rosendahlissa, jossa reilut 250
osallistujaa oli mukana juhlistamassa hankkeen kehittämistyön tuloksia ja tuotoksia. Loppuseminaarissa pohdittiin kehittämistyötä ja integraatiota maakunnallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Kaikki hankkeen kehittämistyöhön osallistuneet tiimit, yhteensä 37 tiimiä Väli-Suomen alueelta, esittelivät kehittämiään toimintamalleja posterin muodossa, joiden joukosta äänestettiin posterimestariksi Päihde- ja mielenterveysasiakkaan toimintamalli Järvipohjanmaalta.

Lisätietoja: Satu Raatikainen

Ollaan yhteyksissä!
Tampere
Kristiina Laiho
Tuija Rantanen
Heli Niemi
Anni Kuhalainen
Matti Karvonen
Nanna Miettunen

Åkerlundinkatu 2A
toimitusjohtaja
toimistosihteeri
kehittämispäällikkö
suunnittelija
erikoissuunnittelija
Kansa-koulu -hanke
projektikoordinaattori
Pippuri -kehittämishanke

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

sähköpostisosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pikassos.fi

www.pikassos.fi

050 349 5610

Hämeenlinna
Seija Junno
Satu Loippo
Satu Raatikainen

Sorsanpolku 2B
erityissuunnittelija
sosiaaliasiamies
projektipäällikkö
Lape-hanke

050 599 6415
050 599 6413
050 352 3178

Pori
Matti Mäkelä
Heli Toroska

Yrjönkatu 15 A
erityissuunnittelija
hankekoordinaattori
PRO SOS -hanke

050 599 6414
050 352 9953

tiedotteen kuvat © Anni Kuhalainen
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