
Vahva, toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys

Ohjelma
Klo 12.00-12.45   Sanna Keskikylä: Omatyöntekijyys

näkyväksi - vahva, toimiva ja näkyvä 
omatyöntekijyys

Klo 12.45-13.45 Omatyöntekijyys meillä: nykyhetki ja 
tulevaisuus

Klo 13.45-14.00 Kahvitauko 

Klo 14.00-14.15 Asiakkaiden näkökulma: ajatuksia 
omatyöntekijyydestä

Klo 14.15-15.00 Juha Luomala STM: Sosiaalihuollon 
ajankohtainen kehittäminen ja 
omatyöntekijyys

Keskustelu tuottamamme tiedon 
merkityksestä ja 
sosiaalihuollon kehittämistarpeista

15.00-15.15 Loppuyhteenveto

Klo 12.45-13.00 Ikäkunto: Gerontologinen sosiaalityö: Pasi Ilonen & 
Asiakasohjaus Siiri: Laura Nummela

Klo 13.00-13.15 Vammaispalvelut: Sanna Ajakainen & Milla Pötsönen 

Klo 13.15-13.30 Lapsiperhepalvelut/ perhesosiaalityö: Jaana Ronkainen & 
Pia Väliaho

Klo 13.30-13.45 Työikäisten palvelut: Jenni Saarikko & Suvi Haarala 



Vahva, toimiva ja näkyvä 
omatyöntekijyys
Sanna Keskikylä
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso



Miksi omatyöntekijyyttä
kehitetään? 

• Omatyöntekijyyden kehittämisen tarve nousi esille
sosiaalityön kehittämisen Tiekarttaan, joka muotoiltiin
Sosiaalityön kehittämisseminaarissa 18.11.2019.

• Tiekarttaan nostettiin haasteita, kehittämisen tavoitteita ja 
keinoja sekä visiolauseita yhteiselle kehittämiselle. 

• Tiekarttatyöhön osallistui noin 80 sosiaalityön asiantuntijaa
eri toimialoilta.

• Sosiaalityön kehittämistyöryhmä nosti omatyöntekijyyden
yhdeksi kehittämisen kärkiteemaksi.

• Tiekartan tavoitteena on toimia suunnan näyttäjänä
yhteiselle kehittämistyölle. 



Tavoitteena vahva, 
toimiva ja näkyvä 
omatyöntekijyys
• Omatyöntekijyyteen liittyen toteutettiin kysely alkuvuodesta 

2020. Kyselyssä kartoitettiin mm. omatyöntekijyyteen liittyvä 
haasteita ja nostettiin esiin ratkaisuja niihin. 

• Tuotetun tiedon pohjalta kehittämisen tavoitteeksi nousi vahva, 
toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys. 

• Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan:
• Yhteistä keskustelua, erilaisten näkökulmien peilausta ja 

näkyväksi tekemistä
• Omatyöntekijän roolin selkeyttämistä itselle ja 

yhteistyökumppaneille 
• Tiedon ja käytäntöjen jakamista sekä yhdessä jalostamista
• Hyvää viestintää

• Eri tulosalueilla ja yksiköissä ollaan hyvin eri vaiheissa. Jotkut 
ovat tässä jo edempänä, kuin toiset.  



Kyllä, omatyöntekijyys on epäselvä asia.  

Ajatellaan 
viestinnän 

näkökulmasta 

Kuvataan 
näkyväksi

Selkeytetään 
itsellemme

Mietitään 
yhdessä

Kehittämistyö suunniteltiin kysymysten ympärille, joita omatyöntekijyyteen
liittyvä alkukysely nosti esille. 



Kehittämistyön toteutus

• TEAMS-alustukset omatyöntekijyyteen ja sen kehittämiseen + keskustelu x 5 

• Kaikille suunnatut TEAMS-alustukset + keskustelu x 3

• TEAMS-alustus psykososiaalisten palvelujen päihdetyöntekijöille ja 
asumispalvelujen koordinaattoreille, sosiaalityöntekijöille + keskustelu
yhteistyönäkökulmasta

• TEAMS-alustus + keskustelu Ikäkunnon asiakasohjaukselle

• Terveyssosiaalityön näkökulmasta toteutettiin yksi live-keskustelu

• Näissä alustuksissa ja keskusteluissa tuotettu tieto on kirjattu ylös

• Omatyöntekijyys näkyväksi –työpajat

• Klo 12-15.30 / yhdistetty live + Teams -toteutus

• Ikäkunto (gerontologinen sosiaalityö), vammaispalvelut, 
lapsiperhepalvelut (perhesosiaalityö) ja työikäisten palvelut

• Työpajojen tuottama tieto on koostettu yhteen

• Työpajaan osallistuneet ovat tutotaneet seminaariin esityksen
omatyöntekijyydestä omasta näkökulmastaan



Omatyöntekijyys näkyväksi –
työpajojen teemat

• Omatyöntekijä

• Omatyöntekijän rooli

• Omatyöntekijä palveluprosessissa

• Omatyöntekijä palvelupolulla

• Omatyöntekijyyden haasteiden listaus

• Mitä meidän itse tulisi tehdä?

• Mitä toiveita yhteistyön kehittämiseen?



Omatyöntekijyys näkyväksi

• Jaettu näkemys omatyöntekijyydestä

• Erilaiset näkökulmat esiin

• Kehittämiskohtien ja kysymysten 
tiivistys

• Vastauksia omatyöntekijyyden
vahvistamiseen ja toimivuuteen



Työntekijöiden ääni

Omatyöntekijyys näkyväksi!
Työpajojen ja keskustelujen tuottama tieto



Omatyöntekijä

• Asiakkaan etu ja oikeus: SHL määrittää: 
sosiaalihuollon palvelussa olevalla 
asiakkaalla on oikeus omatyöntekijään

• Sosiaalihuollon ammattilainen / 
Ikäkunnon asiakasohjauksessa 
terveydenhuollon ammattilainen

• Asiakkaan asioissa mukana oleva 
viranomainen

• Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja 
asiakasohjaaja

• Perhesosiaalityössä lapsilla 
sosiaalityöntekijä tai 
sosiaaliohjaaja ja aikuisilla 
sosiaaliohjaaja. Omatyöntekijä on 
asiakkaan asioista vastaava 
henkilö, johon asiakas voi olla 
yhteydessä ja, joka toimii 
asiakkaan asioissa niin kauan kun 
tämä on sosiaalihuollon 
asiakkuudessa. 

• Erityistä tukea tarvitsevalla 
omatyöntekijä on 
sosiaalityöntekijä, muilla asiakkailla 
se voi olla sosiaaliohjaaja. 

• Asiakas saa itselleen luotettavan ihmisen, 
joka hoitaa hänen asioitaan. Asiakkaille 
tuo turvaa, kun tietää keneen on 
yhteydessä.

• Elämän hallinnan ongelmissa 
omatyöntekijän merkitys korostuu

• Työikäisten palveluissa omatyöntekijä 
nimetään kaikille asiakkuudessa 
oleville

• Vammaispalveluissa nimetään 
asiakkaille, joiden asiakasprosessin 
kannalta se on merkityksellistä: 
erityisen tuen tarve, asiakkuus 
pitkäaikainen, useita palveluita tai 
useiden palvelujen tarve.

• Jos on kyseessä kertaluonteinen 
palvelu, eikä tarvetta 
esimerkiksi sosiaalityölle tai 
sosiaaliohjaukselle tai muihin 
palveluihin ja asiakas tulee 
autetuksi jollain tietyllä 
palvelulla, tällöin ei ole 
välttämätöntä nimetä 
omatyöntekijää. Omatyöntekijä 
tarpeeton, jos asiakkaalla on 
esim. vain kuljetuspalvelu

• Ikäkunnossa: 
• Gerontologisessa sosiaalityössä 

asiakkaille, jotka tarvitsevat 
erityistä tuke ja joiden 
palvelutarve on suuri tai 
säännöllinen.

• Asiakasohjauksessa 
omatyöntekijä nimetään kaikille 
asiakkaille

• Perhesosiaalityössä nimetään 
asiakkuuden jatkuessa kaikille 
asiakkaille: asiakkaan asioista vastaava 
työntekijä

Gerontologisen sosiaalityön 
näkökulmasta erityistä tukea 
tarvitaan kun taustalla:  
• Mielenterveys- ja päihdeongelmat, 

moniongelmaisuus, elämänhallinnan 
ongelmat ja toimintakykyongelmat 
• muutoshalukkuus

• Välitystiliasiakkaat 



Omatyöntekijä on

Asiakaslähtöinen, 
vastuullinen ja 

luotettava

Motivoitunut ja 
kiinnostunut 

Kokonaistilanteen 
hahmottava 

Yhteistyötaitoinen
Kannustaja, tukija 
ja vaihtoehtojen 

etsijä

Asiakkaan palveluprosessia ja palvelupolkua koordinoiva työntekijä sosiaalihuollossa

Sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja 
Asiakasohjaaja

PHHYKY:n
Ikäkunnossa
Vammaispalveluissa
Lapsiperhepalveluissa
Työikäisten palveluissa



Omatyöntekijän 
tehtävä

• Asiakkaan ja verkoston yhteyshenkilönä 
toimiminen

• Asiakkaan palvelukokonaisuudesta 
vastaaminen ja oikeiden palvelujen 
löytäminen 

• Asiakkaan palveluprosessin eteenpäin 
vieminen, palvelujen koordinointi, 
verkoston kokoaminen ja verkostotyö

• Asiakkaan ohjaaminen ja neuvonta 
palvelupolulla

• Yhteistyö ja yhteydenpito

• Palvelu- ja etuisuusohjaus

• Puheeksi ottaminen

• Päätöksien tekemistä

• Oikeiden palveluiden etsintä ja ohjausta tarvittaessa muihin palveluihin 

• Kokonaisvaltainen vastuunottaminen ja kokonaisuuden hallinta: ”langat käsissä”

• Tiedon etsiminen, tuottaminen ja välittäminen

• Verkoston koollekutsuminen

• Arviointi ja palvelusuunnitelman päivittäminen säännöllisesti

• Asiakkaan tomijuuden tukeminen



Omatyöntekijän
osaaminen
Kaikkea ei tarvitse osata, 
mutta asioista tulee ottaa selvää!

• Vuorovaikutteinen, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen toimintatapa
• Vuorovaikutustaidot

• Tunnistaa ja arvioi asiakkaan palveluiden tarpeita, olosuhteiden tai toimintakyvyn muutoksia

• Tietää palvelut ja asiakkaan oikeudet ja tarvittavat etuudet

• Osaa ottaa puheeksi myös vaikeita asioita ja osaa kuunnella asiakasta. Ei tiedä puolesta, eikä tee puolesta.  

• Asiakkaan toimintakyvyn, voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen

• Motivoidaan muutokseen

• Vaikuttavuuden arviointi ja sen mukainen toiminta, arvioidaan, milloin ”asiakkaan siivet kantavat”

• Tunnistetaan tilanteita, milloin asiakas ei ole enää vain omilla keinoilla autettavissa.

• Tehdään ymmärrettäväksi ja näkyväksi perusteluita myös sellaisissa asioissa, jolloin asiakas ei saa haluamaansa. 

• Eettisen ajatteluun taito: tasavertainen, mutta yksilöllinen kohtelu, perustelun ja punnitsemisen taito. 

• Verkostoituminen ja verkostotyö
• Monialainen toimintatapa, palvelujärjestelmän ja palveluverkoston tuntemus

• Omatyöntekijällä on hallussaan asiakkaan palvelukokonaisuus ja tietoa asiakkaan aikaisemmista palveluista ja niiden
toimivuudesta, mahdollisuus ohjata/neuvoa palveluiden hakemisessa oikea-aikaisesti.

• Palvelun järjestämisessä asiakkaalle oman palveluverkoston tuntemus tärkeää

• Oikeiden palveluiden ja yhteistyökumppaneiden etsiminen eli verkostojen rakentaminen

• Tiedonhaku, tiedon kerääminen ja yhteen koostaminen

• Järjesteleminen, organisointi ja delegointi

• Yhteiskuntayhteys, palvelujärjestelmä ja menetelmät
• Laaja-alainen asiantuntijuus, aikuisten ja lasten asiat

• Ihmisen ja tilanteiden moninaisuus

• Yhteiskunta ja sosiaaliset ilmiöt

• Etiikka

• Keskeisten lakien ja palveluiden kriteerien tuntemus

• Palvelujärjestelmä ja yhteistyökumppanit

• Menetelmät



Omatyöntekijän rooli ja hyöty

• Asiakkaalla erilaisia tarpeita - yksi työntekijä, joka on 
ajantasalla

• Rinnalla kulkeminen palvelupolulla. Etenkin silloin kun omat 
voimavarat ovat heikot, rinnalla kulkijaa tarvitaan. 

• Tiedontuottaja asiakkaan tilanteesta

• Edustaa omaa organisaatiota ja toimii oman alansa 
asiantuntijana. Tuo oman osaamisensa myös toisten käyttöön.

• Omatyöntekijä huolehtii omalta osaltaan siitä, että asiakkaan 
tilannetta selvitetään monialaisesti.

• Oman roolin ylläpitäminen vaatii aktiivista selväksi tekeminen 
ja vahvistamista asiakkaille sekä yhteistyötahoille

• Rohkeutta jakaa vastuuta muille asiakkaan kanssa 
työskenteleville ammattilaisille

• Kunnioittaa muiden ammattilaisten näkemystä

• Omatyöntekijän rooli korostuu ja on hyvin tärkeä asiakkaiden kohdalla, 
jotka 

• eivät itse pysty hakemaan tarvittavia palveluista ja tuomaan esille omaa 
palvelutarvettaan tai 

• kykene ymmärtämään omaa parastaan ja oikeuksiaan

• eivät tiedä omista oikeuksistaan tai kykene hoitamaan asioitaan 
itsenäisesti

• Asiakkaan polun etenemisen näkökulmasta omatyöntekijän rooli on tärkeä, 
sillä toimiva suhde tuottaa tulosta.

• Omatyöntekijän rooli on tärkeä, jotta tavoitteiden saavuttaminen ja 
suunnitelma toteutuu.

• Vahva omatyöntekijä-asiakassuhde saattaa vähentää ns. turhia 
yhteydenottoja muihin toimijoihin. Omatyöntekijän on mahdollista jopa 
ennakoida asiakkaan palveluntarvetta.

• Palvelukenttä on laaja, jonkun pidettävä punainen lanka. Asiakkaan 
pompottelu vähenee ja hyöty löytyy parhaiten. 



Omatyöntekijän 
rooli asiakkaan 
palvelupolulla

• Yhdyshenkilö, koordinoija ja työn 
organisoija 

• Verkoston ja tiedon yhteen kokoaja

• Kartoittaa, selvittää, suunnittelee, 
toteuttaa, arvioi ja valvoo 

• Asiakkaan oikeuksista huolehtija ja 
äänen esiin tuoja

• Asiakkaan edustaja ja ”asianajaja”

• Aktiivinen, vierellä / rinnalla kulkija ja 
varmistelija

• Suunnan näyttäjä tarvittaessa

• Asiakkaan oman roolin vahvistaja

• Motivoija, voimaannuttaja ja aktivoija 

• Muutoksen hakuinen: ”muutosagentti”





Tieto omatyöntekijästä asiakkaalle ja 
yhteistyökumppaneille

• PTA:n viimeisellä tapaamisella asiakkaalle keskustellen tiedoksi

• PTA:n yhteenveto -lomakkeelle merkintä

• Sosiaalityön ja -ohjauksen päätöksiin kirjataan omatyöntekijä tiedoksi ja 
puhelinnumero.

• Yhteistyötahoille puhelimitse tai verkostokokouksissa, asiakkaan luvalla 
asiakassuunnitelman ym. postitus 

• SosiaaliEffican etusivulla tieto omatyöntekijästä

• Järjestelmissä tulisi merkitä yhdenmukaisesti tieto omatyöntekijyydestä

• Efficasta tulisi löytyä etusivulta tieto omatyöntekijästä - ei ajantasalla

• Yhteistyötahoille ei aina välity tieto

• Nyt tieto ei välity! Yhteiset ohjelmat (kelmu kaikille) ja kantaan omatyöntekijä 
näkyväksi



Omatyöntekijän 
vaihtuminen

Omatyöntekijän vaihtumisen tilanteet: 
• Muutto
• Jos asiakkaan tilanne radikaalisti 

muuttuu SHL-asiakkuuden aikana 
(siirto sosiaaliohjaajalta 
sosiaalityöntekijälle) 

• Asiakas haluaa itse vaihtaa 
omatyöntekijää

• Työntekijä pitkään pois työstä tai 
muu henkilökohtainen este tai 
poislähtö

Omatyöntekijyys siirtyy siirtopalaverissa:
• Toisesta palvelusta siirtyminen (esim. 

lapsiperhepalveluista tai 
maahanmuuttajapalveluista 
työikäisten palveluihin)

• Kun asiakas muuttaa tai vaihtaa 
palvelutehtävästä toiseen 

• Jos asiakkaalla on olemassa selkeä 
asiakassuunnitelma, niin siirto 
tehdään ilman palaveria.

• Vaihto tapahtuu asiakaslähtöisesti: 
keskustelu, tilanteen käsittely, 
mahdollisesti toisen työntekijän 
pysyminen

• Omatyöntekijän mahdollisen 
vaihtumisen kannalta on tärkeää 
hyvät kirjaukset

Tilanteen, joissa omatyöntekijyys säilyy 
muutoksista huolimatta:

• Jossa asiakas on muuttanut esim. 
psyykkisen sairauden vuoksi. Silloin 
olisi kohtuutonta vaihtaa ja ei työllistä 
työntekijää niin paljon, harkitaan 
inhimillisesti siirtoja.

• Asiakkaan edunmukaista, että 
omatyöntekijä pysyy, vaikka tulee 
alueen muutos ja sen seurauksena 
työntekijän vaihtuminen. 

Kysymyksiä:

• Kuinka rohkeasti ja usein PTA:n
jälkeen lähdetään vaihtamaan 
työntekijää toiseen (sosiaaliohjaaja-
sosiaalityöntekijä)?

• Miten toimitaan, jos asiakas haluisi 
vaihtaakin työntekijää?

• Haasteena vaihtumisessa on, että 
asiakkaan omatyöntekijäksi tulee 
työntekijä, joka ei tiedä asiakkaan 
asioista juuri mitään.

Omatyöntekijyys pitäisi vaihtaa myös 
virallisesti. Se helpottaisi työnjakoa.



Kuinka monelle asiakkaalle voi olla omatyöntekijänä?

Gerontologinen sosiaalityö:

• Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tulisi kuvata asiakastapaamisten useus: esim. maks. 
2 tapaamista kuukaudessa / määräaikaista, mutta intensiivistä. 

• Sosiaaliohjaajilla vähän säännöllisiä asiakkaita. Sosiaalityöntekijälle ihanteellinen n. 50 
asiakasta, joille toimii omatyöntekijänä.  

Perhesosiaalityö:

• PTA vie kalenterista suurimman osan ajasta (määräaika) -> kumpaakaan ei voi tehdä 
riittävän hyvin. Olisi helpompi keskittyä, jos PTA:t ja suunnitelmallinen sosiaalityö 
olisivat eriytettyjä. Käytännössä ei voi olla omatyöntekijänä kovin monelle lapselle yhtä 
aikaa, aikuisia voi olla enemmän kerralla. 

• 40 = työn voisi hoitaa hyvin, todellisuudessa määrä voi olla kaksinkertainen

Työikäiset: 

• Riippuu asiakkaan tuen tarpeesta kuinka työllistäviä. Joitain asiakkaita tavataan kerran 
vuodessa (kuntsa) ja joitain viikoittain

• Jotta pystyisi tekemään SHL:n mukaista suunnitelmallista työtä, omatyöntekijänä tulisi olla 
alle 50:lle asiakkaalle. Yli 50 asiakasmäärä ei ole hallittavissa, silloin vain tulipalojen 
sammuttelua.

Vammaispalvelut:

• Riippuu paljon siitä, mitä omatyöntekijyys tarkoittaa. Esimerkiksi kuinka usein asiakasta 
tulee tavata? Kuinka aktiivisesti asiakkaita ja heidän verkostojaan tavataan. Tätä ei ole 
määritelty.

• Erityisen tuen tarpeen asiakkailla aina omatyöntekijä -> määrä ”rajaton”, koska kaikki eivät 
ole aktiivisia yhtä aikaa. 

Riippuu paljon siitä, mitä 
omatyöntekijyys tarkoittaa.

Esimerkiksi kuinka usein 
asiakasta tulee tavata? 



Omatyöntekijyyden
haasteet

• Oman prosessin ja palvelun epäselvyydet

• Asiakastyön haasteet

• Yhteistyön ja käytäntöjen puutteet

• Palveluiden puutteet tai muutokset

• Asiakkaiden / asiakastyön määrä estää laadukasta
omatyöntekijyyden toteuttamista

• Omatyöntekijyyden epämäärisyys ja pelisääntöjen
puute määräytymiseen eri palveluiden välillä

• Työntekijöiden vaihtuvuus ja puute

• Tietojärjestelmät eivät tue omatyöntekijyyden
toteuttamista



Kysymyksiä & tosiasioita 

• Nimikkeiden hankaluus ja päällekkäisyys: omatyöntekijä, 
sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja asiakasohjaaja

• Roolin kirkastaminen yhteisesti

• ”Sosiaalityöntekijä kokee olevansa oman perustyön tekijä, 
vaikka olisi omatyöntekijä. Sosiaaliohjaaja kokee, että 
roolit ovat erilaiset. Sosiaaliohjaus nähdään myös 
palveluna, ja tällöin omatyöntekijän rooli vahvempi ja 
konkreettisemmin tavoitteellista, ehkä lyhempiaikaista, 
mutta tiivistä yhteistyötä.” (perhesosiaalityö)

• Omatyöntekijyyden tulisi olla siellä, mihin asiakkaan 
palvelutarve painottuu 

• Yhteiset pelisäännöt omatyöntekijyydestä sopimiseen ja 
suunnitelmalliseen asiakastyöhön ja arviointiin eri 
toimijoiden kesken 

• Omatyöntekijyyden ollessa jossakin palvelussa, ei saa olla 
este palvelun saamiselle muualta. 

• Realismi rinnalla kulkemiseen: kaikki asiakkaat eivät ole mukana 
innolla palvelussa ja yhteistyössä

• Onko omatyöntekijä vain yhteyshenkilö kaikille palvelun 
asiakkaille? 

• Omatyöntekijä on yhtä kuin sosiaalityöntekijä tai 
sosiaaliohjaaja?

• Onko omatyöntekijyys rooli, jota sosiaalityöntekijä tai –
ohjaaja toteuttaa tiettyjen asiakkaiden palvelupolun 
edistämiseksi?

• Jotakin, mikä sitoo ”enemmän” myös työskentelyyn 
tiettyjen asiakkaiden kanssa?

• Onko asiakas erityisen tuen tarpeessa, jos on 
palveluasumisessa? (vastuutyöntekijä siellä)

• Miten arvioidaan omatyöntekijän tarvepeellisuus vs. SHL?



Kysymyksiä & tosiasioita 

• Miten omatyöntekijyys näkyy 
palveluprosessissa?
• Jos omatyöntekijänä asiakkaalle, niin tulisiko 

asiakasta nähdä useammin? 
• Mitä myönnetty palvelu tarkoittaa, kuinka usein 

esim. tavataan sosiaalityöntekijää?
• Tarvitaanko aikarajoja siihen, milloin 

asiakkaaseen ollaan yhteydessä? 
• Onko omatyöntekijyys intensiivistä ja 

säännöllistä työskentelyä? 

• Edellyttääkö omatyöntekijyys päätöksen?

• Voiko omatyöntekijyys olla määräaikaista? 

• Millä keinoilla voitaisiin hyödyntää paremmin 
toisten ammattitaitoa, osaamista ja tietoa?

• Olisi hienoa, että pystyttäisiin 
toimimaan siten, kuin 
omatyöntekijältä odotetaan. Ei 
toteudu käytännössä. Ei oltaisi 
vain nimi paperissa ja tilastoissa.



MIEPÄ: yhteistyönäkökulma 
• Omatyöntekijän rooli ja tehtävä on välillä epäselvä, myös 

valtakunnallisesti. Näyttäytyy erilaisena eri työntekijöiden kohdalla, 
toisilla aktiivista yhteydenpitoa. Epäselvää, mitä omatyöntekijyys
konkreettisesti on, yhtenäisyys puuttuu. 

• Omatyöntekijöille myös varmaan meidän palvelu epäselvää, olisi 
kiva tietää, onko päällekkäisyyttä rooleissa. Meidän työnkuvan 
selkeytystä tulisi tehdä myös sinne omatyöntekijöille päin. 
Omatyöntekijä ei saa jäädä pois, vaikka tehtäisiin ostopalvelu 
valvontaa. (Mielenterveys - ja päihdetyön koordinaattori)

• Omatyöntekijä lähtee mukaan kuntoutussuunnitelman 
päivitykseen, kaikki yhteisesti tilanteen tasalla ja luomaan 
tavoitteita. Tämä on ollut toimivaa yhteistyötä.

• Toiminnallisten riippuvuuksien asiakkailla ei välttämättä ole sos. työn 
tarvetta → asiakkaan pompottelua, jos näihin tilanteisiin oltaisiin 
lähdetty hakemaan omatyöntekijää.  Paljon asiakkaita, joiden 
prosesseista ei vastaa omatyöntekijä.

• Asukkaan mennessä palveluasumiseen tuo omatyöntekijän 
vaihtuminen. Työntekijäksi vaihtuu sellainen, jolla ei ole tietoa 
asiakkaasta ja tippuu helposti pois prosessista. 

Miten olisi hyvä jatkaa omatyöntekijyyden
kehittämistä?  

PÄIHDETYÖN JA SOSIAALITYÖN YTHEISTYÖPAJA 

• Miten toimitaan nivelkohdissa? Tämä vaatisi 
selkeyttämistä!



Terveyssosiaalityö: yhteistyönäkökulma
• Terveyssosiaalityössä toteutetaan tälle hetkellä 

omatyöntekijän roolia niiden kohdalla, joilla ei 
sosiaalipalveluiden asiakkuutta. Asiakkaan kaikki 
palvelu terveydenhuollosta ja 
terveyssosiaalityöstä. Ei kytköstä sosiaalihuoltoon. 

• Palvelupuutteiden tunnistaminen: ei ole palveluita 
kahden tason problematiikkaan tai rajausta 
tehdään liian tiukasti, pallotellaan ja 
pompotellaan. Ei ole palveluita juuri siihen, mikä 
auttaisi. Ei puhuta isosta ryhmästä, mutta paljon 
työllistävästä ryhmästä, joilla ei ole heille kuuluvia 
palveluja.

• Omatyöntekijyys voisi olla harkiten 
terveyssosiaalityössä, jos palvelut pääasiassa 
terveydenhuollon puolella, eikä sosiaalihuollossa. 
Vaatii kuitenkin resurssien miettimistä. Päätöksen 
teko tulisi kuitenkin olla sosiaalihuollossa, vaikka 
arviointia tehdään myös terveyssosiaalityössä.

• Terveyssosiaalityössä tehdään paljon 
arviointityötä 

• Omatyöntekijyys edellyttää vahvaa ja tiivistä 
työskentelyä asiakkaan kanssa, jotta tunnistetaan 
toimintakyvyn ongelmat – tämä vaikeaa, jos ei 
tiivistä työskentelyä asiakkaan kanssa ei ole. 

• Kuntoutuksen huomioiminen prosessissa olisi 
tärkeää: miten kuntoutuminen mahdollistuu eikä 
katkea? Keskustelua asia liittyen 
omatyöntekijyyteen. 

• Mitä omatyöntekijyys tarkoittaa ja mihin 
sitoudun?  Vaatii tiivistä työskentelyä ja roolin 
ottamista. 

• Sosiaalityön palvelut? Sosiaalityö palveluna? 

YHDYSPINNAT, YHDESSÄ TEKEMINEN JA 
TYÖNJAKO 

• monipalveluasiakkaiden kanssa 
pilotointi  



Työpajassa tuotettuja ratkaisuja



Muutama 
nosto

• Omatyöntekijyyttä on mahdollista tarkastella 
eri näkökulmista, yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei 
ole. Ristiriitaisuutta tuottaa se, ettei eri 
näkökulmista puhuta riittävästi ja avoimesti. 

• Tarvitaan selkeä määrittely 
omatyöntekijyydelle. Hykyssä pitäisi olla 
yhteinen ajatus, kuinka omatyöntekijyys
määräytyy. Tarkoituksenmukaisuutta tulisi myös 
miettiä.

• Erityisen tuen tarpeen määrittely ja herätteet, 
asiakkuuksien luonteet / segmentit 

• Työskentely on nostanut esille paljon kysymyksiä

• Onko omatyöntekijyys roolina jotakin 
erityistä tietylle asiakasryhmälle? 

• Onko omatyöntekijä sama asia kuin 
yhteyshenkilö? 

• Miten sovitaan monipalveluasiakkaiden 
omatyöntekijyydestä? 

• Tarvitaan yhteisiä kirjattuja 
pelisääntöjä ja toimintamalli

• Yhteistyön kehittäminen

• Terveyssosiaalityön ja muiden palvelujen 
välinen yhteistyö + työnjako

• Miepä –palvelujen kanssa tehtävä yhteistyö

• Keskussairaalan, Jalmarin ja avososiaalityön 
yhteistyö; rajapinta gerontologisen 
sosiaalityön ja asiakasohjaajien kanssa

• Toimialojen ja yksiköiden välinen yhteistyö 
(vampa-työikäiset-lape-ikäkunto)

• Esimiesten välinen yhteistyö ja yhteinen 
keskustelu

• Omatyöntekjyys –keskustelu 
nostaa esille keskustelun 
työnjaosta, palvelun sisällöstä, 
erilaisista toteutustavoista jne.

• Kytkeytyy vahvasti moneen 
asiaan ja ylipäätään sosiaalityön 
kehittämiseen

• Rakenteellinen sosiaalityö

• Yhdessä tekemisen & 
jakamisen kulttuuri
• Monialainen yhteistyö ja 

tiedon jakaminen
• Monipalveluasiakkaiden 

kanssa työskentely
• Systeeminen 

toimintamalli
• Sosiaalityön palveluvalikko

• Palvelun määrittely ja 
tarpeisiin vastaavat 
palvelut 

• Osaamisen vahvistaminen



Tuotetun tiedon pohjalta kehittämistyön jatko voisi 
olla jotakin tällaista

Asiakasohjausprojekti: 
monipalveluasiakkaiden 

palelukokonaisuuden 
kehittäminen ja pilotoinnit

TulSote-hanke: 
systeemisen työmallin 

kehittäminen 

Rakenteellisen sosiaalityön 
kehittäminen:

Innostuneiden kehittäjien 
verkosto



Omatyöntekijyys meillä: 
nykyhetki ja tulevaisuus

• IKÄKUNTO: 
• Gerontologinen sosiaalityö: Pasi Ilonen 

&
• Asiakasohjaus Siiri: Laura Nummela

• VAMPA: 
• Sanna Ajakainen & Milla Pötsönen 

• LAPE Perhesosiaalityö: 
• Jaana Ronkainen & Pia Väliaho

• TYÖIKÄISET: 
• Jenni Saarikko & Suvi Haarala 



Keskustelu

Mitä kertoo sosiaalihuollon kehittämisen 
tarpeista? 

Mitä ministeriö toivoo Päijät-Hämeen 
kehittämistyöstä? 

Onko tuotetulle tiedolle tarvetta? 

Jos on, missä sitä voisi hyödyntää valtakunnan 
tasolla? 



Nopea kysely vielä lopuksi 

Mene sivulle:
www.menti.com/nahsfyt6u4

Puhelimen 
kameralla: 

Vastaa lyhyesti  & 
ytimekkäästi 

Sinulla on kolme ääntä, 
mutta yksinkin riittää!

Päällimmäinen ajatus, mikä sinulle 
heräsi? 

Minkä näet tärkeimmäksi 
jatkokehittämisessä? 

Toiveet johdolle, omalle työyhteisölle 
ja Versolle!

https://www.menti.com/nahsfyt6u4


Kiitos!



• Toivotaan, ettei ensimmäisellä sosiaalitoimen tapaamisella tarvitsisi käydä 
kaikkia henkilökohtaisia asioita läpi vaan edettäisiin pienin askelin, on rankkaa 
puhua vieraalle ihmiselle omista asioista. 

• Varattaisiin riittävästi aikaa tapaamiseen ja tutustumiselle ja kaikkia asioita ei 
käytäisiin läpi samalla käynnillä. Toivotaan, että palvelut nousevat esille 
asiakkaan tahtiin ja selkeästi. Ei saa kiirehtiä esim. aktivointisuunnitelmaan 
ennen kuin asiakkaan koko tilanne on kartoitettu rauhassa. 

• Miksi aina on niin kiire selvittää mun tilannetta, en pysy tahdissa?

• Kapula-kieli toivotaan jätettävän pois asioinneista. Ei ymmärretä mihin ollaan 
menossa? Mitkä on asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet omien asioiden 
hoidossa, esim. työllistymispolkuun liittyen sossussa? Työkkärissä?

• Päättääkö omatyöntekijä toimeentulotuesta?

• Minulla on välitystili ja joudun soittamaan usein sovittuna maksu päivänä, kun 
rahan pitäisi olla tilillä ja se ei ole, aina jokin ihme syy, loma ja jonkun virhe? 
Miten on tuleeko sun palkkapäivänä soittaa palkanlaskentaan ja muistuttaa että 
raha ei oo tilillä? Tämä ressaa.

• Kiitos ihanalle omatyöntekijälle.

• En osaa käyttää nettiä ja asiointi on vaikeaa, auttaako omatyöntekijä minua? 
Minulla ei ole mitään tunnuksia, eikä henkkareitakaan.

• Mitä minun asioita omatyöntekijällä on oikeus hoitaa?

• Kun minulle laitetaan aika aktivointisuunnitelmaan en tiedä mitä se on? Minua 
jännittää, kun vieraat ihmiset tuntuvat päättävän asioistani ja sitten kun ne on 
tehnyt päätöksen minun pitää mennä, johonkin ja en vielä ole ymmärtänyt mistä 
kysymys? 

• Sosiaalitoimiston imagoa tulisi muuttaa myönteisemmäksi, sillä asiakkaat 
kokevat asioinnin häpeälliseksi ja pyrkivät välttämään asiointia sosiaalitoimessa,

• Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä siihen liittyvistä 
käytännöistä epäselvää, kuka saa mitä saa mihin saa? Miksi naapuri saa 
pyykkikoneen ja minä en? Kuntosalikortti naapurille minulle ei? 

Asiakasraatilaisten ajatuksia omatyöntekijyydestä

• Olen eronnut ja lapset asuvat äidillä toisella paikkakunnalla, 
minun luona heidän olisi lupa olla tiettyinä viikonloppuina ja 
lomina. Minulla itselläni ei ole sänkyä vaan nukun patjalla ja 
lapsille ei sänkyä. Miksi minua ei tueta, jotta saan viettää aikaa 
lasteni kanssa? Kenen puoleen käännyt? 

• Lapsi- ja perhepalveluissa koen, että aikuista ei huomioida vaan 
kaikki huomio kiinnittyy lapseen, aikuisen asia ei etene. 
Ymmärrän, että jos itse aikuisena voin paremmin niin lapsenikin 
voi hyvin.

• Omatyöntekijän roolin selkiyttäminen, en tiedä mitä 
omatyöntekijä tekee?

• En tiedä kuka on omatyöntekijäni? Vaihtuu usein.

• En muista kuka on omatyöntekijä?

• Olen ollut kuntouttavassatyötoiminassa vuoden ja kertaakaan 
omatyöntekijä ei ole ottanut yhteyttä? Ei soittanut, ei tavannut.

• Osa päätöksistä on vaikea ymmärtää? Tekstiä on niin paljon, että 
en osaa löytää sitä mikä päätös on. Vaikea hahmottaa.

• Mitä omatyöntekijä tekee sillävälin, kun ei ole asiakkaan kanssa 
yhteydessä, tarkoitan että kyseisen asiakkaan asioiden asian 
eteen?

• Omatyöntekijä soittaa välillä ja kyselee kuulumisia. 



Kysymyksiä

• Miten asiakkaat kokevat omatyöntekijyyden? 

• Miten asiakkaat kokevat sosiaalialan työntekijän roolin elämässään? 

• Omatyöntekijän rooli monipalveluasiakkaiden palvelupolulla? 

• Millaiselle omatyöntekijyydelle on tarve eri näkökulmista?

• Miten omatyöntekijyyttä voidaan vahvistaa systeemisellä työotteella?

• Millainen rooli omatyöntekijyys on sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 
kokemana? Millaisena omatyöntekijän rooli näyttäytyy verkoston kokemana?  

• Millaisia palvelujen kehittämiseen ja työn muotoilemiseen liittyviä kysymyksiä / 
tarpeita omatyöntekijyyden tarkastelu nostaa esille? 
• Suunnitelmallinen työskentely 
• Osaamistarpeet 
• Palvelun määrittely 
• Tarpeisiin vastaavat palvelut ja palveluvalikko 


