MUISTIO ‐ Posken ja sosiaalityön oppiainepoolin työkokous 21.1.2016, klo 12‐16 (LS 6, yliopisto)
Kohti tulevaa – käytännön, opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen tulevaisuuden rakenteissa
1. Pj, Tarja Juvonen avasi kokouksen klo 12.
2. Jari Lindh esitteli SEO 2 (Sosiaalityö epävarmuuden oloissa 2) kokonaisuuden ja
taustoituksen. (diat liitteenä)
Seo 2 taustalla on sos.työn laitoksella aiemmin tehty tutkimus. Ideana olisi toistaa
tässä ajassa aiempi tutkimus sovelletusti tähän päivään.
Seo 2 on ollut esillä myös jo aiemmissa työkokouksissa. Tutkimusideoita ja aihioita
on syksyn 2015 aikana mietitty eri kokoonpanoilla. Rovaniemen kaupungin
tutkimussote‐työryhmästä on nostettu aiheita, joita tutkimuskokonaisuuteen voi
liittää.
Esiteltiin Case ‐ Käytännön, opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen: Paljon tukea
tarvitsevat‐ paljon palveluita käyttävät‐ hankkeen ja Sociopolis‐hankkeen yhteistyö
 Sovittiin seuraavat tutkimustyöryhmät Seo 2 kokonaisuuden eteenpäin vientiin
Palvelurakenteiden ja –prosessien muutos: Sosiaalityön johtamisen, osaamisen ja
asiantuntijuuden haasteet: Sociopolis: Tarja, Kaisa, Asta, Susanna H, Anneli, Eeva, Sanna: perus‐ ja
eritysosaaminen kysely, haastattelut + uuden kyselyn päivitys
Laura: omavalvontasuunnitelma ja epäkohdat
Sara: saamelaisten yhdenvertaisuus, palvelut
Asta, Nina: Sosiaalityö Sotessa
Työmenetelmien ja ‐prosessien muutoshaasteet: Aikuissosiaalityön muutos ja sosiaalinen
kuntoutus
Kaisa, Jari, Helena, Mirja, Marjo R.: Aikuissosiaalityö, toimeentulotuen siirto, sosiaalinen kuntoutus
Nina, Liisa, Eija, Voitto, Päivi M, Kirsi: Ryhmä/yhteisömuotoinen asiakastyöskentely
Maarit, Maarit, Kirsi, Mari: rakenteinen kirjaaminen ja sähköisten palvelujen tuottaminen (+ e‐
sosiaalityö)
Heli, Kirsi, Marjo, Eeva, Asta, Pia: Ikäteknologia
Asiakkuuden ja asiakasprosessien muutoshaasteet: Paljon tukea tarvitsevat asiakkaat
Anneli, Tarja J., Laura, Asta, Eija, Tarja K+ opiskelijat > paljon tukea tarvitsevat, omatyöntekijä, yht.
palvelusuunnitelma, näyttö.
Heli, Marjo, Eeva: Elämän loppuvaihe ja kuolema kotona
Anna, Merja: Väkivalta ja vaino
3.Käytiin läpi tämän hetkisen yhteisen julkaisutoiminnan tilanne. Asiakkaasta kehittäjäksi ja
vaikuttajaksi ja Sosiaalinen kuntoutuksessa. Seuraava julkaisu Seo 2 kokonaisuudesta?
4.Paneelikeskustelu kehittämisen rakenteista tulevaisuudessa. Tilanne on kaikille toimijoille
haastava ja tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa. Eri tasoista kehittämistä tarvitaan, miten
saadaan yhteen sovitettua, ettei tehdä toisista tietämättä. Tarvitaan tutkimusta, kehittämistä ja
rivityöntekijöiden asiantuntemusta.
5.Seuraava työkokous: 29.8.2016 klo 12‐16 järjestämisvastuuhenkilöt Poske Nina Peronius, Arja
Honkakoski ja sos.työn laitos Marjo Outila.

