
Ryhmämuotoista aikuissosiaalityötä kehittämässä workshop / Aikuissosiaalityön 

päivät 21.5.2013 

Workshop avattiin esittelemällä Espoon Kipinä. Mikä ja mitä kaikkea on Kipinä ja minkälaisia 

tavoitteita Kipinällä on? Esimerkkinä Kipinä- toiminnasta oli tilapäismajoittujien Kipinä- ryhmän 

tarina syksyltä 2012, joka herätti keskustelua ja pohdintaa ryhmätoiminnasta. Pienryhmiin 

jakautumisen sijasta pohdittiin yhdessä seuraavia aiheita: minkälaisena sosiaalityön rooli nähdään 

aikuissosiaalityön ryhmätoiminnassa? Minkälaista yhteistyötä (sosiaalitoimisto, järjestöt, 

seurakunta tms.) ryhmätoiminnassa tarvitaan? Minkälaisena asiakasosallisuus näkyy 

ryhmätoiminnassa? 

Sosiaalityön rooli ryhmätoiminnassa 

 ryhmätoiminnan alussa nähtiin tarpeelliseksi sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan 

yksilötapaaminen, jotta ryhmän vetäjällä olisi parempi käsitys kunkin osallistujan 

tilanteesta. Samalla olisi tilaisuus kertoa ryhmän tavoitteista ja tätä kautta motivoida 

ryhmään osallistumista 

 henkilökohtainen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja jatkaisi koko ryhmän ajan sekä 

mahdollisesti myös ryhmän jälkeen  sosiaalitoimiston keinotekoisten rajojen (ikä, alue 

yms.) murtaminen on valintakysymys, jolloin pysyvän asiakas-työntekijäsuhteen avulla 

voitaisiin: 

o luoda syvällisempi kontakti asiakkaaseen 

o kehittää asiakkaan ja työntekijän välistä luottamuksellista suhdetta  

o nopeuttaa ja johdonmukaistaa asiakkaan asioiden etenemistä, kun tunnetaan 

asiakkaan tilanne hyvin 

o päästä parempiin tuloksiin  

 

 ryhmätoiminnassa sosiaalityön avulla pyritään kehittämään sosiaalipalveluja 

 ryhmätoiminta on myös asianajotyötä: asiakkaiden äänen esiin tuominen järjestelmässä 

 sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen roolien määrittelyä: 

o sosiaalityön tehtävä olisi asiakkaan elämäntilanteen laajempi kartoitus, kun 

sosiaaliohjauksessa puolestaan keskitytään enemmän käytännön tekemiseen yhdessä 

asiakkaan kanssa. Ammattiroolien merkitys ryhmätoiminnassa riippuu kuitenkin 

ryhmän tavoitteista, siitä mihin toiminnalla tähdätään. 



 työntekijän kiinnostus, innostus, persoona ja työssä oppiminen vaikuttavat koulutustaustan 

ohella! 

 voitaisiinko ryhmätoiminnassa hyödyntää joustavasti sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön 

ammattitaitoa?   

Yhteistyö ryhmätoiminnassa (sosiaalitoimisto, järjestöt, seurakunta tms.) 

 esimerkkeinä tuotiin esiin Asiakasraati Haagassa, jossa on ollut vierailijoita eri 

asiantuntijatahoilta sekä Kipinä- toiminta Espoossa, jossa toimitaan yhteistyössä Espoon 

mielenterveysyhdistyksen ja Espoon seurakunnan kanssa 

 kun ryhmätoiminnassa on mukana useita tahoja, osallistujat saavat konkreettista tietoa 

esimerkiksi järjestöjen toiminnasta ja pääsevät tutustumaan niiden edustajiin  yhdessä 

tekemisen ja kokeilemisen avulla kynnys osallistumiseen voi madaltua  

 yhteistyön myötä voidaan tuoda laajemmin tietoa eri toimijoiden palveluista 

 järjestötoimijoilta voidaan oppia rennompaa, luontevaa otetta ryhmätoimintaan (esimerkkinä 

Kipinä- ryhmä) 

 sosiaalityöntekijät voisivat kertoa asiakkaille myös yksittäisissä asiakastapaamisissa 

järjestöjen palveluista 

 

Asiakasosallisuus ryhmätoiminnassa 

 kokemusasiantuntijat, Jouko, Janne ja Ville, toivat esiin ryhmän koon merkityksen: toimiva 

ryhmä on tarpeeksi pieni 

 ryhmätoiminnan kannalta tärkeäksi nähtiin uusien ja vanhojen osallistujien tapaamiset, joista 

esimerkkinä oli muun muassa Asiakasraati Haagasta sekä Kipinä- ryhmät Espoosta  

 kokemusasiantuntijoiden näkemyksen mukaan ryhmäläisillä on mahdollisuus puhua 

suoremmin asioista, kuin työntekijöillä  

 kokemusohjaajuuden kehittäminen tulevaisuudessa (ryhmään osallistuneet jatkaisivat 

kokemusohjaajina) 

 asiakasosallisuus nähtiin ensisijaisena sosiaalipalvelujen kehittämisen ja arvioinnin kannalta 

 työntekijän on mahdoton täysin ymmärtää asiakkaan näkökulmaa 

 palstaryhmän malli Maunulasta: sosiaalitoimisto järjesti puutarhapalstan, jonka hoitamisesta 

vastaavat sosiaalitoimiston pitkäaikaiset asiakkaat ja jossa on tavattavissa sosiaalitoimiston 



työntekijä  konkreettisen tekemisen avulla jalkautetaan sosiaalitoimiston palveluja 

lähemmäs asiakkaita 

  



Workshopin osallistujat: 

kokemusasiantuntija Janne 

kokemusasiantuntija Ville 

kokemusasiantuntija Jouko 

johtava sosiaalityöntekijä Kaija Mannerström, Helsingin kaupunki 

sosiaalityöntekijä Johanna Moll, Helsingin kaupunki 

ryhmätoimintojen koordinaattori Kaijus Varjonen, Espoon kaupunki 

Riikka Koola, Emy ry 

sosiaalityön opiskelija Saara Lipponen, Helsingin yliopisto 

 


