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  Sosiaalisten ongelmien syntyä pystytään ehkäisemään 
tehokkaasti.  

 

 Sosiaalityössä on aikaa asiakkaille ja kaikkia apua 
tarvitsevia pystytään auttamaan. 

 

 Asiakkaille asiointi on helppoa ja miellyttävää. Myös 
työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi, tärkeäksi ja 
vaikuttavaksi.  

 

 Yhteiskunnan tasolla sosiaalialan työtä arvostetaan ja 
sen merkitys hyvinvointivaltion tukipilarina 
ymmärretään. 
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They say I dream 
too big 

I say they think 
too small 
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Osallisuus 

• Yhteytenä –  Syrjäytymisen vastalääke 

  Matala kynnys, ryhmämuotoiset palvelut, 

asukastalot, paikat olla yhdessä 

 

• Ihmisoikeutena – asioihin vaikuttaminen 

  Tutkimus, kehittäminen 

 Luotettavuus, vaikuttavuus, tyytyväisyys, 

taloudellisuus 
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Kehittäminen 

• Maailma muuttuu – kehittämisen ohjat omiin käsiin 

 

• Sähköiset palvelut – vaivattomuus 

 

• Ei hankkeita – vaan arjen perustyötä 

 

• Pienet kokeilut – kevyt kehittäminen 

 

• Kokeilujen jatkaminen – kokemusasiantuntijat 
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Vaikuttaminen 

• Oman profession puolustaminen 

• Oikeiden asioiden mittaaminen 

• Julkinen tiedonvälitys 

 

 Kokoukset, raportointi, mittaaminen, jakaminen, 

ammattikorkeakoulu- ja yliopistoyhteistyö, blogit, 

twiitit, facebook, keskustelu 

 

 Jokaiselle oma tapa 
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Johtopäätökset 

  Sosiaalisten ongelmien syntyä pystytään ehkäisemään 
tehokkaasti.  

 

 Sosiaalityössä on aikaa asiakkaille ja kaikkia apua tarvitsevia 
pystytään auttamaan. 

 

 Asiakkaille asiointi on helppoa ja miellyttävää. Myös työntekijät 
kokevat työnsä mielekkääksi, tärkeäksi ja vaikuttavaksi.  

 

 Yhteiskunnan tasolla sosiaalialan työtä arvostetaan ja sen 
merkitys hyvinvointivaltion tukipilarina ymmärretään. 

 

Se onnistuu näillä: 

Osallisuus 

Kehittäminen 

Vaikuttaminen 
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• Maahanmuuttajan lastenvaunut ja muita kertomuksia www.petramalin.fi  
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www.aikuissosiaalityo.fi/espoonkipina/  
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