
KUTSU
KOTIIN KAUPUNKIIN?
KOTOUTUJAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT JA TUKI

MA 13.3.2018
13:00 - 16:00

PAIKKA: VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTASALI
OSOITE: UNIONINKATU 37, HELSINKI

Tule ideoimaan tulevaisuuden kaupunkisosiaalityötä!
Keskitymme maahanmuuttaja- ja kotoutumispalveluiden työmuotoihin, nivelvaiheisiin
palveluista toiseen siirryttäessä sekä palvelujen saavutettavuuteen.
Käymme keskustelua KAUKO-hankkeessa kerätyn aineiston pohjalta luoduista
esimerkkitilanteista. Kuulemme pääkaupunkiseudulla maahan muuttaneiden parissa
tehtävän työn ajankohtaisista suunnitelmista, joiden pohjalta etsimme arkipäiväisesti
vastauksia siihen, millainen työ on vaikuttavaa ja miten muutos näkyy asiakkaidemme
arjessa. Pohdimme maahan muuttaneiden erityispalveluiden tarvetta sekä paljon
palveluja tarvitsevien erityiskysymyksiä. Mielenterveyden tukeminen on tärkeää
kaikissa palveluissa.  Maahan muuttaneet kohtaavat stressaavia ja mielenterveyttä
koettelevia kokemuksia lähtömaassa, matkalla Suomeen tai nykyhetkessä.  Miten
sosiaalityö ja sosiaalialan palvelut voivat vastata tähän haasteeseen?



OHJELMA
KOTIIN KAUPUNKIIN? -TYÖPAJA TI 13.3.2018 klo 13-16
PAIKKA: VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTASALI
OSOITE: UNIONINKATU 37, HELSINKI

Uudet terveys- ja hyvinvointikeskukset haastavat etsimään hyvinvoinnille ja sen
edistämiselle sisältöjä. Tämän päivän puheessa yksilön ominaisuudet korostuvat
vahvemmin kuin ne sosiaaliset rakenteet joissa ihminen elää.
KAUKO-hankkeessa tehtyjen haastattelujen perusteella kotouttamisen palveluissa
tehdään paljon hyvää työtä vahvalla ammattitaidolla, mutta palvelujärjestelmä
näyttäytyy pirstoutuneena ja jähmeänä. Aloitamme pohdinnan uudesta sosiaalityöstä
kaupunkisosiaalityön kontekstissa ja miten sen avulla voitaisiin lisätä maahan
muuttaneiden hyvinvointia.

13.00 Päivän teemaan johdattelu: Kaupunkisosiaalityö ja hyvinvointi
Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto

13.15 Palvelujärjestelmän saumakohdat kotouttamistyössä
Erja Saurama, Helsingin yliopisto

13.30 Kotouttamistyön työmuodot & psykososiaalinen näkökulma
kotouttamistyössä
Maria Tapola-Haapala, Helsingin yliopisto

14.15 Kahvi ja jakautuminen ryhmiin
Sosiaalityön ydinosaaminen ja maahan muuttaneiden hyvinvointi
kaupunkisosiaalityön kontekstissa.  Avaamme keskustelua
sosiaalityön uusista iduista neljässä ryhmässä

14.30 - 15 1) Miten psykososiaalista osaamista voisi kehittää,
jotta se paremmin edistäisi maahan muuttaneiden hyvinvointia?
2) Millaisista elementeistä voisi koostua ”paljon palveluja tarvitsevien” maahan
muuttaneiden palveluvalikko?
3) Mitä palvelutarpeen arviointi merkitsee käytännössä ja mitä tietoa tarvitaan, jotta
työ edistäisi maahan muuttaneiden hyvinvointia?
4) Miten sosiaalialan ammattilaiset voivat olla vaikuttamassa tulevaisuuden
politiikkaan ja käytäntöihin?

15.00- 15.30  Ryhmien kommentointikierros

15.30 – 15.50 Ryhmätöiden purku

15.50 Loppusanat

16.00 Päivä päättyy


