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uonna 2016 valmistauduttiin toimeentulotuen Kela-siirtoon. Heikoimmassa asemassa olevien sosiaalitoimen asiakkaiden selviytyminen ja sosiaalityön tulevaisuus mietityttivät. Miten vaikuttaisivat taloudellinen taantuma ja sote-uudistus?
Itäisillä mailla kun on oltu kärkikahinoissa huono-osaisuudessa.

viimein oikeusministeriöstä, ylijohtaja K.J. Långilta. Koskettaako rahoitukselliseen marginaaliin jäämisen riski sitä tahoa, joka koettaa kääntää katsetta marginaaliin? Eriarvoisuutta, köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä on, vaikka sitä ei haluttaisi nähdä.
Vuoden lopulla pysäytti suru-uutinen: pitkäaikainen yhteistyökumppani, osaamiskeskusten asioita sosiaali- ja terveysministeriössä hoitanut sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki
oli yllättäen menehtynyt. Raskain mielin jätin työpaikalleen valkoisen ruusun ja muistokirjaan ISO-osanoton. Pirjolla oli valoisa elämänote. Hän oli helposti lähestyttävä,
monessa mukana ja laajojen verkostojen ympäröimä. Jääkö ministeriöön sosiaalialan
mentävä aukko? Yhteistyön jatkaminen on yhteisellä vastuulla.

Saimme muilta osaamiskeskuksilta ja sosiaali- ja terveysministeriöstä kannustusta hakea alueellista ESR-hanketta syrjäytymisen ja huono-osaisuuden voittamiseksi – siellä
olisi runsaasti käyttämätöntä rahoitusta. ELYltä ei kuitenkaan löytynyt ymmärrystä eikä
tukea sosiaalityön osaamisen kehittämiseksi. Rakennerahastolle nämä tarpeet olivat
vieraita. Sana ´sosiaali´ vei ajatukset lähinnä leipäjonoihin ja arkiseen vapaaehtoistyöhön.
Sosiaalinen kuntoutus sosiaalityössä -teemaa jatkettiin ISOn perustoimintana, kun hankerahoitusta ei saatu Kelaltakaan. ISOn seminaarissa sosiaalityön asiakkaat kertoivat
uusien työotteiden olleen silta osattomuudesta ryhmän kautta yhteiskuntaan. Asiakkailla myös heräsi halu saada ammatti ja työtä, minkä pitäisi olla Kelan kuntoutuksen
kanssa yhteinen tavoite. Kehittäjät painottivat koko työyhteisöä tarvittavan muutokseen, kaikkien osaamista olisi uudistettava. Mistä löytyy resursseja – aikaa, rahaa ja
taitoa – sosiaalityön kehittämiseksi?

Kiitos avainkumppaneille!
Kuopiossa 15.12.2016

Tarja Kauppila
johtaja, ISO

Muistui mieleeni vastaava tilanne, kun 1990-luvun lamassa etsittiin rahoitusta vankien
elämäntilanteiden tutkimukseen. Aihe kiinnosti, ei kuitenkaan rahoittajia. Tuki löytyi
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Aloitteellista ja aktiivista
UUDISTAMISTA

I

SO oli laatimassa ja esittelemässä sote-uudistuksen
valtakunnallista ohjauksen, rahoituksen ja kehittämisen selvityshenkilöraporttia (https://www.julkari.fi/
handle/10024/129810). Mukana oltiin eduskunnan Sote
ja tutkimus -seminaarissa, Sitran Sote tiedosta tekoihin
-seminaarissa, HyväSuomi 2020 -verkostotapaamisessa
sekä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämisrakenteet -seminaarissa. Uudistuksen maakuntakierroksiin (STM) ja työryhmiin osallistuttiin eri
puolilla Itä-Suomea. ISO-viestintä kertoi uudistuksista
monipuolisesti.
Eduskunnassa oltiin kuultavana sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen uudistamiseksi sekä sosiaali- ja terveysministeriössä digitalisaatiosta sote-järjestämislakiin
liittyen. Osaamisesta ja vaikuttavuudesta alustettiin Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnassa
(STM), Sosiaalinen SOTEssa – SOTE ja vaikuttavat sosiaalipalvelut -seminaarissa (Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion
kaupunki), Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettavien
WELMA-kurssilla sekä sosiaalialan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointityössä (Opetushallitus/KPMG).

Hallituksen LAPE-kärkihankesuunnitteluun osallistuttiin
osaamiskeskusten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä maakuntien toimijoiden kanssa. Itä-Suomessa
maakuntien LAPE-hankehakemuksiin sisältyi avustusvaraus ISOn koordinoimalle oppimisverkostolle ja päätöksiä
odotettiin vuodenvaihteeseen. I&O-kärkihanketta rahoitettiin (STM) Pohjois-Karjalaan (Siun sote), Etelä-Savoon
(ESSOTE) ja Kainuuseen (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky:n yhteistyö muiden muassa ESSOTEn kanssa).
Siun soten hankesuunnitelma laadittiin ISOn asiantuntijapalveluna. Jatkoyhteistyöstä neuvoteltiin maakuntien
avainkumppaneiden kanssa.
Sosiaalinen kuntoutus sosiaalityössä -teemalla kokoonnuttiin Diakin, Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston ja
Posken asiantuntijoiden kanssa. Työhön osallistui myös
Kuopion yliopistollisen sairaalan sosiaalityöntekijöitä ja
ESSO-hankekoordinaattori (ESSHP/ESSOTE). Yhteistyössä
suunniteltiin ja toteutettiin työpajoja sekä kaksi ISO-seminaaria (Kunnonpaikka, Siilinjärvi) ja laadittiin harjoitteluraportti. Seminaarit vetivät yhteensä runsaat parisataa
sosiaalityöntekijää, lähiesimiestä ja muuta kehittämisen
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Seminaareista saadun palautteen perusteella sosiaalinen kuntoutus sosiaalityössä on teemana erittäin ajankohtainen ja
kaipaa vahvaa tutkimuksellisen kehittämistyön tukea.

avainkumppania Itä-Suomesta ja kauempaakin. Lisäksi
osallistuttiin Virta II -hankkeen (Kajaani) sekä ESSO-hankkeen (Mikkeli) päätösseminaareihin.

jaamisvalmentajien koulutukset toteutettiin ISOn aluekoordinaattorin toimesta ja valtakunnallisen hankkeen
asiantuntijan työ jatkui ISOn toimipisteestä. Pohjois-Savon sosiaalijohdon kokouksissa ennakoitiin sosiaalihuollon valmistautumista Kanta-palveluihin. Itä- ja Keski-Suomen Sote ICT-ryhmän työhön ehdittiin etäyhteyksin.

Saadun palautteen perusteella sosiaalinen kuntoutus
sosiaalityössä on teemana erittäin ajankohtainen ja kaipaa vahvaa tutkimuksellisen kehittämistyön tukea. ISO
laati hankehakemuksia, mutta rahoittajien (ELY, Kela)
mukaan tärkeä aihe kuuluu jonkun muun, kuten kuntien
vastuulle. Sote-järjestämisvastuuta siirrettäneen jatkossa
maakunnille. Sote-uudistuksen ja esimerkiksi toimeentulotuen perusosan Kela-siirron vuoksi sosiaalityöhön olisi panostettava jo nyt: perustehtävien kirkastamiseen,
kustannusvaikuttaviin työmenetelmiin, digitalisointiin ja
kokeilujen tutkimukselliseen arviointiin - mieluiten monitoimijaisesti. Rajapintoja eri toimijoihin on paljon, eivätkä vaikuttavat ratkaisut löydy vain järjestämisvastuuta
katsoen.

Perustoiminnan valtionavustus oli 403 515 euroa. ISOssa
työskenteli viisi asiantuntijaa, joista kolme vakinaisesti
ja kaksi määräaikaisesti. Harjoittelijoita oli toiminnassa
kolme, joista kaksi sosiaalityön (Itä-Suomen yliopisto) ja
yksi eSosiaalityön maisteriohjelman opiskelija (Lapin yliopisto). Harjoitteluun innostivat esimerkiksi Itä-Suomen
sosiaalityön opiskelijaryhmien vierailut ISOlla. Vuoden
lopulla johtotiimi haki uutta virtaa ja yhä parempaa kehittämisen osumatarkkuutta Annie Mestariampujan
(Kuopion kaupunginteatteri) otteista.

Tiedonhallintaa edistettiin THL/OPERin rahoittamassa
ja Socomin koordinoimassa Kansa-koulu -hankkeessa.
Aluetilaisuuksia järjestettiin Kuopiossa ja Joensuussa. Kir-
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ISOnetin tulosivulta löytyvät tuoreimmat
kuulumiset mm. sote-uudistuksesta, tiedonhallinnasta ja hallituksen kärkihankkeista
(I&O ja LAPE).

Uudistuva hallinto,
VAHVA VIESTINTÄ

P

ienelläkin organisaatiolla on hoidettavanaan paljon
hallinnollisia tehtäviä. ISO siirtyi toimintavuoden
aikana sähköiseen taloushallintoon. Näin monet
tehtävät, kuten laskujen maksu, laskutus, palkanlaskenta
sekä kirjanpito voidaan hoitaa vähemmällä työllä. Toiminta tehostuu ja nopeutuu sekä antaa samalla mahdollisuuden tehtävien uudelleen organisointiin. Sähköinen
taloushallinto mahdollistaa myös uudenlaisen, ajantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen.
Henkilöstöhallinnon tehtäviin lukeutuvat muun muassa
työterveyshuollon ja tykytoiminnan järjestäminen sekä
säännöllisesti pidettävät kehityskeskustelut. Mentorointi
havaittiin toimivaksi keinoksi ISO-työhön perehdyttämisessä ja kannustavassa osaamisen kehittämisessä. Lisäksi ISO-henkilöstön asiantuntijatyön tukena toimii myös
vuosittain strategisten tavoitteiden toteutumisen arviointi yhdessä ISO-hallituksen jäsenten kanssa.
ISO-viestinnän kokonaisuutta ohjaavat viestintäsuunnitelma ja -kalenteri, jotka päivitetään ajan tasalle pari kertaa vuodessa. ISOssa on jo pidempään panostettu sähköisiin viestintävälineisiin. Verkkosivujen (www.isonet.fi)
lisäksi käytössämme ovat:
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- Facebook (https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus/),
- ISOblogi (http://isonetti.blogspot.fi/) sekä
- ISOuutiset (http://www.isonet.fi/web/guest/isouutiset).
ISOnetin tulosivulta löytyvät tuoreimmat kuulumiset niin
sote-uudistuksesta, tiedonhallinnasta kuin hallituksen
kärkihankkeistakin (I&O ja LAPE). Markkinoimme sivuillamme myös tulevia tapahtumia sekä ISOn ja yhteistyökumppaneiden avoimia työpaikkoja. Facebook-sivulle
tulee ajankohtaisia postauksia kuukausittain noin 50 ja
tykkääjiä on jo yli tuhat. Facea silmäilemällä pysyy helposti ajan hermolla ISO-alueen ja valtakunnan viimeisimmistä sosiaalialan kuulumisista.
Tuoreimpana viestintävälineenä ISOblogi on vakiinnuttanut asemansa ISOn viestinnässä. Blogin avulla saamme
jaettua asiantuntijoiden arvokasta tietoa ja kokemusta
kaikkien saataville. Tänä vuonna julkaisimme noin 40
blogikirjoitusta. ISOuutisten 16 numeroa välittivät sosiaalialan ajankohtaista tietoa suoraan tilaajien sähköpostiin. Mikäli sinulle ei tule vielä ISOn uutiskirjettä, niin voit
tilata sen tästä: http://isonet.mailpv.net/

Sosiaalialan osaamiskeskukset ja THL
ovat suunnitelleet lastensuojelun tutkimusperustaiseen kehittämiseen tähtäävää oppimisverkostotoimintaa.

Kärkihankkeilla
EDISTYKSEEN

P

ääministeri Sipilän hallitus tavoittelee palveluiden
muutosta ja uudistumista viiden kärkihankkeen
avulla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painoalueella tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat sekä kustannustehokkaammat ja
paremmin yhteen sovitetut palvelut.

ISO on osallistunut erityisesti I&O-kärkihankkeeseen sekä
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE).
LAPE-kärkihankkeessa vahvistetaan peruspalveluja ja
siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Keskeistä on myös integroitujen palvelukokonaisuuksien rakentaminen sekä lastensuojelun ja
vaativien palvelujen kokonaisuuden uudistaminen. Sosiaalialan osaamiskeskukset ja THL ovat suunnitelleet lastensuojelun tutkimusperustaiseen kehittämiseen tähtäävää oppimisverkostotoimintaa. ISO on ollut tässä työssä
mukana.
ISO-alueen kaikki maakunnat hakivat LAPE-kärkihankerahoitusta kehittämistyöhön ja oppimisverkostotoiminnan resursointi sisältyi jokaiseen hakemukseen. STM teki
ehdolliset myönteiset rahoituspäätökset ennen joulua.

Lopulliset päätökset on tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun
hankkeet ovat toimittaneet pyydetyt täydennykset hakemuksiin. Myönnettävä rahoitus tulee olemaan selkeästi
haettua pienempi. Kussakin maakunnassa on aloittanut
LAPE-muutosagentti työn tukena.
I&O-kärkihankkeen tavoitteena on edistää ikäihmisten
ja omais- ja perhehoitajien yhdenvertaisia ja paremmin koordinoituja palveluita. Kotihoitoa kehittämällä ja
omais- ja perhehoitoa vahvistamalla pyritään myös hillitsemään kustannusten kasvua. Kärkihanke jakoi valtionavustusta kahdeksalle isolle alueelliselle hankkeelle.
ISO-alueella Etelä-Savo, Kainuu ja Pohjois-Karjala saivat
hankerahoituksen vv. 2016–2018. Pohjois-Karjalan Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)
-hankkeen tavoitteena on toimiva kotihoito ja vahvistunut omais- ja perhehoito. Etelä-Savossa ja Kainuussa keskitytään kaikenikäisten omaishoitoon. Lisäksi kussakin
ISO-alueen maakunnassa työskentelee muutosagentti,
jonka keskeisenä tehtävä on muodostaa yhteen sovitettu
ikäihmisten palvelukokonaisuus.
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Seminaarit ja julkaisu sosiaalisesta
kuntoutuksesta antoivat eväitä käytännön työn tueksi.

Sosiaalinen kuntoutus
SOSIAALITYÖSSÄ

U

udistunut sosiaalihuoltolaki (1301/2014) on ohjannut sosiaalityön kehittymistä ja kehittämistyötä kuluneen vuoden aikana. Sosiaalihuoltolain
uudistuksen myötä sosiaalinen kuntoutus määritellään
laissa yhdeksi sosiaalihuollon palveluksi. Kyse on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavasta tehostetusta tuesta sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi,
syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.
Ei ole kuitenkaan lainkaan selvää, mitä sosiaalinen kuntoutus käytännössä on. ISOssa on vastattu tähän haasteeseen ja lähdetty rakentamaan pidemmän tähtäimen
kehittämisyhteistyötä sosiaalisen kuntoutuksen osalta.

Syyskuun alussa ilmestyi ISO-raportti ”Sosiaalinen kuntoutus sosiaalityössä – nykytilan kartoitusta ja suuntaviivoja osaamisen kehittämiseksi”, jota on tilattu innokkaasti työpaikoille kehittämisen tueksi. Raporttia voi tilata
pdf-tiedostona Päivi Maliselta: paivi.malinen(at)isonet.fi.

Olimme suunnittelemassa osaamiskeskusten yhteistä
valtakunnallista PRO SOS -hanketta, jonka tarkoituksena oli muun muassa tukea sosiaalihuoltolain toimeenpanoa. Emme olleet mukana lopullisessa ESR-hankehakemuksessa: tavoiteltava avustus pieneni olennaisesti
alkuperäisestä ja kokonaisuudesta toivottiin selvästi yksinkertaisempaa. Keskityimme sosiaalisen kuntoutuksen
kehittämistyöhön erityisesti ISO-alueella.

Jätimme kuluneena vuonna kaksi hankehakemusta sosiaalisen kuntoutuksen teemassa. Ensimmäinen hakemus lähinnä osaamistarpeiden kartoittamiseksi ja niihin vastaamiseksi jätettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen
ESR-rahoitushaussa toukokuussa. Toinen hakemus kohdennettiin Kelan kuntoutuksen kehittämisrahoitukseen
syyskuussa yhteistyökumppani KYSin kanssa. Kumpikaan
hakemus ei saanut rahoitusta, mutta palaute sosiaalityön
arjesta kannustaa jatkamaan työn kehittämistä – toistaiseksi osana ISOn perustomintaa.

Kehittämistyötä tehtiin asiantuntija- ja yhteistyökumppaneiden kanssa pidetyissä tiimeissä ja työpajoissa.
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Syys- ja marraskuun lopussa Siilinjärven Kunnonpaikka
täyttyi sosiaalisen kuntoutuksen ajankohtaisten kysymysten äärelle kokoontuneesta seminaariväestä. Seminaareissa saatiin niin käsitteellistä ja teoreettista tietoa ymmärryksen syventämiseksi kuin käytännön asiakastyön
esimerkkejä ja kokemuksia osaamisen vahvistamiseksi.

Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon valmistui yhteensä 47 määrämuotoisten
asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin perehtynyttä kirjaamisvalmentajaa.

Kansalaiset

KANSA-KOULUSSA

S

osiaalialan tiedonhallinnan kansallista kehittämistyötä jatkettiin Kansa-koulu -hankkeessa. Kansakoulussa tuetaan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin
valmistautumista: yhdenmukaistetaan kirjaamiskäytäntöjä ja parannetaan asiakastiedon hyödynnettävyyttä.
Kirjaamisosaamisen kehittäminen käynnistyi koko maassa aluekierroksella, jossa teemana oli sosiaalihuollon
asiakasasiakirjalain toimeenpano. Itä-Suomen tilaisuus
pidettiin maaliskuussa Kuopiossa.

lua. Kainuun ja Etelä-Savon kirjaamisvalmennukset sekä
kirjaamisvalmennuksen kokonaisuuden toinen vaihe toteutetaan ensi vuonna.

Kansa-koulun ISO-alueen aluekoordinaattori aloitti tehtävässään huhtikuussa. Kevään ja kesän aikana koordinaattoriverkostossa valmisteltiin ensimmäisen vaiheen
kirjaamisvalmennuksia. Valmennettavia haettiin mm.
sosiaalitoimistoista, lastensuojeluyksiköistä, kasvatus- ja
perheneuvoloista ja perheoikeudellisista yksiköistä. Valtakunnalliset kirjaamisvalmennukset käynnistyivät syyskuussa Joensuusta.

Tiedonhallinnan teemoja käsiteltiin ISOn koolle kutsumissa Pohjois-Savon sosiaalijohdon tapaamisissa, joihin
osallistui myös tietohallinnon ja muiden maakuntien
edustajia. Lisäksi ISO oli edustettuna Itä- ja Keski-Suomen Sote ICT -kehitysryhmässä ja Pohjois-Savon soteuudistusta valmistelevissa kolmessa työryhmässä sekä
suunnittelemassa maakunnallista sosiaalihuollon Kantapalveluihin valmistautumista.

Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon valmistui yhteensä
47 määrämuotoisten asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin perehtynyttä kirjaamisvalmentajaa. Molemmilla alueilla kirjaamisvalmentajien muodostamat verkostot
jatkoivat kirjaamisosaamisen jalkauttamisen suunnitte-

Kesällä julkaistiin raportti Lähtökohtia sosiaalihuollon
valmistautumisesta Kanta-palveluihin. Raporttia voi tilata pdf-tiedostona Päivi Röppäseltä: paivi.roppanen(at)
isonet.fi.

Kansa-koulussa myös pilotoitiin: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaishoidon tuen pilotissa kuvattiin omaishoidon
tuen palveluprosessit sekä käytettävät asiakasasiakirjat
ja otettiin käyttöön kansallisia määrityksiä, kuten asiakasasiakirjarakenteita.
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On tärkeää varmistaa yhteiskuntatieteellinen, erityisesti sosiaalipoliittinen ja sosiaalityön osaaminen maakuntien ja yhteistyöalueiden toiminnan suunnitteluun ja
valmisteluun.

ISO-yhdistys

TOIMINTAVUOSI 2016

I

SO-yhdistyksessä oli vuoden lopussa yli 70 jäsentä,
joista suurin osa yhteisöjä. Uusina toimintaan tulevat
mukaan ensi vuonna käynnistyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymät Siun sote (Pohjois-Karjala) ja
ESSOTE (Etelä-Savo).

Valtakunnallisen Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan
neuvottelukunnan valmisteluista vastaa ministeriön nimeämä työvaliokunta. ISOlla on ollut edustajansa molemmissa ryhmissä. Neuvottelukunta totesi Sote-järjestämislakilausunnossaan (9.11.2016) seuraavaa:

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi hallintojohtaja Tuomo Meriläinen (Itä-Suomen yliopisto) ja varapuheenjohtajana vt. hallintojohtaja Saara Pesonen (ItäSavon sairaanhoitopiiri). Sihteerinä toimi sosiaalityön
yliopisto-opettaja Anssi Savolainen (Itä-Suomen yliopisto).

”Kun laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
on tullut voimaan, sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunta esittää, että on tarkoituksenmukaista sopia
järjestelyistä, joilla lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten henkilöstö voi siirtyä uuden lainsäädännön
mukaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaan. On tärkeää varmistaa yhteiskuntatieteellinen,
erityisesti sosiaalipoliittinen ja sosiaalityön osaaminen
maakuntien ja yhteistyöalueiden toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun.”

Lisäksi hallituksen jäseninä olivat yliopettaja Marjut Arola (Karelia-ammattikorkeakoulu), perhepalvelujohtaja
Matti Heikkinen (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
ky), laitoksen johtaja, professori Juha Hämäläinen (ItäSuomen yliopisto), sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen (Joensuun kaupunki), järjestösuunnittelija Ismo
Linnus (Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry), perusturvajohtaja Tero Oinonen (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry), palvelualuejohtaja Markku Tervahauta
(Kuopion kaupunki) ja sosiaalineuvos Antti Tervasmäki
(Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry). Hallituksen kahdeksasta kokouksesta ISO-henkilöstö osallistui kahteen:
strategiapäivään ja toiminnan arviointiin.
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ISO-hallitus totesikin toimittavan osaamiskeskuslain
mukaisesti ja osallistuttavan uudistuksen valmisteluun.
Erityisesti yhteistyöalueille tulevassa kehittämistyössä
yhteistyö tiivistynee Pohjois-Savon maakunnan kanssa.
Joulukuussa eduskunta pelasti jo toistamiseen osaamiskeskukset perustoiminnan valtionavustusta vaanineelta
leikkausuhkalta. Kiitos ISO-yhdistyksen jäsenille ja hallitukselle vaikuttavasta työstä!

ISOblogilla

SOSIAALIALALLE NÄKYVYYTTÄ

B

logi on ISO-viestinnän tuore avaus, joka on otettu
innostuneesti vastaan. Kirjoittajista ei ole pulaa ollut. Alun perin tavoittelimme yhtä blogia kuukaudessa, ja se ylittyi roimasti. Vuoden aikana on julkaistu
nelisenkymmentä blogia. Blogeja jaetaan myös muiden
ISO-viestinnän kanavien kautta ja niitä markkinoidaan Facebookissa ja uutiskirjeissä.
Blogille on tyylillisesti ominaista ajankohtaisuus ja yleinen kiinnostavuus. Blogi voi olla spontaani ja henkilökohtainen. Teksti on selkeää ja ilmaisu napakkaa. ISOblogin
pituus on enintään 3 000 merkkiä. Kapulakielisen jorinan
yritämme tiukasti torjua.
Teemat ovat vaihdelleet ikäosaamisesta sosiaaliseen
kuntoutukseen, luovasta välitilasta tietojärjestelmiin ja
digiosallisuuteen. Tietenkin blogeissa on pohdittu myös
sote-uudistusta ja leipäjonoja. Maantieteellisesti kirjoituksissa on liikuttu laajalla alueella, Kainuusta Grönlantiin ja Irlannista Etelä-Savoon.
ISOblogin kirjoittajat löytyvät yhteistyökumppaneista,
läheltä tai kauempaakin. Sosiaalityöntekijät ja kehittä-

jät, virkamiehet ja tutkijat, kouluttajat ja opiskelijat sekä
muut yhteistyökumppanit saavat blogissa tilaa ja mahdollisuuden nostaa esille kiinnostavia näkökulmia työstään ja työnsä tuloksista. Uudet toimijat, kuten kärkihankkeiden muutosagentit, voivat blogissa esittäytyä ja
kertoa oman maakuntansa kehittämisestä. Asiakkaat ja
muut kokemusasiantuntijat voivat blogissa kertoa, miltä
asiat näyttävät tiskin toiselta puolen.
Parhaimmillaan blogi voi tuottaa lukijalleen yllätyksen:
tuotapa en ollut tiennytkään. Tai herättää kiinnostuksen:
tuohon pitää perehtyä tarkemmin. Kirjoittajalleen blogi
voi olla merkittävä ja iso asia: sainpas sanotuksi. Ehkä
blogi myös hiljalleen murtaa sosiaalityön hiljaisuuden
kulttuuria kohti aktiivista sosiaalista raportointia, viestintää ja vaikuttamista.
ISOn blogipalsta on käytössäsi. Lue blogia, kommentoi ja
liity rohkeasti kirjoittajien joukkoon!
ISOblogit löytyvät ISOn verkkosivujen etusivulta:
isonet.fi/ tai suoraan ISOblogin osoitteesta:
http://isonetti.blogspot.fi/
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