Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön uutiskirje kevät 2019

Tervehdys Jyväskylän aikuissosiaalityöstä!
Tämän uutiskirjeen sisältö:
• Aikuissosiaalityön uusia työntekijöitä
• Asiakasraati hakee uusia jäseniä
• Sosiaaliohjaus jatkuu terveysasemilla
• Kesäaika sosiaaliasemalla

Aikuissosiaalityön uusia työntekijöitä ja vahvistusta nuorten mielenterveys- ja
päihdetyöhön
Jyväskylän perusturvalautakunta päätti syksyllä 2018 lisätä tuntuvasti nuoriin kohdennetun
päihde- ja mielenterveystyön resursseja. Aikuissosiaalityölle tämä päätös tarkoitti kahta uutta
työntekijää Nuorten aikuisten palveluskeskus J-Nappiin. Psykiatrinen sairaanhoitaja on
aloittanut työnsä J-Napissa jo vuoden 2018 puolella, ja psykologi liittyi tiimiin helmikuussa
2019. Perusturvalautakunta päätti myös lisätä aikuissosiaalityölle yhden sosiaalityöntekijän ja
toisen johtavan sosiaalityöntekijän virat, jotka molemmat on täytetty vuoden 2018 puolella.
J-Napin uusina tiimiläisinä ovat aloittaneet psykiatrinen sairaanhoitaja Mika Sivula ja
psykologi Sari Hakala. Mikalla on pitkä kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä eri
sektoreilla, muun muassa lastensuojelutyöstä, päihdepsykiatriasta sekä lasten-, nuoriso- ja
aikuispsykiatriasta. Sarilla on aikaisempaa työtaustaa muun muassa aikuispsykiatrian
poliklinikkatyöstä, vankilapsykologin sekä ammatinvalinnan- ja uraohjauksen psykologin
tehtävistä.
Nuorten aikuisten palvelukeskus eli J-Nappi on osa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityötä
ja kuntouttavia palveluita. Asiakkaita ovat ne 18–29-vuotiaat jyväskyläläiset nuoret, jotka
haluavat ja tarvitsevat kiinnipitävää, välittävää ja pitkäaikaista ohjausta ja tukea, ja joiden
asiat ovat supersolmussa. J-Napin sosiaalityön asiakkaiksi tullaan tarvittaessa
Hannikaisenkadun sosiaaliaseman kautta, mutta J-Napin psykiatrisiin sairaanhoitajiin ja
psykologiin asiakkaat voivat olla yhteydessä suoraan. Heidän asiakkuuteensa voi ohjautua
myös läheisten yhteydenoton, aikuissosiaalityön tai yhteistyökumppaneiden kautta. Palvelu
on kynnyksetöntä, eli ei vaadi lähetteitä. Psykiatriset sairaanhoitajat (Kimmo Jouhki ja Mika
Sivula) ja psykologi (Sari Hakala) tekevät laaja-alaista mielenterveys- ja päihdetyötä, jossa
pääpainona on elämänhallinnan parantaminen. Palveluissa keskeisinä työmuotoina ovat
asiakastapaamiset sekä jalkautuva työ esimerkiksi kotikäynneille sekä erilaisiin verkostoihin.
J-Napin psykiatristen osaajien ei ole tarkoitus korvata asiakkaalla jo olevia hoito- tai
palvelutahoja, vaan olla nuoren aikuisen tukena etsimässä oikeaa reittiä ja oikeita
hoitomuotoja omissa asioissa etenemiseksi.

Asiakasraati hakee uusia jäseniä
Aikuissosiaalityön asiakasraati on startannut uuden toimintakautensa helmikuussa yhdeksän
jäsenen voimin. Raadin tavoitteena on pureutua ajankohtaisiin aiheisiin niin aikuissosiaalityön
omien palveluiden kehittämisen näkökulmasta kuin myös kansalaisten arkielämään

vaikuttavien yhteiskunnallisten aiheiden ja teemojen kautta. Asiakasraatitoimintaan on
mahdollista päästä mukaan myös kesken kauden, joten jos vaikuttamistyö kiinnostaa, ota
rohkeasti yhteyttä raadin puheenjohtajaan Sami Markukselaan (p. 014 266 0894,
sami.markuksela@jkl.fi) tai sihteeriin Johanna Masaliniin (p. 014 266 3387,
johanna.masalin@jkl.fi). Halukkaat jäsenet haastatellaan etukäteen. Lisätietoa raadin
toiminnasta sekä kokousmuistiot luettavissa Jyväskylän kaupungin Internetsivulta:
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/aikuisten-sosiaalipalvelut/sosiaalityo-jasosiaaliohjaus-0

Sosiaaliohjaus jatkuu terveysasemilla
Sote-uudistuksen kaatumisesta huolimatta Valinnanvapauskokeilu jatkuu Jyten
terveysasemilla lokakuun loppuun saakka. Näin ollen myös sosiaaliohjausta on edelleen
saatavilla valinnanvapausterveysasemilla. Terveysasemalla työskentelevät sosiaaliohjaajat
eivät ole virkasuhteisia, eli toiminta poikkeaa siltä osin sosiaaliasemalla annettavasta
palvelusta, joka perustuu sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja
muodostaa siis sosiaalihuollon asiakkuuden. Jos asiakkaalla on oma työntekijä
sosiaaliasemalla, hän kuuluu silloin viranomaistyöskentelyn piiriin eikä terveysaseman
sosiaaliohjaukseen. Terveysasemalla ei myöskään käsitellä harkinnanvaraisia
toimeentulotukihakemuksia. Jyväskylässä myös viranomaistyötä tekevät sosiaaliohjaajat
jalkautuvat alueille, esimerkiksi Säynätsalossa ja Korpilahdella, joissa tapaavat asiakkaita.
Silloin asiakkaat saavat samat palvelut kuin sosiaaliasemallakin, eikä kyse siis ole
valinnanvapauden piiriin kuuluvasta sosiaaliohjauksesta.

Kesäaika sosiaaliasemalla
Kesän aikana Hannikaisenkadun sosiaaliasema palvelee jokaisena arkipäivänä.
Juhannuksesta alkaen kuusi viikkoa on päivystyksellistä toimintaa, jonka aikana ei myöskään
järjestetä ryhmätoimintaa eikä chat-palvelua. Kesän ajasta tiedotetaan myöhemmin lisää. JNappi palvelee omia asiakkaitaan päivystyksellisesti omassa toimipisteessään, kesäaika ei
aiheuta merkittäviä muutoksia J-Napin toimintaan.

Aurinkoista kesän odotusta!
Jyväskylän aikuissosiaalityön löydät netistä osoitteesta:
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/aikuisten-sosiaalipalvelut/sosiaalityo-jasosiaaliohjaus

Aikuissosiaalityön ajankohtaisia asioita voit seurata myös Facebookista:
https://www.facebook.com/jyvaskylanaikuissosiaalityo/

