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Aikuissosiaalityö
 

       Ole rohkeasti
        yhteydessä!

Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa:

• Tarvitsen tukea arkielämän sujumiseen

• Olen ollut pitkään työttömänä enkä ole varma, miten 
   voisin päästä takaisin työelämään

• Olen huolissani omasta tai läheiseni päihteiden käytöstä 

• Minulla on taloudellisia vaikeuksia

• Olen asunnoton tai minulla on ongelmia asumisen kanssa 

• Minua on kohdannut äkillinen kriisi, kuten ero tai häätö 

• Elämässäni on turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä,             
   kuten väkivaltaa

• Asioin monissa eri palveluissa ja minusta tuntuu, että 
   kokonaistilanteeni kaipaa selkeyttämistä

        Anna palautetta 
    (www.turku.fi/palaute)



Millaisissa tilanteissa sosiaalityöstä voi olla apua?

Sosiaalipalveluiden työntekijä voi olla tukenasi esimerkiksi silloin, 
kun elämäntilanteesi on kuormittava, toivot muutosta omaan tilan-
teeseesi tai tuntuu, että monenlaiset haasteet ovat kasautuneet, 
etkä ole itse varma miten päästä eteenpäin.

Mitä aikuissosiaalityön palvelu sisältää?

Sosiaalityössä käymme yhdessä keskustellen läpi elämäntilan-
nettasi, kartoitamme voimavaroja sekä muutostarpeita ja mie-
timme sinulle sopivia tukitoimia. Tapaamisilla sovimme yhdessä 
tavoitteita tilanteesi edistämiseksi, tuemme sinua muutoksessa 
ja seuraamme tavoitteiden toteutumista. Sosiaalityön palvelu voi 
tarpeistasi ja toiveistasi riippuen sisältää yksilötapaamisia, yhteis-
työtä muiden viranomaisten ja läheisten kanssa, tiiviimpää sosiaa-
liohjausta sekä ryhmämuotoista tukea.

Tarkemmat kuvaukset aikuissosiaalityön tarjoamista 
palveluista ovat saatavilla Turun kaupungin aikuissosiaalityön 
nettisivuilla. 

Miten asiakkaaksi?

• Voit olla itse yhteydessä sosiaalipalveluiden asiakasneuvontaan.

• Muu viranomainen tai yksityishenkilö, eli esimerkiksi asiakkaan 
läheinen, voi tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tuen tarpeesta. 
Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti henkilön suostumuksella. Jos 
kyseessä on lapsen etuun liittyvä asia tai tuen tarpeessa oleva 
henkilö on kykenemätön huolehtimaan itsestään, voidaan ilmoitus 
tehdä myös ilman suostumusta. 

Ilmoitus tehdään sosiaalipalveluiden asiakasneuvontaan, akuut-
titilanteissa sosiaalipäivystykseen. Yhteystiedot löydät esitteen 
takakannesta.

Sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan tapaamiset ovat maksuttomia.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa asiakkaan 
toimintakykyä ja lisätä hyvinvointia. 


