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• Hanketta johtaa SoNet Botnia. 

Hankkeen hallinnoija Seinäjoen 

Ammattikorkeakoulu Oy

• Mukana seitsemän sosiaalialan 

osaamiskeskusta, 95 kuntaa, 

Kuntaliitto, Jyväskylän 

Yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius

• Kokonaisbudjetti 2,4 miljoonaa euroa

• ESR-rahoitus: Toimintalinja 5: 

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta, erityistavoite 10.1. Työelämän 

ulkopuolella olevien työ- ja 

toimintakyvyn parantaminen

Hallinto

PROSOS – Uudenlaista 

sosiaalityötä yhdessä 

rakentamassa hanke

5.10.2017



5.10.2017

• Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE 

• Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca

• Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom

• Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Vasso

• Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos

• Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueen sosiaalialan 

osaamiskeskus Oy, Pikassos

• Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SoNet Botnia

Osahankkeet:



PRO SOS valtakunnalliset 

tavoitteet

• Päätavoite on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava 

sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti

– Sosiaalihuoltolaki painottaa asiakkaan vahvaa osallisuutta

• Lain tarkoituksena

– edistää asiakaskeskeisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja 

kohteluun 

– turvata laadukkaat sosiaalipalvelut kaikille kansalaisille yhdenvertaisin 

perustein

– Ohjata moniammatilliseen yhteistyöhön
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PRO SOS valtakunnalliset 

tavoitteet

1. Luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja –käytäntöjä 

sosiaalityöhön osana sote-uudistusta sekä perustoimeentulotuen 

Kela-siirron toimeenpanoa. 

2. Edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja 

järjestelmäkeskeisyydestä kohti vahvaa asiakkaan osallisuutta ja 

yhteistä työskentelyä.

3. Vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja 

ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä.

4. Luoda hyvät toimintamallit jatkuvan asiakaspalautteen arvioinnille.
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Sosiaalityö (SHL 15 §)

Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa 

rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava 

sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen 

muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja 

seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. 

Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena 

on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää

elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia 

toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista 

eheyttä.
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Rakenteellinen sosiaalityö (SHL 

7§):
1. Asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista asiakkaiden tarpeista 

ja niiden yhteiskunnallisesta yhteyksistä ja tarpeisiin vastaavien 

sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista

2. Tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten 

ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan asukkaiden 

asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi

3. Sosiaalityön asiantuntijuus osaksi muiden toimialojen 

suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja 

järjestöjen kanssa paikallista sosiaalityötä ja muuta palvelu- ja 

tukivalikoimaa kehittäen

Jorma Sipilä: Sosiaalityön tulisi tuottaa analyysejä julkiseen 

keskusteluun!

5.10.2017 Elina 

Palola



Kaakkois-Suomen osahanke; 

kohderyhmä
• Alle 30 vuotiaat heikoimmassa asemassa olevat tulottomat, 

toimeentulotuen varassa elävät nuoret aikuiset ( Kotka, Hamina ja 

Eksote).

• Yli 54 vuotiaat heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja 

syrjäytymisvaarassa olevat sosiaalityön asiakkaat (Kouvola)

• Välilliset kohderyhmät: asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät ja –

ohjaajat, muut kohderyhmää kohtaavat julkisen, yksityisen sekä 

kolmannen sektorin toimijat ja palveluntuottajat. Rakenteellisen 

työn tasolla myös päätöksentekijät Kotka, Hamina, Kouvola, 

Eksote
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1. Monialaisen yhteistyön vahvistaminen palvelutarpeen arvioinnissa ja 

asiakassuunnitelmien laatimisessa
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- Roolituksen, työnjaon ja yhteistyön käytäntöjen selkeyttäminen

- Tunnistetaan kunkin toimijatahon ydinosaaminen, selkiytetään 

työnjakoa ja roolitusta arvoverkkotyöpajoilla 

- Kehitetään ratkaisuja nykytilan ongelmakohtiin monialaisen 

toimijaverkoston osaamista ja yhteistyön potentiaalia hyödyntäen

Tavoitteet ja toimenpiteet Kaakkois-Suomessa:



2. Kehittää ja uudistaa  sosiaalityön menetelmiä siten, että ne ovat asiakkaita 

osallistavia ja elämänhallintaa tukevia
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- Tunnistetaan nykytilan hyvät menetelmät sekä kehittämiskohteet ja 

menetelmällisen kehittämisen tavoitteet

- Asiakkaista ja työntekijöistä kootaan yhteinen kehittäjäryhmä, joka 

kehittää ja arvioi tiettyä sosiaalityön menetelmää

- Tutustutaan olemassa oleviin hyviin käytäntöihin



3. Vahvistaa vuoropuhelua ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sekä 

varmistaa asiakkaan mukanaolo vuoropuhelussa
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- Edistetään varhaista avointa yhteistoimintaa edistävien dialogisten 

menetelmien ja toimintamallien käyttöönottoa vuoropuhelun ja 

tiedonkulun vahvistajana.

- Kunnioitus    Kohtaaminen   Kuunteleminen   Turvallisuus   Toivo       

Toimintamahdollisuus 



Uutuusarvo
• Nykyisellään selkiytymättömät monialaisen yhteistyön käytännöt ja 

omatyöntekijän rooli palvelutarpeen arvioinnissa ja 

asiakassuunnitelman laatimisessa ovat selkiytyneet

• On luotu toimiva monialaisen yhteistyön ja asiakkaiden sekä 

läheisten osallistamisen malli

• Asiakkaat toimivat kehittäjinä ja asiakkaiden sekä läheisverkoston 

osallisuus toteutuu nykyistä paremmin
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• Lopputyön aiheita:

• Monialainen yhteistyö ja verkostomaiset työtavat 

aikuissosiaalityössä

– Mitkä seikat vaikuttavat monialaisen työn 

toteutumiseen

– Mikä on nykytila  ja mitä se voisi olla, mitä 

verkostoja on  alueella

– Mitä hyviä käytäntöjä on havaittu, jotka 

edesauttavat monialaista yhteistyötä

• Sosiaalityön menetelmäkehittämisen aihealueista 

tapaustutkimusta 
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• Kuinka aikuissosiaalityön alueella näkyy 
asiakaslähtöisyyden toteuttaminen vai näkyykö? 

• Työmenetelmiin ja niiden kehittämiseen liittyvä 
yleisempi aihe kuten Millä edellytyksillä voidaan 
päästä irti toimistokeskeisyydestä? Mitä täytyy 
muuttua, jotta työ jalkautuu?

• Kehittäjäasiakkaat mukaan sosiaalityön 
kehittämiseen ja arkeen

• Kaikukortti kokeilusta ja sen sujumisesta kysely 
kulttuuritoimijoille ja korttia jakaville tahoille. Siitä 
tulisi myös materiaalia opinnäytetyöhön ja samalla 
voisi tarkastella sitä onko Yhteisön Kaikukortti tuonut 
mukanaan uudenlaista työskentelyotetta, niille 
tahoille, jotka sitä ovat käyttäneet. 



Yhteystiedot
• Pirkko Haikara, projektikoordinaattori, p.040 830 6318

pirkko.haikara@socom.fi

• Marjukka Heikkilä, projektityöntekijä, 

p. 050 408 4712

marjukka.heikkila@socom.fi
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