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S20898, PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 

Hankkeen nimi, S-numero ja 

toteutusaika 

S20898, PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, 1.8.2016 – 

31.7.2019 (hanke RR-tietopalvelussa ja Innokylässä) 

Rahoittaja ja toteutunut 

julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 2 374 476 € 

Toteuttajat 

Päätoteuttajana Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Keski-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy, 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sosiaalialan osaamiskeskus 

Verso-liikelaitos, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, Kanta-

Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueen sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy, 

Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius KYC ja pääkaupunkiseudun 

sosiaalialan osaamiskeskus Socca 

Varsinaiset kohderyhmät 

Sosiaalityötä ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista sekä integroituja palveluja 

tarvitsevat asiakkaat, kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja erityistä tukea 

tarvitsevat asiakkaat sekä merkittävää tukea ja ohjausta taloudellisissa asioissa 

tarvitsevat asiakkaat, kuten nuoret, pitkäaikaistyöttömät, tulottomat ja muut työelämästä 

syrjäytyneet. Lisäksi asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät ja ohjaajat. 

Hankkeen tausta 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvilla eri-ikäisillä ihmisillä voi olla päihde- ja 

mielenterveysongelmia, pitkäaikaissairauksia tai pienituloisuutta. Työelämän 

ulkopuolelle jääneet nuoret tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta, jotta esimerkiksi 

työllistymistoimenpiteiden vaikutukset olisivat kestäviä.  Asiakkaiden työ- ja 

toimintakyvyn arviointi vaatii kehittämistä. Hankkeen taustalla ovat myös 

sosiaalihuoltolain uudistus perustoimeentulotuen Kela-siirtoineen ja tuleva sote-

uudistus, jotka pakottavat etsimään uusia ratkaisuja ja toisaalta antavat uusia 

mahdollisuuksia sosiaalityölle. 

Tavoitteet  

Varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen 

mukaisesti; luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja -käytäntöjä sosiaalityöhön 

osana sote-uudistusta ja perustoimeentulontuen Kela-siirron toimeenpanoa; edistää 

sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisestä kohti asiakkaan 

vahvaa osallisuutta ja yhteistä työskentelyä; vahvistaa erilaisten toiminnallisten 

lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä; 

mallintaa ja ottaa käyttöön erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20898
https://www.innokyla.fi/web/hanke5432672


   

 

 

 

Chydenius: tukea tietoon perustuvan uudenlaisen sosiaalityön kehittymistä; 

Koske: kehittää monialaisen palvelutarpeen arviointi- ja omatyöntekijätoimintamalli 

asiakastyöhön erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa; Pikassos: selkeiden 

alueellisten yhteistyörakenteiden varmistaminen; Socom: vahvistaa monialaista 

yhteistyötä palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa;  

SONETBOTNIA: kehittää maakunnallista sosiaalityötä; Verso: mallintaa sosiaalinen 

kuntoutus sekä pilotoida ja mallintaa kokemusohjaajatoiminta aikuissosiaalityön 

työvälineeksi 

Toimintatapa 

Uusien ja vaikuttavien sosiaalityön muotojen kokeilu ja tuottaminen (esim. pelillisyys ja 

leikillisyys); monialaisen palvelutarpeen arvioinnin hyvien käytäntöjen kehittäminen ja 

käyttöönottaminen; jalkautuvien sosiaalityön käytäntöjen kokeilu; yhteiskehittämisen 

tavat ja mallit: asiakasraadit, kokemusohjaus, yhteistutkiminen (työntekijät ja palvelujen 

käyttäjät pohtivat ja kehittivät palveluja yhdessä), aikuissosiaalityön tietopohjan 

yhteiskehittäminen, asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen; muualla jo kehitettyjen 

mallien soveltaminen taloudellisissa ongelmissa olevien asiakkaiden kanssa; 

verkostojen luominen ja vakiinnuttaminen; toimivien yhteistyö- ja toimintatapojen 

rakentaminen Kelan ja kuntien sosiaalityön välille (esim. Huolen tunnistamisen malli -

työväline); sosiaalisen raportoinnin työkalun kehittäminen; tarkoituksenmukaisten 

verkostojen luominen ja vakiinnuttaminen sosiaalihuollon kentälle (esim. 

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto); Kuntaliiton kehittämien 

prosessien ja mallinnusten käyttöönotto ja yhteistyö heidän kanssaan; Kykyviisarin ja 

muiden työ-, toimintakyky- ja hyvinvointimittareiden tuominen sosiaalityöhön; 

sosiaalisen kuntoutuksen alueelliset selvitykset; pelillisyyttä ja leikillisyyttä hyödyntävien 

sosiaalisen kuntoutuksen toimintatapojen kehittäminen 

Tuotokset 

Julkaisut: Zechner ym. (Jyväskylän yliopisto, 2019), Zechner (SeAMK, 2019), 

Gebrenegus ym. (prosos.fi, 2019) (pdf 1,8 Mt), Taloussosiaalityön materiaalipankki 

(prosos.fi, 2019) (pdf 838 kt), Santalahti & Hallikainen (vasso.fi, 2018) (pdf 1,1 Mt), 

Sahonen (Turun AMK, 2019), Niskanen (Turun yliopisto, 2018), Tuomi & Rakkolainen 

(Turun AMK, 2018), Sandt (Turun AMK, 2018), Timo (VAMK, 2018), Leppäkoski 

(XAMK, 2018), Tuominen (Turun AMK, 2018), Vierikko & Vuoria (Turun AMK, 2018), 

Mannio & Paalu (Turun AMK, 2018), Hanski & Lyytikäinen (XAMK, 2018), Rajasaari 

(SeAMK, 2018), Saarnio (Turun AMK, 2018), Tauriainen & Tuurihalme (SeAMK, 2017), 

Volanto & Zechner (SeAMK, 2017), Huhta (SONet BOTNIA, 2018a) (pdf 812 kt), Huhta 

(SONet BOTNIA, 2018b) (pdf 836 kt), Mäyrä (Chydenius, sosiaalityön maisteriopintojen 

käytännöt, 2018) (pdf 357 kt); Videot (Youtube): Yhteiskehittäminen 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7780-1
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061320426
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2019/06/proSos_yhteiskehittaminen_aikuissosiaalityossa.pdf
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2019/06/Taloussosiaalityon_materiaalipankki_vihko_27_6_2019.pdf
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2019/06/Taloussosiaalityon_materiaalipankki_vihko_27_6_2019.pdf
http://www.vasso.fi/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/pro_sos_2018.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201902202533
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018112849374
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803113221
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803113221
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201803263788
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805249912
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805148104
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805148104
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018113019324
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060713147
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018122322839
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018103016389
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120420047
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120420047
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121721978
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017120419651
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-72-4
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-Vaasassa.pdf
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-Soitessa.pdf
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-Soitessa.pdf
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2018/09/Lastensuojelusta-aikuisten-palveluihin.pdf
http://www.prosos.fi/wp-content/uploads/2018/09/Lastensuojelusta-aikuisten-palveluihin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HEnboXEV-5Y&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=2&t=0s


   

 

 

 

aikuissosiaalityössä (19.6.2019), Sosiaalinen kuntoutus (19.6.2019), Jalkautuminen 

aikuissosiaalityössä (20.6.2019), Taloussosiaalityö (7.5.2019), Pelillisyys ja leikillisyys 

PRO SOS, Socca ja THL (7.5.2019), Sosiaalisen raportoinnin työkalu (5.4.2019), Om 

socialarbete och FPA (5.4.2019), Kelan ja sosiaalityön yhteistoiminta (22.2.2019), 

Kykyviisari aikuissosiaalityössä (21.2.2019), PRO SOS -hankkeen esittely 

(16.12.2016), Yhteiskehittämällä parempia sosiaalipalveluja (26.11.2018), 

Yhteiskehittäminen sosiaalityössä tuo asiakkaiden asiantuntemuksen käyttöön 

(26.11.2018), Kelan ja kunnan sosiaalityön yhteistoimintamalli, versio 1.0 (11.9.2018)  

Lupaavat osallisuuden 

käytännöt ja palaset 

Pelitarina sosiaalityön välineenä (innokyla.fi); Pelaaminen sosiaalisesti vahvistavana 

toimintana (innokyla.fi); Pelin kehittäminen toimijuuden mahdollistajana (innokyla.fi);  

Pelillisyys ja leikillisyys arvioinnin apuna (innokyla.fi) 

Muut tulokset ja vaikutukset 

Aikuissosiaalityön asema ja rooli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluna 

vahvistui ja sen paikka osana sote-palveluja selkiytyi; Kelan ja kuntien yhteistyömallit; 

asiakkaiden saamat palvelut kehittyivät (asiakkaiden osallisuutta vahvistettiin erilaisilla 

työmuodoilla, kuten sosiaalisella kuntoutuksella, kokemusohjauksella, kaikukortilla sekä 

yhteiskehittämisellä); palvelutarpeen arviointia ja siihen liittyviä sosiaalihuoltolain 

määritelmiä jäsennettiin ja taloussosiaalityön teoriaa ja -toimintaosaamista vahvistettiin 

sosiaalityön yhtenä työorientaationa 

Levittäminen ja juurrutus 

Kelan ja kuntien yhteistyö jatkuu. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy 

Vasso Ab jatkaa sosiaalisen raportoinnin työkalun kehittämistä. Kuntaliitto jatkaa 

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkoston ylläpitoa. 

Erityishuomioita, 

kehittämistyön ongelmia 

Pelitarina-menetelmä sai kunniakirjan sosiaalialan Hyvä käytäntö -kilpailussa (socca.fi) 

Hanketyön aikana hankkeen painopiste täsmentyi aikuissosiaalityön kehittämiseen, 

sillä valtakunnalliset kärkihankkeet Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2016-

2019) ja Koti- ja omaishoidon uudistus (I&O-kärkihanke 2016-2018) keskittyivät 

lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja ikäihmisten palvelujen kehittämiseen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEnboXEV-5Y&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tl6DsZL2hiY&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=U201Mo2HS38&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=U201Mo2HS38&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=arVBrGWCdf8&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tf4VbJfZ3HE&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tf4VbJfZ3HE&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wl0aAwqs5KY&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NrsOCHx9AKE&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NrsOCHx9AKE&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=C9tMV9dxEnE&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5ftyLrVKt_8&list=PLH5hEFiIUM0d-eeNtfaPsY8WXL3rrQpLX&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H-oUFUv0ERw
https://www.youtube.com/watch?v=H-oUFUv0ERw
https://www.youtube.com/watch?v=Jq1S4fKpvUQ
https://www.youtube.com/watch?v=wygbe74wgeg
https://www.youtube.com/watch?v=wygbe74wgeg
https://www.youtube.com/watch?v=tBXsPaBoTA8&app=desktop
https://www.innokyla.fi/web/malli7585486/toimintamalli
https://www.innokyla.fi/web/malli8618113
https://www.innokyla.fi/web/malli8618113
https://www.innokyla.fi/web/malli8598219
https://www.innokyla.fi/web/malli8771346
http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos/ajankohtaista/pelitarina-menetelma_sai_kunniakirjan_sosiaalialan_hyva_kaytanto_-kilpailussa.8363.news?fbclid=IwAR1SstEyvt2PB_b_urrKhN6Fom78NlgDUeAhYkKeMsr46LTRuWcGywGi_ZM&view_status=preview
https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
https://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

