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PROSOS – hanke 1.8.2016-31.7.2019

• ESR TL 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

• Mukana seitsemän sosiaalialan osaamiskeskusta, 94 kuntaa, 

Suomen kuntaliitto ja Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius

– Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet

Botnia

– 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

– Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

• Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen 

ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet

BOTNIA

• Kokonaisbudjetti 2,4 m€



PROSOS -tausta

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) toimeenpanon tueksi

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 
Toimeentulotukikeskeisestä sosiaalityöstä kohti uutta 
sosiaalityötä 

SOTEMAKU – valmistelu  Sosiaalityön tulevaisuus 
uusissa rakenteissa

SELKEYTTÄÄ JA VAHVISTAA AIKUISSOSIAALITYÖN 
ASEMAA, ROOLIA JA TEHTÄVÄÄ MUUTOKSESSA

VARMISTAA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN 
ASIAKASLÄHTÖINEN JA VAIKUTTAVA 
AIKUISSOSIAALITYÖ
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Etunimi Sukunimi



Osahankkeiden painopistealueita tiivistetysti

• Pikassos: Kela-kunta yhteistoimintamalli, taloussosiaalityö, 

yhteiskehittäminen, asiakasraati

• Socca: pelillisyys ja leikillisyys

• KYC: tiedontuotanto asiakas-työntekijä-tutkimus 

yhteiskehittäminen

• Socom: monialainen yhteistyö ja pta, Kela-kunta-

yhteistoimintamalli, asiakasraati

• SonetBotnia: Kela-kunta yhteistoimintamalli, 

taloussosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus, yhteiskehittäminen

• Vasso: pta ja arviointimittarit, jalkautuva työ, sosiaalinen 

raportointi, sosiaalinen kuntoutus ja ryhmätoiminta

• Verso: sosiaalinen kuntoutus ja kokemusohjaustoiminta



Keski-Suomen osahanke

- Alkuvaiheessa kuntakohtaista kehittämistyötä: monialaista työtä matkamallilla, 
aikuissosiaalityö ja Typ:n yhdistyminen, osallisuus ja yhteiskehittäminen 
työvarikolla, työnkuvien/-prosessien jäsentämistä  kuntakohtaisesta painopiste 
maakunnalliseen

Maakunnallinen sosiaalityö

-keväällä 2018 käynnistetty aikuissosiaalityön maakunnallinen työryhmä, jota 
edelsi ns. mallinnustyöpajat liittyen sote- valmisteluun

-kokoontunut noin kerran kuukaudessa, teemoina mm:

• Järjestämissuunnitelma

• Mittarityöpaja

• Palvelutarpeen arvioinnin prosessi (kuva)

• SHL koulutuspäivä

• Sosiaalityön kuulemistilaisuus

• Palvelukuvaukset järjestämissuunnitelmaan 

Työryhmän vakiinnuttaminen hankkeen jälkeen  (yhteistyö yliopiston ja jamk:n
kanssa)

 Jatkossa kokoontuu kaksi kertaa vuodessa aikuissosiaalityön ajankohtaisten 
kysymysten äärelle 

• Keväästä 2017 alkaen Café Social – tilaisuudet



Kela- kunta yhteistyö

- K-S työpajat ja tapaamiset: maakunnalliset, paikalliset 

- esim. pop- up yhteisvastaanotot eri puolilla maakuntaa

- Edelleen kehitettävää: 

- Asiakkaan ohjautuminen  tulossa huolen tunnistamisen 
työkalu: pilotointi meneillään

- Toimeentulotuen päätöstekstien selkiyttäminen: pidetty 
laatutyöpajoja Kelan ja kunnan työntekijät sekä asiakkaat

- Tiedon siirtoon liittyvät kysymykset

- Koulutusta puolin ja toisin; palveluista, tulkinnat 
etuuksista  

- Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki: yhteenveto K-S 
ja valtakunnallinen 

- Keski-Suomessa Kela- kunta yhteistyö jatkuu mm. 
Palvelupolut kuntoon –hankkeen kanssa, myös 
maakunnallisen aikuissosiaalityön työryhmässä 



Sosiaalihuoltolain toimeenpanon tukeminen

-tarve lisäkoulutukselle nousi kuntatapaamisten 

yhteydessä  shl koulutuspäivä 

-osallisuus ja yhteiskehittäminen,rakenteellinen

sosiaalityö

•  Palvelutarpeen arvioinnin käsikirjassa

Sisältää mm.

• Mikä sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi on?

• Palvelutarpeen arvioinnin prosessi – työskentelymalli

• Monialaisuus palvelutarpeen arvioinnissa

• Monialaista pta:a yhdessä terveyssosiaalityön kanssa

• Erityisen tuen tarve

• Omatyöntekijyys



PROSOS –hankkeen kärkiteemat
1. Palvelutarpeen arviointi

2. Kykyviisari sosiaalityössä

3. Taloussosiaalityö

4. Maakunnallistuva sosiaalityö

5. Kela- kuntamalli

6. Sosiaalinen kuntoutus

7. Yhteiskehittäminen

8. Toiminnallisuus ja ryhmämuotoisuus sosiaalityössä 
(pelillisyys ja leikillisyys)

9. Jalkautuva sosiaalityö ja matalan kynnyksen 
palvelut

10. Omatyöntekijyys ja erityisen tuen tarpeessa olevat

11. Sosiaalinen raportointi

12. Uudet toimintamuodot
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Mitä PROSOS –hankkeen jälkeen? 

• Tarvitaan valtakunnallisesti johdettu 
aikuissosiaalityön kehittämishanke/kärkihanke, 
joka hyödyntää PROSOS- hankkeen ja muiden 
hankkeiden tuotoksia (Sosku, Osallistava 
sosiaaliturva, ote- kärkihanke, Sokra…)

• Aikuissosiaalityön sivusto/sähköinen alusta 
hyödyllisen materiaalin/ tiedon koontia varten

• Rakenteisiin: tiedon tuottaminen ja 
vaikuttavuuden arviointi, yhteiskehittämisen 
toimintatapoja, työmenetelmien kokeilujen 
mahdollistaminen käytännössä

• Aikuissosiaalityötä on tehty näkyväksi, jäsennetty 
ja roolia kirkastettu. Kehittämistyö on saatu 
hyvään alkuun, josta on hyvä jatkaa!
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PROSOS – uusia avauksia 

aikuissosiaalityöhön 
OHJELMA

9.00–9.20 Tilaisuuden avaus ja PROSOS -hanke

hankekoordinaattori Marianne Kuorelahti

9.20–10.30 Aikuissosiaalityön tietopohja ja teoreettinen perusta

professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto

10.30–10.45 Yhteiskehittäminen ja osallisuus - videot 

10.45- 11.15 Omatyöntekijyys

Anu Paananen, päihdesosiaalityöntekijä. SoTe Saarikka

11.15–12.00 Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuus

Anna Metteri, YTT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

12.00– 13.00 Lounas (omakustanteinen) esim. Ravintola Lozzi, Cafe Libri kirjasto

13.00–13.45 Pelillisyys ja leikillisyys sosiaalityössä

Tytti Hytti, erikoissuunnittelija, PROSOS- hanke, Socca

13.45–14.30 Avauksia taloussosiaalityöstä

Katri Viitasalo, yliopistonopettaja, VTT, Jyväskylän yliopisto

14.30- 14.45 Jaloittelutauko, kahvi ja hedelmiä

14.45–15.30 Toimeentulotukiuudistus asiakkaiden ja viranomaisten yhteistyön 

näkökulmasta 

erikoistutkija Markku Laatu, Tieto- ja viestintäyksikkö, KELA

15.30–15.45 Päivän yhteenveto

Marja Heikkilä, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus


