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Mitä me halusimmekaan saada 

aikaan?

• Yhtenäinen näkemys aikuissosiaalityöstä ja sen 
valmistelusta maakunnissa; pitää olla selkeä kuva 
itsellä, jotta voi esittää asian muille;  Hissipuhe

• Brändin luominen aikuissosiaalityölle! Näkyvyys

• Palvelutuotteiden määrittely

• Vaikuttavuus  ja mittarit

• Ensi hallistuskaudelle aikuissosiaalityön 
kehittämishanke /vrt. Lape ja I&O)

• Asiakkaiden aito osallisuus 



Aikuissosiaalityön rakennuspalikoita
• 14.2.2018 Teemana aikuissosiaalityön tulevaisuus ja matka sinne

• 17.4.2018 Teemana Eksoten ja Uudenmaan valmistelu

• 12.6.2018 Teemana: Aikuissosiaalityön tarinan kirkastaminen; 
arvot ja juuret, sekä suunnat

• 24.8.2018 Teemana Kanta-Hämeen OMAHäme ja POP-maakunnan 
valmistelu

• 27.9.2018 Teemana työikäisten sosiaalipalvelut

• 6.11.2018 Teemana STM ja selvityshenkilötyöryhmän
työskentely; Varsinais-Suomen ja Pohjois- Karjalan 
maakuntavalmistelu

• 14.2.2019 Teemana sosiaalityön tulevaisuustyöryhmän katsaus ja 
kuvasto

• 28.3.2019 Teemana Soiten ja Satakunnan valmistelu; 
Sote-kaatui mitäs nyt?

• 6.6.2019 Teemana PRO SOS –hankkeen jäähyväiset ja  uusi 
alku  →9:s tapaaminen



PRO SOS –hanke (2016-2019) kiittää ja 

kuittaa
Ajalla1.8.2016-31.7.2019
Sosiaalialan osaamiskeskukset (7 + JY/KYC); 

hallinnoija SeAMK/ SONet BOTNIA (94 kuntaa ja 
Kuntaliitto)

ESR TL 5 hanke (Osallisuus)/ STM päätös
Hankkeen taustalla: 

• Perustoimeentulotuen Kela-siirto →
toimeentulotukikeskeisestä sosiaalityöstä kohti UUTTA 
SOSIAALITYÖTÄ

• SOTEMAKU rakennemuutokset → Sosiaalityö uusissa 
rakenteissa

• Uuden Sosiaalihuoltolain (2015) toimeenpano
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PRO SOS –hankkeen Kärkiteemat 

(10)
1. Palvelutarpeen arviointi

2. Kykyviisari

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

6.6.2019

Sinikka Volanto



Päivän ohjelma
Avaus 

Jutta Paavola, PRO SOS -hanke 
Tulevaisuusselvitys ja toimenpide-ehdotukset

Anna Metteri, Tampereen yliopisto & Virva Juurikkala, STM 
Taloussosiaalityö ̈

Sirpa Karjalainen, PRO SOS -hanke 
11.45-12.45 Lounas (Ravintola Kalliokivi 2. krs.) 
Kela-kunta –yhteistyö. Yhteistoimintamalli 

Jutta Paavola, PRO SOS -hanke 
Palvelutarpeen arviointi

Markku Hallikainen ja Jutta Paavola, PRO SOS -hanke 
Pelillisyys aikuissosiaalityö ̈ssä̈

Tytti Hytti, PRO SOS -hanke 
14.00-14.30 Kahvi (kokoustilan edessä aulassa) 
Aikuissosiaalityö ̈n kuvasto ja teesit sekä̈ hankesivut

PRO SOS -hanke 
Verkoston tulevaisuus ja loppupuheenvuoro

Eveliina Cammarano Espoon kaupunki ja Jutta Paavola, PRO SOS





Kela Kunta yhteistyö 

Hankkeen yhtenä tavoitteena ja toimenpiteenä on ollut 
edistää Kelan ja kunnan sosiaalityön yhteistä työtä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevan asiakkaan laadukkaaksi 
palvelemiseksi. 

Keskisen vakuutuspiirin alueelta käynnistynyt kehittämistyö 
(yhteinen kehittäjäryhmä) → myös muita vakuutuspiirejä 
mukaan ja valtakunnallisia toimijoita. 

Yhteistoimintamalli 1.0 (asiakkaan prosessin kuvaaminen)

Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja kehitystyö

Yhteistoimintamalli 2.0 valmistuu juhannukseen mennessä



https://prezi.com/p/lrgv4bjeocqn/kaitsu-pro-sos/

https://prezi.com/p/lrgv4bjeocqn/kaitsu-pro-sos/


Kela Kunta yhteistyö – mitä opimme? 

• Yksittäisten asiakkaiden asioiden tuskasta kohti yhteistä, 
palvelukokonaisuuden parempaa kehittämistä 

• Yhteinen vuoropuhelu tärkeää → tarvitaan strukturoituja 
rakenteita eri tasoille (valtakunnalliset-vakuutuspiiri-
maakunta) ylläpitämään yhteistyötä ja yhteistä 
vaikuttamista (rakenteellista sosiaalityötä)

• Kela iso organisaatio → sisäinen viestintä ja yhteiset 
toimintatavat asiakkuus- ja ratkaisupuolen kesken 
elintärkeitä

• Heikoimmassa asemassa olevien palveluketju saatava 
kuntoon. Sosiaalityöllä keskeinen merkitys tässä. Mm. 
Taloussosiaalityö, sekä ohjaus ja neuvonta, asianajo 
tärkeitä





Hankkeen nettisivut



Loppusanat
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