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Tavoitteet:

• Hanke vahvistaa kansalais- ja asiakasosallisuutta 
sosiaalityössä.

• Hanke osallistuu tiiviiseen kehittämiseen 
maakunnallisen sosiaalityön osa-alueella.

• Hanke kehittää sosiaalityötä toimeentulotuen Kela-
siirron jälkeen sekä luo yhteistyötoimintamallin 
kunnan, Kelan ja maakunnan välille.

• Hanke kehittää uuden sosiaalihuoltolain mukaista 
sosiaalityötä

Lisätietoa: http://www.prosos.fi/
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SONet BOTNIAN alueelta 

osahankkeessa ovat mukana

• Etelä-Pohjanmaa:

Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä 

Kaksineuvoinen, Ilmajoki

• Pohjanmaa:

Vaasa

• Keski-Pohjanmaa:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelukuntayhtymä Soite

25.6.2020

Noora Aarnio, SONet BOTNIA



Tuotoksia SONet BOTNIAn PRO 

SOS –hankkeesta (täydentyy)

• http://www.prosos.fi/wp-
content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-
Soitessa.pdf

• http://www.prosos.fi/wp-
content/uploads/2018/07/Sosiaalinen-kuntoutus-
Vaasassa.pdf

• http://www.prosos.fi/wp-
content/uploads/2018/09/Lastensuojelusta-aikuisten-
sosiaalityöhön.pdf

• http://www.prosos.fi/wp-
content/uploads/2018/09/Lastensuojelusta-aikuisten-
palveluihin.pdf
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PRO SOS- hankkeen 

seminaari 9.5. 2019

Etelä-Pohjanmaan maakunnan työpajan 

yhteenveto

25.6.2020



1. Viisi tärkeintä PRO SOS-hankkeen teemaa oman työn 

näkökulmasta ja perustelut 
• Palvelutarpeen arviointi (3 mainintaa)

Tästä kaikki lähtee liikkeelle. Resurssit tähän. Milloin voi olla suppea, milloin laajempi. Muut toimija mukaan. 

Dokumentoinnin kehittäminen. Selkeyttää asiakasprosessin. Terveydenhuollon linkki sosiaalityöhön tarvittaisiin.

• Taloussosiaalityö (4 mainintaa)

Tarve lisääntynyt Kela-siirron myötä ja velkaneuvonnan uudistuksen myötä, ei jakseta hakea etuuksia, osaamattomuus. Työ 

painottuu nykyhetkellä tähän. Tiedostaminen ja nostaminen tärkeää. Talous on monen asian taustalla ja hallitsee elämää. 

Välttämättä toimeentulotuki ei liity taloussosiaalityöhön. Velkaantuminen suuri ongelma nykyään. (pikavipit). Ihmisten tilanteet

monimutkaisia. Ei uskalleta avata kirjekuoria. Sähköjen katkaisut arkipäivää. Lisää koulutusta tarvitaan tähän aiheeseen 

työntekijöille. Tavalliset perheet eivät halua päästää ulosottoon. Tämä tulee saada laajenemaan. Yhteiset linjaukset.

• Sosiaalinen kuntoutus (4 mainintaa)

Rinnalla kulkemiselle ja yksilöohjaukselle suuri tarve. Haasteena se, että ostopalveluja ei käytetä eikä muitakaan resursseja 

ole. Kehittämistyössä ollut suurena teemana. Voimme kehittää, mutta tarvitaan tila ja aika sekä työntekijät. Toimivia malleja on, 

mutta ne eivät ole käytössä. Tarvitaan palvelua matalammalla kynnyksellä. Toimii Kuntayhtymä kaksineuvoisessa. 

• Sosiaalinen raportointi (3 mainintaa)

Tämän avulla voitaisiin saada tarpeita näkyväksi ja perustelut resursseihin. Toive näkyvyydestä maakunnallisesti. 

Osaamiskeskuksen rooli olisi tässä tärkeä. Tutkimustietoa on olemassa. Tätä tietoa tulee saada käden ulottuville. Työn 

vaikuttavuus tulee näkyväksi sosiaalisen raportoinnin kautta.

• Kela-kunta-malli (3 mainintaa)

Yhteistyössä on paljon kehittämistä. Virheellisiä päätöksiä paljon. Harkinta ei toimi. Alueelliset erityispiirteet eivät tule 

huomioiduksi. Paljon työaikaa menee. ”Kämpät menee kun vakuudet viipyy.” Hyvä käytäntö: Kela ja sosiaalityö samassa. 

Työparityö Kelan ja sosiaalityön kesken kokeiltavissa muuallakin. 



Muut teemat ja keskustelu

• Maakunnallistuva aikuissosiaalityö (2 mainintaa)

Paljon eriarvoisuutta ja yhteisten toimintamallien puutetta. Kokoavat yhteistyöfoorumit hyvä: 

jaetaan hyvät käytännöt. Maakunnallisen yhteistyön jatkuminen tärkeää. 

• Omatyöntekijyys

Resurssit ja työnjako puuttellista. Moni asia parantuu omatyöntekijyyden kautta. Omatyöntekijyys

ja palvelutarpeen arviointi kulkevat käsi kädessä. Työnjako: ikääntyvien palvelut, 

aikuissosiaalityön kesken. (ikäihmisten palveluissa korostuu hoivan näkökulma)

• Jalkauvat sosiaalityö ja matalan kynnyksen palvelut 

Aikuisten ohjaamo-tyyppinen työ, tälle olisi suuri tarve. Kotikäyntityö tärkeää.

• Yhteiskehittäminen

Tarvitaan suuremmat hartiat tämän kehittämistyön pyörittämiseen.

• Mittarit

Maakunnallisesti ja kansallisesti päätökset mitä mittareita otetaan käyttöön ja mitkä mittarit 

palvelevat. 



2. Miten valitut teemat otetaan 

käyttöön ja millä aikataululla?

• PRP SOS-hankkeen teemat ovat jo käytössä ja 
prosessit ovat alussa. Juurruttaminen vaatii aikaa ja 
siihen tarvitaan tukea. Erityisesti tukea vaikuttavuuden 
arviointiin ja seurantaan.

• Maakunnallisesti halutaan jatkaa sotesta. Pala 
kerrallaan jokaista osa-aluetta halutaan kehittää. 
Priorisoidaan kunnissa, mitä milloinkin kehitetään.
resurssit huomioiden

• Kehittäminen haastavaa, kun kunnassa useita 
muutoksia mm. väistötilat. 

• Sosiaalinen raportointi uusi asia: tässä tarvitaan tukea.



3. Mitkä toimintatavat ja verkostot 

halutaan säilyttää jatkossa?

• Aikuissosiaalityön klubi! 

• Kaikki verkostot halutaan säilyttää 

• Ajankohtaisuus huomioiden



4. Miten vastuu jaetaan valittujen 

teemojen käytäntöön viemisestä?

• Sosiaalinen kuntoutus  OSMO-hanke jatkaa aiheen 
työstämistä, syksyllä 2019 mallit ja toimintavat valmiit

• Resurssit  sosiaalinen raportointi: Osken roolia toivotaan.

• Palvelutarpeen arviointi: maakunnallinen työohje OSMOssa. 
Oske kokoaa ja jakaa tietoa, työntekijät vievät käytäntöön

• Aikuissosiaalityön klubeissa osket mukana. 

• Johtavien sosiaalityöntekijöiden tapaamiset  Oske kutsuu?

• Teemoittaiset työryhmät?

• Jatkosuunnitelman tekemistä jatketaan aikuissosiaalityön 
klubissa 11.6.2019
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