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Valtakunnallinen PRO SOS –hanke vahvistaa sosiaalityötä sote- ja maakuntauudistuksessa 
 
Sosiaalityötä uudistetaan valtakunnallisesti kuntalaisten ja sote- ja maakuntauudistuksen tarpeisiin PRO 
SOS—Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa-hankeen avulla. Kaakkois-Suomessa hankkeen 
aikana kehitetään monialaisen yhteistyön käytäntöjä, asiakasta osallistavia ja heidän elämänhallintaansa 
tukevia sosiaalityön menetelmiä sekä vahvistetaan vuoropuhelua ja tiedonkulkua niin eri toimijoiden kuin 
ammattilaisen ja asiakkaankin välillä. 
 
Kaakkois-Suomen alueella on kaksi kohderyhmää, alle 30- vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat. Ilman työ- ja 
opiskelupaikkaa olevien, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kehitetään toimintamalleja, joissa saadaan 
eri hallinnonalat, yksityinen ja kolmas sektori sekä nuoret ja heidän lähipiirinsä kynnyksettömään 
yhteistyöhön nuoren elämänhallinnan parantamiseksi. Lisäksi alueella on koettu olevan tarvetta 
monialaisen yhteistyön vahvistamisen ja asiakkaiden kanssa tehtävän työn menetelmälliseen kehittämiseen 
myös heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ja muutoinkin huono-osaisten yli 54-vuotiaiden 
sosiaalipalveluiden asiakkaiden kohdalla.  
 
Nykyinen yhteiskunnallinen muutostilanne vaatii sosiaalityöltä aktiivisempaa roolia toimia sosiaalisen 
kehityksen hyväksi ja radikaalisti erilaisia, uudenlaisia toimintatapoja, jotka korostavat ihmisten osallisuutta 
palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikuttavaa sosiaalityötä tehdään siten, että asiakas itse on 
aktiivisena kansalaisena pohtimassa omaa tilannettaan, siihen vaikuttavia tekijöitä ja hänelle annetaan aito 
mahdollisuus sijoittaa voimavarojaan oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Hankkeen toimintatapana on 
yhteiskehittäminen, jonka ytimessä ovat kokeilut, jotka suunnitellaan yhdessä asiakastyöstä lähtevien 
tarpeiden pohjalta yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä.  
 
PRO SOS -hanke alueellisesti ja valtakunnallisesti 
 
Hankeaika on 1.8.2016-31.12.2018 ja Kaakkois-Suomessa hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Socom. Alueella toteuttamisessa mukana ovat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. 
 
PROSOS-hanketta johtaa Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA. Hallinnoijana 
toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja yhteistyössä mukana ovat Kuntaliitto, Jyväskylän yliopiston 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sekä 95 kuntaa eri puolilta Suomea.  Tavoitteena on luoda uusia ja 
vaikuttavia toimintamalleja ja –käytäntöjä sosiaalityöhön sote-uudistuksessa sekä perustoimeentulotuen 
Kela-siirron toimeenpanon tukena. Lisäksi edistetään paikallisiin ja maakunnallisiin tarpeisiin räätälöidyn ja 
alueellisissa yhteistyöverkostoissa vahvasti vaikuttavan sosiaalityön kehittämistä.  
Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto, Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu sekä mukana olevat kunnat. 
 
Miten tavoitat PRO SOS-hanketoimijan? 
 

Kaakkois-Suomen osakokonaisuuden 
projektikoordinaattori Pirkko Haikara  
 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen Kouvolan toimipiste 
Salpausseläntie 40 A, Kouvola 
 
pirkko.haikara@socom.fi    
040 830 6318   

PRO SOS-hankkeen  
hankejohtaja Jutta Paavola  
 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 
osaamiskeskus SONet BOTNIA 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 
 
jutta.paavola@seamk.fi 
040 830 2399 
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