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PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, on valtakunnallinen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on sosiaalityön uudistaminen sekä sen aseman selkiinnyttäminen ja vankistaminen sote-uudistuksessa. Vahva ja vaikuttava sosiaalityö edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat työikäiselle väestölle suunnatut aikuisten sosiaalipalvelut.

Hankkeemme kehittämistyön suunnat:

Palvelutarpeen arvioinnin käsikirja
Yksi PRO SOS:in keskeisiä teemoja on palvelutarpeen arviointi, joka on sosiaalihuoltolain määrittämää ja sosiaalityön kannalta hyvin tärkeää ja keskeistä toimintaa. Palvelutarpeen arviointi on terminä suhteellisen uusi ja tulkinnat siitä, mitä palvelutarpeen arviointi on, milloin sitä tehdään ja
miten, ovat monenlaisia. Lakiin kirjatussa merkityksessä palvelutarpeen arviointi sijoittuu asiakasprosessin käynnistysvaiheeseen, mutta asiakkuuksien kesto ja niiden luonteen vaihtelu tarkoittaa
sitä, että palvelutarpeen arviointia tehdään saman
henkilön ja perheen kanssa usein monta kertaa.

muokattu vastaamaan paremmin harvemmin asuttujen alueiden ominaispiirteitä kuten kulttuurin lähitarjonnan pienemmän määrän, pitkien välimatkojen
ja julkisen liikenteen niukkuuden mukanaan tuomia
haasteita. Kulttuuripassin jatkohanketta rahoittaa
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry (Kulttuuria
kaikille -palvelu) ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikukorttikokeilu starttasi Lappeenrannassa
1.6.2017 alkaen ja tähän mennessä Kaikukortin on
saanut 258 heikossa taloudellisessa tilanteessa
olevaa Lappeenrantalaista henkilöä. Kaikukorttiverkostoon kuuluu 13 kulttuurikohdetta ja 9 sosiaalialan yhteisöä.

PRO SOS -hankkeessa haetaan selvyyttä, tukea ja
konkreettisia käytäntöjä palvelutarpeen arvioinnin tueksi. Hankkeen tuotoksena julkaistaan kirja,
jossa puretaan sosiaalihuoltolain merkityksiä,
pohditaan mittareiden käyttöä, arvioidaan vuorovaikutusta, ehdotetaan pelien ja leikkien hyödyntämistä, esitetään keinoja monialaiseen arviointiin
ja taustoitetaan sosiaalityön teorian kautta palvelutarpeen arviointi sosiaalityön keskeisenä osaamisalueena. Palvelutarpeen arvioinnin käsikirjasta
tulee jokaisen sosiaalityön ammattilaisen tarpeellinen tuki ja työkalu.

”Kaikukortti merkitsee sitä, että voi ystävien
kanssa lähteä yhdessä nauttimaan kulttuurin antimista. Olen käyttänyt korttia useita kertoja ja tulen käyttämään, kun toiminta jatkuu Lappeenrannassa. Se on antanut minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua eri kulttuuritapahtumiin, joihin en olisi vähävaraisuuden takia pystynyt muuten osallistumaan. Olen saanut huomattavaa lisää
henkiseen hyvinvointiini osallistumalla eri tapahtumiin. Voisin sanoa, että Kaikukortti on ollut minulle suorastaan lottovoitto. Kiitos siitä!”

Kaikukortti

Muuta

Kaikukortin avulla halutaan tarjota kulttuurielämyksiä taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville
henkilöille, luoda uusia yhteistyön muotoja kulttuuri, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välille sekä
tuoda uusia yleisöjä kulttuuritarjonnan piiriin. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin
koordinoimassa osa-hankkeessa kiinnostuttiin erityisesti Kaikukortti toiminnan mahdollisuudesta edistää sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan rakenteellista
yhteistyötä ja tukea sosiaalista kuntoutusta.
Kaikukortti-toiminnan perustukset luotiin 2014–
2015 Kulttuuripassi pilotointihankkeessa, jolloin Espooseen luotiin Kaikukortti-toimintamalli, joka on
siellä pysyvässä käytössä. Kulttuuripassin jatkohanke
jatkoi mallin kokeilua Kainuussa, jossa mallia on

•
•

Kela-Kunta yhteistoimintamalli
Aikuissosiaalityöhön kytkeytyvien maakuntavalmisteluun osallistuvien toimijoiden kehittäjäverkosto yhteistyössä Kuntaliiton kanssa
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