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PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa

Pääkaupunkiseudun osahanke

Pelillisyyttä ja leikillisyyttä 

aikuissosiaalityöhön
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Valtakunnallinen hanke

PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä 

rakentamassa

Hankeaika: syksy 2016-2018

Mukana 7 sosiaalialan osaamiskeskusta, 
95 kuntaa, Kuntaliitto, Jyväskylän 
yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus 
Chydenius

ESR-rahoitus, 
kokonaisbudjetti 2,4 milj. euroa

Valtakunnallista hanketta johtaa 
SonetBotnia, Pohjanmaan 
maakuntien sosiaalialan 
osaamiskeskus

Kohderyhmä
Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja 
erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat 
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PRO SOS valtakunnalliset tavoitteet

• Selkeyttää ja vahvistaa sosiaalityön asemaa sote-

uudistuksessa 

• Varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava 

sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti ja 

perustoimeentulotuen Kela-siirron tuomat muutokset 

huomioon ottaen. 
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Tavoitteet saavutetaan 

sosiaalityössä… 

• Luomalla uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja

-käytäntöjä

• Edistämällä asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistä 

työskentelyä

• Vahvistamalla toiminnallisten menetelmien, ryhmien 

sekä verkostojen tavoitteellista hyödyntämistä

• Kehittämällä toimintamalleja jatkuvalle 

asiakaspalautteen arvioinnille
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PRO SOS – Pääkaupunkiseudun osahanke

Pelillisyyttä ja leikillisyyttä 

aikuissosiaalityöhön! 
5.12.2016



Socca 6Socca 5.12.2016

Tavoitteena PKS-hankkeessa 

1.) Kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä 

hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli 

yhteistyössä palvelukäyttäjien kanssa.

2.) Tuottaa tietoa ja arviointikriteeristö siitä, minkä 

tyyppisille asiakkaille uusi palvelumalli on toimiva.
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Tavoitteena PKS-hankkeessa 

3.) Tuottaa sosiaalisen kuntoutuksen määrittely 

pääkaupunkiseudulla

4.) Toimeentulotuen Kela siirto: kehittää 

toimintakäytäntöjä ja ohjausta siitä, kenelle pelillinen 

sosiaalinen kuntoutus soveltuu ja keitä toimeentulotuen 

saajia on järkevää tähän perustuen ohjata Kelasta 

sosiaalipalveluihin.
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Resurssit ja aikataulu

• Hanke toimii elokuusta 2016 joulukuuhun 2018

• Budjetti 580 000 euroa

• Hankkeeseen palkataan 2,5 hanketyöntekijää sekä 2 

kokemusasiantuntijaa 
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Kohderyhmät eri kunnissa

Varsinaiset kohderyhmät ovat sosiaalityön erityistä tukea 
tarvitsevat

– erityisen tuen tarpeessa olevat uudet asiakkaat, 
erityisesti maahanmuuttajat (Espoo)

– erityispalveluja tarvitsevat ja ylisukupolvisesti 
asioivat 18–64 vuotiaat asiakkaat (Helsinki)

– erityisen tuen tarpeessa olevat uudet asiakkaat, 
erityisesti nuoret (Vantaa)

Lisäksi myös 
• Kokemusasiantuntijat tasavertaisina palveluiden 

suunnittelijoina ja toteuttajina
• Asiakastyötä tekevät kuntien sosiaalityöntekijät ja -

ohjaajat, kolmannen sektorin toimijat sekä kunnan ja 
valtion palveluiden tuottajat 

• Rakenteellisen työn tasolla myös päätöksentekijät
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Uutuusarvoa 

leikillisyyden kehittämisestä

• Haemme uutta orientaatiota sosiaalityöhön/sosiaaliseen 

kuntoutukseen motivoivasta, luovasta ja 

ongelmanratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja 

pelillisyydestä. 

• Leikillisyys on tutkimuksissa liitetty muun muassa 

masennuksesta, ahdistuksesta ja sairauksista 

toipumiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja 

myönteisten ystävyyssuhteiden syntymiseen. 
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Miksi leikillisyys?

ILOA 

MAHDOLLISUUKSIA 

TUNNISTAA OMAA OSAAMISTA 

YSTÄVIÄ LUOVUUTTA 

HUUMORIA

VAHVUUKSIA 

RENTOUS 
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Sekä asiakkaiden että 

työntekijöiden elämään!

Luovuuden ja ilon lisääminen 

ihmisten kohtaamiseen ja sosiaalityöhön 
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Leikillisyydellä lisää resilienssiä

• Resilienssi: kyky selviytyä vastoinkäymisistä 

• Resilienssiä kasvatetaan 

– Olemassa olevia voimavaroja tutkimalla ja niihin tutustumalla, 

niitä käyttämällä, sekä yksilön että ympäristön 

– Omia kykyjä kasvattamalla 

– Kohtaamalla vaikeuksia 

Valjastamme tähän leikillisyyden ja 

pelillisyyden, niiden avulla siirrytään 

ongelmakeskeisestä ajattelusta 

voimavarakeskeiseen ajatteluun.
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Miksi pelillisyys?

Kuva: KAVI / Peliviikko.fi
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Pelin kautta voidaan 

Kokeilla uudenlaisia toiminta-

ja reagointitapoja 

ongelmallisiin tilanteisiin

Käydä läpi uudelleen omaa 

historiaa ja muokata tulkintaa 

siitä

Tunnistaa itsessä uusia 

kykyjä ja vahvistaa omia 

voimavaroja. 
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Virtuaalisessa maailmassa

kaikki on mahdollista

Esimerkki: 
Asiakkaat voivat yhdessä luoda 
tai ottaa käyttöön 
tietokonepelin, jossa 
virtuaalisen maailman 
(esimerkiksi Minecraft-peli) 
rakentamisen kautta voidaan 
käydä läpi omia elämän 
kokemuksia narratiivisen 
sosiaalityön ideoiden 
periaatteiden mukaisesti yksin 
tai ryhmänä.
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Miksi tietokonepelit?

Niiden kautta voi tavoittaa nuoria 

aikuisia, joita on ollut vaikea 

saada lähtemään kotoaan. 

Paljon pelaavat asiakkaat 

voisivat toimia asiantuntijoina ja 

opettaa myös työntekijöitä.

Kuva: KAVI / Peliviikko.fi
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• Onnistumisen kokemuksia

• Keinoja selviytyä huonosta ja vaikeasta 

elämäntilanteesta.

• Arjen hallinnan välineitä: pelaaminen rytmittää 

arkea ja niillä voi palkita itseään suoritettuaan 

jonkun kotityön. 

• Auttavat rentoutumaan ja purkamaan tunteita. 

• Ovat mielenkiintoinen puheenaihe 

(Pelaten osalliseks -hanke) 

Nuorten kertomaa pelaamisesta, 

pelit tarjoavat…
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Sosiaalinen kuntoutus laissa

Nämä painottuvat 

sosiaalityöntekijän työssä

Nämä painottuvat 

sosiaaliohjaajan työssä

Sosiaalisen toimintakyvyn/ 

vahvistumisen arviointityötä 

voisi toteuttaa osin yhdessä 

esim. osana ryhmätoimintaa

-> Sosiaalityöntekijöiden 

työnkuvan 

monipuolistuminen ja 

työparitoiminta 
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Sosiaalinen kuntoutus hankkeessa

Vahvistetaan sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien 

sosiaalisen kuntoutuksen arvioinnin osaamista 

ottamalla käyttöön Työterveyslaitoksen kehittämä KYKY-

viisari.

• Kykyviisarin avulla vastaaja voi itse arvioida työ- ja 

toimintakykyään ja sen muutostarpeita, esimerkiksi 

omaa elämäntilannetta, omia vahvuuksia ja 

kehittämiskohteita. 

• Vastaaja voi myös seurata työ- ja toimintakyvyssään 

tapahtuneita muutoksia, jos arviointi toistetaan. 

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/kykyviisari-arvioi-tyo-toimintakykysi/
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Kehittämisen tapa
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Kehittämisen tapa 1/3

• Tiivistä yhteiskehittämistä valittujen työntekijätiimien ja 

kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

• Kokemusasiantuntijoiksi rekrytoidaan esimerkiksi 

palvelujen käyttäjiä, joilla on kokemusta peleistä ja 

pelaamisesta. Runsas pelaaminen käännetään 

voimavaraksi ja kehittämisen resurssiksi. 

Pelaajien voidaan ajatella olevan 

syrjäytyneitä työelämästä tai 

koulutuksesta – toisaalta he voivat olla 

hyvinkin osaavia ja verkottuneita pelien 

kautta.
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Kehittämisen tapa 2/2

• Yhteiskehittäminen ja pienet systemaattiset 
kokeilut, jotka suunnitellaan asiakastyössä 
asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä.

• Pitkällisen suunnittelun sijaan lähdetään 
asiakastarpeiden tunnistamisesta ja näihin 
pohjautuvista prototyypistä, joita lähdetään 
nopeasti viemään käytäntöön. Tätä reflektoidaan 
systemaattisesti ja toimintaa parannetaan analysoidun 
kokemuksen perusteella.  
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Kehittämisen tapa 3/3

Työntekijätiimit muodostavat vertaisverkoston, joka tukee 
toisiaan ja jakaa oivalluksia – parhaat ideat syntyvät 
ruohonjuuritasolla!
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Yhteys kuntien muuhun 

kehittämiseen 

• Vantaalla osa uuden organisaatiomallin palvelutarpeen 
arviointia (18–64-vuotiaat) aikuisten ja perheiden 
sosiaalineuvonnan yksikössä ja erityisesti erityistä tukea 
tarvitsevien palveluissa

• Espoossa yhteistyötä matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkojen kehittämisen ja erityisesti hankkeen 
alkuvaiheessa asukastalo Tuunaamon kanssa

• Helsingissä osa palvelujen uudistamiseen liittyvän 
terveys- ja hyvinvointikeskuksen asiakasprosessien 
kehittämistä ja palvelutarpeen arviointia
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Korkeakoulut ja järjestöt 

• Osa Praksis-toimintaa: hankkeeseen kytketään 

Helsingin yliopisto-opiskelijoiden käytäntötutkimuksia ja 

pro gradu -tutkielmia. 

• Laurea, Metropolia ja Diak: opinnäytetöitä, 

projektiopintoja ja harjoitteluja. 

• Järjestöjä pyydetään mukaan 
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Lisätietoja  

www.socca.fi/prosos

http://www.socca.fi/prosos

