
1 

Sosiaalinen kuntoutus: erityistoimenpiteistä osallisuuden tiloihin 

   Lehtori, VTT Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) 

ari.nieminen@diak.fi p. 040-4845625 http://www.elisanet.fi/ari_nieminen/ 

Esitys Tuetun työllistymisen seminaarissa 11.12.2017, Vates 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa pyritään vahvistamaan sosiaalista toimintakykyä, lisäämään 

osallisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä. 

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaalla oletetaan siis olevan vaikeuksia näiden asioiden suhteen (vrt. 

työttömyys, köyhyys, päihteiden käyttö, mielenterveydelliset ongelmat). Eli kuntoutuksenkin 

lähtökohtana voisivat olla asiakkaiden erilaiset tarpeet, eivät kuntoutuksen toimenpiteet. 

Sosiaalinen toimintakyky ei palaudu vain yksilöön, vaan määrittyy yksilöiden, ryhmien, 

organisaatioiden suhteissa. 

Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 
11.12.2017
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Sosiaalisessa kuntoutuksessa pyritään laajentamaan ihmisen elämänpiirit 
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Miltä tilanne näyttää asiakkaan kannalta? 

 

Päihdepalvelujen käyttäjän elämänpiiri, esimerkki 

 

 
Lähde: Ari Nieminen: Etelä-Kymenlaakson päihdejärjestelmä – kokemuksia ja palveluja, s. 139. 

Teoksessa: Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. 

2014. 

 

Koska sosiaaliseen kuntoutumiseen kuuluu sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen, tuntuu 

luontevalta ajatella, että kuntouttamista kannattaisi usein toteuttaa siellä missä ihmiset liikkuvat ja 

toimivat yleensäkin.  

 

Tällaisen yhteistyön olisi hyvä toteutua monien toimialojen yhteistyönä. 

 

Esimerkiksi Soksu-hankkeen osahankkeella Laukaassa on seuraavanlainen yhteistyöverkosto: 

koti 
- koira 

äidin koti 

 

kaverit 
- Kotka, Hamina siskon koti 

 

apteekki 

meri 

kaverin koti 

kahvilat 

A-klinikka 

Matti 

- poika, 5 v. 

yhteisön jäsenet vertaistuki 

lenkkeily, metsä 

kuntosali 
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Yhteydet yrityksiin ja muihin työllistäjiin ovat kuitenkin heikot. 

 

Jotta työllistyminen onnistuisi:  

1) Kansallisten työmarkkinoiden olisi avauduttava ”osatyökykyisille”. Tähän tarvitaan lainsäädäntöä, 

palkkatukea ja työmarkkinasopimuksia. 

2) Yhteiskunnan ja talouden olisi muututtava inklusiivisemmaksi. 

 

Näkökulma ja idea tähän on ”osallisuuden tila”. 
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Esimerkiksi näin: 

 
 

Yllä luonnehdittu osallisuuden tila voi käsittää myös koko yhteiskunnan: 

 

 
 
Osallisuuden tiloina voivat toimia esimerkiksi nuorten ohjaamot, ostoskeskukset, kansalaistalot, 
urheilupaikat, teatterit, näyttelytilat, kirjastot, kadut, torit, aukiot, puistot, mutta myös työpaikat ja 
uudenlaiset yrittäjyyden muodot. Itse asiassa kaikki kohtaamiseen ja erilaisiin toimintoihin soveltuvat 
tilat ja paikat voivat toimia osallisuuden tiloina. 
 
Toimiva ja osallisuutta edistävä ympäristö on myös paikallinen toivon ja sosioekonomisen edistyksen 
tila. Osallisuuden tilojen vahvistaminen ja rakentaminen kannattaa yhdistää muihin sosiaalisen ja 
kulttuurisen kehityksen uusiin muotoihin, kuten jakamistalouteen, sosiaalisesti orientoituneeseen 
yrittäjyyteen, erilaisiin tapahtumiin, kansalaisaktivismiin, kaupunginosayhdistysten, järjestötalojen ja 
kyläyhdistysten toimintaan sekä palvelujen järjestämiseen uusilla tavoilla. Osallisuuden tila voi toimia 
paikallista taloutta virkistävänä elementtinä, joka takaa sen, että erilaisten ihmisten kaikki 
voimavarat saadaan käyttöön. Esimerkiksi ”luovasta luokasta” paljon kirjoittanut Richard Florian on 
kiinnittänyt huomiota siihen, miten uudessa informaatiotaloudessa hyvin menestyviä alueita ja 
kaupunkeja luonnehtii suvaitsevaisuus ja inklusiivisuus. Alueellisen sosioekonomisen kehityksen 
takaamiseksi on tärkeää luoda paikallisen hyvinvointi- ja työllisyyspolitiikan sekä taloudellisen 
dynamiikan välisiä hyvä kehiä. Yhteiskunnalliset yritykset voivat toimia yhtenä linkkinä sosiaalisen 
kuntoutuksen ja paikallisen talouden ja työmarkkinoiden välillä. 
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