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SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Järvenpäässä asiakkaat ovat lähteneet am-
mattilaisten kanssa ideoimaan ja kehittä-

mään lähivertaisuuskoulutusta, jossa käsitel-
lään mm. omien kokemusten hyödyntämistä 
muiden samassa tilanteessa olevien auttami-
sessa. 

Forssan seudulla on toteutettu kotikäyntejä 
asiakkaiden luona. Projektityöntekijät käyvät 
viikoittain asiakkaiden kotona ja miettivät 
yhdessä heidän kanssaan, miten arjesta voi-
si tehdä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 
mukaista. Ensimmäisellä kerralla tavataan 
yleensä tutun viranomaisen luona ja sovitaan 
tapaamisesta asiakkaan kotona tai muussa 
hänen valitsemassaan paikassa.

Nämä ovat esimerkkejä sosiaalista kun-
toutusta kehittävän SOSKU-hankkeen toi-
minnasta tältä vuodelta. 

– Kunnat kehittävät tällä hetkellä sosiaa-
lisen kuntoutuksen käytännön toteutusta 
useissa projekteissa ja hankkeissa. Sosiaa-
lisen kuntoutuksen valtakunnallisessa ke-
hittämishankkeessa (SOSKU) tärkeässä 
asemassa on asiakkaiden mukanaolo ke-
hittämistyössä. SOSKU-hanke on Euroo-
pan sosiaalirahaston ja toteuttajien yhteis-
rahoittama hanke. Lähtökohtana yhteiske-
hittämisessä on asiakkaan ja ammattilaisen 
välinen suhde, hankkeen kehittämispääl-
likkö Jarno Karjalainen THL:stä kuvailee 
SOSKUn perustaa ja tavoitteita.

MONIAMMATILLISTA PALVELUA 

ASIAKKAAN EDUKSI

Sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työ-
toiminta ovat osa kuntien sosiaali-, terveys- 
ja työllisyyspalveluiden kokonaisuutta pit-
käaikaistyöttömyyden hoidossa. Kuntout-
tava työtoiminta voidaan katsoa osaksi so-
siaalista kuntoutusta. Molempien laadukas 
järjestäminen vaatii monien toimijoiden 
yhteistyötä, koska kyse on useiden palvelui-
den kokonaisuudesta. Mukana ovat mm. 
sosiaalityö ja ohjaus, päihde- ja mielenter-
veyspalvelut, järjestöt, työllisyyspalvelut ja 
terveyspalvelut. Näiden palveluiden kautta 
asiakas voi päästä sosiaaliseen kuntoutuk-
seen.

Karjalainen sanoo, että sosiaalisen kun-
toutuksen käytännön toteutustavat eivät 
ole sosiaalihuoltolain voimaantulon jälkeen 
vielä kovin selkeät. Kuntouttavan työtoi-
minnan tulevaisuuteen ja järjestämiseen 
vaikuttavat mm. tulevat sote-ratkaisut ja se, 
millaisia muutoksia TE-palveluiden järjes-
tämisessä tapahtuu. 

THL toteutti helmikuussa 2016 kunta-
kyselyn sosiaalihuoltolaista ja sosiaalisesta 
kuntoutuksesta. Yhtenä tavoitteena oli sel-
vittää kuntajohtajien näkemyksiä siitä, mi-
ten sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen 
kuntoutus käytännössä toteutuu kunnissa. 
Tulokset julkaistaan loppuvuonna 2016.

Sosiaalinen kuntoutus määriteltiin kun-
nissa käytännön näkökulmasta monella eri 
tavalla. 

– Yhteistä oli kuitenkin se, että sosiaali-
nen kuntoutus nähtiin asiakkaan tarpeista 
lähtevänä moniammatillisena ja monimuo-
toisena konkreettisena palveluna, jolla pa-
neudutaan asiakkaan vaikeaan elämänti-
lanteeseen hänen etunsa mukaisesti. Kun-
touttavaa työtoimintaa pidettiin osana so-
siaalista kuntoutusta, mutta ei sen ainoana 
muotona. 

Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tavoi-
te on yleisesti tukea heidän pääsemistään 
esim. työhön tai työkokeilu-, opiskelu-, 
kuntoutus- tai työpajapaikkaan.

Verkostomainen kehittäminen yhdessä 
asiakkaiden kanssa on tehokasta palvelui-
den uudistamisessa. Kokemusasiantunti-
juus ja asiakaskokemusten hyödyntäminen 
ovat lisääntymässä sosiaali- ja terveyspal-
velujen kehittämisessä. Asiaa edistää myös 
hallituksen kärkihanke (Palvelut asiakasläh-
töisemmiksi).  

Jotta sosiaalisen kuntoutuksen sisältö oli-
si laadukasta, toiminnan tulisi olla moni-
puolista ja tarvelähtöistä. Palvelutarpeiden 
tunnistaminen ja palveluiden järjestäminen 
niiden mukaisesti lisää myös vaikuttavuut-
ta. Sosiaalinen kuntoutus toteutuu parhai-
ten monen eri toimijan yhteistyönä. 

Lisätietoa: www.thl.fi/sosku

TEKSTI: Jarno Karjalainen, THL ja Kati Savela

Sosiaalista kuntoutusta 
kannattaa kehittää yhdessä
Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) tuli uudistuksena oma pykälä sosiaalisesta kuntoutuksesta. 

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja -ohjauksen keinoin annettavaa 

tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja 

osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen voi kuulua monenlaisia asioita, kuten 

neuvontaa, ohjausta, valmennusta ja ryhmätoimintaa. 

MYÖS TYÖMUOTOJA JA 

RYHMÄTOIMINTAA KEHITETTY 

SOSKUSSA
Jyväskylässä on vuodesta 2015 

lähtien kehitetty asiakkaiden 

osallisuutta lisääviä työmuotoja ja 
palveluja yhdessä aikuissosiaalityön 

asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. 

Yhteiskehittämisen lähtökohtana 

ovat asiakkaiden tarpeet ja toiveet. 

Yhteiskehittäminen on tapahtunut 
kehittämisryhmissä, asiakasraadeissa 
ja ryhmätoiminnassa, jonka 

suunnittelussa asiakkaat ovat olleet 

aktiivisesti mukana. 

Mikkelissä on kevään ja kesän 

2016 aikana toteutettu nuorten 
ryhmätoimintaa mm. teatteri-ilmaisun 
menetelmiä hyödyntämällä. Siitä on 

hyviä kokemuksia. Teatteri-ilmaisun 

menetelmiä on harjoiteltu Mikkelin 

Teatterissa teatterikuraattori-näyttelijän 

ohjauksessa.

VIRTA II -HANKKEESSA HUOMIO 

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN 

MENETELMIIN
Virtaa vielä – Virta II -hanke 

on lokakuun lopussa 2016 

päättynyt Pohjois-Suomen 

Kaste -alueella toiminut nuorten 

syrjäytymistä ehkäisevien palvelujen 

kehittämishanke. Hankkeessa 

kehitettiin yhteiskuntaosallisuudesta 

syrjään jääneiden 18−29-vuotiaiden 

aikuistuvien nuorten aikuissosiaalityön 

palveluita. Keskeiseksi toiminnalliseksi 

tavoitteeksi muodostui sosiaalisen 

kuntoutuksen käytäntöjen ja 

menetelmien kehittäminen.

Hankkeen piloteissa tehtiin 

asiakkaiden kanssa sopimus 

työllistymistä tukevasta toiminnasta, 

johon kuului mm. ryhmätoimintaa. 

Tavoitteena oli tukea nuorta 

sijoittumaan esim. työ- tai 

työkokeilupaikkaan, kuntoutukseen 

tai opiskelemaan. Toisaalta tavoite voi 

olla myös ehkäistä näissä paikoissa 

keskeyttämisiä. 

Vahvistu – sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmänohjauksen käsikirja / 

Kainuun sote, Virta II -hanke

http://sote.kainuu.fi/virtaa_viela_

virta_2

Kuva: Kati Savela
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