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TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Tämän käytäntötutkimuksen aiheena on 
nuorten sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalisen 
kuntoutuksen käsite on ollut pitkään epäselvä. 
Sosiaalihuoltolain uudistaminen toi 
sosiaaliselle kuntoutukselle kaivatun 
määritelmän, mutta uusi 
sosiaalihuoltolakikaan ei riitä sosiaalisen 
kuntoutuksen yksityiskohtaiseen määrittelyyn, 
vaan kunnille on jäänyt mahdollisuus kehittää 
palvelujaan melko väljästi. Myös Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa uuden 
sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittäminen on kesken: on 
havaittu, että sosiaalisen kuntoutuksen 
tarpeessa olevia asiakkaita on paljon, mutta 
sosiaalisen kuntoutuksen käsite ja palvelut 
ovat olleet epäselviä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva: Milla Takala / Lehtikuva, Turun Sanomat 

 

TUTKIMUKSEN  
TARKOITUS  
Käytäntöutkimuksen tavoitteena on selvittää, 
miten Helsingin kaupungin nuorten 
palveluiden sosiaalityöntekijät ymmärtävät 
sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen, missä ja 
miten nuorten sosiaalista kuntoutusta tällä 
hetkellä toteutetaan ja mitä nuorten 
sosiaalinen kuntoutus voisi olla 
tulevaisuudessa. Tutkimus kytkeytyy 
pääkaupunkiseudun PRO SOS -hankkeen 
tavoitteisiin, joten tutkimuksessa kartoitetaan 
myös sosiaalityöntekijöiden ajatuksia 
pelillisyyden ja leikillisyyden ideasta 
sosiaalisen kuntoutuksen yhteydessä. 

 

 

 

 

AINEISTO JA 
ANALYYSI 
Tutkimusaineisto koostuu kahden nuorten 
sosiaalityön tiimin työntekijöiden 
fokusryhmähaastatteluista. Ensimmäiseen 
haastatteluun osallistui neljä 
sosiaalityöntekijää ja toiseen haastatteluun 
viisi sosiaalityöntekijää. Tutkimusaineiston 
analyysi tapahtui aineistonlähtöisen 
sisällönanalyysin avulla.  

 

TULOKSET 
1. Sosiaalinen kuntoutus tuo kuntoutuksen 
piiriin kaikki elämän eri osa-alueet. 
Sosiaalinen kuntoutus on 
sosiaalityöntekijöiden työn ydintä, mutta 
siihen on ollut mahdollisuus vain jossain 
määrin ja vain joidenkin asiakkaiden kohdalla. 
Samalla se nähdään työmenetelmänä – 
sosiaalista kuntoutusta tarjottaisiin vain 
joillekin asiakkaille.  

 

2. Sosiaalinen kuntoutus voidaan jakaa 
työelämävalmiuksia edistävään ja 
osallisuutta edistävään sosiaaliseen 
kuntoutukseen. Nuorten sosiaalityössä 
tarjottava sosiaalinen kuntoutus voisi keskittyä 
ennen kaikkea asiakkaiden osallisuuden 
edistämiseen ja sosiaalisen toimintakyvyn 
tukemiseen.  

 

3. Sosiaalisen kuntoutuksen keskeisiä teemoja 
ovat mm. arjentaidot, elämänhallinta ja 
itsenäisen selviytymisen tukeminen. 
Sosiaalisessa kuntoutuksessa 
toiminnallisuus liitetään arjessa 
vaikuttavien voimaannuttavien tekijöiden 
hyödyntämiseen. Nuorten osallisuutta ja 
sosiaalista toimintakykyä voidaan tukea esim. 
asiakkaalle annettavalla yksilöllisellä tuella ja 
valmennuksella sekä ryhmätoiminnan kautta. 
Yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan nähdään 
sisältävän toiminnallisia, käytännönläheisiä ja 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtääviä 
elementtejä. 

 

4. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja 
voitaisiin tarjota enemmän nuorten 
sosiaalityön omana palveluna, jolloin ne 
olisivat helposti saatavilla. Toisaalta 
sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa tulee 
jatkossakin hyödyntää jo olemassa olevia  
nuorille suunnattuja palveluja. 

  

Nuorten sosiaalinen kuntoutus käsitteenä ja 
käytäntönä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tutkimuksen perusteella sosiaalityöntekijät 
ovat innostuneita kehittämään nuorten 
sosiaalista kuntoutusta, hyödyntäen myös 
pelillisyyttä ja leikillisyyttä. Toisaalta 
menetelmällisen kehittämisen sijaan 
tärkeämmäksi kehittämishaasteeksi koetaan 
nuorten palvelujärjestelmässä olevat 
kipupisteet ja puutteet peruspalveluissa.  

 

 

 

Lisää pääkaupunkiseudun PRO SOS -
hankkeesta: 

http://www.socca.fi/kehittaminen/aikuissosia
alityo/pro_sos  
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Työorientaatio 

• Kuntouttava sosiaalityö 

Työmenetelmä  

• Sosiaalinen kuntoutus:  
  1. Työelämävalmiuksia edistävä 
sosiaalinen kuntoutus  
  2. Osallisuutta edistävä 
sosiaalinen kuntoutus --> 
nuorten sosiaalityössä 

• Psykososiaalinen työ 
• Palveluohjaus 
• Verkostotyö 

Työvälineet (sosiaalinen 
kuntoutus) 

• Yksilöllinen tuki: kotikäynnit, 
lähityö, valmennus 
arjenhallinnassa, erilaiset 
lomakkeet (esim. verkostokartta, 
viikkokalenteri, aikajanat),  
harjoitukset kotona tehtäviksi  

• Ryhmätoiminta:  konkreettiset 
ja hyödylliset ryhmät, luovaan 
toimintaan perustuvat ja 
hyvinvointia lisäävät ryhmät, 
non-stop ryhmät, vertaistuki, 
vapaaehtoistoiminta  

• Muiden toimijoiden sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelut: esim. 
kuntouttava työtoiminta, 
päihde-ja mielenterveyspalvelut 

http://www.socca.fi/kehittaminen/aikuissosiaalityo/pro_sos
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