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Mieleen palautus 1
• Sosiaalihuollon ja sosiaalityön ensisijainen

tehtävä:
• Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen
• Erityinen velvollisuus niiden kohdalla, joilla se on vaarantunut

(heikompiosaisten turvaaminen)

• Sosiaalihuoltolain ja muiden erityislakien
TOIMEENPANO (tekeminen)
• Tulokulmani siis hallinta ja hallintopainotteinen sosiaalityöhön

ja sosiaaliseen kuntoutukseen, lakia tulkitseva
• Siksi jako sosiaalityö/ sosiaalinen kuntoutus on kiinnostava
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MINÄ OLEN SITÄ
MIELTÄ , ETTÄ…
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Sosiaalinen kuntoutus 1
• Sosiaalisella kuntoutuksella

(sosiaalipalveluilla) vastataan ihmisten
tuen tarpeisiin (§ 14)

• Ei vain työllistymistä koskevat tuen tarpeet vaan koko
elämän kirjo

• Jokapäiväisestä elämästä selviytyminen
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Sosiaalinen kuntoutus 2

• Sosiaalisella kuntoutuksella
(sosiaalipalveluilla) vastataan eri ikäisten
ihmisten tuen tarpeisiin (§ 14)
• Esim. erityislasten ryhmät, ikäihmisten päivätoiminta?
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Sosiaalinen kuntoutus 3

• Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua
sosiaalityötä tai –ohjausta (§17)
• Tavallinen (?) sosiaalityö ja –ohjaus on ”tavallista tukea”
• Voimmeko määritellä tavallisen tuen 1x/kk:ssa?
• Sosiaalinen kuntoutus rajattu ”toimenpide”; aika, määrä

• Suunnitelmallisen sosiaalityön työkalu
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Sosiaalinen kuntoutus 4
1. Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi…
Sosiaalista toimintakykyä tarvitaan
à jotta selviäisi jokapäiväisestä elämästä, jotta

voisi asua, jotta pärjäisi taloudellisesti jne…

2. Syrjäytymisen torjumiseksi

3. Ja osallisuuden edistämiseksi
à Muistatteko miten ennen lakia tulkittiin?? Näiden
kaikkien kolmen kriteerin täyttyminen
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Sosiaalista kuntoutusta –
miten?
• Sosiaalinen kuntoutus pohjautuu

palvelutarpeen arviointiinà Mikä tarve?
• Suunnitelma; mitä pyritään saavuttamaan?

Asetetaan tavoite!
• Suunnitelma: Millä toimenpiteillä (oma apu,

läheiset, palvelut) ei vain ”ostettavat” palvelut”
• Hankittavista sosiaalipalveluista (esim.

sosiaalinen kuntoutus), tulee tehdä
asiakaskohtainen päätös
• Oman työn rinnastaminen hankittavaan palveluun. Milloin minä

siirryn antamasta sosiaalityötä ja annankin sosiaalista kuntoutusta
?
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Miksi ymmärtäminen tärkeää?
• Asiakkaan oikeus saada päätös
• Raha liikkuu…kenellä on

kunnassa/maakunnassa oikeus päättää
rahan käyttämisestä?
• Viranhaltija?
• Tilaajan ja tuottajan erottaminen : sosiaalityöntekijä/-

ohjaaja arvioi, tilaa palvelun ja hankkii tai tuottaa itse
tehostetun avun (voiko?)

• Asiakaskohtaisen tiedon kertyminen
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Mielenterveyskuntoutuja Matti kahvittelee
päivittäin mielenterveysyhdistyksen
ylläpitämässä ”avoimien ovien tuvassa” ja
keskustelee samalla maailman menosta
muiden kanssa. Lisää osallisuutta ja
ehkäisee syrjäytymistä. Oppii myös uusia
asioita.

Onko tämä sosiaalista kuntoutusta?

Kuvaus
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Minun ratkaisuni
• Ei ole
• Toiminta on sosiaalisesti kuntouttavaa,

mutta ei ole sosiaalisen kuntoutuksen
palvelu, josta Matille olisi tehty
palvelupäätös.

• Lukee kyllä Matin asiakassuunnitelmassa,
oma apua ja vertaistukea

• Palvelua ei hankita/osteta erityisesti
Matille (yksilökohtaisuus)
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Sote-palvelua vai hyteä?
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Sosiaalinen kuntoutus sosiaalipalveluna
(SHL § 11-14)

Hyvinvointia edistävät palvelut (SHL §
1 mom. 3  ja luku 2)

Tehtävä Sosiaalipalvelu HYTE-palvelu
Sosiaalityö Hyvinvointityö

(Maakunnan)
sosiaalityön
osallistumisen/järjestämi
sen/tuottamisen peruste

Asiakaskohtainen sosiaalityö Hyvinvoinnin edistäminen ja
rakenteellinen sosiaalityö

Kohde Yksittäinen asiakas Kansalaiset, Yhteisöt, Yhteiskunta
Syntyy asiakkuus sosiaalihuoltoon Ei synny asiakkuutta sosiaalihuoltoon

Kertyvä aineisto Asiakasasiakirjat; suunnitelmat, päätökset,
hankintapäätökset

Tiedontuotanto ja vaikuttaminen,
kansalaisryhmien hyvinvoinnin
edistäminen, ohjaus yksilökohtaiseen
sosiaalityöhön tarvittaessa

Sosiaalinen kuntoutus on yksi
sosiaalipalvelu, jolla vastataan yksittäisen
asiakkaan palvelutarpeeseen.

Järjestämisperuste Asiakkaan palvelutarve Esim. asiakasryhmän
(maahanmuuttajat, romanit, nuoret,
ikäihmiset, työssäkäyvät, työttömät)
riskiryhmän (paljon päihteitä käyttävät,
yksinhuoltajat) tai asukasalueen
(asemanseutu, kirkonkylä)
hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistäminen

Toteutus Yksilökeskeinen työote

Perhekeskeinen työote,

Ryhmämuotoinen työote

Kansalaiskeskeinen työote

Ryhmämuotoinen työote
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