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SOSKU –kehittämishanke 1.4.2015–31.3.2018
• Valtakunnallinen ESR –kehittämishanke (Kestävää kasvua ja työtä

2014-2020  - Suomen rakennerahasto-ohjelma, toimintalinja 5:
Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta)

• Toteuttajina THL, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Jyväskylän kaupunki, Järvenpään
kaupunki, Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia
Ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunki, Rovaniemen kaupunki,
Seinäjoen kaupunki ja Vantaan kaupunki

• Hankkeessa kehitetään ja testataan sosiaalisen kuntoutuksen
toimintamalleja

• Tutkimus ja koulutus osana kehittämistyötä
• Tavoitteena myös tiedontuottaminen lainsäädäntötyön tueksi
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Lähtökohta kehittämistyölle Laukaassa

• 19000 asukasta, 22 km Jyväskylästä koilliseen, neljän
taajaman kunta

• 250 laukaalaista on saanut työmarkkinatukea yli 300
päivää (pitkäaikaistyötön)*

• 450 työikäistä laukaalaista saa työkyvyttömyyseläkettä*
• 500 laukaalaista saa perustoimeentulotukea

kuukausittain*
* Kelasto v. 2017
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Tavoitteemme

- kehittää asiakaslähtöisiä ja resurssitehokkaita
sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä sosiaalityöhön

- vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä
- löytää yhteinen ymmärrys ja määritelmä laukaalaiselle

sosiaaliselle kuntoutukselle
- parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua

kehittämiseen
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Hankkeen eteneminen Laukaassa

• Hanketta suunnittelivat työntekijät, jotka myös työskennellä siinä
(paikallistuntemus)

• Ensimmäisenä käynnistettiin asiakastyö (syyskuu 2015)
• Seuraavaksi koottiin asiakasraati (marraskuu 2015)
• Kolmanneksi etsittiin toimitilat (joulukuu 2015)
• Neljänneksi alettiin kehittää menetelmiä
• Verkostoyhteistyötä siinä sivussa

Hyvää onnea ja mahdollisuuksien käyttämistä
• Valokuvaajat loka-joulukuussa 2015 sekä kesä ja elokuussa 2017
• Ryhmänohjaajan palkkaus maaliskuu 2016 ja hänen toinen ammatti Personal trainer
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Asiakasprofiili
30.9.2017

• 83 henkilöä täyttänyt aloituslomakkeen
- Heistä 50 % työmarkkinoiden ulkopuolella (kuntoutustuella,

sairauslomalla tms.)
- työttömistä työnhakijoista 35% on ollut työttömänä yli 12 kk.
- Keskiarvo osallistujien oman työkyvyn arviosta oli 4,24

• Naisia ja miehiä saman verran
• Keski-ikä 40v
• 20 henkilöä täyttänyt lopetuslomakkeen
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Ohjaus Soskuun Yht.  83 hlöä

Psykiatrian poliklinikka 19
Asiakas itse 14
Uutta Virtaa – hanke 12
Aikuis - ja perhesosiaalityö 9
Kunnan työllisyyspalvelut 5
Väentupa ry:stä 5
Diakoniatyöstä 4
Vammaispalveluista 3
Perhetyöstä 3
Terveyskeskuspsykologilta 3
TE –palveluista 2
Fysioterapiasta 2
Päihdehoitajalta 1
Kela 1



Yhteistyö
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Laukaan Soskun hyvät käytännöt  ja toiminnat

• Intensiivinen yksilöllinen sosiaalinen kuntoutus
• Valokuvaus sosiaalisessa kuntoutuksessa
• Liikunta- ja ravinto-ohjaus PT sosiaalisena

kuntoutuksena

• SHL työtoiminta
• Omat ryhmät
• Yhteistyö- ja ostopalveluryhmät
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Asiakkaalla on toimintakykyä rajoittava
fyysinen kipu / vaiva

Sosiaalinen kuntoutus ja Personal Trainer-valmennus
Fyysinen toiminta ja innostaminen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamisena

Vaikutukset
• Liikkuvuuden parantuminen
• Fyysisen voiman parantuminen
• Mielialan kohentuminen
• Jaksamisen parantuminen
• Kipujen vähentyminen
• Unen määrän ja laadun

paraneminen
• Kiinnostus ravinnon sisältöön ja

ruokailurytmiin lisääntynyt
• Itsetunnon vahvistuminen

Ohjaus ja tuki
• Asiakaslähtöinen
• Tavoitteellinen
• Voimavarakeskeinen

Yksilöllisesti, parityöskentelynä
ja pienryhmissä
• Kuntosaliharjoittelu
• Tuetut venytykset JVR
• Juoksuharjoitukset
• Ravinto-ohjaus

Ohjaus toimintaan ja
yhteistyö:
• Soskun yksilötyö
• Sosiaalityö
• Psykiatrian pkl
• Työttömien palveluohjaus
• Uutta Virtaa –hanke
• Terveydenhuolto
• Fysioterapia

Kunnan liikuntatilat ja –paikat



Toimintaa yhdessä muiden kanssa

• Miehen matka/Miesryhmä/Äijäryhmä – tekemistä ja puhetta
• Naisen kuva – mielen kuvia ja sanoja
• Ryhmätilan ryhmät viikko-ohjelmalla
• Torstain tähtihetki – päihdekuntoutus
• Keltainen torstai – hyvinvointi
• Askel elämään – romanien ompelua
• Hevosvoimaa – sosiaalipedagoginen hevostoiminta
• Tallitiimi – työtoimintaa maatilalla
• Perjantairyhmä – kädentaidot
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Asiakkaat palvelujen kehittämisessä

• Asiakasraati
• Asiakastyöskentely
• Soskun seinä
• Kehittämistyöpaja
• Perjantaiporinat
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• Työkyvyttömät ja osatyökykyiset henkilöt
• Asiakas saa tilaisuuden kokeilla säännöllistä työtoimintaa

voimavarojensa mukaan
• Toteutumatta jäämisestä ei seuraa hänelle sanktioita.
• Työ- ja toimintakyvyn arviointia tekevät saavat tarvitsemansa

tiedon
• 2 – 6 h/pv, 1 – 5 pv/vko,1 kk -
• Sosiaalityöntekijä tekee suunnitelman ja päätöksen
• Työtoimintapaikat samoja kuin kuty:ssa
• Työtoimintaraha 9e/pv

SHL mukainen työtoiminta



Mitä asiakkaiden elämässä on tapahtunut?
• Kotoa pois
• Etuudet kuntoon
• Usko omiin kykyihin palautunut ja toivo paremmasta elämästä

virinnyt
• Työtoiminnan, ammatillisen kuntoutuksen,

oppisopimuskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen,
työsuhteen aloitus

• Unen määrä ja laatu parantunut
• Päihteiden käytön väheneminen / lopettaminen
• Ihmissuhteet paremmassa kunnossa
• Arjen parempi sujuminen

….
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Oivallukset ja löydökset

• Sosiaaliselle kuntoutukselle on tarvetta
• Toimintaa ei ole tarvinnut mainostaa, sekä asiakkaat että

yhteistyökumppanit ovat tunnistaneet tarpeen ja
löytäneet palvelun

• Asiakkaiden sitoutumisaste on korkea
• Palvelu- ja sosiaaliohjauksen tarve on suuri erityisesti

niillä, joilla ei työttömän statusta
• Muutos- ja identiteettityöhön tarvitaan aikaa!
• Luottamus ja kunnioitus avain käsitteitä
• Monialaisen yhteistyön haasteellisuus
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Löydökset ja oivallukset

• Sosiaalisessa kuntoutuksessa voi rohkeasti käyttää työparina eri
alojen osaajia ja ammattilaisia, mikäli heillä on oman osaamisen
lisäksi myös aito ja kunnioittava asenne elämää ja muita ihmisiä
kohtaan.

• Taide- ja luontoperustaiset toiminnalliset menetelmät sopivat
erinomaisesti sosiaaliseen kuntoutukseen.

• Suosittelemme myös taiteilijoiden palkkausta työpareiksi.
• Innostus tarttuu ja ihastuttaa
• Menetelmiä voi käyttää rohkeasti, mutta ne on valittava

asiakassuhteen ehdoilla.
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