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GeroMetron sosiaalisen 

kuntoutuksen työpaja 

6.10.2017 klo 13-15.30

Tiina Autio ja Meri Pekkanen
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GeroMetro  

vanhustyön kehittämisverkosto

pääkaupunkiseudulla

Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta
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Unelma 
hyvinvoivasta 
ikäihmisestä

Yhdessä jakaen

ikäihmisen hyväksi!
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Mikä on GeroMetro?

• Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja 

Kirkkonummi) yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, koulutus- ja 

tutkimusverkosto

• Pysyvää kehittämistä. Kehittämiskausi on kaksivuotinen. 

Kehittämiskausi 2014-2016: muistisairaan kotona asumisen 

tukeminen - 19 kehittäjäryhmää

Kehittämiskausi 2016-2018: Kotona tapahtuva kuntoutus – mallin 

luominen pääkaupunkiseudulle

• Kehittäminen tapahtuu kehittäjäryhmissä yhdessä ikäihmisten kanssa -

oivalluksia työstetään ja jaetaan verkostossa

Päämääränä on ikäihmisen hyvinvoinnin lisääntyminen
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PKS-seudun Kuntoutus kotona - malli

Kehittämisteemat
Etäkuntoutus

Kotikuntoutustiimi
Arviointijakso

Kotiutustilanteet
Akuuttitilanteet

Kotisairaala
Sosiaalinen kuntoutus ja elämänlaatu

Kuntouttava omaishoidon toimintakeskus
Postin rooli kuntoutuksessa

Työpajat

Opinnäytetyöt, harjoittelut

Tutkimus

Opintomatkat

• Edellisen kauden tulokset (mm. kuntouttava päivätoiminta, palvelukeskustoiminta, lyhytaikaishoitojaksot 
kuntoutumisen edistäjänä, itsemääräämisoikeus, arkikuntoutus, psykososiaalinen työ) 

• Muut kuntoutuksen kansalliset ja kansainväliset hyvät käytännöt
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Koulutukset

Projekti- ja ohjausryhmätyöskentely, PKS-kokoukset 
(mallin prosessointi ja käyttöönoton edellytysten luominen)

Kehittämisen 
työkalut ja tukiA
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Työpajan ohjelma 

13.00 Esittäytyminen

Mitä tähän mennessä on työstetty?, Tiina Autio

Pohdintoja osallisuudesta ja kirjaamisen käytännöistä, Pirkko 

Excell

Kysely sosiaalisen kuntoutuksen käytännöistä, Meri 

Pekkanen

Kommentointi, Marjaana Seppänen

14.00 Kahvi

Työskentelyä ryhmissä

15.30 Työpaja päättyy, jatkosta sopiminen
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Työpaja 30.3.2017

Tavoitteena oli pohtia, mitä on sosiaalinen 

kuntoutus gerontologisessa sosiaalityössä ja 

suunnitella yhteistä kehittämistä
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Työpaja 31.5.2017

 Tavoitteena oli pohtia yhdessä 

sosiaalisen

kuntoutustarpeen selvittämistä ja

mittaamista
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Näkökulmia sosiaaliseen 

kuntoutukseen

• Käsitteet: mm. sosiaalinen toimintakyky, toimijuus, 

osallisuus, syrjäytyminen

• Prosessi: Arviointi, suunnitelma, toteutus, seuranta

• Tavoite: Mihin ihmistä kuntoutetaan ja miksi?

• Asiakassegmentit: Ketkä tarvitsevat sosiaalista 

kuntoutusta? Mitä kellekin annetaan? Millä kriteereillä?

• Menetelmät: Mitä on olemassa? Tarvitaanko uusia?

• Mittarit: Mitä mitataan ja millä?

• Moniammatillisuus: suhde muuhun kuntoutukseen, 

yhteistyö
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Sosiaalisen kuntoutuksen kysely:

tulokset

• Kyselyyn vastasi 13 henkilöä

• Suurin osa vastaajista oli Helsingistä, mutta myös 

Espoosta, Kauniaisista ja Keravalta oli vastaajia

• Suurin osa oli opiskellut sosiaalityötä, ja n. 70% oli 

yliopisto- tai korkeakoulututkinto

• Reilu 60% vastaajista on mukana GeroMetron

kehittämistehtävissä
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2. Toimintayksikkösi

Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017

7,7%

0,0% 0,0%

23,1%

38,5%

30,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

se
n

tt
i



Socca 13

3. Tehtävänimikkeesi

Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017
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7. Kuinka pitkään olet työskennellyt ikäihmisten palvelujen parissa?

Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017
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Mitä menetelmiä sinulla on 

käytössäsi työssäsi, jotka 

soveltuvat sosiaalisen 

kuntoutuksen toteuttamiseen? 

Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017
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Mainittuja menetelmiä 
- ryhmittelyt osittain päällekkäisiä

Neuvonnan ja palveluohjauksen menetelmät
– Yksilökohtainen palveluohjausmalli

– Palveluohjaus (2)

– Palvelutarpeen arviointi (2)

– Kuntoutusneuvonta ja -ohjaus

– Kotikäynnit (2), voimaannuttavat kotikäynnit, hyvinvointia tukevat 

kotikäynnit

– Informointi (paikallislehti, mainokset, postituslista, puhelut, tekstiviestit

– Kolmannen sektorin palveluihin ohjaaminen

– Mahdollisuus ohjata ryhmätoimintaan (2)

– Toimintaan tukeminen (esim. saattaminen palvelukeskukseen jne.), 

myös omaisten tukeminen

– Suunnitelma asiakkaan elämänhallinnan ja sosiaalisen osallisuuden 

tukemiseen  asiakkaan omat tavoitteet (toimenpiteinä mm. harjoittelu, 

palvelut, sosiaalisten kontaktien vahvistaminen, kolmas sektori)



Socca 17Socca

Mainittuja menetelmiä, jatkoa…

Keskustelut, motivointi, vuorovaikutus…

– Keskustelut/haastattelut (2)

– Asiakasvastaanotto (2)

– Valmennus (yleensä kotikäynneillä)

– Dialoginen vuorovaikutukseen perustuva asiakastyö

– Motivointi ja kannustus, motivoiva haastattelu

– Psykososiaalinen tukeminen

Arviointi erilaisin mittareiden avulla

– Rava

– Muistikysely

– Fyysisen suorituskyvyn testi

– Masennustesti

– MNA-ravitsemustesti

– RAIscreener (”ei riittävästi ohjaa sos.kunt.tarpeen arviointiin”)
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Mainittuja menetelmiä, jatkoa…

Ryhmät, kulttuuri,..

– Taidelähtöiset, osallistavat menetelmät

– Kulttuuri- ja liikuntakaverit

– Etäkuntoutus

– Vertaisryhmät, pilke-ryhmät

– Omaishoidon palvelukeskus, valmennuskurssit, 

omahoitovalmennukset

– Ryhmän ohjaaminen (”ei enää sote-uudistuksen 

jälkeen”)
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Mitä muita menetelmiä tiedät, jotka 

voisivat olla hyödyllisiä 

sosiaalisen kuntoutuksen 

toteuttamisessa?

Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017
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Muita mahdollisia menetelmiä
- ryhmittelyt osittain päällekkäisiä

Lähiverkoston tuki

– Perhetyö (2)

– Valmius psykososiaaliseen tukemiseen, myös lähipiirin

– Läheisneuvonpito

Muiden verkostojen tuki

– Parempi yhteistyö eri toimijoiden kanssa, esim. Kela

– Vertaistuki, vapaaehtoiset tukihenkilöt, avustaminen esim. 

aterioinnissa

– Sosiaalisesti taitavat kuljetuspalvelun työntekijät

– Asiakkaan itsensä toteuttama vertais- tai vapaaehtoistyö
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Muita mahdollisia menetelmiä, jatkoa…

Hyvinvoinnin tukeminen

– Hyvinvointilomatoiminta

– Mielen hyvinvointiin liittyvät menetelmät

– Sosiokulttuuriset menetelmät

Muuta

– Asenne: vastaanottava ilmapiiri, ei noloa kysyä apua 

– Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen arviointi

– Arkipäivän elämänhallinnassa tukeminen

– Etätukipalvelut

– Liikunta

– Pienet kustannukset

– Matala kynnys palveluihin
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” Sosiaaliseen kuntoutukseen tulisi osallistua 

mielestäni mahdollisimman moniammatillinen tiimi; 

sosiaalityöntekijät, terapeutit, sosiaaliohjaajat, 

sairaanhoitajat, lähihoitajat jne.”
Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017
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Keiden ammattilaisten olisi hyvä osallistua 

sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseen?
Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017

– Sosiaalityöntekijät, palveluohjaajat, muistineuvojat

– Omaishoidontuen ohjaajat, liikunta- ja kulttuuritoimi,

– Fysioterapia, toimintaterapia, kotihoito

– Aikuissosiaalityö, lääkärit, terveydenhoitajat, 

edunvalvojat, mielenterveyspuolen henkilökunta, 

toiminnanohjaaja, virkistystoiminnan henkilökunta, 

diakonit

– Kaikki ikääntyneiden kanssa työskentelevät

– Asumisneuvojat, vapaaehtoistyön koordinaattorit, 

kaikki sote-ammattilaiset (myös laitoksissa)

– Psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdetyöntekijä, 

väkivaltatyöntekijä, moniammatillinen tiimi



Socca 24Socca

Minkälaista palautetta olet saanut asiakkailta 

sosiaalisen kuntoutuksen menetelmistä, 

tavoitteista tai tuloksista?
Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017

– Pelkästään hyvää

– En ole saanut, 

– Ei ole tutkittu

– Ryhmistä positiivista, yksilöllisyyttä kiitetään

– Omaishoidon tuen valmennuskurssit saaneet 

positiivisia mainintoja, samoin Pilke-ryhmät

– Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä kiitetty
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Ehdotuksia, toiveita
Sosiaalinen kuntoutus -kysely 2017

– Konkreettisia välineitä/käytäntöjä

– Kaupungin yhteiset olohuoneet joissa kunta mukana 3. 

sektorin toimijoiden kanssa

– Tavoitteelliset ryhmät

– Päivä- ja ryhmätoiminnan merkitys, asiakaskuljetukset

– Kulkemis-, kuljetus- ja saattokysymykset

– Päivätoiminnan kuntoutuksen vieminen epätavallisiin 

paikkoihin, jalkautuminen

– Moniammatillinen yhteistyö kaikille hyödyllistä

– Gerontologisen sosiaalityön määrittely kuntoutukselle
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Ehdotuksia, toiveita, jatkoa…

– Tukihenkilötoiminnan ulottaminen ikäihmisille, 

kotihoidon “valmentavuus”

– Asiakkaan voimavarojen hyödyntäminen

– Yksinäisyyden huomioiminen

– Lisää resursseja ja perhetyön kehittäminen

– Sosiaaliohjauksen tarjoaminen ihmiselle 

muutoskohdissa (esim. lonkkamurtuman jälkeen 

kotiutuva ihminen jää yksin jumppaohjeiden kanssa)
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Työpaja

• 4 ryhmää

• Ryhmät työskentelevät alla olevien teemojen mukaisesti:

– Psykososiaalinen tuki

– Lähiverkosto ja perhetyö, yksinäiset ikäihmiset 

– Sosiaalisen kuntoutuksen huomioiva valmentava työote ja 

suunnitelma asiakkaan elämänhallinnan ja 

sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

– Päihderiippuvaiset ikäihmiset

• Kukin ryhmä miettii konkreettisia esimerkkejä 

menetelmistä ja työvälineistä sekä ideoi uusia
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Työpajan tulokset

• Tuloksista poimittuja konkreettisia työkaluja, jotka 

voisi koota yhteen paikkaan

– verkostokartta, voimavarakartta, huolikartta

– motivoiva haastattelu ja voimaannuttavat kysymykset

– ihmisellä oma tavoitevihko kotona (pitkäjänteisessä 

työskentelyssä); pitäisikö olla ohje tähän?

– tietopaketti: ikäerityiset palvelut ja kokemusasiantuntijat 

riippuvuusasiakkuuksien kanssa työskennellessä

– kuvaus: kotikatko ja kotiin menevä päihdetyöntekijä

– työkirja/tehtäväkirja omahoitoon (pitkäjänteisessä 

työskentelyssä)
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Työpajan tulokset, tuloksista poimittuja konkreettisia työkaluja, 

jotka voisi koota yhteen paikkaan, jatkoa…

• yksinkertaiset ohjeet/periaatteet: mindfulness menetelmänä

• kuvaus: social personal trainer

• sosiaalisen kuntoutuksen kuvaaminen kotikuntoutuksen 

(tehostettu moniammatillinen kotikuntoutus, arkikuntoutus) 

näkökulmasta ja liittäminen malleihin

• treffiappi – tämä pitäisi tehdä  Nappinaapuri.fi toimii vähän 

samalla tavalla mutta vain selaimessa, ei applikaatiota
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Psykososiaalinen tuki –ryhmätyö 

• pitkäkestoinen tarve; asia ei ratkea parilla tapaamisella

•  huolehdittava että jos asiakas siirtyy paikasta toiseen 

niin verkosto pitää kiinni asiakkaasta

• tärkeää, että ihminen määrittelee itse tavoitteita ja on 

mukana työskentelyssä

• sopivan ammattilaisen etsiminen

• vuorovaikutuksella vaikutetaan asiakastyöskentelyyn: 

luottamuksen rakentaminen, kasvokkain tapahtuva 

työskentely, haastattelu, havainnointi, toimintakin

• valmentava asiakastyö = osallistava työote; asiakkaan 

osallisuus / voimaannuttavuus
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Psykososiaalinen tuki –ryhmätyö, 

jatkoa…

• jatkuvuus/sitoutuminen prosessiin tärkeää

• olemassa olevaa toimintaa: ryhmätoimintaa, avointa 

yhteistä toimintaa, ryhmiä määritellyn aiheen ympärillä

• ennaltaehkäisy

• etätoimintaa teknologian voimin

• tarve uusille palveluille; niille asiakkaille jotka ovat 

erityisen tuen tarpeessa ja kotoa lähteminen vaikeaa

• tukihenkilö sosiaalitoimen kautta maksettavana 

toimintana, esim. ruoanlaitto yhdessä (ei vapaaehtoinen, 

tavoitteellista toimintaa, koulutettu henkilö, tällä hetkellä 

psykiatrialla)
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Psykososiaalinen tuki -ryhmätyö, 

jatkoa…

• yksilöllisyys tärkeää

• omahoito/itsehoito (hoito-sana tosin huono, mutta ideana 

hyvä), tehtäväkirja/työkirja

• mindfulness menetelmänä
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Lähiverkosto ja perhetyö, yksinäiset 

ikäihmiset –ryhmätyö
• yksilökohtainen sosiaalinen valmennus/PT (vrt. Laukaa), 

social personal trainer auttaa arjessa

• erilainen päivätoiminta erilaisille ryhmille, ryhmätoiminta, 

palvelukeskuksissa erityisesti, joissa tilat toiminnalle

• ystäväpiirit, Pilke-ryhmät, 3. sektorin ryhmät, mm. 

Muistiliiton muistiryhmät

• matalan kynnyksen toiminta: asukastalot joihin voi vain 

mennä eikä tarvitse lähetettä tms., kansalaisten 

aktiivisuudesta lähtevää, aika paikallista

• yksinäisyyteen myös auttavat puhelimet, arkiystävät ja 

muut vapaaehtoiset, esim. seurakunnasta

• treffi-appi: löydä lähin samoista asioista kiinnostunut 

ikäihminen
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Lähiverkosto ja perhetyö, yksinäiset 

ikäihmiset –ryhmätyö, jatkoa

• omaishoidon tuen keskus

• vertaistuki omaisille, esim. muistisairaan omaisille, myös 

muille 

• verkostopalaverit

• perhetyö: läheisneuvonpito silloin kun tarve työskennellä 

enemmän koko perheen kanssa, gerontologisessa 

työssä ymmärrystä ylisukupolvisesta… 

• koulutusta edelliseen tarvitaan!

• sosiaalinen kuntoutus osaksi kotikuntoutusmallia omana 

polkunaan, painopisteenä

• ei erikseen sos. kuntoutuksen ja kuntoutussuunnitelma 

ja hoito- ja palvelusuunnitelma vaan yksi suunnitelma
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Valmentava työote ja suunnitelma ihmisen 

elämänhallinnan ja sosiaalisen osallisuuden 

tukemiseen -ryhmätyö

• soveltuu yhteistyökykyisille asiakkaille

• Läheis- ja omaisverkosto

– verkoston kartoittaminen: asiakkaan kertoma, 

omaisten kertoma, verkostokartta

• Asiakkaan omat tavoitteet, toiveet, voimavarat

– keskustelun kautta, ajan kanssa  luottamuksen 

rakentaminen

– elämänhistoria, elämäntaidot, voimavara- ja 

huolikartta

– arjen taidot: tavoitteellinen ryhmätoiminta (esim. 

omien raha-asioiden hallinta valikoidulle 

asiakasryhmälle kuten vuokravelalliset)
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Valmentava työote ja suunnitelma ihmisen 

elämänhallinnan ja sosiaalisen osallisuuden 

tukemiseen –ryhmätyö jatkoa

– työvälineet: kuvat, taide, voimaannuttavat 

kysymykset, tavoitevihko

– ikääntymisen mukana tuomat muutokset ja 

sopeutuminen, sos. kuntoutusta: miten pääsee 

elämässä eteenpäin muutoksen jälkeen?

– uusien näkökulmien avaaminen

– motivoiva haastattelu/keskustelu

– yhteistyö omaisten kanssa, omaisten motivointi, 

tiedon jakaminen
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Valmentava työote ja suunnitelma ihmisen 

elämänhallinnan ja sosiaalisen osallisuuden 

tukemiseen –ryhmätyö jatkoa

• vertaistuki

• Karttojen käyttö vaatii aikaa, jotta saa keskustelun, oman 

työn suunnittelussa huomioitava, ei tule yhdellä käynnillä 

• Jatkuva arviointi  mennään tavoitteita kohti

• Työkalut malliin, videot myös
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Päihderiippuvaiset ikäihmiset -

ryhmätyö

• etsivästä työstä seuraava jatkotyöskentely yli 

sektorirajojen

– luottamuksen rakentaminen

– kannattelu

– kumppanuus

– motivointi

• ikäerityiset palvelut tärkeitä! Oman ikäisiä pitäisi olla 

ryhmissä jne. 

• voimavaralähtöisyys – vaikka asiakas haluaa jatkaa 

päihteidenkäyttöä, on oikeus saada palvelua ja tuetaan 

niissä voimavaroissa joita on päihteidenkäytöstä 

huolimatta, hyvien osa-alueiden tukeminen
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Päihderiippuvaiset ikäihmiset –

ryhmätyö, jatkoa…

• perhetyö on tärkeää, jotta tuetaan koko perhettä, esim. 

ikääntyneen avioparin toisen puolison päihteidenkäyttö 

haittaa molempia

– tukea arjessa

– alalle tietoa, tukemisen yksinkertaistettu malli

• tietoa arkityöskentelyyn: jokaisen ammattilaisen pitäisi 

ymmärtää, että ikääntynytkin voi juoda ja mitä kaikkea 

käyttö voi tuoda elämään, esim. häpeäntunne ja piilottelu 

kompuroinnin lisäksi

• aina pitäisi puuttua päihteidenkäyttöä ja ottaa se 

puheeksi, aina on mahdollisuus vähentämiseen
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Päihderiippuvaiset ikäihmiset –

ryhmätyö, jatkoa…

• paikallisyhteisötyö; lähiyhteisö voi olla naapuripubi: mitä 

se tarkoittaa, että ikääntynyt viettää siellä aikaa, mihin 

voi ottaa yhteyttä jos on epäily kaltoinkohtelusta tms. 

infoa pubeihin jne. 

• Pilke-toiminta havaittu todella hyväksi, laajenee muihin 

kaupunkeihin

• ikäpolvi on sitä joka ei vielä käytä digipalveluita

• kotikatkotoiminta

• päihdepalveluiden ja ikääntyneiden sosiaali – ja 

lähipalvelun yhteistyössä tiivistämisen varaa

• peliriippuvuus, näkyykö ikääntyneissä?
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Päihderiippuvaiset ikäihmiset –

ryhmätyö, jatkoa…

• kokemusasiantuntijuus tässä ryhmässä tärkeää

• omaishoitajan päihteidenkäyttö

• kotiin menevä päihdetyöntekijä

• tietoa tarvitaan! 

• Pilke-foorumi Turussa marraskuussa: Valtakunnallinen 

Pilke-päivä 14.11. ikääntyneiden päihdefoorumi, ilm. 

30.10. 


