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Yksilöllinen sosiaalinen kuntoutus

Asiakastyö käynnistyi syksyllä 2015
Syksyyn 2017 mennessä intensiivistä yksilötyötä on tehty noin
60 henkilön kanssa

Laukaan Soskun resurssit yksilötyössä
• Kehittäjä/palveluohjaaja 09/2015 alkaen

– Valokuvataiteilija 10-11/2015

• Ryhmänohjaaja / yksilöohjaaja 03/2016 – 08/2017
– Valokuvaaja työkokeilussa 06 – 08/ 2017

• 50 % sosiaaliohjaaja 08/2017 -
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Toimintakyvyn arviointi – Kykyviisari

• Kaikkiaan 21 arviointia (10.6.2016)
• Kysely purettu myös yhteistyökumppaneiden kanssa
• Yhteenveto voidaan liittää muiden lausuntojen tueksi

esim. työkyvynarvioinnissa.
• Kykyviisari kuvaa arjen sujumista ja toimintakykyä -

asiakkaalle tilannekatsaus omaan elämään
• Arvioinnin oikea-aikaisuus tärkeää
• Mittareiden ja mittaamisen merkitys
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Yksilöohjaus l. henkilökohtainen ”valmennus”
muutostyön tukena
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• Asiakkaan kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen sekä liikkeelle
lähteminen

• Tapaamiset asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeen mukaan, syrjästä
osalliseksi

• Tuetaan asiakasta omien voimavarojen ja vahvuuksien
tunnistamisessa sekä niiden käyttöön ottamisessa ja ratkaisujen
etsimisessä.

• Vahvistetaan asiakkaan toimijuutta yhdessä tekemällä ja yhdessä
oppimalla, ei poisohjaamista tai kokonaan puolesta tekemistä.

• Asiakkaan tavoitteet ja työskentelyn suunta on tarkistettava yhdessä
säännöllisesti, jottei toimita järjestelmän tavoitteiden ja oletusten
varassa



Yksilöllinen sosiaalinen kuntoutus

• Muutos on hidas prosessi
• Asiakkaan tarpeen mukainen aikaresurssi on tärkeää,

luottamuksen synnyttäminen vaatii aikaa eikä
kohtaamisissa saa olla kiireen tuntua

• Asiakasmäärän suhteuttaminen asiakaskunnan tarpeisiin
ja työn tavoitteisiin on onnistumistekijä

• Palveluohjaus + muutos- ja identiteettityö = kuntouttavaa
sosiaalityötä, sosiaalista kuntoutusta

• Persoona peliin, tunneäly ja tilannetaju säilyttäen
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Yksilö ryhmässä – toimintaa muiden kanssa

• Ryhmässä oleminen ei poista yksilöohjauksen
tarvetta

• ”Toimenpiteiden” aikainen tuki ja ohjaus
• Toiminnallisuus ja osallisuus voi toteutua

monella tavalla
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Asiakastyön yhteistyöverkosto syksy 2017
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Valokuvaus yksilötyön menetelmänä
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Valokuvaus ja valokuvaaminen
Valokuvataiteilija 10-11/2015
Valokuvaaja työkokeilussa 06 – 08/ 2017

DIAK Inklusiivinen sosiaalinen kuntoutus koulutus – Laukaan kehittämistehtävä

Yksilötyössä
• Identiteettityö, muutostyö
• Valokuvaharrastuksen ohjaus
• Toiminnanohjaus kuvitetuilla kotityö-ohjeilla
Perhetyössä
• Nuoren minäkuva
• Vanhemmuuden tukeminen, hyvien asioiden tunnistaminen kodissa ja

perheessä
Ryhmässä
• Identiteetti teeman käsittely
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Valokuvan ja valokuvauksen käyttö sosiaalisen
kuntoutuksen menetelmänä
• Asiakkaiden voi olla vaikea ilmaista tunteitaan, toiveitaan ja

tavoitteitaan verbaaliseen vuorovaikutukseen perustuvassa
asiakastyössä.

• Menetelmä antaa työntekijälle mahdollisuuden vapautua
ennakko asenteista ja odotuksista, auttaa asiakassuhteen ja
luottamuksen rakentamisessa

• Työskentely vaatii työntekijältä avointa mieltä, joustavuutta,
asiakkaan kunnioitusta sekä herkkyyttä kuulla hetkiin liittyviä
merkityksiä

• Itsetunnon vahvistamisen ja toivon löytämisen työkalu
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Valokuvaus - toimintaa ja vuorovaikutusta

• Tutun lähiympäristön löytäminen
• Asiakas – valokuvaaja – ohjaaja
• Oikean otoksen nappaus  - neuvottelu
• Positiivisuus – kuvassa näkyy se mikä on, ei se mikä

puuttuu
• Symbolit – kukkaruukusta galaksiin
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