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SOSKU-hanke
• SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja

asiakkaat ideoivat, luovat, kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen
toimintamalleja. Tutkimus ja koulutus tukevat kehittämistyötä.

• Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat.
• www.thl.fi/sosku
• Toteuttajat: THL, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Forssan seudun

hyvinvointikuntayhtymä, Jyväskylän kaupunki, Järvenpään kaupunki,
Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Mikkelin
kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Vantaan kaupunki

• Tutkimus, koulutus, kehittäminen
• Yksilötyö, ryhmätoiminta, verkostot
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SOSKU-hankkeen tavoitteet ja toteutus
1. Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien ja työotteiden kehittäminen

– Työtapojen kehittäminen
– Uusien palvelumallien ja sisältöjen kehittäminen
– Palvelupolkujen ja verkostoyhteistyön kehittäminen

2. Sosiaalisen kuntoutuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen
– Kehittämistyön kokoaminen, jäsentäminen ja kuvaus, hyvät käytännöt
– Sosiaalisen kuntoutuksen tutkimus
– Arviointi, vaikuttavuus, välineet, mittarit

3. Sosiaalisen kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö
– Koulutuspilotit, koulutus
– Oppimateriaalit

4. Valtakunnallinen verkostoyhteistyö
– Sosiaalisen kuntoutuksen oppimisverkostot, tiedotus, tilaisuudet
– Yhteistyö eri hankkeiden kanssa
– Arvioinnin kehittäminen

5. Sosiaalisen kuntoutuksen lainsäädäntötyön tukeminen
– Sosiaalisen kuntoutuksen tutkimus
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SOSKU-hankkeen kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen
lainsäädännöstä

• Pykälän väljyys luo mahdollisuuksia, mutta myös epäselvyyttä
• Pykälä on sikäli hyvin ”väljä”, että sitä voidaan tulkita monin eri tavoin ja

jokainen kunta voi toteuttaa sosiaalista kuntoutusta hyvin eri tavalla.
• Sosiaalista kuntoutusta ei tunneta muualla kuin sosiaalitoimessa

• Tarvitaan vahvaa tietoa ja linjausta sosiaalisesta kuntoutuksesta SOTE:n
johdolta, jotta toiminta kehittyisi lain mukaiselle tasolle

• Puuttuva tuki johdolta
• kuntaorganisaatio ei riittävästi tue yksittäisiä työntekijöitä tekemään

(sosiaalityötä) sosiaalisen kuntoutuksen viitekehyksessä.
• Resurssiongelmat

• Aikuissosiaalityössä ei ole aina aikaa paneutua pykälään, koska
työntekijöitä on vähän ja pääpaino on kirjallisten hakemusten teossa.
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SOSKU-hankkeen kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen
lainsäädännöstä

• Asiakkaiden osallistuminen
• Lähtökohtaisesti asiakkaita kyllä kuullaan heidän oman tilanteensa

kartoittamiseksi sekä palvelun suunnittelemiseksi, mutta varsinkin
sosiaaliseksi kuntoutukseksi nimettyjen palveluiden ulkopuolella
asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
sekä toteutuksessa on satunnaista.

• Yhteistyön laatu vaihtelee paikkakunnittain
• Toisten hallinnonalojen palveluista ei aina tiedetä paljoa, esimerkiksi

sosiaalipalveluissa ei tiedetä työllisyyspalveluista ja toisinpäin.
• Rakenteelliset uudistukset vaikeuttavat tällä hetkellä kehittämistä
• Palveluiden jäykät rakenteet ja ajattelutavat

• Sosiaalista kuntoutusta ei yhteistyössä muiden palveluiden kanssa nähdä
vielä kokonaisvaltaisena prosessina, vaan edelleen yksittäisenä
palveluvalikon toimenpiteenä, jota voidaan yksittäisille
asiakkaille myöntää tai hankkia.
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Ohjaus palveluun - tuloksia

– Valtakunnallisesti ei ole tällä hetkellä täysin selvää, ketkä ohjataan,
valikoituvat, valitaan ja pääsevät sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen saajiksi ja
millaisten mekanismien kautta.

– Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaamisen kriteereistä pitää olla yhteinen
ymmärrys koko palveluverkostossa.

– Sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeen arvio tehdään sosiaalihuollon
palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

– Oikea-aikainen ohjaaminen sosiaaliseen kuntoutukseen edellyttää riittävää
aikaresurssia ja uudenlaista, monitahoiseen, asiakkaan osallistumiseen sekä
palvelujärjestelmän rajat ylittävään yhteistoimintaan liittyvää osaamista.
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Ohjaus palveluun - tuloksia

– Asiakkaan osallistuminen palveluun tulisi olla oma- ja vapaaehtoista ja jotta se
olisi ihmistä arvostavaa, osallistumisesta tulisi palkita.

– Oikea-aikainen palveluun ohjaaminen edellyttää myös kykyä tehdä etsivää ja
katutason työtä sekä yhteistyötä vertaistoimijoiden/kokemusasian- tuntijoiden
kanssa.

– Asiakkaan luottamuksen saavuttaminen on keskeistä. Ajan käyttäminen
asiakkaaseen jo luottamussuhteen muodostamiseksi on havaittu hankkeessa
olennaiseksi – sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmällä kuitenkin on usein
taustalla useita epäonnistuneita yrityksiä ja kokemuksia, sekä myös
viranomaisvastaisuutta.
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Järvenpään esimerkki

• Syksyn 2016 aikana koottiin Matala palvelun tiimi, johon myös kokemusasiantuntijat kuuluvat. Matalan
palvelussa työskentelee joka arkipäivä kello 12-16 sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja ja
kokemusasiatuntija. Tiimissä työntekijöitä on kaiken kaikkiaan kolme sairaanhoitajaa, viisi
sosiaalityöntekijää/sosiaaliohjaaja ja kolme kokemusasiantuntijaa.

• Matalan palvelun tiimi lähti suunnittelemaan keskenään Matala palvelun käytännön toimintaa joulukuulla
2016 ja tammikuussa 2017. He tapasivat kaksi kertaa ennen varsinaista Matala palvelun käynnistymistä
6.2.2017. Yhteistyön ja toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen he saivat ohjausta ja apua
työnohjaajalta A-klinikkasäätiöltä, jolla on kokemusta matalan kynnyksen toimintojen aloituksista sekä
vertaisten kanssa työskentelystä.

• Helmikuussa 2017 Matala palvelun pilotti avautui. Pilotti kesti 6.2.2017- 30.6.2017 välisen ajan jonka
aikana ja jälkeen arvioidaan Matala palvelun toimintaa. Matala palvelussa asiakkaat tulevat ja ottavat
vuoronumeron ja jonottavat palveluun. Matala palveluun tullakseen ei tarvita lähetettä eikä tarvitse
varata aikaa.

• Kun asiakas saapuu paikalle häntä vastaanottamassa on sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja
ja kokemusasiantuntija. Asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua yhtäaikaisesti heiltä kaikilta ja näin
ollen hän pystyy hoitamaan useat asiat ns samalla istumalla.
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Yksilöllinen tuki

– Sosiaalisessa kuntoutuksessa vaadittava työote on rinnalla kulkemista,
valmentavaa työtä. Asiakasta autetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja
osaamisensa sekä autetaan myös hyödyntämään niitä.

– Työotteessa on olennaista luottamuksellinen asiakassuhde, matala kynnys,
joustavat tapaamiset asiakkaille sopivissa paikoissa ja sopivina aikoina sekä
asiakkaiden ehdoista lähtevä tavoitteellinen työskentely.

– Asiakkaiden tuen tarpeet tulee arvioida aina yksilökohtaisesti.
– Perheen ja lähiyhteisöjen tukeminen on osoittautunut tärkeäksi, koska

lähiverkostot tukevat kuntoutumista.
– Työntekijän ja asiakkaan välinen valtasuhde täytyy myös huomioida.
– Yksilötyöskentelyn menetelminä on hyödynnetty keskustelutapaamisia,

kotikäyntejä, verkostotapaamisia, toiminnallisuutta, intensiivistä
yksilötyöskentelyä, asiakkaan avustamista ja tukemista konkreettisten asioiden
hoidossa (ns. arjen koutsina toimiminen) sekä taideperustaisia menetelmiä.
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FSHKY:n esimerkki

– Asiakastyö on yksilöllistä ja intensiivistä asiakastyötä. Asiakkaita tavataan vähintään kerran viikossa
asiakkaan omassa arjessa. Työskentely on kokonaisvaltaista, asiakkaan koko elämän alueita
koskettavaa ja tapahtuu täysin asiakkaan ehdoilla ja toiveiden mukaisesti.

– Työskentely vaatii asiakkaalta motivaatiota ja halua muuttaa elämäänsä ja arkeaan parempaan
suuntaan. Kevään aikana on etsitty aiempaa enemmän asiakkaille asuntoja sekä järjestetty
asumiseen liittyviä asioita kuntoon. Haastavaa asuntojen etsimisessä on ollut asiakkaan
luottotietojen puuttuminen ja yleinen neuvottomuus asioiden hoidossa muutostilanteissa.

– Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan, on asiakkaiden kanssa yhdessä opeteltu myös tuen
hakemista. Usein asiakkaidemme avun tarve liittyy elämän perusasioihin, asumiseen ja
toimeentuloon liittyviä asioita sekä oikeisiin palveluihin mukaan pääsemistä.

– Sosiaalisen kuntoutuksen tavoite asiakkaillamme on usein autonomia omaan elämäänsä ja sitä
kautta lähdetään rakentamaan sosiaalisia suhteita asiakkaan ympärille. Asiakkaat saavat osallistua
omaan elämäänsä, tehdä siihen kuuluvia päätöksiä ja toteuttaa toiveitaan.
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Essoten esimerkki

• Kuntoutuvalle nuorelle rakennetaan polku, joka sisältää itsenäistymisen ja toimintakyvyn vahvistavia
toimintakokonaisuuksia.

• Esiselvitysvaiheen jälkeen nuoren kanssa tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jossa
palveluohjauksellinen tuki tarjotaan vähintään vuodeksi. Henkilökohtainen suunnitelma sisältää tavoitteet
sekä määrittelee vastuuhenkilöt ja kuntoutusprosessin vaiheet.

• Nuorten kanssa tehtävä sosiaalinen kuntoutus ei ole luonteeltaan pelkästään palveluohjausta.
Kuntoutumista edistävä työote on luonteeltaan rinnalla kulkevaa, ohjaavaa/valmentavaa työtä.

• Palveluohjauksellisen työhön liittyy vahvasti vanhemmuuden tukeminen. Vanhemmuuden tukikeskusteluja
on tarjottu myös täysi-ikäisten nuorten vanhemmille. Vanhemmuuden tukeminen on koettu erittäin
tärkeäksi työskentelymuodoksi, vaikka nuori olisikin täysi-ikäinen. Nuorta on tuettava suhteessa hänen
olemassa olevaan verkostoonsa, mutta tilanteet on aina arvioitava yksilökohtaisesti.

• Pitkäjänteinen tuki- ja palveluohjaussuhde mahdollistaa, että asiakkaan kuntoutumisvalmiuden
kohentuessa hän voi itselleen tutun työntekijän kanssa päästä joustavammin etenemään seuraavaan
vaiheeseen.

• Palveluohjaajan tulee myös kyetä edistämään asiakaslähtöistä verkostotyötä ja toisaalta asiakas voi
kutsua tämän vastuutyöntekijän muuttuvissa tilanteissa ja muissa palveluissa käytäviin
(verkosto)keskusteluihin.
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Ryhmätyöskentely

– Ryhmädynamiikan kannalta olennaista on turvallisuuden tunne ja kokemus
hyväksytyksi tulemisesta. Myös ryhmänohjaajan rooli ja tehtävät vaihtelevat ja
painottuvat eri tavoin ryhmän eri vaiheissa.

– Toiminnan sisällön suunnittelu yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
– Ryhmä- ja työtoiminnan on tarjottava asiakkaille monipuolisia käytännön

toimintamahdollisuuksia, jotka toimivat heitä kannustavasti ja palkitsevasti.
– Vuorovaikutukseen perustuva luova toiminta tarjoaa ympäristön

elämäntarinan muovaamiselle.
– Luovaan toimintaan ja kokemuksiin liittyvän ryhmäprosessin ohjaamisessa

pedagoginen ammattitaito on sitä keskeisempi mitä enemmän osallisuuden
kokemusta tavoitellaan.
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Vantaan esimerkki

• Suljettu ryhmä on mahdollistanut asiakkaille luottamuksen tunteen, joka on turvallisen keskusteluilmapiirin
kannalta välttämätöntä.

• Aluksi ryhmän jäsenet tutustutetaan toisiinsa siten, että asiakkailla on ikään kuin mahdollisuus olla
tarkkailijan roolissa. Ohjaaja vie eteenpäin jotain tiettyä teemaa, pyrkien ottamaan jokaisen ryhmän
jäsenen mukaan.

• Seuraavilla kerroilla panostetaan ryhmäytymiseen, jolloin esimerkiksi luodaan yhteiset säännöt ja
keskustellaan turvallisuudesta ja siitä, että ryhmässä esiin tulleet seikat jäävät ryhmän sisään. Näin
vertaistuellisen, ohjaajavetoisen toiminnan vuorovaikutustilanteiden turvallisuus, tuttuus, luottamus sekä
tunne siitä, että tulee kuulluksi, muodostuvat kuin itsestään.
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Toimintamallien ja työotteiden kehittäminen: Työtavat,
palvelumallit ja sisällöt - Ryhmätyöskentely

– Luovat menetelmät:
• Kombi-bänditoiminta (Seinäjoki).
• Kuhan selviit, arki on draamaa –ryhmä (Mikkeli/Essote)
• Käsityöryhmä (Laukaa)
• Askel elämään –ryhmä (romanit) (Laukaa)

– Osallisuuden edistäminen:
• Yksinäisyysryhmä (Jyväskylä)
• Torstain tähtihetki –ryhmä (Laukaa)
• Tekemistä arkeen –ryhmät, Soppa-torstai (Seinäjoki)
• Pop Up Pakopeli, nuorten kohtaamispaikan markkinoiminen (Seinäjoki)
• Heikankehän asukastila –ryhmä (FSHKY)
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Toimintamallien ja työotteiden kehittäminen: Työtavat,
palvelumallit ja sisällöt - Ryhmätyöskentely

– Terveysteemat:
• Liikunta- ja ravinto-ohjaus –ryhmä (Laukaa)
• Keltainen torstai (toiminnallinen hyvinvointiryhmä) (Laukaa)

– Green care –menetelmät:
• Palstaviljely (Seinäjoki, Jyväskylä)
• Hevosvoimaa-ryhmät, Tallitiimi (Laukaa)

– Matala kynnys:
• Ryhmämuotoinen sosiaalinen vahvistaminen Rantavitikan koululla (Rovaniemi)
• Maahanmuuttajaopiskelijoiden pienryhmätyöskentely (Rovaniemi)
• Matalankynnyksen vertaistuellinen ryhmätoiminta, non stop (Vantaa)

– Kehittämisryhmät:
• Aikuissosiaalityön asiakasraadit (esim. Jyväskylä)
• Kehittäjä-asiakasryhmät
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Verkostoyhteistyö
– Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä on olennaista rakentaa se osaksi

uudistuvan aikuissosiaalityön menetelmiä.
– Sosiaalityön tulee olla sosiaalihuoltolain mukaisesti asiakkaiden tarpeisiin

vastaavaa työtä, jossa hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen
työorientaatiota.

– Verkostojen kokoaminen kuuluu sosiaalityön vastuulle. Sosiaalityöntekijöillä on
tässä koordinoijan ja konsultin rooli.

– Johtamismalleissa tarvitaan verkostojohtamisen näkökulman huomioimista.
Palveluita yhteensovittava johtaminen varmistaa tehokkaan yhteistyön ja
asiakkaan jatkopolut.

– Kun palveluverkoston johtajat yhdessä hahmottavat asiakkaan polkua
eteenpäin, asiakkaan siirtymät eteenpäin mahdollistuvat.
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Seinäjoen esimerkki
• Tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa Työllisyystalon henkilöasiakkaille asiakaslähtöinen

valmennuskokonaisuus, jossa prosessinhoitajina toimivat Työllisyystalon toimijat ja asiakas luo
valmennuksen sisällön.

• Tavoitteena on luoda yhteinen valmennuksen työkirja/suunnitelma, joka pääosaltaan yhdistää lukuisat
asiakkaan asiakas- ja valmennus- suunnitelmat.

• Työllisyystalon toimijoilla on valmennusta toteuttaessaan yhteinen voimavaralähtöinen työorientaatio.
Pilottiryhmässä mallinnetaan valmennuskokonaisuutta, jossa kukin toimijataho ymmärtää ja käyttää
ratkaisukeskeistä työmenetelmää asiakkaan alkukontaktoinnista valmennusprosessin päättymiseen
saakka.

• Valmennuksen tuotoksena saimme tehtyä Seinäjoen kaupungin työllisyystalon työkirjan, jota on lähdetty
kokeilemaan asiakkaiden kanssa.

• Tavoitteena on, että kaikki Työllisyystalon toimijat käyttävät kyseistä työkirjaa asiakkaiden kanssa ja
työkirja kulkee asiakkaan mukana siirryttäessä palvelusta toiseen. Näin ollen asiakkaan oma prosessi ei
missään vaiheessa katkea, vaan työskentelyä pystytään sujuvasti jatkamaan toisessa palvelussa, koska
kaikilla on samanlainen työote ja työorientaatio.
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Sosiaalisen kuntoutuksen laadun ja arvioinnin
kehittäminen sekä tutkimus

• Kuntakysely sosiaalisesta kuntoutuksesta: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku/sosiaalinen-kuntoutus/kuntakysely

Linkki julkaisuun
• Väliraportti: Hanketoiminnan kuvaus ja väliarviointi ajalta 1.4.2015 - 30.4.2016:

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku/ajankohtaista

Linkki väliraporttiin
• Sosiaalisen kuntoutuksen kansallisen teematyön toiminta. Diakonia-ammattikorkeakoulu

(Diak) koordinoi ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä. 5 tilaisuutta pidetty, 6. vuoden 2018
keväällä. Myös Innokylässä.

• SOSKU-Tutkan digiversio valmis –työväline elämäntilanteen kartoitukseen ja ohjaustyöhön
• Sosiaalisen kuntoutuksen portaali Kuntoutusportissa: Portaaliin on tarkoitus koota tietoa mm.

seuraavista osa-alueista sosiaaliseen kuntoutukseen liittyen: Tausta, historia, määritelmät,
lait, säännöt, ohjeet; Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut, prosessit ja toimintakulttuuri;
Sidosryhmät ja yhteistyö; Arviointi, tuloksellisuus ja vaikuttavuus, kehittävä arviointi.
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Sosiaalisen kuntoutuksen laadun ja arvioinnin
kehittäminen sekä tutkimus

• Tutkimus ja opas taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käytöstä (Metropolia)
• Artikkelikirja/kirjat sosiaalisesta kuntoutuksesta (Diak)
• Oman arkeni voimavarat –arviointityökalu (Järvenpää)
• Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittämistä koskeva tutkimus (Järvenpää)
• Opinnäytetyöt ja muut raportit
• Hyvät käytännöt –kuvaukset
• Osallisuuden palaset
• Loppuraportti/hyvät käytännöt ja suositukset
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Toimintamallien ja työotteiden kehittäminen:
Osaamisen kehittäminen

- Inklusiivisen sosiaalisen kuntoutuksen koulutus (Diak)
- Johdon valmennus (Järvenpää, Kuntoutussäätiö)
- Lähivertaiskoulutus ja Vertaisneuvojakoulutus saattaen vaihtaen Settlementti Louhelaan

(Järvenpää)
- Osallistava ohjaaminen -koulutus (Vantaa)
- Muita esim.:

- Muutostyön pilarit –koulutus, sähköinen työkirja (FSHKY)
- Talous- ja velkaneuvontakoulutus (Laukaa)
- Kykyviisari-tuokiot henkilöstölle (Jyväskylä)
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Kiitos!


