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VAHVA, ASIAKASLÄHTÖINEN JA 

VAIKUTTAVA SOSIAALITYÖ 

MAAKUNNISA 

• Luodaan uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja

-käytäntöjä

• Edistetään asiakkaan vahvaa osallisuutta ja yhteistä 

työskentelyä

• Vahvistetaan toiminnallisten menetelmien, ryhmien 

sekä verkostojen tavoitteellista hyödyntämistä

• Kehitetään toimintamalleja jatkuvalle 

asiakaspalautteen arvioinnille



TAVOITTEET SOCCAN 

OSAHANKKEESSA 

1) Kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä 

hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli 

yhteistyössä palvelukäyttäjien kanssa sekä 

2) Tuottaa tietoa ja arviointikriteeristö siitä, minkä 

tyyppisille asiakkaille uusi palvelumalli on toimiva.

3) Hankkeen tavoitteena on myös arvioida toiminnan 

vaikuttavuutta asiakkaiden sosiaaliseen toimintakyvyn 

vahvistumisen näkökulmasta pilotoimalla Kykyviisaria.  



MIKÄ ON TOIMINTAMALLI? 
Toimintamalli on paikallisesta ratkaisusta yleistetty ja selkeä 
mallinnus, joka määrittelee käytännön käyttötarkoituksen, 
keskeisen idean, osatekijät ja prosessin. 

Toimintamalli voidaan viedä käytäntöön erilaisissa 
ympäristöissä, joissa se muokkautuu aina omanlaisekseen 
käytännöksi.

Toimintamallia voidaan korjata paikallisissa kokeiluissa 
saatujen kokemusten perusteella.

https://www.innokyla.fi/kehittaminen/toimintamalli

https://www.innokyla.fi/kehittaminen/toimintamalli


Sosiaaliseen kuntoutukseen 

kuuluu (SHL 17 § ) 

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen

selvittäminen;

2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa 

kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen;

3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja 

elämänhallintaan;

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin;

5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät 

toimenpiteet.



SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN PROSESSI 

1.Tavoittaminen/

kynnyksen 
madaltaminen  

-- Vörtti

- Stepin 
aamukahvit ja 

retki  
-sosiaalinen 

sirkus 
- Pelitarinat ? 

2. PTA 
/kuntoutus-

tarpeen 
tunnistaminen 

- Yksilötyö ja 
ryhmät

- Kykyviisari 

-ESY 

3. Sosiaalinen 
kuntoutus 

- yksilötyö/

valmennus?

-ryhmiä ja 
jatkoryhmiä

- Yhteistutki-
minen/yhteis-
kehittäminen 

4. Arviointi  

Kykyviisari 

OMATYÖNTEKIJÄ MUKANA KOKO PROSESSIN AJAN ? 



SOCCAN PRO SOS – KOKEILUT 

1) Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen

selvittäminen

- Kielistartti maahan muuttaneille naisille Helsinki 

/kuntoutusohjaus ja Lännen aikuissosiaalityö, 10/17-

01/18 

- Sosiaalista sirkusta maahan muuttaneille miehille, 

Espoo/ sosiaalinen kuntoutus ja aikuissosiaalityö, 

10/17-12/17 



SOCCAN PRO SOS – KOKEILUT 

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin

- Rukkilan (Suojapirtti ry) asumisyksikön ja Lännen 

nuorten sosiaalityön peli-iltapäivät, Helsinki 

- Vörtti – 18-29-v kotiin jääneiden nuorten tavoittaminen, 

Etelän nuorten sosiaalityö, Helsinki, 

- Sosiaalisen kuntoutuksen lautapeliryhmä, Vantaa 

STEPPI-tiimi.

- Elokuvaryhmä pitkään asioineille miehille, Lännen 

aikuissosiaalityö, Helsinki.

- Sosiaalinen sirkus nuorille, Vantaa, suunnitelmallinen 

sosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus, nuorten sosiaalityö, 

TENHO-hanke, R3-järjestö. 



SOCCAN PRO SOS – KOKEILUT 

4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin

Yhteistutkiminen tai yhteiskehittäminen 

- Sosiaalisen sirkuksen ryhmä maahanmuuttajanaisille, 

Espoo, sosiaalinen kuntoutus ja aikuissosiaalityö.

- Pelin kehittämisryhmä maahanmuuttajanaisille, Espoo, 

sosiaalinen kuntoutus ja aikuissosiaalityö. 

- Lännen Monopoly, peliä rakentamalla palvelut tutuiksi, 

Helsinki, Lännen aikuissosiaalityö. 



SOTE ? 
MAAKUNNAN LIIKELAITOKSELLA 

- Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman kokonaisvastuu 

- Sosiaalihuollon palvelut keskitetty maakunnanliikelaitokseen

- Jalkautuva ryhmä sote-keskuksiin.



SOTE ? 

Valinnanvapauslain 24 § Asiakassetelipalvelut 

Maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakkaalle asiakasseteli 
tuotantovastuulleen kuuluvien seuraavien tarkemmin 
määrittelemiensä muiden kuin suoran valinnan palvelujen 
saamiseksi: 

1) sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdissa 
tarkoitettu sosiaalinen kuntoutus; 

3. valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja 
elämänhallintaan;

4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin;

19.12.2017




