
Sosiaalinen kuntoutus 

- mitä tavoittelemme ja miten? 
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Tutkija-kehittäjä Helka Raivio/THL 



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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Sosiaalisen kuntoutuksen juuret 

• Sosiaalinen kuntoutus uuteen sosiaalihuoltolakiin 2015 (1301/2014) 

• Käsitteellä kuitenkin jo 50 vuoden historia, määrittely ollut ongelmallista 

• Kohderyhmänä vammaiset ja vammautuneet henkilöt, painopisteenä 

kuntoutettavan yksilön auttaminen mahdollisimman normaaliin elämään 

• Suhde muuhun kuntoutusjärjestelmään? 1970-luvulla yleistynyt 

kuntoutuksen nelijako; lääkinnällinen, ammatillinen, kasvatuksellinen, 

sosiaalinen 

• Käsitettä pidetty mm. koko kuntoutusjärjestelmän kattokäsitteenä, koko 

kuntoutustoimintaa läpäisevänä periaatteena sekä ”jättömaana” 

• Yksilön vai ympäristön ja yhteiskunnan kuntouttamista/sopeuttamista? 

• 1980-luvulla esitettiin kuntoutuksen yläkäsitteeksi, mutta myös muiden 

kuntoutusmuotojen kanssa rinnakkaisena ja vuorottaisena 
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Sosiaalisen kuntoutuksen juuret 

• ”Sosiaalinen  kuntoutus on ympäristösidonnainen prosessi, jonka 

tavoitteena on sosiaalinen toimintakyky. Prosessin aikana pyritään 

minimoimaan ne toimintaesteet, joita esiintyy interaktiossa vammaisen ja 

hänen ympäristönsä välillä.  

• Toisin sanoen yksilön kyky ja mahdollisuudet käyttää tai hyödyntää 

ympäristöä ja sen palveluja optimoituu ja yksilö kasvaa integroidusti 

yhteisönsä tasavertaiseksi jäseneksi”  

 (Rehabilitation International Finnish National Committee 

 neuvottelukokousten työryhmämääritelmä, 1982/83.)  
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Sosiaalisen kuntoutuksen juuret 

• Kuntoutuksen sosiaalinen ulottuvuus vahvistunut 1990-luvun alusta 

aktiivisen sosiaalipolitiikan, vaikeasti työllistyvien työtoiminnan kehittämisen 

sekä aikuissosiaalityön kehittämisen myötä 

• Aktivointi- sekä EU-vetoisen inkluusiopolitiikan vaikutuksesta kohderyhmät 

laajentuneet ja menetelmät muuttuneet kirjaviksi (esim. laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta 189/2001)  

• Sosiaalisen kuntoutuksen merkitys syrjäytymisvaarassa olevien tai jo 

syrjäytyneiden henkilöiden sosiaalisen osallisuuden tukemisessa korostunut 

• Tavoitteena useimmiten sosiaalihuollon asiakkaiden 

työmarkkinavalmiuksien sekä elämänhallinnan edistäminen, tai 

toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpito silloin, kun työllistyminen avoimille 

työmarkkinoille ei ole mahdollista  

• Haasteina aktivoivien ja selkeiden palvelukonseptien kehittäminen sekä 

työprosessien, työnjaon, asiakasvalikoinnin ja ohjauksen mallien 

kehittäminen 
 HE 164/2014, http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140164  
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Sosiaalihuoltolain (1301/2014) soveltamisoppaan 

määritelmässä 

• Edistetään kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia 

päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka 

muodostavat jokapäiväisen elämän perustan; periaatteena on yksilön 

integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla 

tavalla 

 

• Ristiriita ministeriön määritelmän kanssa: ”Sosiaalisella kuntoutuksella 

tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen 

osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.” http://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus  
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Sosiaalihuoltolain (1301/2014) soveltamisoppaan 

määritelmässä 

• Käytännössä arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, 

koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä 

toimimiseen 

• Tavoitteena vahvistaa henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, 

vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista 

• Huomioitava esimerkiksi pitkään jatkuneen työttömyyden seuraukset, 

hahmotus- ja oppimishäiriöt, vammaisuudesta sekä mielenterveys- ja 

käyttäytymishäiriöistä johtuvat sosiaalisen kuntoutuksen tarpeet sekä 

väkivaltakokemukset 

• Taustalla oltava ymmärrys kokonaisvaltaisen työskentelyn 

välttämättömyydestä kun ongelmat ovat kasautuneet ja pitkittyneet 

• Liitettävä osaksi monialaista kuntoutusjärjestelmää ja toteutettava tiiviissä 

yhteistyössä lääkinnällisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen 

kanssa 
• (http://stm.fi/documents/1271139/1352015/Sosiaalihuoltolain+soveltamisopas.pdf/cb12a5c4-9bfa-

4983-adf6-94ca18815f1b) 
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Sosiaalihuoltolain (130/2014) sosiaalista 

kuntoutusta koskeva 17 § on väljä: 

• Laaja-alaisuuden ja yleisluontoisuuden vuoksi 17 § voidaan helposti 

sivuuttaa 

• Toisaalta jättää kunnille tilaa suunnitella ja toteuttaa sosiaalisen 

kuntoutuksen palvelut tarvelähtöisesti 

• Mutta rakenteellisista tekijöistä (palvelujärjestelmä, resurssit, väestörakenne 

ja työttömyysaste), asiakkaiden tarpeista sekä sosiaalisesta kuntoutuksesta 

vallitsevasta ymmärryksestä johtuen sosiaalisen kuntoutuksen 

kohderyhmät, sisältö sekä toteutustavat vaihtelevat kunnittain 
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Väljyydestä johtuen kuntien pohdittavana: 

• Mistä tietää, että asiakas tarvitsee sosiaalista kuntoutusta? 

– Kenelle ja miksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään? Millä tavoin ja 

kuka/mikä taho tarvetta arvioi? 

• Miten luoda edellytyksiä asiakkaiden kuntoutumisvalmiudelle ja 

osallistumiselle? 

– Mitkä ovat palvelun tavoitteet ja mitä palvelussa tehdään niiden saavuttamiseksi? 

• Mistä tietää, että asiakas on kuntoutumassa/kuntoutunut? 

– Millä tavoin kuntoutumisen prosessia arvioidaan? 

• Mitä sosiaalisen kuntoutuksen rinnalla tai sen jälkeen on tehtävä? 

– Minne palvelusta ohjataan, miten asiakkuus todetaan päättyneeksi? 

• Miten mahdollistaa asiakkaiden siirtyminen tuen tarvitsijoista toimijoiksi ja 

myös kuntoutuksen toteuttajiksi ammattilaisten rinnalle? 

– Mitä olisi yhteistoimijuus, miten sitä rakennetaan? 
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Yleisinä periaatteina 

• Toimenpiteiden ja palveluiden yleisinä tavoitteina aina asiakkaan 

– sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen 

– syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen 

 

• Tuen perustuttava aina henkilön omien kykyjen ja voimavarojen 

tunnistamiseen tavoitteen ollessa henkilön mahdollisimman itsenäinen ja 

omaehtoinen toiminta! 
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Sosiaalisesta toimintakyvystä sosiaalihuoltolaissa: 

• Voidaan määritellä yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun ja kehitykseen 

pyrkiväksi sosiaalista toimintaa ohjaavaksi ja tulevaisuuteen orientoituneeksi 

asenteeksi itseä ja muita kohtaan 

• Kyse on siten ihmisen voimaannuttamisesta (empowerment) hänen omassa 

toimintaympäristössään niin, että hänen toimijuutensa vahvistumisen myötä 

myös voimavarat jonkin olemassa olevan tilanteen tai olosuhteiden 

muuttamiseksi kasvavat ja uudenlaiset tulevaisuushorisontit tulevat 

näkyviksi ja mahdollisiksi 

• Sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavat myös toimintaympäristön asettamat 

odotukset, mahdollisuudet ja rajoitukset – kuten myös henkilön käytössä 

olevat taloudelliset resurssit 
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        Osallisuuden ulottuvuudet 



Sosiaalisen voimavaraistamisen prosessi? 
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Karkeat linjat 

• Työelämävalmiuksia edistävää toimintaa  

• Sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa 

• Yksilötyöskentelyä  

• Ryhmätoimintaa 

• Vapaaehtoisuus – velvoittavuus? 

 

• Sopeuttava funktio?  

• Voimaannuttava ja vapauttava funktio? 

• Yhteistoimijuus? 

 

• Yksilö, ryhmä vai alue- tai yhdyskuntatyötä? 
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Kontaktit ja kuuluminen; tavoitteet ja keinot 

• Osallisuus yhteisöissä 

• Itsetunto, itseluottamus, itseilmaisu, vuorovaikutuskyvyt, kyky luoda 

ihmissuhteita ja liittyä muihin, kyky ylläpitää yhteyksiä, kyky huolehtia 

muista, kyky toimia (perheen)jäsenenä, tunteiden hallinta 

 

• Yksilötyössä: intensiivinen asiakastyö, kotikäynnit, jalkautuminen ja 

työskentely kentällä ja ihmisten arjessa, rinnalla kulkeminen 

• Ryhmätoiminnoissa: vertaisryhmätoimintaa, taide-, luonto- ja 

liikuntalähtöisten menetelmien hyödyntämistä 
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Kasvaminen ja kehittyminen; tavoitteet ja keinot 

• Osallistuminen maailmaan 

• Itsen ja ympäristön tiedostaminen, itsestä huolehtiminen, arjesta 

selviäminen, kyky asioida, kyky ottaa vastuuta, kyky organisoida, kyky 

suunnitella tulevaa, kyky sopeutua, riippuvuuksien hallinta  

 
• Yksilötyössä: Asiakkaiden ohjaaminen ja vieminen palvelujen piiriin, 

palvelujen käyttöön opastaminen ja rohkaiseminen, yhdessä tekeminen 

arkeen liittyvissä asioissa (siivoamista, ruoan laittamista, asioiden 

hoitamista eri virastoissa) 

• Ryhmätoiminnoissa: vertaisryhmätoimintaa, taide-, luonto- ja 

liikuntalähtöisten menetelmien hyödyntämistä, terveydenedistämisryhmät, 

vertaisneuvojakoulutus 
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Toimeentulo/itsensä elättäminen; tavoitteet ja 

keinot 

• Osallistuminen koulutus- ja työmarkkinoille 

• Ajan- ja arjenhallinta, kyky asioida, kyky tavoitella tulevaa, kyky hankkia 

koulutus, kyky tehdä työtä 

 
• Yksilötyössä: ensisijaisten etuuksien piiriin saattaminen, asunnon 

hankkiminen/ylläpitäminen, muunlaisen kuntoutuksen piiriin saattaminen, 

uusien tulevaisuusnäkymien avaaminen ja motivointi eteenpäin 

• Ryhmätoiminnassa: kuntouttavaa työtoimintaa, työsalitoimintaa, 

avotyötoimintaa, työ- ja päivätoimintaa 
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Itsensä toteuttaminen; tavoitteet ja keinot 

• Osallisuus kansalaisyhteiskunnassa 

• Innostuminen, liikkeelle lähteminen, kyky osallistua, kyky harrastaa 

 

• Yksilötyössä: Asiakkaiden ohjaaminen ja vieminen eri vapaa-ajan 

toimintojen piiriin (teatteri, musiikki, urheilu ja liikunta, palstaviljely, jne.) sekä 

näihin toimintoihin motivointi ja rohkaiseminen 

 

• Ryhmätoiminnassa: Yhteisosallistuminen eri vapaa-ajan toimintoihin, 

ideoista toimintaan – uusien ryhmien perustaminen ja uudenlaisen 

toiminnan luominen 
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KIITOS! 

 

Lisätietoja SOSKU –hankkeesta: 

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

 

Yhteystiedot: 

 
Helka Raivio 

tutkija-kehittäjä 

puh. 029 524 7183 

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi 

 

Jarno Karjalainen 

projektipäällikkö 

puh. 029 524 7181 

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi 
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