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Sosiaalisen kuntoutuksen malli

sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja –ohjaus 

tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen         vastuunjaosta sopiminen

palveluun 
ohjautuminen 
ja vireilletulo

asiakas- 
suunnitelma
SHL 39§

säännöllinen 
arviointi ja 
raportointi

palvelutarpeen 
arviointi 
SHL 36§

arviointitavan valitseminen
• toimintatavoista sopiminen ennakkoon
• yhteydenotto- ja raportointitavoista sopiminen
• suunnitelmaa tarkistettaessa arvioidaan:
  •  toiminnan hyötyä ja vaikuttavuutta
  • asiakkaan ja työntekijöiden
   toimintaa suhteessa suunnitelmaan

luottamuksellinen suhde
• perustuu asiakkaan kohtaamiseen ja dialogiin
• päästään kiinni oikeisiin tarpeisiin
• oikean palvelun järjestäminen oikea-aikaisesti
• asiakas välttyy epäonnistumisen kierteeltä

laadunarviointi
• omatyöntekijä vastaa palvelun toteutumisesta

asiakassuunnitelman mukaisesti
• THL:n laatukriteerit
• palveluntuottajasta riippumatta palvelun sisällön

laadun valvonta on järjestäjätaholla sovittu

päätös 
palvelusta

suunnitelman 
tarkistus

yksilövalmennus:
• intensiivinen tuki
• perustuki
• kevyt tuki

osallisuutta 
edistävä ryhmä- 
muotoinen toiminta 

sosiaalisen
kuntoutuksen
päättäminen

laaditaan jatko-
suunnitelma

monialainen yhteistyö/yhdessä tekeminen          kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen          saattaen vaihto

kuntouttava työote läpi palveluprosessin          ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

rakenteellinen sosiaalityö

muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Anne Timo ja Merja Paulasaari 28.8.2019

omatyöntekijän 
nimeäminen
•  erityistä tukea 

tarvitsevalla asiakkaalla 
sosiaalityöntekijä 
omatyöntekijänä tai työparina



Ohjeistus sosiaalisen 
kuntoutuksen mallin käyttöön
OSMO-hankkeessa on luotu maakuntaan yhteinen sosiaalisen kuntoutuksen malli. Mallia työstettäessä on huomioitu sekä 
teoriatieto (muun muassa lainsäädäntö ja valtakunnallisen SOSKU-hankkeen materiaali) että käytännön työn näkökulma. 
Työskentely on edennyt työpajasarjassa, jossa on ollut edustusta maakunnan eri kunnista/yhteistoiminta-alueilta. 
Yhteisen tietopohjan saavuttamiseksi työpajoissa luennoivat eri asiantuntijat.  

Sosiaalisen kuntoutuksen mallin työstössä on konsultoitu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta sekä 
aluehallintovirastoa. Kokemustoimijat ovat aktiivisesti osallistuneet mallin työstämiseen. Työpajasarja on toteutettu ajalla 
9/2018-8/2019. Tässä diaesityksessä pääset tutustumaan luomaamme sosiaalisen kuntoutuksen malliin.  

Vinkkejä mallin käyttöön:
• Seuraavalta Sisältö- sivulta pääset otsikkoa klikkaamalla etenemään halutessasi suoraan otsikkosivulle. 

• Joiltakin otsikkosivuilta pääset  linkkien    kautta tutustumaan aiheen sisältöön syvemmin. 

• Linkeistä avautuvilla sivuilla on vihreä takaisin -kuvake, joka tuo sinut takaisin otsikkosivulle. 

• Klikkaamalla oikean yläkulman Osmo-logoa, pääset aina takaisin sisältösivulle.
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1. Sosiaalinen kuntoutus - sosiaalihuoltolaki 17§
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa 
tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden 
edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu

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.
 
Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-,
työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä 
ehkäistään näiden keskeyttämistä



2.
Sosiaalinen kuntoutus 
palvelujärjestelmässä



2. Sosiaalinen kuntoutus palvelujärjestelmässä

Sosiaalihuollon 
asiakkuutta 

ohjaavat 
palvelut

Taloudelliseen 
tilanteeseen 

liittyvät 
sosiaalipalvelut

Omatoimisuutta 
tukevat 

sosiaalipalvelut

Sosiaalista 
hyvinvointia ja 

elämänhallintaa 
edistävät 

sosiaalipalvelut

Päihde- 
ja mielen- 

terveystyö

Työllistymiseen 
liittyvät 

sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon peruspalvelut Sosiaalihuollon erityispalvelut

SOSIAALIPALVELUIDEN KOKONAISUUS

SOSIAALIPALVELUJA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN RAJAPINNOILTA

Anne Timo & Merja Paulasaari 28.8.2019(Lähde: THL 2017, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto)

Työikäisten palvelujen sosiaalipalvelut

Kuntouttava 
työtoiminta

Sosiaalinen 
kuntoutus

Sosiaaliohjaus

Sosiaalityö



• painotetaan sosiaalista toimintakykyä 
ja osallisuutta 

• arkitaidot
• sosiaaliset taidot
• yhteisötaidot (THL 2018)

• tuetaan siirtymistä työhön suuntaaviin 
palveluihin 

• ehkäistään työn ja opintojen 
keskeytymistä

• sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 
keinoin annettavaa tehostettua tukea 
(SHL17§)

2.1 Sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava 
työtoiminta - kolme erillistä sosiaalihuoltolain mukaista palvelua

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 
Työllistymistä edistävä 

sosiaalipalvelu 

• ohjataan asiakas palveluihin

• tuetaan palvelujen käytössä ja 

elämänhallinnassa

• tehdään yhteistyötä eri tukimuotojen 

sovittamiseksi

• neuvontaa ohjausta ja tukea palvelujen 

käytössä sekä yhteistyötä eri 

tukimuotojen yhteensovittamisessa (SHL 

16§)

• painotetaan asiakkaan 

työllistymisedellytyksien ja 

elämänhallinnan tukemista

• tuetaan kokonaisvaltaista työ- ja 

toimintakykyä

• parannetaan edellytyksiä työllistyä 

avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään 

mahdollisuuksia osallistua koulutukseen 

ja työ- ja elinkeinoviranomaisen 

tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun 

(Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 1§)

SOSIAALINEN KUNTOUTUS
Sosiaalista hyvinvointia ja elämän- 

hallintaa edistävä sosiaalipalvelu 

SOSIAALIOHJAUS
Sosiaalihuollon asiakkuutta 

ohjaava palvelu



3.
Yleistä sosiaalisesta 

kuntoutuksesta 



3. Yleistä sosiaalisesta kuntoutuksesta 1/2
Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolaissa määritelty sosiaalipalvelu
       aluehallintoviraston näkemyksen mukaan rekisteröinti sosiaalisen kuntoutuksen palveluksi 

edellyttää, että yksikössä olla palkattuna vähintään yksi sosiaalihuollon ammattihenkilö

•  Toiminnan taustalla vaikuttavat arvot: asiakaslähtöisyys, tasa-arvoisuus, kumppanuus, 
yksilöllisyys, kunnioitus, voimavarakeskeisyys, tavoitteellisuus, käytännönläheisyys 

• Tarvelähtöisyys tärkeää, jotta asiakkaat saisivat tarvitsemansa avun ja tuen (Hietala, O. 2018.)

• Asiakkaan aktiivista osallistumista ja osallisuutta voidaan pitää kuntoutumisen ehtona (Hietala, O. 2018)



• Kuntouttavaa työotetta voidaan käyttää läpi aikuissosiaalityön prosessien

•  Sosiaalisen kuntoutuksen palvelua voidaan toteuttaa muun toiminnan, kuten palkkatyön, sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujen ja työvoimahallinnon palvelujen kuten esimerkiksi kuntouttavan 
työtoiminnan rinnalla      sosiaalinen kuntoutus ei ole sidoksissa henkilön etuuteen tai 
yhteiskunnalliseen statukseen (Aluehallintovirasto 2018, ohjauskirje, STM 2018, kuntainfo)

•  Viranomaisyhteistyössä on tärkeää löytää keinoja ja tukimuotoja asiakkaan työ- ja toimintakyvyn 
parantamiseen mikäli asiakas haluaa työllistyä tai parantaa työ- ja toimintakykyään. Erityisesti huomiota 
tulee kiinnittää henkilöihin, joilla on erilaisia vaikeuksia, jotka heikentävät mahdollisuuksia työllistyä tai 
osallistua työvoimahallinnon palveluihin. (STM 2018, Kuntainfo)

•  Eri tahoilla tulee olla riittävästi osaamista havaita/tunnistaa sosiaalisen kuntoutuksen tarve (THL/Sosku 
2018, laatukriteerit)      osataan ohjata aikuissosiaalityöhön palvelutarpeenarviointiin

•  Sosiaalinen kuntoutus on palvelukokonaisuus, jossa asiakas sekä hänen kuntoutumisprosessiin liittyvät 
toimijat sitoutuvat yhdessä sovittuihin toimintoihin.

3. Yleistä sosiaalisesta kuntoutuksesta 2/2



3.1 Sosiaaliseen kuntoutukseen liittyviä toimenpide- 
ehdotuksia STM:n tulevaisuusselvityksestä
•  Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmäosaamista ja resursointia on lisättävä kunnissa. Tulee myös tunnistaa 

tilanteet joissa sosiaalista kuntoutusta tarvitaan kuntouttavan työtoiminnan sijaan. 

•  Sosiaalisen kuntoutuksen sisältöä tulee jäsentää siten että asumisen tukeminen ja asumissosiaalinen työ 
nostetaan yhdeksi sosiaalisen kuntoutuksen toimintamuodoksi.

•  Yhteisöllisen työn ja ryhmätyön toteutusta, sosiaalista tukea/kuntoutusta ja jalkautuvaa työtä tulee lisätä 
mielenterveys- ja päihdesosiaalityössä toipumisorientaation viitekehyksessä. 

•  Vastuita asiakasohjauksesta ja asiakasprosesseista tulee selkeyttää. Palvelujen ja toimijoiden roolit on kuvattava 
ja selkeytettävä ja palveluille tulee rakentaa asiakkaiden tilanteesta lähtevät tavoitteet ja arviointikriteerit. 

• Tehtävärakennetta tulee selkeyttää siten, että sosiaalityöntekijän ja ohjaajan ammatillisuutta voidaan käyttää 
tehokkaammin heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden tilanteiden ratkaisemiseksi. 

(STM 2019:47)



3.2 Kehittämistyöryhmien 
ajatuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta 1/2

• Odotukset järjestelmätasolle:

• sosiaalisen kuntoutuksen tulisi olla oma palvelunsa  

• resurssit sosiaalisen kuntoutuksen tuottamiselle: 

     • henkilöstöresurssit

     • oma kustannuspaikka sosiaaliselle kuntoutukselle

     • työskentelylle sopivat ja monikäyttöiset tilat

• palaute ja kehittäminen      asiakasosallisuus myös palvelun kehittämisessä

• palvelua ei tulisi sanktioida

• sosiaaliselle kuntoutukselle tarvitaan oma etuus 

• Sosiaalisesta kuntoutuksesta kerätään vaikuttavuustietoa      rakenteellinen sosiaalityö 

•  halutaan korostaa yksilövalmennusta sosiaalihuollon palveluna



• Asiakkaan halu aloittaa – tutustua työntekijään ja palveluun – pitäisi riittää palveluun pääsyyn

• Asiakkaan motivointityö keskeistä: motivaatio ei ole toiminnan edellytys vaan tulos

• Asiakaskeskeisyys, tarvelähtöisyys, ”asiakastahtisuus”, asiakaslähtöiset ryhmät

      epäonnistumisen kierteen välttäminen

• Ihanteellista, jos asiakas voi itse vaikuttaa omatyöntekijän valintaan 

• Rinnalla kulkemista, kuuntelemista, herättelyä

• Vuorovaikutuksen merkitys:

• kommunikoinnissa on huomioitava, että toinen ymmärtää

• huomioidaan asiakkaat, joilla vaikeuksia ilmaista itseään

• Työparityöskentely

• Asiakkaalle tärkeät ihmiset/tahot mukana palvelutarpeen arvioinnista alkaen

• Olemassa olevan toimijaverkoston hyödyntäminen 

       selkeä työnjako, raportointi omatyöntekijälle

3.2 Kehittämistyöryhmien 
ajatuksia sosiaalisesta kuntoutuksesta 2/2



4.
Laatukriteerit



4. Laatukriteerit 
1. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tavoitteet ja sisällöt ovat yhdenmukaisia

2. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun elementit ja ominaisuudet ovat yhdenmukaiset

3. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluun ohjautumisen toimintatapa on yhdenmukainen

4. Sosiaalisen kuntoutuksen tarve on arvioitu osana sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia

5. Sosiaalisen kuntoutuksen toteutumisesta on sovittu osana 
 sosiaalihuollon asiakassuunnitelmaa. Sosiaalisesta kuntoutuksesta on tehty päätös

6. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintatavoista ja yhteistyörakenteista muihin palveluihin on sovittu

7. Sosiaalisen kuntoutuksen päättäminen

(Lähde: THL/Sosku 2018. Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen  järjestämisen laatukriteereiksi)



5.
Asiakaslähtöisyys 

kuntoutuksessa



5. Asiakaslähtöisyys kuntoutuksessa
• Asiakaslähtöinen kuntoutus on asiakkaan yksiöllisyyden kunnioittamista, asiakkaan näkemistä omana itsenään 

omassa ympäristössään sekä asiakkaan kuulemista ja asiakkaan osallistumista kuntoutuksensa suunnitteluun ja 
päätöksentekoon

•  Siirtyminen asiantuntijapainotteisesta suunnittelusta asiakaslähtöiseen kuntoutukseen merkitsee muutosta 
työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen luonteessa        osa työtekijän käytössä olleesta vallasta siirtyy  
asiakkaalle = vallankäytön jakaminen        asiakkaan valtaistuminen

•  Työntekijän mahdollisuus asiakaslähtöisen kuntoutuksen toteuttamiseen voi olla vähäinen, mikäli hän pyrkii vain 
toteuttamaan kirjoitettuja ja oletettuja normeja tai työnantajan/palvelujärjestelmän taloudellisia intressejä

(Lähde: Härkäpää, K. & Järvikoski, A. 2018)



6.
Osallisuus ja 

yhteiskehittäminen



6. Osallisuus ja yhteiskehittäminen 1/2
•  Parhaimmillaan asiakas voi itselleen luontevalla tavalla olla mukana määrittelemässä toiminnan tarkoitusta, 

luomassa ratkaisuja sekä toteuttaa niitä (Hietala,O. 2018)

•  Asiakasosallisuus tarkoittaa palveluiden käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista 

• omaan palveluun sekä 

•  omaa palvelua laajemmin palveluiden, palveluketjujen sekä palvelukokonaisuuksien ideointiin, 
suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. ( THL 2019. Asiakkaat ja osallisuus)

      Yhteiskehittäminen tuo voimakkaammin kokemusasiantuntijoiden roolin sosiaalisen kuntoutuksen 
   palvelujen tuotantoon ja kehittämiseen (Kauppila, R. & Hietala,O. 2018)

• Osallisuuden huomioiminen asiakasprosessin eri vaiheissa 

• suunnitelma tehdään ja kirjataan mahdollisuuksien mukaan yhdessä

• ratkaisuja tilanteeseen etsitään yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaalla oikeus  tulla kuulluksi

• kohti asiakkaan tärkeäksi kokemia tavoitteita 

• arvioidaan sekä työntekijän/työntekijöiden että asiakkaan  toimintaa yhdessä asiakas on aktiivinen toimija

   Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia!



• Yhteiskehittämisen toimintatavoista sovitaan kunnallisesti/maakunnallisesti 
(THL/Sosku 2018, laatukriteerit)

• Asiakasosallisuuden huomioiminen palvelujen toteuttamisessa ja kehittämisessä

• kokemusasiantuntija työparina kotikäynnillä tai ryhmässä

• asiakasraadit, asiakaskehittäjäryhmät, yhteiskehittämisen tapaamiset 

       luodaan malli, miten tietoa välitetään eteenpäin esim. johdolle

•  Huolehditaan myös asiakastyöhön osallistuvien kokemusasiantuntijoiden 
ja vertaisten yhteisistä säännöllisistä tapaamisista ja työnohjauksesta

6. Osallisuus ja yhteiskehittäminen 2/2



7.
Tiedotus ja palveluun 

ohjautuminen



7. Tiedotus ja palveluun ohjautuminen

ESIMERKKI ASIAKKAILLE SUUNNATUN 
TIEDOTUKSEN SISÄLLÖSTÄ

ESIMERKKI LÄHEISILLE SUUNNATUN 
TIEDOTUKSEN SISÄLLÖSTÄ

ESIMERKKI YHTEISTYÖTAHOILLE 
SUUNNATUN TIEDOTUKSEN SISÄLLÖSTÄ

Anne Timo & Merja Paulasaari 28.8.2019

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon 
tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL 35§)
•  Viranomaisten (mm. terveydenhuolto, KELA ja TE-palvelut), jotka 

ovat saaneet tietää sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, 
on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön 
suostumuksella otettava yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen 
palvelutarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuollon saatavuus 
ja saavutettavuus 

(SHL 33§)

Sosiaalihuollon 
neuvonta ja ohjaus 

(SHL 6§)



7.1 Tiedotus ja yhteydenottotavat

Yhteydenottotapoja:
•  Puhelin
  •  yksi numero, josta tavoittaa  

esim. klo 12-18
  •  Käynti toimistolla, mahdollisuus 

kasvokkaiseen tapaamiseen 
myös ilman ajanvarausta

•  Kirje/kirjallinen yhteydenotto
•  Sähköposti (yleinen sähköposti)
•  Sähköisenä matalankynnyksen palvelu, 

yhteydenottolomake ja chat-palvelu
•   Sähköinen ajanvaraus

Tiedotus:
•  Aikuissosiaalityön verkkosivut ja/tai omat 

verkkosivu
  •   Kuvaus palvelutarpeen arvioinnista
  •  Videoklippi siitä, mitä sosiaalinen 

kuntoutus on
   • Esitteet eri tahoille
   •  Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen 

esimerkiksi työntekijän työparina tai 
toiminnan esittelyssä (esim. videot) 

•  Sosiaalinen media -  Paikallislehden jutut 
•  Sähköisenä matalankynnyksen palvelu
•  Matalankynnyksen paikkoja, joissa pääsee 

keskustelemaan työntekijöiden kanssa    
ohjaus palvelutarpeenarviointiin

Selkeästi esille kehen/ 
mihin numeroon 
kunnassa ollaan 
yhteydessä!



8.
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8. Sosiaalinen kuntoutus 
palvelutarpeen arvioinnissa
• Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun käynnistymistä edeltää sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi, jonka 

pohjalta sosiaalinen kuntoutus  (SHL 17§) on määritelty asiakkaan palvelutarpeeseen vastaavaksi palveluksi. 
Palvelutarpeeseen vastaavia yksittäisiä muita palveluja asiakkaalle on lisäksi voitu määritellä useampiakin

•  Palvelutarpeen arvioinnissa määritellään onko asiakas erityistä tukea tarvitseva           ja asiakkaalle nimetään 
omatyöntekijä          , ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. 

•  Palvelutarpeen arviointi määrittelee asiakkaan palvelujen kokonaisuutta ja vaikuttaa näin ollen olennaisella tavalla 
asiakkaan asemaan. Palvelutarpeen arviointi ja palveluja koskeva päätöksenteko tulee olla samalla taholla (STM 
2019:47)

• Palvelutarpeen arvioinnissa rakennetaan perustaa luottamussuhteelle ja lähtökohtia tulevalle toiminnalle. 

       Asiakkaan etu olisi, että sama työntekijä toteuttaa palvelutarpeen arvioinnin ja toimii omatyöntekijänä. 
Useita työntekijävaihdoksia tulisi välttää. (STM 2019:47)

•  Asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa tunnustetaan ihmisen oikeus määritellä oman kuntoutuksensa tavoitteet. 
(Härkäpää & Järvikoski 2018) 

Palvelutarpeen arviointi
(SHL 36§)

Ehdotus palvelutarpeen 
arvioinnin kulkuun

Palvelutarpeen arvioinnin sisältö 
Sosiaalihuoltolain mukaan (SHL 37§)



Kehittämistyöryhmien ajatuksia 
palvelutarpeen arvioinnista
• Verkostotyön merkitys suuri! (läheis- ja viranomaisverkosto)

• Ennen tavoitteiden asettamista huomioidaan myös toimintaympäristö, jossa asiakas elää

• Työntekijä hyväksyy asiakkaan arvot ja kunnioittaa niitä tavoitteita suunniteltaessa

• Jo tässä vaiheessa varataan riittävästi aikaa asiakkaan kohtaamiseen

• Jalkautuvaan työhön oltava tarvittaessa mahdollisuus 

• Luodaan konkreettiset ja mitattavissa olevat tavoitteet sekä sovitaan selkeät ”pelisäännöt” 

• Hyödynnetään asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja

• Työskentelyssä huomioidaan, että osalla asiakkaista vaikeuksia ilmaista itseään

• Sovitut mittarit apuna arvioinnissa



9.
Sosiaalisen kuntoutuksen 

palvelutarpeen 
tunnistaminen



9. Sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelutarpeen tunnistaminen 1/2
SHL 17 § mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan asiakkaan sosiaalista 
toimintakykyä ja osallisuutta sekä torjutaan syrjäytymistä.

Kun asiakkaan tuen tarve liittyy arki-, yhteisö- ja sosiaalisten taitojen 
vahvistamiseen, on hyvä ohjata asiakas työikäisten sosiaalipalveluihin 
sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeen tunnistamiseksi. 

(Lähde: THL/Sosku 2018, Suositus työikäisten sosiaalisen  kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi)

Sosiaalisen 
toimintakyvyn 

osa-alueet



Arkitaidot
• Asiakkaan jokapäiväisessä elämässä tarvitsema osaaminen ja taidot

•  Edellyttää järjestelmältä: rinnalla kulkemisen kykyä, jalkautuvaa työotetta ja työskentelyä asiakkaan arjen 
toimintaympäristöissä sekä erilaisten toimintamenetelmien tuntemista 

Sosiaaliset taidot
•  Vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitojen lisääntyminen, sosiaalisten tilanteiden parempi hallinta, 

kyky liittyä muihin

•  Edellyttää järjestelmältä: dialogisuutta, vastavuoroista tunnustamista ja arvonantoa, 
kykyä tunnistaa ja purkaa valtasuhteita sekä taitoja rakentaa luottamusta

Yhteisötaidot
•  Osallistumis- ja asiointikynnysten madaltuminen, omaehtoisuuden lisääntyminen, 

itsen ja ympäristön välisen suhteen vahvempaa tiedostamista, tulevaisuusorientaation ja 
sopeutumiskyvyn vahvistumista, koulutus- ja työllistymispolulle pääsyä ja siellä pysymistä

•  Edellyttää järjestelmältä: yhteiskehittämisen ja palveluita yhteen sovittavan johtamisen omaksumista, 
verkostotyöskentelyä rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin osaamista, vaikutusten 
arviointikykyä ja sosiaalisesti esteettömien, osallisuutta tukevien tilojen mahdollistamista

(Lähde: THL/Sosku 2018, Suositus työikäisten sosiaalisen  kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi)

9. Sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelutarpeen tunnistaminen 2/2



9.1 Kehittämistyöryhmien 
ajatuksia palvelutarpeen tunnistamisesta

• Asiakaskriteeriä tärkeämpänä kohtana nähdään tarve 

• diagnoosilähtöinen (tai muu leimaamiseen perustuva) ohjautuminen nähdään huonona 

•  tilanteen selvittämiseen varataan aikaa       tarvitaan luottamuksellinen suhde, 
jotta päästään kiinni oikeisiin tarpeisiin

•  tukena tarpeen tunnistamisessa voidaan käyttää Helka Raivion kaaviota 
(arkitaidot, sosiaaliset taidot, yhteisötaidot) 

• Ei ole tarjolla vain työttömille eikä sidoksissa mihinkään etuuteen

•  Huomioidaan perhekokonaisuus: Yhteistyö perhepalveluihin tarvittaessa. Aikuissosiaalityössä sosiaalinen 
kuntoutus nähdään lähtökohtaisesti vanhempiin kohdistuvana toimintana.



10.
Asiakassuunnitelma



10. Asiakassuunnitelma
• Asiakassuunnitelma täydentää palvelutarpeen arviota ja toimii omatyöntekijälle viranomaistyön ja 

vuorovaikutteisen asiakastyönperustana (STM 2019:47)

• Ei tarvitse laatia, mikäli palvelutarpeen arviointi on riittävä tukimuoto asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseksi 
(STM 2019:47)

• Suunnitelmaan kirjatut tukimuodot sovitetaan yhteen muiden hallinnonalojen suunnitelmien kanssa       

Asiakkaan suostumuksella voidaan laatia myös sosiaalihuollon ja muiden hallinnonalojen yhteinen suunnitelma 
(STM 2019:47)

• Lähtökohtana asiakkaan tarpeet ja huomioidaan asiakkaan omat näkemykset ja toiveet

• Laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa 

• Työntekijän tehtävänä kertoa tarjolla olevista palveluista ja eri vaihtoehdoista

• Suunnitelman laatiminen on palvelun järjestäjän/tilaajan vastuulla. Pääsääntöisesti omatyöntekijä laatii. 

• Säännöllinen arviointi ja tarkistus

      Tarkistettava vähintään silloin, kun asiakkaan elämäntilanteessa ja tuen tarpeessa 
   tapahtuu olennaisia muutoksia tai asiakkuus pitkittyy.  
   Tarkistamiseen liittyy myös palvelutoiminnan valvonta:  
   oman toiminnan oikeellisuus ja palvelujen toteuttamisen valvonta. (STM 2019:47)

 (Lähde: THL/Sosku 2018, Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi)



10.1 Asiakassuunnitelman sisällöstä

• Sisältää  sekä asiakkaan että työntekijän arvion asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista

• Sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelun tavoitteista ja linjataan, mitä ja millaisia toimenpiteitä sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen asiakkaan tapauksessa edellyttää - kirjataan myös 
arvio näiden palveluiden kestosta

• Kirjataan sosiaalisen kuntoutuksen lainmukaisten sisältöjen lisäksi asiakkaan itselleen asettamat 
muutostavoitteet sekä oma rooli ja toimet muutoksen aikaansaamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi

• Kirjataan työntekijöiden roolit muutoksen tukijana

• Tavoitteiden määrittämisen ja toteutumisen seuraamisen arviointivälineistä  sovitaan       voidaan arvioida 
sosiaalisen kuntoutuksen vaikutuksia

(Lähde: THL/Sosku 2018, Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi)



11.
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11. Päätös sosiaalisesta kuntoutuksesta
• Kunnallisella ja alueellisella/maakunnallisella tasolla sovitaan sosiaalisen kuntoutuksen päätöksenteon 

periaatteista ja noudatetaan niitä (sosiaalihuolto- ja asiakaslait, hallintolaki, tietosuojasäännökset)

• Järjestämisvelvollisuuteen kuuluva päätös tehdään niin, että kuntoutuksen edellytyksenä oleva tehostetun 
tuen tarve on arvioitu ja päätös kuntoutuksen tuen muodoista on tehty harkiten palvelutarpeen arvioinnin ja 
asiakassuunnitelman perusteella. 

• Päätös keskittyy kuvaamaan konkreettisesti sitä, mitä palvelua asiakkaalle myönnetään ja tiivis perustelu 
myöntämiselle.

• Kirjataan sisältö, tiheys sekä perustelut palvelun myöntämiselle sekä lakipykälä, johon päätös perustuu. 

• Päätökseen ei ole tarpeen kirjata työskentelyn tavoitteita tai asiakkaan voimavaroja 
ja muuta asiakkaan tilanteen kuvausta, koska nämä löytyvät suunnitelmasta.

• Päätökseen sisältyy muutoksenhakuohjaus

(Lähde: THL/Sosku 2018. Suositus työikäisten sosiaalisen  kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi)



11.1 Kehittämistyöryhmien ajatuksia päätöksenteosta

• Päätöksen pituudelle eri perusteita

• pitkät päätökset:

         antavat rauhan kuntoutua 

         ei sido työntekijöiden aikaa niin paljon 
   (suunnitelmaa voidaan tarkistaa tarpeen mukaan päätöksen aikana)

• päätökset max 3kk välein:

          ryhdittävät toiminnan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta
• Asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on se, mitä hänelle on luvattu



12.
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palvelun toteuttaminen



12. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun toteuttaminen

sosiaalisen toimintakyvyn 
ja kuntoutustarpeen selvittäminen
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yksilövalmennus

osallisuutta edistävä 
ryhmämuotoinen toiminta

muut tarvittavat sosiaalista 
kuntoutusta tukevat toimenpiteet

kuntoutusneuvonta ja –ohjaus 
sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 

yhteensovittaminen

Anne Timo & Merja Paulasaari 28.8.2019

HUOMIOITAVAA: 
päihdekuntoutus on 
päihdepalvelujen 
sosiaalista kuntoutusta

Sosiaalinen 
kuntoutus työelämä-
osallisuuden tukena
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ja raportointi



13. Seuranta, arviointi ja raportointi
• Kunnissa/maakunnassa tulee sopia yhteinen toimintamalli:

• mitä, miten seurataan ja miten, milloin ja kenelle raportoidaan

• yhteinen arviointimittari, jota käytetään prosessin eri vaiheissa

• työntekijöiden taito antaa ja vastaanottaa suullista palautetta pitkin prosessia sekä halu kehittää omaa 
toimintaa sen pohjalta

• yhteinen pohja arviointiin ja palautteen antoon

• mitä ja mihin kirjataan (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 2015)

• Palvelun laatua tulee arvioida:

• THL:n laatukriteerit

• palvelun toteuttajien osaamistason arviointi 

• omatyöntekijä vastaa asiakkaan palvelun toteutumisesta asiakassuunnitelman mukaisesti

• palveluntuottajasta riippumatta palvelun sisällön laadun valvonta on järjestäjätahon vastuulla

• huom. omavalvontasuunnitelma ja ilmoitusvelvollisuus



13.1 Kehittämistyöryhmien ajatuksia arvioinnista
• Toiminnassa oltava konkreettiset ja mitattavissa olevat tavoitteet

• Jatkuvaa vuoropuhelua ja tilanteen arviointia käydään asiakkaan ja 
yhteistyötahojen kanssa pitkin prosessia       toiminnan hyöty

• Sosiaalista kuntoutusta toteutettaessa työntekijäkin saa usein paremmin 
tiedon todellisesta toimintakyvystä/arjesta       toiminnallinen arviointi

• Erilaisia näkemyksiä sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnista: 

• Mahdollisuus lähettää toiminnalliseen ryhmään       havainnoidaan asiakkaan sosiaalista toimintakykyä

• Sosiaalityön asiantuntijuus       tunnistetaan ja havainnoidaan prosessin aikana 

• Suunnitelmaa tarkistetaan ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti       aluksi vähintään 3kk välein 

• Arvioidaan sekä asiakkaan, että prosessiin sitoutuneiden työntekijöiden toimintaa

• Pohdintaa: 

• Miten toimitaan ja arvioidaan, jos asiakasta ei tavoiteta? 

• Mitkä toimenpiteet on tehty tai tulos saavutettu,  jotta voidaan todeta, että on yritetty riittävästi?



14.
Sosiaalisen kuntoutuksen 

päättäminen 



14. Sosiaalisen kuntoutuksen päättäminen 1/2
• Asiakkuus päätetään mikäli jokin kohta seuraavista täyttyy:

   1. Asiakkaalla ei ole sosiaalihuollon tarvetta

   2. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet on saavutettu

   3. Palvelun järjestämiselle ei ole laissa säädettyä perustetta

   4. Asiakas kieltäytyy ottamasta vastaan palvelua

   5. Mikäli asiakkaan tilannetta ei voida edistää sosiaalisen  kuntoutuksen keinoin     

    suunnitelmallinen  ja kirjattu ohjaus asiakkaan tarvetta vastaaviin palveluihin

(Lähde: STM 2017:5. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas)



• Palvelun tuottaja/tuottajat tekee yhdessä asiakkaan kanssa loppuarvion 
järjestäjän/ tilaajan kanssa sovitulla tavalla ja välittää tiedon palvelun järjestäjälle

• Järjestäjän/tilaajan omatyöntekijä vastaa koko sosiaalisen kuntoutuksen 
prosessin loppuarvion tekemisestä yhteistyössä asiakkaan kanssa 

• Tulokset dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään

• Todetaan yhdessä asiakkaan kanssa

• Omatyöntekijä kirjaa sosiaalihuollon asiakasjärjestelmään 
sosiaalisen kuntoutuksen päättyneeksi

(Lähde: THL/Sosku 20 järjestämisen laatukriteereiksi ) 18, Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen  

14. Sosiaalisen kuntoutuksen päättäminen 2/2



15.
Sosiaalisen kuntoutuksen 

prosessikaavio



Sosiaalisen kuntoutuksen malli

sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja –ohjaus 

tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen         vastuunjaosta sopiminen

palveluun 
ohjautuminen 
ja vireilletulo

asiakas- 
suunnitelma
SHL 39§

säännöllinen 
arviointi ja 
raportointi

palvelutarpeen 
arviointi 
SHL 36§

arviointitavan valitseminen
• toimintatavoista sopiminen ennakkoon
• yhteydenotto- ja raportointitavoista sopiminen
• suunnitelmaa tarkistettaessa arvioidaan:
  •  toiminnan hyötyä ja vaikuttavuutta
  • asiakkaan ja työntekijöiden
   toimintaa suhteessa suunnitelmaan

luottamuksellinen suhde
• perustuu asiakkaan kohtaamiseen ja dialogiin
• päästään kiinni oikeisiin tarpeisiin
• oikean palvelun järjestäminen oikea-aikaisesti
• asiakas välttyy epäonnistumisen kierteeltä

laadunarviointi
• omatyöntekijä vastaa palvelun toteutumisesta

asiakassuunnitelman mukaisesti
• THL:n laatukriteerit
• palveluntuottajasta riippumatta palvelun sisällön

laadun valvonta on järjestäjätaholla sovittu

päätös 
palvelusta

suunnitelman 
tarkistus

yksilövalmennus:
• intensiivinen tuki
• perustuki
• kevyt tuki

osallisuutta 
edistävä ryhmä- 
muotoinen toiminta 

sosiaalisen
kuntoutuksen
päättäminen

laaditaan jatko-
suunnitelma

monialainen yhteistyö/yhdessä tekeminen          kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen          saattaen vaihto

kuntouttava työote läpi palveluprosessin          ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

rakenteellinen sosiaalityö

muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Anne Timo ja Merja Paulasaari 28.8.2019

omatyöntekijän 
nimeäminen
•  erityistä tukea 

tarvitsevalla asiakkaalla 
sosiaalityöntekijä 
omatyöntekijänä tai työparina



Lähteet 1/3:
• Aluehallintovirasto.2018. Ohjauskirje 17.9.2018. 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 
Ohjauskirje Länsi-ja Sisä-Suomen alueen 
kunnille. 

• Hietala, O. 2018. Sosiaalisen kuntoutuksen 
yhteiskehittämisessä osallisuus avautuu kaikille. 
Teoksessa Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia 
ja mahdollisuuksia. Kostilainen, H. & Nieminen, A.

• Härkäpää, K. & Järvikoski, A. 2018. Sosiaalinen 
monialaisessa kuntoutuksessa. Teoksesssa 
Sosiaalinen kuntoutuksessa.  Lindh, J., Härkäpää, 
K. & Kostamo-Pääkkö, K.

• Kauppila,R. & Hietala, O. 2018. Johtajat 
osallistajista osallisiksi. Teoksessa Sosiaalisen 
kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. 
Kostilainen, H. & Nieminen, A.

• Kuntaliitto. 2018. Lausunto sosiaali- ja 
terveysministeriölle 12.12.2018, dnro 
832/03/2018, E. Cammarano & E. Lindberg. 
(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 
muuttamisesta.) 
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2018/
hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-
kuntouttavasta-tyotoiminnasta-annetun-lain

• L189/2001. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. 
Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö.

• L254/2015. Laki sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoista. Finlex. Ajantasainen 
lainsäädäntö.

• Palola, E. 2016. Sosiaalinen kuntoutus -sotea & 
kuntoutusta... Saatavissa: https://www.innokyla.
fi/documents/3156096/10b3caa0-d8bc-471f-
9249-2a37b996135e
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https://www.innokyla.fi/documents/3156096/10b3caa0-d8bc-471f-9249-2a37b996135e
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• SHL. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Finlex. 

Ajantasainen lainsäädäntö.

• STM 2017:5. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas.
Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.
fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_
Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf

• STM 9/2018. Kuntainfo. Työnhaun voimassaolo 
ja toimeentulotuki. Saatavissa: https://stm.
fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-
toimeentulotuen-hakijan-velvollisuudesta-
ilmoittautua-tyonhakijaksi-ei-voi-poiketa-kuin-
laissa-olevien-kriteerien-mukaan

• STM 2019:41. TIEKARTTA 2030 -Aikuisten parissa 
tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. 
Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.
fi/bitstream/handle/10024/161612/R41_19_
Tiekartta_2030.pdf

• STM 2019:47. Sosiaalityön tulevaisuus. 
Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä. 
Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.
fi/bitstream/handle/10024/161660/
Rap_47_2019_Sosiaalityon%20tulevaisuus.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

• THL 2017. Sosiaalialan tiedonhallinnan 
sanasto. Saatavissa: https://thl.fi/
documents/920442/3642270/SOSTI_fi_sv_
kevytjulkaisu_SANASTO+%281%29+3011.pdf/
d98d6404-1046-409d-8b1d-9656e13cf922
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Lähteet 3/3:
• THL. 2018. Enemmän sosiaalista toimintakykyä, 

lisää osallisuutta! Saatavissa: 
https://www.julkari.fi/bitstream/ 
handle/10024/136144/URN_ISBN_978-952-343-
070-9.pdf?sequence=1

• THL/SOSKU 2018. Suositus työikäisten sosiaal-
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• THL 2019a. Asiakkaat ja osallisuus. 
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palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus

• THL 2019b. Työelämäosallisuus. Saatavissa: 
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• THL 2019c. Kanta. Sosiaalihuollon 
palveluprosessit ja niissä syntyvät 
asiakasasiakirjat. Versio 3.0. Saatavissa:  
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iss%C3%A4+syntyv%C3%A4t+asiakirjat+ver-
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• THL 2019d. Sosiaalialan tiedonhallinnan 
sanasto (versio 5.0). Saatavissa: 
https://thl.fi/documents/920442/2920708/so-
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Sosiaalihuollon peruspalvelut
• Sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuus, jossa painopiste on sosiaalisten ongelmien ehkäisemisessä 

sekä varhaisen tuen ja sosiaalipalvelujen tarjoamisessa sosiaalihuollon asiakkaille heidän hyvinvointinsa ja 
toimintakykynsä ylläpitämiseksi

• toteutettava siten, että ne soveltuvat kaikille asiakkaille 

• tarvittaessa ohjaus sosiaalihuollon erityispalveluihin tai muiden palvelujen piiriin

• peruspalveluja annetaan sekä sosiaalihuollon yleis- että erityislakien perusteella

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto (versio 5.0)

Näihin kuuluvat: 

• Sosiaalihuollon asiakkuutta ohjaavat palvelut

• Omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut

• Sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa 
edistävät sosiaalipalvelut

• Asumispalvelut

• Lapsen etuuden ja perheoikeuteen liittyvät 
sosiaalipalvelut 

• Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät 
sosiaalipalvelut

• Työllistymiseen liittyvät sosiaalipalvelut

• Ympärivuorokautisen hoidon tai huolenpidon 
tarpeeseen vastaavat sosiaalipalvelut

• Päihdetyö ja mielenterveystyö



Sosiaalihuollon erityispalvelut
• sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuus, jossa painopiste on sosiaalisten 

ongelmien vähentämisessä ja poistamisessa

• tavoitteena on vastata sosiaalihuollon asiakkaiden tuen tarpeeseen silloin, kun 
sosiaalihuollon peruspalveluissa annettavat sosiaalipalvelut eivät ole riittäviä

• annetaan sosiaalihuollon erityislakien perusteella

(Lähde: THL 2017, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto )



Työikäisten palvelujen sosiaalipalvelut
Työikäisten palvelujen sosiaalipalvelut koostuvat palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on tukea työikäisiä asiakkaita 
elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta

Lähde: THL 2019c. Kanta. Sosiaalihuollon palveluprosessit ja niissä syntyvät asiakirjat.

Asiakkaan 
raha-asioiden 

hoitaminen

Liikkumista 
tukeva palvelu

Sijaishoito

Tehostettu 
palvelu- 

asuminen

Kotihoito

Lomanvietto-
palvelu

Sosiaalinen 
kuntoutus

Tilapäinen 
asuminen

Kotipalvelu

Läheistään 
hoitavan vapaa

Sosiaalinen 
luototus

Toimeentulo-
tukipalvelu

Vammaisten 
henkilöiden 

työllistymistä 
tukeva toiminta

Kriisityö

Palvelu- 
asuminen

Sosiaali- 
päivystys

Tukisuhde- 
toiminta

Kuntouttava 
työtoiminta

Päivätoiminta

Sosiaalityö

Turvakoti- 
palvelu

Kotoutumisen 
edistäminen

Omaishoidon- 
tuki

Sosiaali- 
ohjaus

Tuettu 
asuminen

Vammaisten 
henkilöiden 
työtoiminta 2. Sosiaalinen 

kuntoutus 
palvelu-

järjestelmässä

TAKAISIN



Asiakkuutta ohjaavat palvelut
Kaikki asiakkuutta ohjaavat palvelut kuuluvat työikäisten palveluihin:
Sosiaalityö:

• kokonaisvastuu sosiaalihuollon asiakkaanpalvelutarpeiden arvioimisesta, tarvittavien sosiaalipalvelujen ja 
tuen myöntämisestä, kokonaisuuden yhteensovittamisesta muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä 
ohjataan ja seurataan tuen ja palvelujen toteutumista ja vaikuttavuutta

Sosiaaliohjaus:
• ohjataan asiakas palveluihin, tuetaan häntä palvelujen käytössä ja elämänhallinnassa ja tehdään yhteistyötä 

eri tukimuotojen yhteensovittamiseksi. 

• sosiaalihuollon ammattihenkilö tukee asiakasta vuorovaikutuksessa tämän kanssa asiakassuunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Omaishoidontuki:
• tuetaan iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai 

muun hänelle läheisen henkilön työpanoksen avulla

Sosiaalipäivystys:
• annetaan sosiaalihuollon asiakkaalle välitön apu kriisitilanteessa ja järjestetään hänen 

• kiireellisesti tarvitsemansa muut sosiaalipalvelut

(Lähde: THL 2019, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto )
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Sosiaalityö
Sosiaalityö on sosiaalipalvelu, jossa otetaan kokonaisvastuu sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeiden 
arvioimisesta, tarvittavien sosiaalipalvelujen ja tuen myöntämisestä, kokonaisuuden yhteensovittamisesta muiden 
toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan tuen ja palvelujen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Sosiaalityöhön kuuluu muun muassa yksilöiden, perheiden tai yhteisöjen sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja 
ratkaisujen etsimistä. 

Asiakastasolla sosiaalityö sisältää erilaisia sosiaalihuollon palveluprosesseja. Yleensä työskentely lähtee liikkeelle 
sosiaalihuollon asiakkaan kanssa yhdessä tehdystä sosiaalipalvelun alkukartoituksesta ja sen pohjalta laaditusta 
asiakassuunnitelmasta. Tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalihuollon ammattihenkilö käyttää erilaisia menetelmiä.

Sosiaalityö-termillä viitataan paitsi sosiaalipalveluun myös tieteen-, tutkimus- ja koulutusalaan sekä 
sosiaalityöntekijän koulutuksen saaneen henkilön ammatilliseen toimintaan muuallakin kuin sosiaalihuollossa, 
kuten vankilassa. Yhteisön ja yhteiskunnan tasolla tehtävällä rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava 
sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen 
hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

(Lähde: THL 2019, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto )
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Sosiaalityö jatkuu 
• Sosiaalityön tavoitteena on luoda, palauttaa ja ylläpitää ihmisten omaehtoisen selviytymisen, hyvän 

elämänlaadun ja elämänhallinnan edellytyksiä, ehkäistä syrjäytymistä, tukea asiakkaiden myönteisiä 
elämän-valintoja sekä täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä.

• Vahvalla sosiaalityöllä voidaan varmistaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten avun ja tuen 
saanti myös niiden osalta, jotka eivät välttämättä osaa itse apua pyytää 

• Monet asiakkaat tarvitsevat työllisyys-, asumis-, terveys- ja päihdepalveluja, joiden tulisi toimia 
kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi       laajamittaista verkostotyöskentelyä 
muiden viranomaistahojen ja toimijoiden kanssa

• Keskeisenä roolina yhteen sovittaa eri toimijoiden tarjoaman tuen ja palvelujen kokonaisuudesta toimiva 
kokonaisuus asiakkaiden tarpeiden mukaan pistemäisten erillispalvelujen sijaan

(Lähde: Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. 2017)
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Sosiaaliohjaus
Sosiaaliohjaus on sosiaalipalvelu, jossa arvioidaan sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeita, ohjataan asiakas 
palveluihin, tuetaan häntä palvelujen käytössä ja elämänhallinnassa ja tehdään yhteistyötä eri tukimuotojen 
yhteensovittamiseksi. 

Sosiaaliohjauksessa sosiaalihuollon ammattihenkilö tukee sosiaalihuollon asiakasta vuorovaikutuksessa tämän 
kanssa asiakassuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 (Lähde: STM 2017)

(Lähde: THL 2017, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto )

• Sosiaaliohjauksessa olennaista on tunnistaa asiakkaan elämäntilanne sekä hänen voimavarojensa ja 
toimintamahdollisuuksiensa osa-alueet

• Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista 
sekä tukea myös palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä

• Ohjausta ja tukea arki-elämän sujumiseksi. Joskus avun tarpeessa oleva asiakas on haettava kotoaan 
ja saatettava tarvittavien palvelujen ja toimintojen piiriin

• Asiakkaan joustava kohtaaminen, tuki ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen

• Vuorovaikutuksellista yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen osallisuuden,  
elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemista

• Voimavarakeskeiset yksilö- ja ryhmäkeskeiset menetelmät 
2. Sosiaalinen 

kuntoutus 
palvelu-

järjestelmässä

TAKAISIN



Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät sosiaalipalvelut
Kaikki taloudelliseen tilanteeseen liittyvät sosiaalipalvelut kuuluvat työikäisten palveluihin:
Toimeentulotuki

• pyritään turvaamaan asiakkaan ja tämän perheen toimeentulo ja 
edistämään itsenäistä selviytymistä toimeentulotuen avulla

Sosiaalinen luototus
• pyritään edistämään pienituloisen ja vähävaraisen asiakkaan/perheen itsenäistä suoriutumista sekä ehkäisemään 

ylivelkaantumista ja taloudellista syrjäytymistä myöntämällä hänelle laina kunnan määrittelemin perustein 

• perusteita ovat henkilön pienituloisuus ja vähävaraisuus, joiden vuoksi hän ei voi muulla tavoin saada kohtuuehtoista 
lainaa. Henkilöllä tulee kuitenkin olla maksukykyä, jotta hän voi suoriutua sosiaalisen luoton takaisinmaksusta.

• sisältää neuvontaa, sopimuksen sosiaalisesta luotosta laatimisen sekä sopimuksen toteutuksen seurannan

Asiakkaan raha-asioiden hoitaminen
• sosiaalihuollonpalvelunantaja käyttää sovitusti sosiaalihuollon 

asiakkaantuloja asiakkaan kulujen maksamiseen         välitystili

• kun asiakkaalla on jatkuvia talouden hallinnan vaikeuksia  elämäntapojensa, 
sairauden tai muun erityisen syyn vuoksi.

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto (versio 5.0))
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Omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut
Työikäisten palvelujen sosiaalipalveluja näistä ovat:
Kotipalvelu:

• kotiin annettava palvelu, jossa asiakkaalle tai hänen perheelleen annetaan 
henkilökohtaista arjen käytännön toimiin liittyvää huolenpitoa tai apua

Liikkumista tukeva palvelu:
• sosiaalihuollon asiakasta autetaan liikkumaan ja asioimaan kodin ulkopuolella silloin,  

kun hän ei kykene itsenäisesti käyttämään julkista liikennettä ja tarvitsee tukea 
asioimiseen tai muuhun jokapäiväiseen elämään kuuluvaan tarpeeseen 

Muita omatoimisuutta tukevia sosiaalipalveluja ovat: 
• Asunnon muutostyöt

• Henkilökohtainen apu

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto (versio 5.0) )
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Sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa 
edistävät sosiaalipalvelut, sivu 1/4
Työikäisten palveluja näistä ovat:
Päivätoiminta:

• järjestetään asiakkaan toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita edistävää ryhmämuotoista toimintaa 
kodin ulkopuolella (esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten 
taitojen harjaannuttamista). Tarjotaan esim. päihde- ja mielenterveyskuntoutujille

Sosiaalinen kuntoutus:
• annetaan sosiaalityön ja ohjauksen (laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö) keinoin tehostettua tukea 

sosiaalisen toimintakyvynvahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi

• kuuluu sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä 
tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen 
ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin tai muut tarvittavat sosiaalista 
kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Päihdehuollossa annettavaa sosiaalista kuntoutusta kutsutaan 
päihdekuntoutukseksi.

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto (versio 5.0) )
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Tukisuhdetoiminta; tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta:
• tukihenkilö tai -perhe tukee asiakkaan kasvua, kuntoutumista tai hyvinvointia

Vertaistukitoiminta; vertaisryhmätoiminta:
• asiakas saa tukea ja ohjausta sellaisilta ihmisiltä, joilla on 

samanlainen elämäntilanne tai samanlaisia, omakohtaisia kokemuksia. 

• tarjotaan esim. päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, 
mutta vertaistuen käyttö on lisääntymässä myös aikuissosiaalityössä

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto (versio 5.0) )
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Sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa 
edistävät sosiaalipalvelut, sivu 2/4



Lomanviettopalvelu:
• asiakkaalle tai hänen omaiselleen järjestetään mahdollisuus lomailla muualla kuin kotona 

tai osallistua retkelle tai leirille       yleensä kertaluonteista

Vammaisten henkilöiden työtoiminta:
• järjestetään vammaiselle asiakkaalle mahdollisuus osallistua työelämään. Työtoimintaa voidaan toteuttaa 

esimerkiksi toimintakeskuksessa ja siitä maksetaan korvaus sosiaalihuollon asiakkaalle

Kotoutumisen edistäminen
• edistetään maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta antamalla 

maahanmuuttajalle suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja 
ja taitoja sekä tukemalla hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto )
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Sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa 
edistävät sosiaalipalvelut, sivu 3/4



• Muita sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa edistäviä palveluja ovat:

• läheistään hoitavan vapaa

• sopeutumisvalmennus

• kuntoutusohjaus

• kasvatus- ja perheneuvonta

• perhetyö

• tehostettu perhetyö

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto )
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Sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa 
edistävät sosiaalipalvelut, sivu 4/4



Sosiaalinen kuntoutus
• Sosiaalityön ja ohjauksen keinoin annetaan tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvynvahvistamiseksi, syrjäytymisen 

torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi (sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, 
kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän 
toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin tai muut 
tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet). Päihdehuollossa annettavaa sosiaalista kuntoutusta 
kutsutaan päihdekuntoutukseksi. (Lähde: THL 2019d)

• Palvelua voidaan toteuttaa muiden palvelujen (esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan) rinnalla (STM 2018, kuntainfo)

• Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan rekisteröinti sosiaalisen kuntoutuksen palveluksi edellyttää, että yksikössä olla 
palkattuna vähintään yksi sosiaalihuollon ammattihenkilö

    asiakasryhmän haastavuus huomioiden hanketyöntekijät puoltavat, 
  että yksilövalmentajana toimii sosionomi/sosiaalityöntekijä ja ryhmää vetää 
• Työpari, joista toisella on sosionomin tai sosiaalityöntekijän pätevyys 
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Päihde- ja mielenterveystyö
Päihdetyö

• toiminnassa asiakasta ohjataan päihteettömyyteen tai häntä tuetaan päihteiden käytön tai niiden käytöstä 
aiheutuvien haittojen vähentämisessä 

• sosiaalihuollossa päihdetyötä sisältyy eri sosiaalihuollon palvelutehtävissä annettaviin sosiaalipalveluihin

Mielenterveystyö
• edistetään yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvua sekä ehkäistään, 

parannetaan ja lievitetään mielenterveydenhäiriöitä

• mielenterveystyötä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta siihen liittyvää tukea 
annetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella. 

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto )
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Työllistymiseen liittyvät sosiaalipalvelut
Työikäisten palveluja näistä ovat:
Kuntouttava työtoiminta

• parannetaan pitkään työttömänä olleen sosiaalihuollon asiakkaan henkilö-kohtaisia työllistymisedellytyksiä ja 
elämänhallintaa. 

• taoitteena sijoittuminen työelämään

• järjestetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaiset vaatimukset täyttävässä, kunnan 
hyväksymässä paikassa

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta
• tuetaan vammaista asiakasta työsopimussuhteisen työpaikan saamisessa 

      asiakkaalle voidaan järjestää työpaikka, auttaa työpaikan 
    löytämisessä tai tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen hankkimisessa 

Muita työllistämiseen liittyviä palveluja ovat:
• Vammaisten henkilöiden työhön valmennus

(Lähde: THL 2019d, Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto (versio 5.0))
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Kuntouttava työtoiminta
• Sosiaalipalvelu, jossa parannetaan pitkään työttömänä olleen sosiaalihuollon asiakkaan henkilökohtaisia 

työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa

• Pääsääntöisesti tavoitteena on asiakkaan sijoittuminen työelämään (THL 2019d) 

• Asiakkaan toimintakykyä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on parantaa henkilön toimintakykyä 
niin, että hänellä on myöhemmin mahdollisuus siirtyä työvoimahallinnon ensisijaisten toimenpiteiden piiriin. 
(Aluehallintovirasto 2018, Ohjauskirje)

• Lain mukaan kuntouttava työtoiminta tulee sovitella henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se 
on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. (L189/2001)

• Palvelun järjestäjinä kunnat ovat nähneet haastavaksi asiakkaan tarpeisiin vastaavien, asiakkaalle sopivien 
työtoimintapaikkojen löytymisen. Kunnissa koetaan myös neuvottomuutta yhä moniongelmaisempien asiakkaiden 
kohdalla, jotka eivät ole riittävän toimintakykyisiä osallistuakseen kuntouttavaan työtoimintaan. (Aluehallintovirasto 
2018, Ohjauskirje)

• Kuntouttava työtoiminta sisältää käytännössä sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä. Niihin sisältyvät sosiaaliset 
suhteet ja säännöllinen päivärytmi ovat kuitenkin hyödyllisiä. Kuntouttavan työtoiminnan sisältöä 
tulee kehittää moninaisemmaksi. Asiakkuuksien siirto TE- ja työllisyyspalveluista sosiaalityöhön 
sellaisten asiakkaiden kohdalla joille työllisyysasiat tai esimerkiksi kuntouttava työtoiminta 
eivät ole vielä ajankohtaisia. (STM 2019:41) 2. Sosiaalinen 
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Tietoa asiakkaille

Mitä on sosiaalinen kuntoutus? 
Sosiaalinen kuntoutus on aikuissosiaalityön palvelu sinulle, joka tarvitset yksilöllistä tukea 
tai rinnalla kulkijaa arjen haasteisiin. Haasteet voivat olla esimerkiksi talouden hoitoon, 
toimeentuloon, kodin askareisiin tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä. Sosiaalisen kuntoutuksen 
tavoitteena on turvata arjen sujuvuus. Työntekijä kulkee rinnallasi kohti tavoitteitasi ja työtä 
tehdään sinun ehdoillasi. Laadimme yhdessä suunnitelman joka muodostuu sinun tarpeittesi 
mukaan. 

Mikäli koet, että palvelu voisi auttaa sinua, ole yhteydessä kuntasi aikuissosiaalityöhön. 

7. Tiedotus ja 
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TAKAISIN



Tietoa läheisille

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?
Sosiaalinen kuntoutus on aikuissosiaalityön palvelu ihmiselle, joka tarvitsee yksilöllistä tukea 
tai rinnalla kulkijaa arjen haasteisiin. Haasteet voivat olla esimerkiksi talouden hoitoon, 
toimeentuloon, kodin askareisiin tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä. Sosiaalisen kuntoutuksen 
tavoitteena on turvata arjen sujuvuus. Laadimme yhdessä suunnitelman joka muodostuu 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Mikäli koet, että palvelu voisi auttaa läheistäsi, ole yhteydessä kuntasi aikuissosiaalityöhön. 
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Tietoa yhteistyötahoille
Mitä sosiaalinen kuntoutus on?
Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Sen tavoitteena 
on henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden 
edistäminen. Sosiaalista kuntoutusta voidaan järjestää yksilövalmennuksena ja ryhmätoimintana. 
Se on asiakkaan itseluottamuksen vahvistamista ja se luo edellytyksiä arjen hallintaan ja 
työllistymiseen. Lähtökohtana on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen 
ratkaisukeskeisellä työotteella. Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaalla on oma työntekijä.    

Mitä teen jos uskon asiakkaani hyötyvän tästä palvelusta?
Keskustele ensin asiakkaasi kanssa. Mikäli  koette, että sosiaalisen kuntoutuksen palvelu voisi tukea 
häntä, olkaa yhteydessä kunnan aikuissosiaalityön yksikköön. Voit myös kutsua aikuissosiaalityön 
sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän verkostopalaveriin. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluun 
ohjaudutaan aina sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin kautta ja palvelusta tehdään 
aikuissosiaalityössä viranhaltijapäätös. Aikuissosiaalityön yksiköstä saat myös tarkempaa tietoa 
palvelun sisällöstä. 
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Sosiaalihuollon saatavuus 
ja saavutettavuus (SHL 33§)
• Sosiaalihuoltolaissa määritellään sosiaalipalvelujen sisältö ja laatu

• Sosiaalipalvelut on toteutettava siten, että ne soveltuvat kaikille asiakkaille. Tarvittaessa avun ja 
tuen tarpeessa oleva henkilö on ohjattava erityispalvelujen piiriin.

• Palvelujen toteuttamisessa on huomioitava, että niihin on mahdollista hakeutua oma-
aloitteisesti riittävän aikaisessa vaiheessa.

• Sosiaalipalveluja on pyrittävä järjestämään eri hallinnonalojen peruspalvelujen yhteydessä, 
jos järjestely edistää palvelujen yhteensovittamista ja laadultaan hyvien palvelujen 
järjestämistä.

• Tiedot siitä, minkälaisia sosiaalipalveluja on mahdollista saada, miten niitä voi hakea 
ja mitkä ovat palvelujen saamisen perusteet, on julkaistava helposti saavutettavalla 
ja ymmärrettävällä tavalla.

(Lähde: STM 2019:47)
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Neuvonta ja ohjaus (SHL 6§)
• Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Erityistä huomiota on 

kiinnitettävä lasten, nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan ja ohjaukseen. (SHL 6§)

• Ei automaattisesti käynnistä sosiaalihuollon asiakkuutta, mutta voi kuitenkin johtaa asiakkuuden alkamiseen. 
Kyse voi olla luonteeltaan yleisestä palveluita koskevasta neuvonnasta ja ohjauksesta.

• Neuvontaa ja ohjausta voi antaa myös muu kuin sosiaalihuollon ammattihenkilö. Tarkoituksenmukaista olisi 
kuitenkin, että neuvontaa ja ohjausta toteuttaisi sosiaalihuollon ammattihenkilö tai ainakin tulisi varmistaa 
välitön yhteys viranomaistyöhön. 

• Neuvonnassa ja ohjauksessa ei voida ottaa kantaa asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen. Ohjaus 
palvelutarpeenarviointiin tarvittaessa asiakkaan yksilöllisen tilanteen selvittämiseksi. (Lähde: STM 2019:47)

• Kunnalla on velvollisuus järjestää hyvinvointia tukevaa neuvontaa ja ohjausta  (hallintolaki 434/2003, 
terveydenhoitolaki 13 §) 

• Neuvonta       autetaan ja tuetaan asiakasta tietyssä asiassa 

• Ohjaus        kattaa sekä asiakkaan ohjaamisen oikean tuen  ja palvelun piiriin 
että asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen (Lähde: STM 2017)
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Erityistä tukea tarvitseva henkilö (SHL3§)
  Henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja 

kognitiivisen  tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen 
tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi (SHL 3§)

  Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt on otettava huomioon mm. annettaessa ohjausta ja neuvontaa, 
hyvinvoinnin seuraamisessa ja edistämisessä sekä palvelutarpeen arviointia tehtäessä ja omatyöntekijää 
valittaessa. (STM/Palola. 2016)

  Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa aina virkasuhteessa 
oleva sosiaalityöntekijä (SHL 36§ 5mom, muutettu SHL 292/2016)

     erityisen merkityksellisten ja erityisasiantuntemusta edellyttävien palvelujen  tarpeen arviointi 
edellyttää riittävää kokemusta ja koulutusta

Suositellaan, että kunnissa keskustellaan aiheesta, jotta työntekijöillä on yhteinen näkemys aiheesta
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Omatyöntekijä (SHL 42§) 1/2
Omatyöntekijä:
• Nimetään sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi ellei asiakkaalle ole jo nimetty muu palveluista vastaava työntekijä tai 

nimeäminen ole muusta syystä ilmeisen tarpeetonta

• Lähtökohtaisesti on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö (voi 
toimia terveydenhuollon ammattihenkilö, jos asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua)

• Arvioi palvelujen ja tukitoimien vaikuttavuutta, päivittää tarvittaessa arviointi tai suunnitelmaa sekä neuvoo ja ohjaa 
asiakasta tarpeen mukaan 

• Monialaisessa työskentelyssä sovittaa yhteen asiakkaan palvelu ja tukiverkostoa, tukee asiakasta asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä asiakkaan omien voimavarojen saavuttamisessa ja käyttämisessä 

• Tehtävänä on asiakkaan tarpeiden ja edun mukaisesti  edistää SHL 38 2 & 3 mom.  toteutumista eli järjestää palvelut, kun:

    1.  tuen tarve on jatkuvaa/toistuvaa: tavoitteena asiakkaan itsenäinen selviytyminen ja tuen 
     tarpeen päättyminen asiakkaan kanssa tavoitteeksi asetetun määräajan jälkeen

    2.  tuen tarve pysyvä/ pitkäaikainen: tuki siten, että turvataan palvelujen jatkuvuus, 
     ellei palvelujen muuttaminen ole asiakkaan edun mukaista 8. Sosiaalinen 
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• Omatyöntekijällä on kokonaisvaltainen vastuu asiakkaan prosessista     työskenneltävä sosiaalihuollon järjestämisestä 
vastaavassa organisaatiossa (SHL 38§, 39§, 45§)

• Kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen vastuu asiakastyöstä edellyttää valtuuksia toimia siten, että esimerkiksi 
päätöksentekoa ei tarvitse irrottaa työprosessista.     omatyöntekijä sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja 
vastaa sekä palvelutarpeen arvioinnista että siihen liittyvästä päätöksenteosta.

• Erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä 
tekevän työntekijän on oltava sosiaalityöntekijä 

       turvaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden oikeussuojan toteutumisen
       mikäli erityisen tuen tarve ilmenee työskentelyn aikana eikä omatyöntekijä ole 
    sosiaalityöntekijä     sosiaalityöntekijä otetaan mukaan työpariksi, omatyöntekijä ei vaihdu
• Luottamussuhde ja henkilökohtainen vuorovaikutus omatyöntekijän ja asiakkaan 

kesken ovat olennaisen tärkeitä sekä palvelutyössä että viranomaistehtävissä

(Lähde: STM 2019:47)

Omatyöntekijä (SHL 42§) 2/2
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Palvelutarpeen arviointi (SHL 36§)
• Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa 

olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi 
henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

• Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa 
hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä 
hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot 
palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. 

• Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kannalta 
tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa 
tarkoitettu kelpoisuus, ellei muualla laissa toisin säädetä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä 
tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla viranhaltijalla on oltava 
mainitun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
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Palvelutarpeen arvioinnin sisältö (SHL 37§)
• Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tuen tarvetta. Jos henkilö tarvitsee tukea, 

arvioidaan, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista. Palvelutarpeen arviointi sisältää:

   1. yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja  erityisen tuen tarpeesta;

   2. sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden  edellytyksistä;

   3. asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, 
    ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä;

   4. asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n mukaisen omatyöntekijän tarpeesta.
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Työpajassa noussut ehdotus 
palvelutarpeen arvioinnin kulkuun
Palvelutarpeen arviointi  36§ (3kk vireilletulosta)
Prosessin aikana arvioidaan erityisen tuen tarve ja sovitaan omatyöntekijä

• Alkutapaaminen

• vireille tulleen asian läpikäynti

• asiakkaan tilanteen kartoitus

• työskentelyvaiheen suunnitelmasta sopiminen

• Työskentelyvaihe

• tapaamiset, kotikäynti

• verkostot, yhteistyö sekä asiakkaan lähiverkosto, 
että viranomaisverkosto huomioiden

• asiakirja- ja tietopyynnöt, selvitykset, tutkimukset

• riittävässä laajuudessa, määräajassa

• Päätösvaihe

• sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeen 
tultua esille, kerrotaan asiakkaalle sosiaalityön 
palveluista ja annetaan hänelle mahdollisuus 
päättää ottaako hän vastaan palvelua ja sovitaan 
jatkotoimenpiteistä

• ei tuen/palvelun tarvetta     

shl – asiakkuus päättyy

• todennettu tuen/ 
palvelun tarve     

shl –asiakkuus jatkuu

Tutustu: Pro Sos-hanke on kehittänyt aikuisten palvelutarpeen arviointia  valtakunnallisesti.
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Sosiaalisen toimintakyvyn ja 
kuntoutustarpeen selvittäminen 1/2
• Sosiaalista toimintakykyä ja kuntoutustarvetta on selvitetty kokonaisvaltaisesti osana sosiaalihuollon palvelutarpeen 

arviointia 

    palvelutarve voi kuitenkin tarkentua kuntoutusprosessin edetessä
• Sosiaalinen toimintakyky ilmenee kuntoutusprosessin aikana      huomioidaan, tunnistetaan ja ymmärretään asiakkaan 

arkielämän, taitojen ja hänen toimintaympäristönsä eri osa-alueiden merkitys sosiaaliseen toimintakykyyn

• Annetaan kuntoutujalle riittävästi aikaa tuoda esiin omaa elämäntilannettaan      edellyttää asiakassuhteen 
luottamuksellisuutta 

• Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämiseksi on 
mahdollisuus hankkia erillisiä palvelun osia myös ostopalveluna

• Tietoa asiakkaan toimintakyvystä kerätään koko kuntoutumisprosessin ajan. Tiedon keräämiseksi havainnoinnin apuna 
käytetään erilaisia tarpeen mukaisia menetelmiä 

     kunnissa sovittava käytettävistä menetelmistä.

    asiakastietojen dokumentointi!

 (Lähde: laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista)
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Sosiaalisen toimintakyvyn ja 
kuntoutustarpeen selvittäminen 2/2
Työpajassa kaksi eri näkemystä tähän:
• Ei erillistä paikkaa, jossa arvioidaan: 

• Kuuluu sosiaalityönasiantuntijuuteen      arvioidaan palvelutarpeenarvioinnin osana 
sekä osana sosiaalisen muita palveluita esim. sosiaalisen kuntoutuksen yksilöohjaus ja ryhmät

• Erillinen paikka, jonne asiakas lähetetään sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvitykseen ja arviointiin

• Ammatillisen kuntoutuksen tyyppinen arviointijakso, josta tulee lausunto

• Vastauksia mm. kysymyksiin miten osaa liittyä ryhmään, käyttäytyy ryhmässä, 
osallistuuko yhteiseen toimintaan, miten pystyy pitämään kiinni aikatauluista
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Sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet
Kaavio tehty mukaillen vahvasti Raivion (2018, 36) kaaviota 
Sosiaalinen toimintakyky aikuisen oppimistehtäviin liittyvinä sosiaalisina, arki- sekä yhteisötaitoina.

Toimintaympäristön 
eri osa-alueiden 

huomioiminen 
arvioinnissa

Osallisuuden
ulottuvuudet

SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY

Sosiaaliset taidot Arkitaidot Yhteisötaidot

Asiakkaan osallisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn edellyttämien taitojen 
(sosiaaliset taidot, arkitaidot, ja yhteisötaidot) peilaaminen toimintaympäristön odotuksiin, 

mahdollisuuksiin ja rajoituksiin

•  Koulutus ja työmarkkinat
•  Sosiaaliset suhteet ja verkostot
•  Toimeentulo
•  Välimatkat ja 

etäisyydet, liikkuminen
•  Vapaa-ajan mahdollisuudet
•  Ympäristön avoimuus, 

yhteiset tilat
•  Palvelut, niiden 

saavutettavuus ja saatavuus

Kuuluminen/ 
Belonging

•  Itseilmaisu
•  Vuorovaikutuskyvyt
•  Kyky liittyä muihin

•  Itsestä huolehtiminen 
• Arjesta selviäminen
•  Kyky toimia perheenjäsenenä

•  Itsen ja ympäristön 
tiedostaminen 

• Tunteiden hallinta
•  Kyky asioida

• Luottamus
•  Arvostus

• Työuran vakaus
• Kodin olemassaolo

• Valta ja vallankäyttö
• Raha ja sen käyttö

•  Kyky luoda ihmissuhteita
•  Kyky ottaa vastuuta
•  Kyky huolehtia muista
•  Kyky ylläpitää yhteyksiä

•  Kyky hankkia koulutus
• Kyky tehdä työtä
•  Kyky organisoida 
•  Riippuvuuksien hallinta

•  Itsensä elättäminen
•  Kyky osallistua ja harrastaa
•  Kyky suunnitella tulevaa ja 

sopeutua

Toimiminen/
Acting

Omistaminen/
Having
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Kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa 
kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen

• Asiakasta neuvotaan ja ohjataan kuntoutusprosessiin ja siihen 
liittyvissä eri toimenpiteissä, palveluissa ja etuuksissa

    kannatellaan ja tuetaan asiakasta hänen omissa kuntoutumisen prosesseissaan 

• Toimitaan yhteistyössä eri palveluista vastaavien tahojen kanssa 

    asiakkaan tukeminen ja ohjaus oikea-aikaisesti 
 
• ”Siiloista” ja diagnoosikeskeisyydestä asiakaslähtöiseen palvelujen yhteensovittamiseen
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Yksilövalmennus – yleistä 1/3
• Yksilövalmennuksessa painottuu sosiaalihuoltolain 17§ kohdat kaksi ja kolme eli kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä 

valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan. Yksilövalmennus on suunnitelmallinen, 
tavoitteellinen, asiakaslähtöinen ja asiakkaan osallisuutta edistävä pitkäkestoinen palvelu, joka perustuu 
vapaaehtoisuuteen.  

• Yksilövalmennuksessa  painottuu yksilökohtainen psykososiaalinen työskentely/henkilökohtainen vuorovaikutus, 
joka perustuu voimaannuttavaan ja valtaistavaan sekä tarvelähtöiseen ajatteluun. Yksilövalmennus sisältää myös 
palveluohjausta, jolloin omatyöntekijä kiinnittyy vastuullisesti, intensiivisesti ja pitkäjännitteisesti kuntoutumisen 
prosessiin asiakkaan kanssa siten, että hän tukee asiakasta erilaisten palvelujen parissa ja toimenpiteiden aikana sekä 
huolehtii siitä, että ne liittyvät osaksi kuntoutumisen kokonaisvaltaista prosessia. (Liukko 2006) 

•  Yksilövalmennus voidaan jakaa asiakkaan palvelutarpeen mukaan esimerkiksi kolmeen luokkaan: Intensiivinen tuki, 
perustuki, kevyt tuki. Näistä intensiivinen tuki olisi erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joilla kotiin annettavan tiiviin 
tuen tarve suuri. Perustuessa kotiin annettavan tuen tarve vähenee ja jalkautuvan työn osuus kasvaa. 
Kevyen tuen palvelu perustuu pitkälti eri toimintojen rinnalla kulkevaan palveluun, jolla tuetaan 
esimerkiksi työn, työllisyyttä tukevan palvelun tai opintojen aloittamista tai niistä putoamista.  
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Yksilövalmennus, arvolupaus asiakkaalle 2/3
• Minkä asiakkaan ongelman palvelu ratkaisee tai mihin tarpeeseen se vastaa:

• Asiakas saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista ja 
toiminnoista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja 
käyttämisessä 

• Asiakkaan tueksi kootaan yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut 

• Asiakas saa ohjausta ja tukea arki-elämän sujumiseksi lähityönä ja tarvittaessa hänet 
saatetaan tarvittaviin palveluihin ja toimintoihin      ihmisarvoa kunnioittava, joustava 
kohtaaminen ja tuki sekä motivointi itsenäiseen suoriutumiseen

• Asiakkaalle turvataan sosiaaliset, fyysiset, psyykkiset, taloudelliset resurssit ja 
toimintaedellytykset sekä kontakti omaan työntekijään
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Yksilövalmennuksen luokittelu 3/3
Intensiivinen tuki: Asiakkaan toimintaedellytysten ja arjessa selviytymisen turvaaminen, 
kontaktin saaminen,  voimaannuttaminen 

Perustuki: Aktiivinen asiakkaan resurssien käyttöönotto ja tukeminen, motivointityö, arjen 
hallinnan tukeminen, osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja suhteessa ympäristöön, 
”merkityksellisyyden etsintää” ja yhteisöllisyyttä, voimaannuttaminen; ihmisen toimintavoiman 
vahvistaminen, sisäisten esteiden poistaminen 

Kevyt tuki: Kyky toteuttaa suunnitelmiaan ja valintojaan ja ratkaisujaan, vahvistaa 
arjenhallintataitoja ja elämänhallintaa, voimaannuttaminen & valtaistaminen, vahvistaa 
itseluottamusta, kannustaa eteenpäin, taataan turvallinen siirtymävaihe ja siinä tarvittava tuki, 
ennaltaehkäistä työstä, koulutuksesta tai työllistymistä edistävästä palvelusta putoaminen
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Osallisuutta edistävä ryhmämuotoinen toiminta
Yleistä: 
• Ryhmämuotoisen toiminnan ja sosiaalityön/-ohjauksen keinoin opetellaan vuorovaikutustaitoja ja 

ryhmässä toimimisen taitoja ja vahvistetaan asiakkaan osallisuutta. Samalla rytmitetään arkea ja 
opetellaan elämänhallinnantaitoja.

• Palvelun tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja aktiivisuutta sosiaalisen osallisuuden 
vahvistamiseksi.

Palvelulupaus asiakkaalle:
• Saa mielekästä tekemistä ja rytmiä arkeen sosiaalisessa toimintaympäristössä

• Vahvistaa asiakkaan vuorovaikutus- ja elämänhallintataitoja sekä tunteiden hallintaa

• Vahvistaa kykyä osallistua erilaisiin toimintoihin

• Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, jotta asiakkaan mahdollisuudet  elämänhallintaan, yhteisöissä 
toimimiseen ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin toteutuvat (Teos työryhmä)
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Muut sosiaalista kuntoutusta tukevat toimenpiteet
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävät (HYTE) palvelut: esim. varhaiskasvatus ja koulutus, 

liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt 

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävien (HYTE) palvelujen toteuttajina: mm. kunnat, 
järjestöt, seurakunnat ja yritykset, seudulliset sote-palvelutuottajat, työ- ja 
elinkeinopalvelut (Lähde: Stm Taru Koivisto 2017, Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen sote – ja maakuntauudistuksessa)

• Kokemusasiantuntijoiden tarjoama tuki
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Sosiaalinen kuntoutus 
työelämäosallisuuden tukena 1/3
• Työelämäosallisuuden edistämisellä tarkoitetaan yksilön työllistymisvalmiuksien edistämistä, 

kuntoutumista työmarkkinoille ja osallisuuteen. Yksilön työllistymisvalmiuksia voidaan vahvistaa 
esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan avulla. (THL 2019. Työelämäosallisuus)

• Työelämään siirtyminen voi edellyttää myös kuntouttavia elementtejä. Tällöin 
työelämäosallisuudella tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä, syrjäytymisen ehkäisyä ja 
erilaisiin palveluihin tai toimenpiteisiin osallistumista. (THL 2019. Työelämäosallisuus)

• Sosiaalinen kuntoutus tukee työllistymisvalmiuksia esimerkiksi yksilö- tai ryhmävalmennuksen 
keinoin. Sosiaalisessa kuntoutuksessa painottuu sosiaalinen toimintakyky ja osallisuuden 
tukeminen. (THL 2019. Työelämäosallisuus)
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Sosiaalinen kuntoutus 
työelämäosallisuuden tukena 2/3
• Lainsäädännön uudistus työllistymiseen liittyvien palvelujen osalta on kesken (esim. laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta). Linjauksena valmisteluissa työelämäosallisuutta tukeva palvelu 
näyttäisi siirtyvän työllistymiseen liittyviin palveluihin esim. kuntouttava työtoiminta

• Kuntaliiton lausunnon mukaan kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ei pitäisi kuitenkaan liu’uttaa 
sosiaalista kuntoutusta vastaavaksi toiminnaksi. Kuntouttavan työtoiminnan ero sosiaaliseen 
kuntoutukseen nähdään tarkoituksenmukaisena. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään 
tukemaan asiakkaan elämänhallintaa ja valmentamaan arjen perusasioiden hoitamiseen, kun 
taas kuntouttava työtoiminta nähdään olevan lähempänä työelämää ja antavan asiakkaalle 
kokemuksia työyhteisön osana olemisesta (Kuntaliitto 2018.)

• Laki ei tunnista tällä hetkellä käsitettä työelämäosallisuutta tukeva sosiaalinen kuntoutus

12. Sosiaalisen 
kuntoutuksen 

palvelun 
toteuttaminen

TAKAISIN



Sosiaalinen kuntoutus 
työelämäosallisuuden tukena 3/3
• Palvelukuvausten yhteydessä on OSMO -hankkeessa työstetty omina sosiaalisen kuntoutuksen 

kuvauksina työelämäosallisuutta tukevaa yksilötoimintaa ja työelämäosallisuutta edistävää 
ryhmämuotoista toimintaa. Työpajan keskustelujen, palvelukuvausten kommentoinnin ja 
kirjallisen materiaalin perusteella ei pystytty luomaan selkeää eroa työelämäosallisuutta 
tukevan sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan välille. Ohjausryhmältä 
ja maakuntavalmistelusta saatujen kommenttien pohjalta todettiin, että näiden 
työelämäosallisuutta tukevien toimintojen katsotaan kuuluvan kuntouttavan työtoiminnan alle.

    Yksilövalmennuksena ja osallisuutta edistävänä ryhmämuotoisena toimintana 
    toteutettava sosiaalinen kuntoutus sekä päihdekuntoutus voidaan tuoda asiakkaan 
    tueksi työhön suuntaavan palvelun (esim. kuntouttava työtoiminta) rinnalle ja 
    tarvittaessa myös ehkäisemään työn ja opiskelujen keskeytymistä.
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