
Virran tuomaa
Esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmistä ja käytännöistä 





11

Sisältö
Johdanto  ..............................................................................................................................................2

Sosiaalisen kuntoutuksen yksilökohtaiset käytännöt  .................................................................3

 Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -menetelmä (ESY) ...................................................4

 Omatyöntekijätyöskentely toiminnallisessa verkostotyössä ...............................................6

 Varhaisen vanhemmuuden tuen yksilökohtainen perhetyö .................................................8

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmämuotoiset käytännöt ...............................................................11

 Vahvistu osallisuudesta ryhmätoiminta ....................................................................................12

 Pienryhmätoiminta Napapiiri ......................................................................................................14

 Kuivuri-ryhmätoiminta .................................................................................................................16

 Liikeri - Intensiivinen ja osallistava ryhmätoiminta .................................................................18

 Askelia vanhemmuuteen perhevalmennus ..............................................................................20

 Ryhmätoimintaa vammaispalvelujen asiakkaille .....................................................................22

Sosiaalisen kuntoutuksen yhdessä tekemisen käytännöt ja verkoston toiminta...................25

 Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen verkostotyö ..........................................................26

 Sähköinen työkalu toiminnallinen verkostotyön tukena .......................................................28

 Perhearviointimenetelmä yhteistyönä .....................................................................................30

Osallisuus ja kehittäjäasiakastoiminta ............................................................................................33

 Kehittäjäasiakastoiminta verkossa ............................................................................................34

 Kehittäjäasiakastoiminta .............................................................................................................36

 Avoin lapsiperhetoiminta .............................................................................................................38

 Päivätoiminta - Pärnänen .............................................................................................................40



2

Johdanto 
Tässä Virran tuomaa -kirjassa tuodaan tiivistetysti esille sosiaali- ja terveysministeriön Kaste 
-ohjelmaan kuuluvan Virtaa vielä – Virta II -hankkeen kehittämistyötä. Ideana on ollut kasata 
tiiviissä muodossa kehittämishankkeessa kehitettyjä sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä ja 
käytäntöjä. Kehittämistä on tehty 1.2.2014 – 20.9.2016 välisenä aikana Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymän, Kuusamon kaupungin, Oulunkaaren soten ja Raahen hyvinvoin-
tikuntayhtymän alueilla. 

Sosiaalista kuntoutusta ja sen käytänteitä kuvataan neljästä eri sosiaalisen kuntoutuksen 
osa-alueesta käsin. Vaikuttavat sosiaalisen kuntoutuksen käytänteet edellyttävät kaikkien näi-
den osien olemassaoloa ja toimivuutta. Sosiaaliseen kuntoutukseen sisältyy aina jokin asiakkaan 
ja omatyöntekijän välinen suhde, jossa työn kohteena on asiakkaan kuntoutuksellisten proses-
sien hallinta. Toiseksi sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sosiaalinen, joka voidaan analyyttises-
ti jakaa kahdeksi erilaiseksi sosiaalisen toteutumisen muodoksi: ryhmässä toimimiseksi ja ihmis-
suhteiden verkostoissa toimimiseksi. Sosiaalista on sekä ryhmissä tapahtuvat sosiaalisen kun-
toutuksen käytänteet (ts. sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen) että asiakkaitten ja työnte-
kijöiden verkostojen ja näiden suhteiden toimivuus. 

Neljäntenä osa-alueena on osallisuuden kokemus. Osallisuus limittyy kaikkiin sosiaalisen kun-
toutuksen osa-alueisiin. Yksilökohtaisissa sosiaalisen kuntoutuksen käytännöissä olennaista on 
asiakkaan osallisuus oman kuntoutusprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
Samoin kun ryhmissä toimimisessa olennaista on ottaa asiakkaan mukaan ryhmien toimintojen 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä antaa ryhmäläisille tilaa tuoda oma osaaminen ryhmän toi-
mintaan, esimerkiksi opettamalla toisille jotain sellaista taitoa minkä itse osaa hyvin mutta muut 
ryhmäläiset eivät osaa. Osallisuus toteutuu kunnissa järjestämällä avointa toimintaa ja toimin-
taa myös niille jotka eivät koulutuksen ja työelämän kautta saa tunnetta kuuluvansa yhteiskun-
nan järjestelmän mukaisiin toimintoihin. 

Ensimmäisessä osassa tuodaan esille erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen yksilökohtaisten työs-
kentelyn käytäntöjä. Toisessa osassa kuvataan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmämuotoisia käy-
tänteitä ja kolmannessa taas yhdessä tekemisen tai verkostona toimimisen käytänteitä. Neljän-
nessä osassa kuvataan osallisuuden käytänteitä ja yleisiä avoimien ryhmien ja päivätoimintojen 
käytänteitä jotka eivät suoranaisesti ole kiinnittyneet sosiaaliseen kuntoutukseen mutta ovat 
lähellä sosiaalisen vahvistamisen kautta tukemassa myös sosiaalisen kuntoutuksen prosesseja.  
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Sosiaalisen kuntoutuksen 
yksilökohtaiset käytännöt 
Sosiaalisen kuntoutuksen keskeisin, ja voisiko sanoa välttämätön ehto, on että 

siinä muodostuu omatyöntekijän (sosiaalityöntekijä tai -ohjaajaa) ja asiakkaan 

välille selkeä asiakkuussuhde. Omatyöntekijän tehtävänä on ohjata asiakkaan 

sosiaalisen kuntoutuksen prosessia sekä asiakkaan omien prosessien ja tavoitteiden 

tasolla että verkoston mahdollistaman tuen tasolla. Omatyöntekijän tehtävänä on 

auttaa asiakasta löytämään omat henkilökohtaiset tavoitteet ja tukea häntä niiden 

saavuttamisessa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa on hyvä huomioida ensinnäkin se 

että kuntoutus on aina tavoitteellista työtä. Toiseksi on hyvä muistaa että vain ja 

ainoastaan omatyöntekijän ja asiakkaan luottamuksellisen suhteen syntymisen 

kautta syntyy tavoitteellisen sosiaalityön ja -ohjauksen prosessi. 

Sosiaalisen kuntoutuksen yksilökohtaisissa käytännöissä kuvataan kolme erilaista 

omatyöntekijän työmuotoa. Ensimmäisenä kuvataan hankkeessa kehitetyn 

Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -menetelmän mukaista omatyöntekijän 

työtä sosiaalisen kuntoutuksen prosessissa. Menetelmästä on myös julkaistu 

menetelmän käytön käsikirja, joka löytyy Innokylästä ja sen saa tilattua Kainuun 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehittämisyksiköstä Tarja Karjalaiselta 

tai Marja-Liisa Ruokolaiselta.

Toiseksi kuvataan omatyöntekijän roolia ja työtä osana toiminnallista 

verkostotyötä. Toiminnallinen verkostotyö on koko organisaation toimintaa ohjaava 

kokonaisuus jossa omatyöntekijällä on merkittävä rooli asiakkaan verkostojen 

koordinoijana ja palveluiden arkeen integroijana. 

Kolmantena yksilökohtaisena kuvataan Varhaisen vanhemmuuden tuen 

yksilökohtaisen perhetyön käytäntö, jossa perhetyö integroidaan osaksi 

ammatillisen kuntoutuksen käytäntöjä. Lähtökohtaisena innovaationa tässä on 

muodostaa koko perhesysteemiä kokonaisuutena palveleva kokonaisuus, jossa 

perhetyön perheen sisäiset prosessit yhteen nivotaan perheen ulkopuoleisiin 

prosesseihin, toisin sanoen työn ja koulutuksen kuntoutuksellisiin prosesseihin. 

Palvelujärjestelmien toiminnassa on äärimmäisen tärkeää osata ottaa huomioon 

aikuisten palveluissa perheen palvelut sekä toisinpäin perheen palveluissa aikuisten 

palvelut. Näistä molemmista palveluista on syytä muodostaa koko perhesysteemiä 

kokonaisuutena tukeva arjen tuen kokonaisuus.    

palvelut. Näistä molemmista palveluista on syytä muodostaa koko perhesysteemiä 
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Sosiaalihuoltolain 
omatyöntekijän 
työmenetelmä 

sosiaalisen 
kuntoutuksen 

prosessin 
hallintaan

NIKSI-VIRTA
Esy –menetelmää voi hyödyntää myös ryhmätoiminnoissa. Menetelmästä on olemassa sähköinen versio. 

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakkaan itseymmärrys lisääntyy
+  Työntekijä oppii tuntemaan asiakkaan paremmin
+ Helpottaa keskustelua vaikeistakin teemoista
+  Työn vaikuttavuus paranee
- Menetelmän mukainen työskentely vaatii työn-

tekijältä aikaa ja pitkäjänteisyyttä! Muutokset 
ovat hitaita, anna asiakkaalle aikaa!

Käyttöönotto

Esy -menetelmästä on laadittu 
käsikirja ja sähköinen versio. 

Lisätietoja näistä saa 
Marja-Liisa Ruokolaiselta (Kainuun sote). 

Käyttöönotto edellyttää käsikirjaan 
perehtymistä ja aikuissosiaalityön esimiesten 

sitoutumista menetelmän käyttöön. 
Lisätietoa menetelmän käytöstä, menetelmän 

eri soveltamisen mahdollisuuksista ja 
koulutuksesta saa menetelmän 
kehittäjältä Timo Hankosalolta 
(timo.hankosalo@gmail.com) 

”Menetelmä tarjoaa hyvän 
keinon nuoren elämäntilan-

teesta ja tulevaisuudesta 
keskusteluun!” (työntekijä)

”Menetelmä tarjoaa hyvän 
keinon nuoren elämäntilan-

teesta ja tulevaisuudesta 
keskusteluun!” (työntekijä)

Elämäntilanteen selvittämisen 
ympyrä -menetelmä (ESY)
Elämäntilanteen selvittämisen -menetelmän (ESY) mukaisessa sosiaalisen kun-
toutuksen työssä asiakas ohjautuu sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle, josta tulee 
asiakkaan omatyöntekijä. Aluksi omatyöntekijä esittelee asiakkaalle menetelmän 
mukaisen työskentelyn. Menetelmässä sosiaalinen kuntoutus on jaettu neljään 
eri prosessin vaiheeseen: palvelutarpeen arviointi, suunnitelman muotoileminen 
(tavoitteen asettelu), sosiaalisen kuntoutuksen palvelut (toiminta) ja palveluiden 
ja toimintojen vaikuttavuuden arviointi (seuranta). 

Palvelutarpeen arvioinnin vaiheessa asiakkaan kanssa käydään keskustellen hänen 
elämäntilanne läpi hyödyntäen menetelmään kuuluvaa kymmenen elämän osa-
alueen ympyrää. Asiakas arvioi omaa elämäntilannettaan vastaamalla eri elä-
mänosa-alueiden väittämiin. Tavoitteen asettelun vaiheessa asiakas ja työnteki-
jä yhdessä pohtivat haluaako asiakas muuttaa jotain elämässään. Kun tavoitteet 
ja muutoskohteet on saatu selville, tämän jälkeen suunnitellaan muutoksen toi-
minta ja tuki, jotka kirjataan sosiaalisen kuntoutuksen suunnitelmaan. Kun riittä-
vä aika suunnitelman mukaisissa toiminnoissa ja palveluissa on kulunut, niin nel-
jännessä vaiheessa asiakas ja työntekijä yhdessä arvioivat tavoitteiden saavutta-
mista, sekä sitä mitkä asiat asiakkaan elämäntilanteessa ovat muuttuneet, ja mikä
muutokseen tai muuttumattomuuteen on vaikuttanut. Menetelmästä on tehty 
opaskäsikirja sen käytöstä ja periaatteista. 
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NIKSI-VIRTA
Sitoutumisen oppiminen on vastavuoroista. Työntekijän sitoutuneisuus asiakkaan tilanteeseen opettaa 
asiakasta sitoutumaan palveluun.

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakas voi hoitaa asiansa yhden henkilön kanssa
+  Työntekijä tietää keiden asioissa hänellä on pää-

vastuu
+  Asiakkaan kanssa työskentelevät tietävät ketä 

asiakkaan verkostoon kuuluu ja kuka toimii ver-
koston koolle kutsujana

+  Palveluiden tarjoaminen varhaisessa vaiheessa 
räätälöidysti on edullisempaa kuin korjaava työ

-  Asiakkaan avuntarve saatetaan ohittaa, jos 
hänelle on nimetty omatyöntekijä toisessa yksi-
kössä

Käyttöönotto

Toiminnallisen verkostotyön 
omatyöntekijäkäytänteen käyttöönotto
 on suositeltavaa, kun asiakkaan kanssa 

toteutetaan toiminnallista verkostotyötä. 
Se vaatii asioiden yhteistä sopimista, 

asennemuutosta ja sitoutumista.

”Sanoisin, että neuvonpidon 
valmistelu on se tärkein vai-
he. Työntekijät eivät sanele, 

mistä puhutaan, vaan asiakas 
itse määrittää sisällön. Hyvin 

valmisteltu nevonpito on 
helppo pitää.” (työntekijä)

”On helpompi lähtä puhu-
maan asiasta kuin asiasta, 

kun on ennestään tuttu työn-
tekijä. Voi kysyä ihan mistä 

vaan.” (asiakas)

Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallisessa verkostotyössä yksi työntekijä
nimetään asiakkaan omaksi työntekijäksi, joka vastaa asiakkaan kanssa
palveluntarpeen arvioista, palveluiden suunnittelusta ja koordinoimisesta. Käy-
tännössä asiakas ja omatyöntekijä miettivät yhdessä asiakkaan vahvuudet ja arjen 
tuen tarpeet sekä ne henkilöt, jotka voivat tehdä konkreettisia asioita asiakkaan 
auttamiseksi. Oma-työntekijä määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi 
masentuneen nuoren omatyöntekijä voi olla mielenterveystoimistosta. Asiakasta 
ei enää lähetetä palvelusta toiseen, vaan nimetty työntekijä kutsuu koolle asiak-
kaan verkoston ja huolehtii neuvonpitotyöskentelyn jatkuvuudesta. Omatyönte-
kijä saa tarvittaessa tukea yksilötyöskentelyyn asiakkaan nimeämältä verkostolta.

Sosiaalihuoltolain 
mukaista sosiaali-
sen toimintakyvyn 

ja kuntoutustar-
peen selvittämistä 

sekä kuntoutusneu-
vontaa ja -ohjaus-
ta. Omatyöntekijä 

koordinoi verkoston 
toimintaa huolehti-

en asiakkaalle 
tarpeenmukaiset 

palvelut

Omatyöntekijätyöskentely 
toiminnallisessa verkostotyössä
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NIKSI-VIRTA
Ole avoin perheen toiveille. Kunnioita erilaisia tapoja toimia. Pysy rinnalla kulkijana hyvinäkin kausina!

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakkaat saavat yksilöllisistä tarpeista ja toiveis-
ta lähtevää valmennusta ja tukea sekä elämänti-
lanteen selvittelyä

+  Työparityöskentely muuttuvassa elämäntilan-
teessa

+  Perheen tukeminen varhaisessa vaiheessa on 
sekä inhimillistä että taloudellista!

-  Vapaaehtoisuus voi jättää vähäisen tuen tarvitsi-
jat palvelun  ulkopuolelle ja ongelmat voivat näin 
ollen kasvaa, josta mahdollisesti seuraa pakolli-
nen puuttuminen

Käyttöönotto

Vaatii perhepalvelujen ja 
aikuisten palveluiden yhteensovittamista. 

Tällöin syntyy palvelukokonaisuus, 
jossa pääpaino on ehkäisevässä työssä, 
varhaisessa tuessa, oikea-aikaisuudessa

ja asiakaslähtöisyydessä. Työn 
käynnistyminen edellyttää perheeltä 

halua tulla tuen piiriin, vapaaehtoisuus.

”Pitkäkestoinen rinnalla kul-
keminen edesauttaa luotta-

muksen syntymistä. Asiakkuus 
jatkuu muuttuvissa elämänti-

lanteissa.” (työntekijä)

”Onhan se ollut tietenkin 
hyödyllistä ja on siitä apua 

ollut…” (asiakas)

Varhaisen vanhemmuuden tuen (VVT) toimintamalli on perhetyön työtapa aikuis-
sosiaalityöhön. Mallissa yhdistyy vanhemmuuteen valmentaminen ja vanhemmuu-
dessa tukeminen sekä ammatillinen kuntoutus. VVT -toimintamallissa korostuu 
ennalta vahvistava työote. Sen tavoitteena on valmentaa perheitä tulevaan van-
hemmuuteen ja vahvistaa elämänhallintaa jo ennen vauvan syntymää.

VVT on aikuissosiaalityön työmuoto ja yleispalvelu nuorille perheille. Palvelun teh-
tävä on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä 
ja puuttua varhain perheiden arjen hallintaan liittyviin ongelmiin. Ennaltaehkäise-
vä palvelu vähentää korjaavan työn tarvetta.

Ennalta vahvistava perhetyö käynnistetään mahdollisimman pian raskauden alet-
tua ja se jatkuu vauvan syntymän jälkeen vauvaperhetyönä yksilöllisen tarpeen 
määrittelemän ajan.

Sosiaalihuoltolain 
mukaista matalan 
kynnyksen palve-
lua, jolla pyritään 

tukemaan perheen 
kokonaisvaltaista 

hyvinvointia.

Varhaisen vanhemmuuden tuen 
yksilökohtainen perhetyö
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TUEN TARVE
/ HUOLI

VARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKI
-KUUSAMON MALLI

ODOTTAVA
ÄITI / PERHE

VAUVA
SYNTYY

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS

PERHETYÖN SUUNNITELMA

YHTEISTYÖTAHOT

(VAUVA)PERHETYÖ

ENNALTA VAHVISTAVA
PERHETYÖ

AVOIN 
LAPSIPERHETOIMINTA

PERHETYÖNTEKIJÄ
KOTIKÄYNNIT

YHTEISTYÖTAHOT

PIENRYHMÄ
yksilö

ryhmä

PERHE-
VALMENNUS

KOTIKÄYNNIT

9

AMMATILLINEN KUNTOUTUSAMMATILLINEN KUNTOUTUSAMMATILLINEN KUNTOUTUSAMMATILLINEN KUNTOUTUSAMMATILLINEN KUNTOUTUSAMMATILLINEN KUNTOUTUS

VARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKI
-KUUSAMON MALLI

VARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKI

TUEN TARVE
/ HUOLI

VARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKI
-KUUSAMON MALLI

VARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKI

ÄITI / PERHE

VARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKIVARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKIVARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKIVARHAINEN VANHEMMUUDEN TUKI
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Sosiaalisen kuntoutuksen 
ryhmämuotoiset 
käytännöt

Virta II –hankkeessa on lähdetty siitä 

ajatuksesta että ilman sosiaalista 

ja sen eri ulottuvuuksien huomioon 

ottamista ei ole sosiaalista 

kuntoutusta. Sosiaalisen ulottuvuutta 

osana sosiaalista kuntoutusta 

Virta II-hankkeessa on kehitetty 

monipuolisesti erilaisia ryhmätoimintoja. 

Näiden ryhmätoimintojen lisäksi 

hankkeessa koottiin yleinen opas – 

Vahvistu Sosiaalisen kuntoutuksen 

ryhmätoiminnan käsikirja –  

tukemaan sosiaalisen kuntoutuksen 

ryhmänohjaamista. Käsikirja on saatavilla 

sekä Virta II hankkeen sivuilta että 

Innokylästä. Käsikirjan voi tilata myös 

Kainuun Soten kehittämisyksiköstä 

sihteeri Tarja Karjalaiselta. 
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NIKSI-VIRTA
Ota ryhmäläisten erityistaidot käyttöön osana ryhmänohjausta, näin tuet ryhmäläisten voimavaroja 
ja vahvuuksia.

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakkaat saavat tukea vuorovaikutussuhteisiin
+  Palveluita myös vaikeassa elämäntilanteessa 
 oleville asiakkaille
+  Pitkän aikavälin säästöt ryhmäläisten päästessä
 etenemään omalla polullaan kohti työtä ja 
 koulutusta
-  Ohjautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota
-  Ohjaajaparin tulee varata myös yhteistä suunnitte-

luaikaa

Käyttöönotto

Ryhmätoiminnan käynnistämiseen 
tarvitaan toimintaan soveltuvat ryhmätilat 

(ruoanlaitto) ja työhön sopivat ohjaajat. LINKKI

”On mukava tulla ohjaamaan 
ryhmää, yhteistyö on tiivisty-
nyt ryhmän myötä ja pääsee 

pois virastoista.”

”Monesti laitoin ihan eka 
sijalle tämän, vaikka aina ei 
ihan ois päässyt. Jos jää yksi 
kerta väliin, se harmittaa.”

Vahvistu osallisuudesta ryhmätoiminta on nuorten aikuisten sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmätoimintaa, jossa keskeistä on yhdessä ryhmänä tekeminen ja keskus-
telut toinen toiseltaan oppien. Ryhmän toiminnan periaatteita ovat osallisuus, toi-
minnallisuus, voimaantuminen ja vertaistuki. Ryhmät kokoontuvat kerran viikos-
sa noin kolmen kuukauden ajan. Osallistujille tehdään päätös sosiaalihuoltolain 
mukaisesta työtoiminnasta (myöhemmin sosiaalisesta kuntoutuksesta). Osallistu-
misesta ryhmän toimintaan maksetaan ryhmäläisille kulukorvaukset.

Ryhmänohjaajat ja ryhmäläiset yhdessä suunnittelevat ryhmän toiminnan. Asiak-
kaiden yksilölliset elämäntilanteet ja tuentarpeet tulee muistaa osana ryhmänoh-
jausta. Vahvistu osallisuudesta toiminnallisissa ryhmissä voi muun muassa suun-
nitella omaa taloutta, harjoitella ruuanlaittoa ja kodinhoitoa, harrastaa yhdessä 
liikuntaa sekä tehdä tutustumiskäyntejä (esim. koulut, päihde- ja mielenterveys-
palvelut).

Sosiaalisen kun-
toutuksen ryhmä-
toimintaa nuorille 

aikuisille hyvinvoin-
nin ja omien vah-

vuuksien ja voima-
varojen löytämisen 

tueksi

Vahvistu osallisuudesta 
ryhmätoiminta
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NIKSI-VIRTA
Järjestä ryhmä tilassa, joka on viihtyisyyden lisäksi käytännöllinen myös pienten lasten kanssa ryhmään osallis-
tuville. Anna tilaa tarvittaessa vapaamuotoiselle keskustelulle, mutta varaa ”takataskuun” myös keskustelun 
aiheita tai puuhasteltavaa niihin tilanteisiin, kun keskustelua ei synny itsestään. Mainosta ryhmää aktiivisesti!

Hyödyt ja haasteet

+  Mahdollisuus vapaamuotoisen keskustelun lisäk-
si yhdessä tekemiseen muiden samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa.

+  Ryhmä täydentää perhevalmennusta ja äitiys-
neuvolan palvelua luomalla mahdollisuuden 
vapaamuotoiselle keskustelulle ammattilaisten 
kanssa

+  Suuren elämänmuutoksen edellä vertaistuen 
tarve kasvaa, joka puolestaan helpottaa ryh-
mään lähtemistä. Ryhmään mukaantulo vähen-
tää sosiaalisen syrjäytymisen vaaraa

-  Ryhmän avoimuus luo haasteen syvällisemmille 
keskusteluille sekä ryhmäytymiselle

Käyttöönotto

Vaatii toimivien tilojen lisäksi aktiivista 
tiedottamista, koska ryhmä muuttuu jatkuvasti. 

Avoimeen ryhmään tulo voi 
olla asiakkaalle helpompaa, 

koska siellä käymiseen ei tar-
vitse sitoutua. Avoimuus pois-

taa myös ”leimaantumisen” 
mahdollisuuden. (työntekijä)

”Oli mukava jutella ja jakaa 
kokemuksia toisten äitien 

kanssa. Isommat lapset saivat 
myös leikkiseuraa toisistaan.” 

(asiakas)

Napapiiri on kaikille avoin vauvaa odottavien äitien ryhmä. Siellä jutut saavat luval-
la pyöriä oman navan ympärillä! Ryhmään voi tulla silloin kuin jaksaa ja huvittaa, 
eikä siihen tarvitse sitoutua. 

Ryhmässä keskustellaan vapaasti kysymyksiä tai mielipiteitä herättävistä aiheis-
ta. Osa ryhmäkerroista on vapaamuotoisia ja toisille kerroille on suunniteltua toi-
mintaa tai kutsuttuja vierailijoita. Napapiirissä tarjotaan myös mahdollisuutta val-
mistaa jotakin vauvalle. 

Napapiiri toimii täydentävänä palveluna yksilö- tai ryhmämuotoiselle perheval-
mennukselle. Napapiiriä ohjaa aikuissosiaalityön perhetyöntekijä.

Sosiaalihuoltolain 
mukaista avointa 
vertaisryhmä-toi-

mintaa. Lastensuo-
jelusta yleisiin per-

hepal-veluihin!

Pienryhmätoiminta Napapiiri
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Hyödyt ja haasteet

+  Asiakkaan itseymmärrys lisääntyy
+  Työntekijä oppii tuntemaan asiakkaan paremmin
+ Helpottaa keskustelua vaikeistakin teemoista
+  Työn vaikuttavuus paranee
- Menetelmän mukainen työskentely vaatii työn-

tekijältä aikaa ja pitkäjänteisyyttä! Muutokset 
ovat hitaita, anna asiakkaalle aikaa!

NIKSI-VIRTA
Työntekijän sitoutuminen asiakkaan itsensä asettamiin tavoitteisiin, vaikka välillä ”kädestä kiinni pitäen”, 
auttaa kuntoutujaa löytämään omat jalat ja voimavarat ajan kanssa. 

Käyttöönotto

Kuivurin kaltaisen ryhmätoiminnan 
käynnistämiseen tarvitaan ryhmätilat 

ja työhön sopivat ohjaajat. 
Ryhmän sitoutumisen kannalta on eduksi,

 jos ohjaajat ovat asiakkaille ennestään tuttuja. 
Toiminta edellyttää toimivaa verkosto-

yhteistyötä aikuissosiaalityön 
ja päihdetyön kanssa.

”Tutut ohjaajat ja läsnäolo 
ilman välissä olevaa työnteki-
jän pöytää ovat ryhmäläisille 

isoja asioita. Jatkuva 
motivointi onnistuu ryhmän 

tuella hyvin.” (asiakas)

”Sain sisältöä arkeen, 
rutiinia elämään, vertaistukea 
ja motiivin kuntoutumiseen” 

(asiakas)

Kuivurin tarkoituksena on saada työtön päihdekuntoutuja motivoitumaan                                                     
oman kuntoutumispolun kapteeniksi. Noin kymmenen ryhmäkerran aikana                               
käydään läpi voimavarakeskeisesti arkea ja sen hallinnan eri osa-alueita. Ryhmä-
läiset esivalitaan olemassa olevien asiakkuuksien ja aktivointisuunnitelma-ajalle 
kutsuttavien joukosta yhdessä aikuissosiaalityön, työvoimatoimen ja päihdetyön 
kanssa, jonka jälkeen heidät haastatellaan syvällisemmin. Ryhmään valituille teh-
dään kuntouttavan työtoiminnan sopimus. Ryhmän hyvän yhteishengen turvaa-
miseksi myös mahdolliset asiakkaiden väliset aiemmat ristiriidat kannattaa ottaa 
huomioon osallistujavalintoja tehdessä. 

Ryhmän aikana käydään sekä ryhmässä että yksilöllisesti läpi jokaisen ryhmäläisen 
kuntoutumispolun asioita ja tuen tarpeita.  Tavoitteena on, että ryhmän aikana asi-
akkaalle selkeytyy päämäärä, jota lähtee ryhmän jälkeen tavoittelemaan suunni-
tellun jatkopolun avulla. 

   Sosiaalihuoltolain 
mukaista sosiaa-
lisen kuntoutuk-

sen ryhmätoimintaa 
jota toteutetaan 

kuntouttavana työ-
toimintana.

Kuivuri-ryhmätoiminta
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Kuivurikurssin suunnitelma 
kevät 2015   
18.2 Aloitus, suunnitellaan kurssisuunnitelma.
25.2 A-klinikalla akupunktiota, FA-tuolia, terveydenhoitajan infoa 
 sekä viikkosuunnitelmaa

4.3 Hyvinvointivalmentaja ja mindfulness
11.3 Mahdollisesti elokuvaa ja itsestutkiskelua
18.3  KRIS-OULU ry:stä hankevastaava tulee kertomaan heidän 
 toiminnastaan. Jos keretään, käydään läpi 
 tunteiden, ajatusten ja toiminnan miettimistä tehtävien avulla
 ja lisäksi klo. 14 keilaamaan.
25.3 Jotain asiaa ja klo. 14 pingiksen pelaamista Paradisessa

1.4 Kesäkodilla ravitsemusterapeutti ja tehdään jotain salaattia 
 ja sämpylöitä, mahdollisuus saunoa ja uida 
8.4 Puhutaan mielenterveydestä ja päihteistä
15.4 Velkaneuvoja tulee vierailemaan
22.4  Lähdetään Revonlahdelle ratsastamaan ja viettämään iltapäivää 

kotiseututalolla.
29.4 Hummastinvaaralla vaellusta ja makkaranpaistoa.

6.5  Mistä olen tulossa? Mistä kaikesta olen kuntoutumassa? 
 Eli itsetutkiskelua ja lopuksi vaikka rannassa lenkkeilyä.
13.5 Kurssin aikataulu 10-14, hätäensiapukurssi kauppiksella.
20.5 Osa meloo ja osa matkustaa Mursulla johonkin saareen. 
 Taas paistetaan makkaraa.
27.5 Viimeinen kurssikerta eli ruuanlaittoa, palautteita, diplomeita 
 ja muuta kivaa 

Ps: Tää lista voi elää, muutoksista kerrotaan teille kyllä hyvissä ajoin.
Kokoonnutaan aina Psyykkeellä, jollei toisin sovita.

Pss: Muista ilmoittaa poissaolosta. 
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Käyttöönotto

Edellyttää sopivan ryhmätoiminnan ohjaajan ja 
soveltuvat tilat. Tarvitsee yhteistyö-kumppaneita 
ryhmään ohjautumisen ja ryhmän toiminnallisten 

osuuksien onnistumiseen. 

NIKSI-VIRTA
Etsi ennakkoluulottomasti ratkaisuja eri tilanteissa olevien nuorten mukaan pääsemiseksi ryhmään. Hyödynnä 
nuoren omia kiinnostuksen kohteita ja taitoja vapaaehtoistyön toteutuksessa!

Hyödyt ja haasteet

+ Nuoren omien voimavarojen ja oman elämän 
asiantuntijuuden löytyminen

+  Laajat käyttömahdollisuudet, esimerkiksi osana 
työpajan toimintaa tai maahanmuuttajille suun-
nattuja palveluita

+  Tiiviisti kokoontuvassa ryhmässä nuori sitoutuu 
toimintaan hyvin

+  Osallistavat menetelmät antavat mahdollisuuk-
sia itsensä ilmaisemiseen ja toimimiseen osana 
yhteiskuntaa

-  Työtoimintapaikkojen löytäminen voi olla haas-
teellista

”Valokuvaaminen tuntui toi-
mivan hyvänä välineenä esi-
merkiksi uusiin tilanteisiin ja 
paikkoihin menemisen tuke-

na.” (työntekijä)

”Sain jatkaa töitä vielä pari 
kuukautta jakson jälkeen.” 

(asiakas)

Liikeri -ryhmätoiminnassa vahvistetaan nuorten oman elämän asiantuntijuutta 
ja yhteiskuntaosallisuutta toiminnallisin keinoin, esimerkiksi valokuvauksen ja 
vapaaehtoistyön avulla. Ryhmätoiminta sisältää lisäksi muuta työelämävalmiuk-
sia lisäävää toimintaa. Ryhmä kokoontuu intensiivisesti, useamman kerran viikos-
sa, muutaman viikon ajan. Kokoontumiskertojen tiheys ja jakson pituus voivat vaih-
della tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Intensiivijakson jälkeen on parin kuukauden 
mittainen työelämäjakso, jonka aikana ryhmäläiset voivat olla yhteydessä toisiin-
sa ja ohjaajaan sosiaalisen median kautta.

Liikeri -ryhmätoiminta on sekä osa nuoren sosiaalisen kuntoutuksen palveluja että 
nuorten työelämävalmiuksia edistäviä palveluja. Nuori voi tulla mukaan ryhmään 
esim. kuntouttavan työtoiminnan, työpajatoiminnan tai vaikka ammattiopiston 
kautta yksilöllistä opetussuunnitelmaa toteuttaen. 

Työelämäjakso voidaan toteuttaa yrityksessä, kuntaorganisaatiossa tai työpajalla. 
Työelämän tutustumisjakson toteutustapa voi vaihdella kunkin osallistujan tilan-
teen mukaan. Toteutustapa voi olla esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, palkka-
tukityö, opintoihin liittyvä työharjoittelu tai työkokeilu.

Sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmätoi-
mintaa, jolla tue-
taan myös koulu-

tus- ja työelämäval-
miuksia

Liikeri - Intensiivinen ja 
osallistava ryhmätoiminta
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Esimerkki intensiivisen, osallistavan ryhmätoiminnan mallista

RYHMÄTOIMINTOJEN INTENSIIVIJAKSO, esim. 2 vko

TYÖELÄMÄJAKSO n. 2 kk ->

OMAN ELÄMÄN ASIANTUNTIJUUS

OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA VAHVISTAMINEN

ESY-MITTARI

VALOKUVAUS

OMAN POLUN SUUNNITTELU

• Asiantuntijapalvelut
• (valokuvaus ym.)

ONNISTUMISET TYÖELÄMÄSSÄ

RYHMÄOHJAAJAN TUKI 
TYÖELÄMÄÄN

• yritykset ja työnantajat

VALOKUVAUS

VAPAAEHTOIS- JA JÄRJESTÖ-
TYÖHÄN TUTUSTUMINEN

TYÖELÄMÄVIERAILUT

YKSILÖ- JA RYHMÄTEHTÄVÄT

• asiantuntijapalvelut
• järjestöt ja yhdistykset
• hoivapalvelut
• yritykset

TYÖKOKEILU

OMAN POLUN 
SUUNNITTELU

• te-toimisto
• kuntouttava työtoiminta,
• työpajatoiminta, 
• oppilaitokset, 
• etsivä nuoristyö

VAPAAEHTOISTYÖ

MEDIATYÖSKENTELY

• asiantuntijapalvelut
• hoivapalvelut, yhteisöt

TYÖELÄMÄÄN 
OSALLISTUMINEN

SUUNNITELMA OMAAN 
TULEVAISUUTEEN

OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN
JA VAHVISTAMINEN

OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN

OSALLISUUDEN
LISÄÄMINEN

TYÖELÄMÄTIETOUDEN
LISÄÄMINEN
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NIKSI-VIRTA
Ole mukana ainakin ensimmäisillä kerroilla kunkin yhteistyötahon järjestämässä valmennusillassa, jotta koko-
naisuus on päävastuunkantajalla selvillä. Varmista, että jokaisella vetäjällä on myös varahenkilö. Motivoi ryh-
män monitoimijaista vetäjätiimiä järjestämällä tilannekatsauksia ja purkuja säännöllisin välein.

Hyödyt ja haasteet

+  Helppo tapa jakaa monipuolista tietoa asiakkaille
+  Tekee palvelut asiakkaille tutuksi
+  Perheiden hakeutuminen palveluiden piiriin ”tut-

tuuden” myötä helpottuu 
+  Tukeminen varhaisessa vaiheessa vähentää mahdol-

lisesti tuen tarvetta myöhemmin.
-  Yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen voi olla 

haastavaa ja aikatauluttaminen vaikeaa (”monta 
liikkuvaa osaa”)

Käyttöönotto

Edellyttää verkoston tuntemista ja 
yhteistyökumppaneiden motivoimista 

mukaan monitoimijaiseen työhön. 
Se vaatii myös johdon mukanaoloa

 resurssien varmistamiseksi.

Useiden toimijoiden 
yhteistyö antaa perheille monipuoli-
sesti tietoa sekä vanhemmuuteen ja 

vauvan tuloon liittyvistä asioista, että 
erilaisista vanhemmuutta tukevista 

palveluista. Yhteistyökumppanit anta-
vat palveluilleen kasvot.

”Mukavan leppoisaa, ei 
mitään luentoja… Uutta tie-

toakin sai” (asiakas)

Sosiaalihuoltolain 
mukaista asiantun-
tijaneuvontaa van-
hemmuuden tuke-
miseksi ja perheen 
voimavarojen vah-

vistamiseksi. Askelia vanhemmuuteen perhevalmennus on ryhmämuotoinen perhevalmen-
nus-paketti, jonka tavoitteena on valmentaa lasta odottavia äitejä ja isiä tulevaan 
vanhemmuuteen, mahdollistaa vertaistuki ja tehdä paikkakunnan lapsiperhepal-
velut tutuiksi. Askelia vanhemmuuteen toimii ennalta ehkäisevänä palveluna ras-
kauden aikana.

Perhevalmennukset järjestetään yhteistyössä Äitiys- ja lastenneuvolan, aikuisso-
siaalityön, perheneuvolan, lastensuojelun, lapsiperheiden kotipalvelun ja mielen-
terveystyön kanssa. Ryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa. Ryhmäkerroilla käy-
dään läpi yhden yhteistyötahon työtä koskeva aihe ja samalla tehdään tutuksi hei-
dän työtään perheille annettavan tuen näkökulmasta. Yhteistyötahojen tutuksi 
tekeminen helpottaa jatkossa perheitä ottamaan tukea helpommin vastaan.  

Askelia vanhemmuuteen 
perhevalmennus
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NIKSI-VIRTA
Toiminnalliset rajoitteet eivät ole este osallistumiselle, vaatimuksena ryhmään osallistumiseen on omakohtai-
nen kokemus vammaisuudesta.

Hyödyt ja haasteet

+  Toiminta aktivoi osallistujia ja vahvistaa merkityk-
sellisyyden kokemusta, joka puolestaan lisää elä-
mänhallintaa ja ehkäisee syrjäytymistä.

+  Ryhmätoiminta tarjoaa osallistujille vertaistukea ja 
tuo uusia tuttavia ja ystäviä

+  Ryhmätoiminta on hyvä keino monipuolistaa asia-
kastyötä ja lisätä sen vaikuttavuutta

-  Jotta kehittäjäasiakkuus toteutuu aidosti, organi-
saation on oltava valmis kehittämään toimintojaan 
asiakaspalaute huomioiden

Käyttöönotto

Edellyttää sopivia tiloja kokoontumiseen, 
muista huomioida mahdolliset ryhmäläisten 

rajoitteet (pyörätuoli). Työntekijältä
 kiinnostusta ja taitoa ryhmänohjaamiseen. 

”Palautteen perusteella tällaiselle toi-
minnalle on tarvetta ja se motivoi 

jatkamaan ryhmän ohjaamista. 
Ryhmätoiminta madaltaa kynnystä ja 
helpottaa asiakkaan yhteydenottoa 

työntekijään muissakin asioissa.”
”Käsiteltiin mielenkiintoisia 

ja tärkeitä asioita!
Vapaa keskustelu oli myös 

mukavaa.”

Sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmätoi-

mintaa vammaispal-
velujen asiakkaille 
palveluiden kehit-

tämiseksi ja vertais-
tuen saamiseksi. Vammaispalvelujen sosiaalityön järjestämä ryhmä tarjoaa osallistujille

mahdollisuuden jakaa kokemuksia vammaisuuden vaikutuksista arkeen ja saada 
tukea omannäköisen hyvän elämän löytämiseen. Ryhmä toimii samalla vammais-
palvelujen kehittäjäasiakasryhmänä ja vahvistaa näin asiakasnäkökulmaa vam-
maispalvelujen kehittämisessä. Palveluiden kehittäminen asiakkaitten toivomal-
la tavalla aktivoi asiakkaita ja vahvistaa tunnetta osallisuudesta ja vaikutusmah-
dollisuuksista.

Osallistujat jakavat kokemustietoa ja ohjaajina toimivat vammaispalvelujen työn-
tekijät ammattilaisen tukea ja tietoa. Molemmat osapuolet tuovat omat tietonsa 
ja kokemuksensa, jolloin yhteinen ymmärrys lisääntyy ja syvenee. Luottamukselli-
suuden periaatteesta on tärkeää sopia ryhmässä ja samoin kuin siitä, että jokainen 
osallistuja päättää itse, minkä verran jakaa omia asioitaan ryhmässä.  Lisäksi omia 
henkilökohtaisia palveluihin liittyviä asioita voi hoitaa työntekijän kanssa ryhmän 
ulkopuolisella henkilökohtaisella sosiaalityöntekijän ajalla.

Ryhmätoimintaa vammais-
palvelujen asiakkaille
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Sosiaalisen kuntoutuksen 
yhdessä tekemisen 
käytännöt ja verkoston 
toiminta
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NIKSI-VIRTA
Tee neuvonpitotyöskentelystä ennustettavaa sopimalla useampi aika kerralla. Yhteisen ajan löytäminen on 
helpompaa, kun kalenterit eivät ole ehtineet täyttyä. 

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakas saa selkeän kuvan siitä, kuka häntä
 auttaa ja miten häntä konkreettisesti tuetaan
+  Asiakasta ei lähetetä uuteen palveluun vaan 
 työntekijät kutsutaan sinne, missä asiakas on
+  Kaikilla työntekijöillä on sama tieto asiakkaan
  tilanteesta.
+  Työntekijöiden keskinäinen työnjako selkiytyy
  ja päällekkäinen työnteko vähenee
-  Jos lupaukset jäävät liian yleiselle tasolle tai seu-

ranta neuvonpito jää sopimatta, myös lupaukset 
jäävät helposti toteuttamatta

Käyttöönotto

Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallisessa 
verkostotyössä on sovellettu osittain 

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -työssä 
kehitettyä toimintatapaa. TLP -menetelmän 
käyttöoikeudet ovat Suomen mielenterveys-
seuralla. Lisätietoja sosiaalisen kuntoutuksen 

toiminnallisesta verkostotyöstä saa 
Mika Niemelältä (mikajniemela@gmail.com). 

”Se jäntevöittää työskente-
lyä, se on suunnitelmallisem-
paa, tavoitteellisempaa, asiat 
keskustellaan, kirjataan ylös 

ja niihin palataan uudelleen ja 
jatketaan sitä työskentelyä” 

(työntekijä)

”Neuvonpito on hyvä. Sai ite 
tietää suunnitelmia ja sai 
puhua niistä. Kun lähtee 
omilleen tietää keltä saa 

apua.” (asiakas)

Toiminnallisen verkostotyön tavoitteena on luoda aktiivinen yhteistyöprosessi,
jossa sekä asiakkaan että hänen lähellä olevien keskeisten henkilöiden on mah-
dollista oppia toimimaan siten, että toiminta edistää arjen hyvinvointia yksilö- ja 
yhteisötasolla.

Käytännössä sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen verkostotyö muodostuu 
neuvonpidoista ja niiden välillä olevista toimintajaksoista. Neuvonpitoihin koolle 
kutsutaan asiakkaan valitsemat palvelujärjestelmän työntekijät ja henkilöt arjen 
kolmesta ympäristöstä (koti, koulu tai työ sekä vapaa-aika). Asiakkaan kanssa val-
mistellussa neuvonpidossa asiakas esittelee ne asiat, joihin hän toivoo saavansa 
tukea. Jokainen neuvonpidossa paikalla olija tekee konkreettisia lupauksia asiak-
kaan tilanteen edistämiseksi. Lupaukset kirjataan ja annetaan kaikille osallistujil-
le tiedoksi. Neuvonpidossa sovitaan aina seurantaneuvonpito, ellei työskentely 
ole päättymässä.

Seurantaneuvonpidossa käydään läpi edellisen kerran lupausten toteutuminen. 
Niitä asioita, jotka ovat asiakkaan arjessa sujuneet hyvin, jatketaan ja vahvistetaan. 
Toteutumattomiin asioihin mietitään uusia ratkaisuja. 

Rakenteellista sosi-
aalityötä, jolla koor-
dinoidaan koko pal-
veluverkoston toi-
mintaa yhdenmu-
kaisemmaksi, jot-

ta asiakkaat saisivat 
tarpeenmukaiset 
palvelut oikea-ai-

kaisesti. Asiakkaat 
ja heidän läheisen-

sä ovat mukana 
suunnittelemassa ja 
toteuttamassa pal-
velukokonaisuutta.

Sosiaalisen kuntoutuksen 
toiminnallinen verkostotyö
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NIKSI-VIRTA
Tee neuvonpitotyöskentelystä ennustettavaa sopimalla useampi aika kerralla. Yhteisen ajan löytäminen on 
helpompaa, kun kalenterit eivät ole ehtineet täyttyä. 

”Se jäntevöittää työskente-
lyä, se on suunnitelmallisem-
paa, tavoitteellisempaa, asiat 
keskustellaan, kirjataan ylös 

ja niihin palataan uudelleen ja 
jatketaan sitä työskentelyä” 

(työntekijä)

Toiminnallisen verkostotyön tavoitteena on luoda aktiivinen yhteistyöprosessi,
jossa sekä asiakkaan että hänen lähellä olevien keskeisten henkilöiden on mah-
dollista oppia toimimaan siten, että toiminta edistää arjen hyvinvointia yksilö- ja 
yhteisötasolla.

Käytännössä sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen verkostotyö muodostuu 
neuvonpidoista ja niiden välillä olevista toimintajaksoista. Neuvonpitoihin koolle 
kutsutaan asiakkaan valitsemat palvelujärjestelmän työntekijät ja henkilöt arjen 
kolmesta ympäristöstä (koti, koulu tai työ sekä vapaa-aika). Asiakkaan kanssa val-
mistellussa neuvonpidossa asiakas esittelee ne asiat, joihin hän toivoo saavansa 
tukea. Jokainen neuvonpidossa paikalla olija tekee konkreettisia lupauksia asiak-
kaan tilanteen edistämiseksi. Lupaukset kirjataan ja annetaan kaikille osallistujil-
le tiedoksi. Neuvonpidossa sovitaan aina seurantaneuvonpito, ellei työskentely 
ole päättymässä.

Seurantaneuvonpidossa käydään läpi edellisen kerran lupausten toteutuminen. 
Niitä asioita, jotka ovat asiakkaan arjessa sujuneet hyvin, jatketaan ja vahvistetaan. 
Toteutumattomiin asioihin mietitään uusia ratkaisuja. 

Sähköinen työkalu toiminnallinen 
verkostotyön tukena

Käyttöönotto

Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallisessa 
verkostotyössä on sovellettu osittain 

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -työssä 
kehitettyä toimintatapaa. TLP -menetelmän 
käyttöoikeudet ovat Suomen mielenterveys-
seuralla. Lisätietoja sosiaalisen kuntoutuksen 

toiminnallisesta verkostotyöstä saa 
Mika Niemelältä (mikajniemela@gmail.com). 

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakas saa selkeän kuvan siitä, kuka häntä
 auttaa ja miten häntä konkreettisesti tuetaan
+  Asiakasta ei lähetetä uuteen palveluun vaan 
 työntekijät kutsutaan sinne, missä asiakas on
+  Kaikilla työntekijöillä on sama tieto asiakkaan
  tilanteesta.
+  Työntekijöiden keskinäinen työnjako selkiytyy
  ja päällekkäinen työnteko vähenee
-  Jos lupaukset jäävät liian yleiselle tasolle tai seu-

ranta neuvonpito jää sopimatta, myös lupaukset 
jäävät helposti toteuttamatta
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NIKSI-VIRTA
Perhearviointimenetelmän käyttö moniammatillisesti voi madaltaa asiakkaan kynnystä lähteä uuden palvelun 
piiriin ja nopeuttaa uuden työntekijän ”kartalle pääsemistä”.

Käyttöönotto

Yhteistyössä toteutettava perhe-
arviointimenetelmän käyttö 

edellyttää työntekijöiltä avoimuutta 
ja yhteistyökykyä myös yli organisaatiorajojen, 
rohkeutta poiketa totutuista työtavoista sekä 

yhteistä aikaa. Menetelmän käyttöönotto 
ei välttämättä vaadi koulutuksen käymistä.

 Esimerkiksi yhteistyönä toteutettava 
menetelmän käyttö voi toimia perehdytyksenä. 
Suomen mielenterveysseuran Koulutuskeskus 

järjestää perhearviointi- menetelmä-
koulutuksia ympäri Suomen.

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakaslähtöinen menetelmä, joka lisää asiakas-
perheen tietoisuutta omasta tilanteestaan ja 
edistää perheen hyvinvointia

+  Menetelmän käyttö on työajan tehokasta hyö-
dyntämistä

+  Asiakkaat ohjautuvat paremmin tarvitsemansa 
palvelun piiriin

-  Asiakastapaamisissa keskusteltavien aiheiden 
rajaaminen voi olla haastavaa

”Ovat uskaltaneet sanoa 
ääneen tosi vaikeita asioita” 

(Työntekijä)

”Verkostotyötä 
parhaimmillaan”

(Työntekijä)

”Sai keskustelemaan ja pohti-
maan asioita” (Asiakas)

”Hieman yllätti, miten 
paljon kumppanin näkemys 

erosi omasta” (Asiakas)

Perhearviointimenetelmä on kokonaisvaltaista perheen arjen ja elämän vahvuuk-
sien ja vaikeuksien arviointia. Menetelmä pitää sisällään kahdeksan aihealuetta. 
Arvioinnissa lähdetään liikkeelle tunnistettujen ongelmien, huolenaiheiden ja vai-
keuksien kartoittaminen -aihealueesta. Tämän jälkeen valitaan seuraavalla sivul-
la kuvatuista seitsemästä aihealueesta sen hetkiseen perheen tilanteeseen sopi-
vat aiheet. Työntekijä voi käyttää perhearviointimenetelmää yksin perheen kans-
sa, mutta parityönä toteutettuna se voi olla hedelmällisempää. Työpari voi koos-
tua saman ammattiryhmän työntekijöistä tai moniammatillisista perheen kanssa 
työskentelevistä toimijoista. Työntekijät esittelevät perheelle perhearviointime-
netelmän ja yhdessä sovitaan, mitä aihealueita perhe haluaa käsitellä. Työskentely 
koostuu koko perheen tapaamisista haastatteluineen ja perhetehtävineen. Jokai-
sella tapaamisella pidetään huoli, että jokainen perheen jäsen tulee kuulluksi.

Perhearviointimenetelmä 
yhteistyönä

Monialainen per-
heiden sosiaalista 

kuntoutusta edistä-
vä palvelutarpeen 
arvioinnin väline, 

joka osallistaa per-
heitä heidän oman 

kokonaistilanteensa 
arvioimiseen yhdes-
sä eri ammattilais-

ten kanssa.
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Suomen Mielenterveysseura KOULUTUSKESKUS 2008 1

Perheen
järjestäytyminen

Perheen
ominaisluonne

Perhetausta

Perheen toimintamalli
Perheen voimavarat, vahvuudet ja vaikeudet

Kehityksen edistäminen

Kiintymyssuhteiden 
luonne

Lasten ohjaus, hoito ja 
rajoittaminen

Perhejärjestelmän  sopeutuvuus 
(roolit ja  elämänvaihe)

Päätöksenteko ja 
ongelmanratkaisu

Riitojen ratkaisu 
ja hallinta

Suhteet sukuun ja 
yhteisöön

Viestien ilmaiseminen ja 
vastaanottaminen

Osallistuminen

Ilmapiiri

Jatkuvuus

Tunteiden ilmaiseminen ja 
vastaanottaminen

Osallistuminen
Ihmissuhteiden luonne

Yksilön itsenäisyys ja 
omanarvontunto

Perheen yhteys

Sukupolvien rajat

Parisuhde

Vanhemmat ja lapset, lapset ja vanhemmat

Sisarukset

Vanhemmat
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Valokuvaus

Valokuvausta voidaan käyttää ryhmätoiminnoissa osallisuuden 

lisäämisen välineenä. Nuoria rohkaistaan kuvaamaan osaamisiaan 

ja vahvuuksiaan tai vaikka omia lempipaikkojaan. Kuvista voidaan 

koostaa esimerkiksi Pinterest –taulu internetiin, tai hyödyntää 

niitä muuhun viestintään. Valokuvaamiseen ja kuvien käyttöön 

annetaan opastusta, kannattaa hyödyntää oman organisaation 

viestintäosaajaa. Valokuvaaminen toimii hyvänä välineenä 

uusiin tilanteisiin ja paikkoihin menemisen tukena. Esimerkiksi 

yritysvierailut ja vapaaehtoistyö voivat onnistua sosiaalisten 

tilanteiden pelosta kärsivällä nuorella helpommin, kun saa käyttää 

kameraa osallistumisen välineenä. Yhteiskuntaosallisuus vahvistuu.

Osallisuus ja 
kehittäjäasiakastoiminta

Vapaaehtoistyö

Ryhmätoimintoihin voi kuulua vierailut esimerkiksi vanhusten 

asumisyksiköissä. Nuori saa tehdä vapaaehtoistyötä omien 

kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Taiteellinen henkilö voi 

maalata vanhusten kanssa, joku muu pelata korttia ja koiran 

omistaja käydä lemmikkinsä kanssa vierailulla. Nuori huomaa 

osaavansa asioita ja voi innostua osallistumaan vastaavaan 

toimintaan jatkossakin.
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NIKSI-VIRTA
Kun kehittäjäasiakkaita palkitaan jokaisesta osallistumiskerrasta erikseen, asiakas motivoituu osallistumaan 
joka tapaamiseen.

Tehtävälista käyttöönottoon: 

- Kehittämiskohteiden määrittely 
ja toiminnan suunnittelu.

- Asiakkaiden rekrytointi ja sopimus 
kehittäjäasiakkaaksi ryhtymisestä. 

- Aloituskeskustelu ja perehdytys 
verkkotyöskentelyyn. 

- Käyttäjätunnukset, laitteisto ja sovellukset. 
Sovelluksena esim. Skype for Business, 

jonne luodaan asiakastunnukset.

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakkaat saavat lisää tietoa sosiaalipalveluista 
sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista

+  Mahdollisuus kehittää sosiaalipalveluita vaikut-
tavuutta

+  Kehittämisestä tulee työntekijöiden ja asiakkai-
den yhteistoimintaa

+  Mahdollisuus seudulliseen kehittäjäasiakastoi-
mintaan verkon kautta

+  Asiakkaiden valmiudet käyttää sähköisiä palve-
luita vahvistuvat

+  Voidaan hyödyntää myös sosiaalisen kuntoutuk-
sen ryhmätoimintamuotona

-  Kehittäjäasiakkaiden rekrytointi ja sitouttami-
nen toimintaan voi olla haastavaa.

”Kehittämistehtävien on hyvä 
olla toiminnallisia ja konk-
reettisia, kuten esimerkik-

si sosiaalitoimistojen tilojen 
arviointi kuvien avulla.” 

(työntekijä)

Kehittäjäasiakkaat kokivat 
voineensa vaikuttaa palvelui-
den kehittämiseen! (asiakas-

kysely)

Verkossa tapahtuva kehittäjäasiakastoiminta on ryhmätoimintaa, jossa asiakkailla 
on mahdollisuus saada vertaistukea ja oppia toistensa kokemuksista. Kehittäjäasia-
kastoiminta on yhteistoiminnallista kehittämistä, jossa palveluita halutaan kehittää 
asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista lähteviksi ja mahdollisimman toimiviksi.

Verkossa tapahtuvaa kehittäjäasiakastoimintaa toteutetaan säännöllisissä 
videotapaamisissa, jotka ovat teemoitettuja ja strukturoituja. Kehittäjäasiakkaat 
tekevät lisäksi itsenäisiä tehtäviä, joissa kertovat kokemuksistaan sosiaalipalveluis-
sa sekä antavat palautetta ja kehittämisehdotuksia palveluista. Toiminnan järjestä-
misessä tulee ottaa huomioon asiakkaiden voimavarat haastavissa elämäntilanteis-
sa sekä teknologiset valmiudet osallistua toimintaan verkossa.

Sosiaalisen kun-
toutuksen verkos-
sa toteutettavaa 

matalankynnyksen 
ryhmätoimintaa, 

jolla edistetään asi-
akkaan yhteiskun-

nallista osallisuutta.

Kehittäjäasiakastoiminta 
verkossa
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Miten otit yhteyttä 
sosiaalityöntekijään
ensimmäisen kerran?

a)  Itse?

b)  Sosiaalityöntekijä?

c)  Joku muu, kuka?

Miten haluaisit jatkossa pitää 
yhteyttä sosiaalityöntekijään?

a)  Soittamalla videopuhelun (Skype)?

b)  Pikaviestillä (WhatsApp, Messenger tms.)?

c)  Suojatulla sähköpostilla

d)  Suojatussa chat-keskustelussa?

e)  Muulla tavalla, miten?

Mikä fi ilis nyt?
Kerro se chatin hymiöllä.

Perustele valintasi.

Vastaanottotilat ovat mielestäni...
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NIKSI-VIRTA
”Kehittäjäasiakas toimii palvelujärjestelmän ja kokemusasiantuntija vertaisten kanssa”

Hyödyt ja haasteet

+  Kehittäjäasiakas voi tuoda esille omakohtaisia 
    kokemuksia sekä toimia neuvonantajana palveluista.
+   Vetää kehittäjä- ja keskustelukahvilaa sekä ohjata 

vertaisryhmää.
+  Työntekijä/ organisaatio  saa tietoa asiakkaan näkö-

kulmasta kehittämistyöhön ja asenteisiin. 
+  Yhteiskunta saa palvelujärjestelmään uusia työtapo-

ja ja toimijuutta.

Käyttöönotto

Kehittäjäasiakkaat kutsutaan kaksi kertaa 
vuodessa kehittäjäasiakasfoorumeihin.

Kahvila kokoontuu kerran kuussa.
Lisätietoa: www.sosiaalikollega.fi , 

sari.lamsa@kuusamo.fi , 
teija.isopoussu@kuusamo.fi 

Asiakkuuksista on saatu 
tukihenkilöitä 

palvelutilanteisiin.
”Voin osallistua palveluiden 
suunnitteluun, arviointiin ja 

kehittämiseen yhdessä 
työntekijöiden kanssa.”

Tavoitteena on asiakkaan ja työntekijöiden molemminpuolisen ymmärryksen lisää-
minen palveluiden kehittämisen tarpeesta. Kehittäjäasiakastoiminnassa tulisi ede-
tä pelkästä asiakkaiden kuulemisesta yhteisen tiedon tuottamiseen ja analysoin-
tiin. Palvelun käyttäjien ja työntekijöiden avoimet kohtaamiset suunnittelussa ja 
kehittämistyössä auttavat tiedon tuottamisessa palveluiden saatavuudesta, toi-
mivuudesta ja vaikuttavuudesta.

YHTEISÖLLISYYDEN lisääminen kioski ja Green Care toiminnan avulla.

Asiakkaiden osalli-
suuden tukemista. 

Asiakkaiden ja työn-
tekijöiden yhteistä 
palvelujen suunnit-
telua, kehittämistä 

ja arviointia.

Kehittäjäasiakastoiminta
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NIKSI-VIRTA
Ole kekseliäs toiminnan suunnittelussa. Tiedota toiminnasta näyttävästi. Työskentele sinnikkäästi asiakasper-
heiden mukaan saamiseksi. Käytä samaa viikko-ohjelmaa vähintään lukukauden ajan, jotta toiminnasta ei tule 
liian nopeasti muuttuvaa. Tee yhteistyötä!

Käyttöönotto

Vaatii toimintoihin soveltuvat tilat 
sekä henkilö- että taloudellisia resursseja 

toiminnan järjestämiseen 
(yhteiset ruokailut, retket ja materiaalit).

Hyödyt ja haasteet

+  Mahdollistaa mielekästä tekemistä yhdessä mui-
den lapsiperheiden kanssa

+  Asiakasperheiden näkeminen erilaisissa ympäris-
töissä ja tilanteissa avartaa kokonaisnäkemystä 
perheestä

+  Kaikille avoin lapsiperhetoiminta voi vähentää 
muiden tukitoimien tarvetta

-  Monipuolinen tarjonta vaatii monipuolisia, erilai-
siin tarpeisiin soveltuvia tiloja sekä työntekijältä 
paljon aikaa

”Lapsiperhetoiminnassa erilai-
set perheet voivat oppia toi-
siltaan ja toimia ”perhe per-
heen tukena” ajatuksella.” 

(työntekijä)

”Tää on ollu meidän 
perheelle tosi tärkeää! 

On ollut kyllä monenlaista 
mukavaa matkan varrella!” 

(asiakas)

Sosiaalihuoltolain 
mukaista yleistä 
perhepalvelua,
 joka ei edellytä 
lastensuojelun 

asiakkuutta.

Avoin lapsiperhetoiminta on kaikille paikkakunnan pikkulapsiperheille suunnattua 
toimintaa. Toiminnan kohdistamisella kaikille pyritään saamaan monenlaiset per-
heet toimimaan yhdessä. Aikuissosiaalityön asiakkaina olevien perheiden mukaan-
tulo helpottuu toiminnan järjestäjän ollessa tuttu toimija aikuissosiaalityön per-
hetyöstä. 

Toiminnalla pyritään tukemaan vanhemmuutta ja normaalia arkirytmiä sekä saa-
da perheet oivaltamaan, ettei mukava yhdessä tekeminen vaadi automaattisesti 
suuria rahasummia. ”Pieni on pienelle suurta!”

Avoin lapsiperhetoiminta sisältää mm. retkiä, lapsiparkki- ja perhekahvilatoi-
mintaa, sekä terveelliseen ruokailuun, liikuntaan ja ulkoiluun kannustavaa ohjel-
maa lukukausittain vaihtuvan viikko-ohjelman mukaisesti. Toimintaa järjestetään 
yhteistyössä muiden lapsiperhetoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Perhetyön-
tekijä toimii myös paikkakunnan lapsiperhetoiminnan kokoajana ja tiedottajana. 

Avoin lapsiperhetoiminta
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KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

8

9 klo. 9-12 LASTENHOITO

10

klo. 9.30-11.30 

LIIKUNTAMAA- SYLI-PARKKI klo. 9.30-10.30 RETKI- TAI PUUHAPÄIVÄ

11 TREFFIT lounas klo. 11 REIPAS AAMU 1 X/KK

12 klo. 12-13 VAUNURALLI (Liikuntahallilla)

13 (Lähtö neuvolan pihasta) ilmoitetaan erikseen

14

15 klo. 15-16.30

16 POLSKINTAA PORUKALLA

17 klo. 17-19 ILTA- (uimahallissa)

LAUANTAI

SYLI-PARKKI 1X/KK

klo. 13-14.30

18

19 (kk:n viimeinen ma)

TERHOKERHO 1x/kk

39

STAI KO ANANT
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Päivätoiminta on parasta köyhyyspolitiikkaa. Päivätoiminnassa kannattaa kiinnittää huomiota ihmistä 
arvostavan tekemisen tarjoamiseen.

Käyttöönotto

Lisätietoja käyttöönotosta 
kirsi.kankaanpaa@kuusamo.fi 

sari.lamsa@kuusamo.fi 

Hyödyt ja haasteet

+  Asiakkaalle lisää yhteisöllisyyttä, arki ja terveys-
paranee

+  Työntekijälle / Organisaatiolle  hyvä työkalu 
+  Yhteiskunnalle suoria säästöjä 
-  Vaaroina kunnan toimijoiden työn päällekkäisyys
-  Asiakasvirtojen ohjautuminen, leimaantuminen

Syrjäytymistä tulee estää ja 
auttaa pitkäaikaistyöttömiä 

pääsemään työhön kiinni.
Nuorten sosiaalinen 

kuntoutus vaatii pitkäaikaista 
rinnalla kulkemista.

”Tänään kiva päivä ja hyvä 
porukka täällä.” (Asiakas)

Päivätoiminnan tarkoituksena on vajaakuntoisten asiakkaiden toimintakyvyn ylläpi-
täminen ja edistäminen. Päivätoiminta on asiakkaan omia voimavaroja tukevaa, kun-
touttavaa ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa, joka tukee elämänhal-
lintaa ja toimintakykyä.

Päivätoiminnassa voi osallistua erilaisiin ryhmiin, kädentaitoja tukevaan toimintaan, 
porinapiiriin sekä kehittäjäasiakastoimintaan. 

Luonto ja puutarha Green Care toimintana tukee elämänhallintaa ja toimintakykyä.
Päivätoimintaa voidaan järjestää myös sosiaalihuoltolain mukaan osana sosiaalis-
ta kuntoutusta. Päivätoiminnan järjestymisessä osana sosiaalista kuntoutusta on 
otettava huomioon palvelutarpeen arviointi ja mahdollinen asiakkuussuunnitelma. 

Päivätoiminta on 
sosiaalihuoltolain 

mukaista sosiaalista 
kuntoutusta. Päivä-
toimintaa voidaan 
käyttää esikuntou-

tuksellisena 
palveluna, jonka 
avulla asiakasta 

voidaan kuntouttaa 
kuntouttavaan 
työtoimintaan.

Päivätoiminta - Pärnänen



PÄIVÄTOIMINNAN MALLINNUS 
VIRTA-KUUSAMO-SAARI

ASKEL
Askeleen kautta 

työkyvyttömyyseläkkeelle 
päässeet

TUTUSTUMINEN 
PÄIVÄTOIMINTA 

-PALVELUUN

ALKUHAASTATTELU
ASIAKKUUSSUUNNITELMA

ALOITTAA
PÄIVÄTOIMINNAN

PÄIVÄTOIMINNON SISÄLLÖN
SUUNNITTELU YHDESSÄ

ASIAKKAAN KANSSA
TOIMINTAKYVYN
YLLÄPITÄMINEN

VOIMAVAROJEN
TUKEMINEN

KANSALAISOIKEUKSIEN 
TUKEMINEN

UUTEEN 
ELÄMÄNTILANTEESEEN 
SOPEUTUMINEN

Jos kuitenkin käy niin, että 
asiakas ei ole halukas tai 
kykenevä toimintaan, 
asiakas ohjautuu 
aikuissosiaalityön 
muihin palveluihin tai 
pärjää omillaan, 
ei palveluita.

Sosiaalityöntekijä
Sairaanhoitaja
toimivat Askeleessa 
asiakkaan ensimmäisinä 
palveluun ohjaavina tahoina.

Ohjaajat
tutustuttavat toimintaan

Ohjaaja
haastattelee asiakkaan
ja kerää asiakastiedot

Ohjaajat
mukana toiminnassa,
kulkevat asiakkaan
rinnalla tukien

PUUTYÖT

TEKSTIILIT

TEEMAT

PUUTARHA

KORJAUS

VIRKISTYMINEN

RETKET

LIIKUNTA

TERVEYS/RUOKA

PÄIHTEETTÖMYYS

VUOROKAUSIRYTMI

VIIKKORYTMI

VUOSIRYTMI

TALOUS/RAHA

PALVELUOHJAUS

IHMISSUHTEET

YHTEINEN 
VAIKUTTAMINEN

TASAVERTAISUUS

MIELEKÄS
TEKEMINEN

ARJEN HALLINTA

HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN

OSALLISUUS




