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Tiivistelmä 
Julkaisussa kerrotaan lyhyesti pääkohdat SOS Kainuu –hankkeen aikaisesta sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittämisestä Kainuun soten toiminta-alueella. Hankkeessa on kehitetty sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelujärjestelmää, palveluja ja asiakasprosessien toimivuutta yhdessä monitoimijaisen 
verkoston kanssa. Tavoitteena kehittämisessä on ollut, että sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja 
verkostot toimivat hyvin yhteen ja asiakkaat saavat tuen tarpeidensa pohjalta tarvitsemansa palvelut. 
Sosiaalisen kuntoutuksen verkosto on koottu yhteen ja työstetty yhteistä ymmärrystä sosiaalisesta 
kuntoutuksesta. Tavoitteena SOS Kainuu –hankkeessa on ollut vähentää syrjäytymistä ja lisätä 
osallisuutta sekä osallistumisen mahdollisuuksia. 

Julkaisussa avataan taustaa sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiselle Kainuun soten alueella sekä 
sosiaaliseen kuntoutukseen ja sen kehittämiseen liittyviä ydinasioita. Julkaisussa kuvataan lyhyesti, 
mitä sosiaalinen kuntoutus on sekä sosiaalisen kuntoutuksen rakennetta ja prosessia. SOS Kainuu –
hanke on koonnut Lean Canvas-työskentelyn perusteella mallit sosiaalisen kuntoutuksen 
maakunnallisesta koordinaatiosta, asiakastyöstä sekä Olohuone/ kohtaamispaikkatoiminnasta. Nämä 
esitellään julkaisussa tiiviisti.  
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1. Johdanto 
 
SOS Kainuu –hankkeen taustalla on aiempi kehittämistyö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymässä (Kainuun sote). Keväällä 2016 Kainuun sotessa tehtiin sosiaalisen kuntoutuksen 
selvittämisprosessi, jossa oli mukana yli 180 henkilöä seitsemän kunnan alueelta: esimiehiä, 
työntekijöitä, toimijoita ja asiakkaita julkiselta ja 3.sektorilta. Aikuissosiaalipalvelujen 
vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen antoi selvitykseen tehtävänannon. Prosessin organisoivat ja 
työstivät Virta II-hankkeesta projektipäällikkö Timo Hankosalo, projektityöntekijä Maija Leinonen ja 
projektityöntekijä Veera Juntunen sekä kuntouttavan työtoiminnan esimies Kaisa Karhu-Härkönen 
Kainuusta kootun työryhmän ja alueellisten työpajojen osallistujien sekä opinnäytetyön tekijöiden Arja 
Tampion ja Nina Määtän kanssa. Selvitystyössä työstettäviksi tulivat sosiaalisen kuntoutuksen 
jäsentäminen ja sen selvittäminen, miten ja millaisia kuntoutuksen palveluja järjestetään ja tuotetaan, 
sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien juurruttaminen sekä palveluissa tarvittavan tietotaidon ja 
osaamisen kehittäminen. Selvityksen pohjalta koottiin raportti sekä tehtiin SOS Kainuu –hankkeen 
suunnitelma. Hanke sai ESR TL5 -rahoituksen.  
 
Taustalla olivat Kainuun tilanteeseen liittyvät tekijät. Kainuun työllisyysaste, työttömyysaste ja 
taloudellinen huoltosuhde ovat olleet pitkään maan heikoimmat. Työttömyys on ollut alueella pitkään 
muuta maata pahempi, mutta tilanne on nyt aiempaa parempi. Alueellisen hyvinvoinnin näkökulmasta 
suurin ongelma ovat olleet sosioekonomisesti heikompi tila kuin koko maassa ja suuret erot 
kainuulaisten väestöryhmien kesken. Pahoinvoivan väestön osan ongelmat ovat pitkittyneet ja 
syvenneet. Pitkäaikaistyöttömyys, nuorisotyöttömyys, psyykkiset sairaudet, päihteiden käyttö, 
perheiden ongelmat ja yksinäisyys aiheuttavat pahoinvointia. Ongelmat liittyvät läheisesti matalaan 
koulutustasoon, heikkoon taloudelliseen toimeentuloon ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. (THL 2013; 
Kainuu ohjelma 2015; Kaikkonen 2008.) Kainuulaisessa Tolokusti -työllisyydenhoidon käsikirjatyössä 
on todettu tarve kehittää työllistymisen alkuvaiheen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.  
 
Sosiaalisen kuntoutuksen selvityksessä esiin tulleet asiat on koottu seuraaviin kuvioihin. Sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittämiseen liittyvä kokonaisuus tiivistyy seuraavaan kuvioon.  
 

1.1. Sosiaalisen kuntoutuksen selvityksen mukaan kehittämistä tarvitseva kokonaisuus 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen verkostoissa toimivat ammattilaiset ja asiakkaat olivat näkökannoiltaan 
yhteneväisiä.  Ammattilaisten näkökantoja on koottu seuraavaan kuvioon.  
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1.2. Ammattilaisten esiin tuomia asioita sosiaalisen kuntoutuksen selvityksessä 
 
Asiakkaiden näkökulmat olivat samassa linjassa ammattilaisten vastausten kanssa. Asiakkaiden 
sosiaalisen kuntoutuksen selvityksen yhteydessä esiintuomia asioita on koottu seuraavaan kuvioon.  
 

1.3. Asiakkaiden esiin tuomia asioita sosiaalisen kuntoutuksen selvityksessä 
 
Sosiaalista kuntoutusta on kehitetty toimijaverkostossa yhdessä Kainuun soten alueella. Toimivia 
malleja ja käytäntöjä on juurrutettu SOS Kainuu -hankkeen ajan. Sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittämiseen tarvittiin kattohanketta eli SOS Kainuu -hanketta, joka kokosi osa-alueet ja toimijat 
yhteen sekä oli aktiivisena toimijana sosiaalisen kuntoutuksen käytännön työn, toimintamallien ja 
rakenteiden kehittämisessä. Ytimenä on ollut ihmisten osallisuuden vahvistaminen omassa 
elämässään ja yhteiskunnassa sekä osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen.  
 
Tulevaisuuteen päin on tärkeää hahmottaa palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuuta sekä 
rakenteita ja eri toimijoiden rooleja. Palvelujenjärjestäminen ja tuottaminen liittyvät valtakunnallisesti 
tulossa oleviin isoihin uudistuksiin. 
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Mitä sosiaalinen kuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu 
 
Sosiaalihuoltolakiin, joka tuli voimaan 1.4.2015, on kirjattu uutena palveluna sosiaalinen kuntoutus. Se 
on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn 
vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.  
 
Sosiaalinen kuntoutus sisältää  

• sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämisen 
• kuntoutusneuvonnan ja –ohjauksen 
• kuntoutuspalvelujen yhteensovittamisen 
• valmennuksen arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan 
• ryhmätoiminnan ja tuen sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin  
• sekä muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet 

 
Nuorilla sosiaalisessa kuntoutuksessa tuetaan sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja 
käsitellään myös sosiaalihuollon erityislainsäädännössä ja muussa lainsäädännössä.  
 
Sosiaalinen kuntoutus on STM:n mukaan arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, 
koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen. Välineitä 
ovat mm. yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, 
kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen), toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen 
vapaaehtoistoimintaan, työtoiminta sekä muut asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana 
sovittua suunnitelmaa. Asiakkaalle nimetään oma työntekijä: sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Hän 
vastaa sosiaalisen kuntoutuksen prosessista SHL:n mukaisesti. Omatyöntekijyydellä varmistetaan, 
että asiakas saa tarvitsemansa palvelut ja tuen sujuvasti ja yhteistyö asiakkaan palveluverkostossa on 
toimivaa. Asiakkaan kanssa työskentelevät muut tahot vastaavat alueestaan ja verkostoyhteistyön 
sujuvuudesta. Tavoitteena on, että asiakas saa tukea arjen sujumiseen (asuminen, asiointi, 
rahankäyttö, arkirytmi, mielekäs tekeminen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi), vuorovaikutukseen 
sekä osallisuuteen elämästään ja yhteiskunnasta. Palveluja tuottavat sote, kunnat, yritykset, 
yhdistykset ja järjestöt. 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen tuen tarpeet ovat moninaisia. Tuen tarpeita on koottu seuraavaan kuvioon.  
 

2.1. Sosiaalisen kuntoutuksen tuen tarpeet 
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2. Sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittäminen Kainuussa 2017-
2018 

 
Hanke toimi Kainuun sote-kuntien alueella ja Kainuun soten kehittämis- ja suunnitteluyksikkö oli 
hankkeen hallinnoija. Hankehenkilöstön muodostivat projektipäällikkö Kaisa Karhu-Härkönen, kaksi 
projektityöntekijää Minna Tuomenharju ja toukokuusta 2018 alkaen Marjut Kyllönen (toukokuuhun 
2018 saakka Heljä Kinnunen) sekä projektisihteeri Carita Piirainen lokakuuhun 2018 saakka (ja 
lokakuusta eteenpäin Hanna Mara).  
 
Hankkeessa on kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmää, palveluja ja asiakasprosessien 
toimivuutta yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen eri tahojen kanssa. Tavoitteena on, että sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelut ja verkostot toimivat hyvin yhteen ja asiakkaat saavat tuen tarpeidensa pohjalta 
tarvitsemansa palvelut. Päämääränä on vähentää syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.  
 
Hankkeessa on otettu käyttöön ja levitetty toimivia työkaluja sosiaaliseen kuntoutukseen ja tehty 
jalkautuvaa asiakas-, työpari- ja verkostotyötä. Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn edistyminen ja 
sopivan jatkopolun löytyminen on ollut tavoitteena ja toteutunut. Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä 
aikuissosiaalipalvelujen ja muiden soten palvelujen, TE-toimiston, TYP:n, kuntien ja 3.sektorin kanssa. 
Hankkeen aikana on vahvistettu omatyöntekijyyttä ja prosessimaista työtä aikuissosiaalipalveluissa. 
Asiakkaita on ohjautunut hankkeeseen yli tavoitemäärän. Hanke on kehittänyt osallisuutta vahvistavia 
sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä kokonaisvaltaisia palveluja.  
 
Hanke teki yksilöllistä asiakastyötä koko Kainuun soten alueella ja pilotoi Olohuone/ Kohtaamispaikka- 
sekä ryhmätoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kainuun soten Hyvinvoinnin 
palvelutarjotinta kehittäneen Esko Pääskylän ja sosiaalisen kuntoutuksen verkoston kanssa on 
hankkeessa työstetty sosiaalisen kuntoutuksen kriteerit ja lupaukset, jotka sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelujen tuottajat asiakkaille lupaavat. Luokittelu Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle vietäviä palveluja 
varten on valmisteltu ja palveluntuottajat kuvaavat omat palvelunsa sinne. Sosiaalisen kuntoutuksen 
tahot on koottu yhteen ja kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen osaamista sekä prosessien ja verkostojen 
toimintaa. Hankkeessa on kokeiltu ostopalveluna hankittuja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Tämä 
prosessi on valmisteltu ja tehty yhteistyössä aikuissosiaalipalvelujen esimiesten ja henkilöstön kanssa. 
Ostopalvelupilotin aikainen työ on hyödynnettävissä perusorganisaatiossa jatkossa.  
 
Hanke nivoi sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisen yhteen ja järjesti verkostotapaamisia sekä 
yhdessä verkoston kanssa seminaareja, työkokouksia ym. Hanke edisti monialaista ja ammatillista 
yhteistyötä sekä siihen liittyvää osaamista. Hanke jäsensi ja selkiytti sosiaalisen kuntoutuksen 
kokonaisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimijaverkostossa kesken on luotu yhteistä 
ymmärrystä sosiaalisen kuntoutuksen kohdentamisesta, tavoitteista, sisällöstä ja työmenetelmistä 
sekä kehitetty asiakasprosesseja käytännössä. Seuraavaan kuvioon on koottu moniammatilliseen 
sosiaalisen kuntoutuksen verkostoon ja sen tekemään työhön liittyviä asioita.  
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3.1. Sosiaalisen kuntoutuksen verkostoon liittyviä asioita 
 
SOS Kainuu –hanke on organisoinut ja toteuttanut työllisyys- ja sosiaalisen kuntoutuksen seminaarin 
verkoston kanssa Kuhmossa 18.-19.9.2017 ja Sokran ym. kanssa päättäjille suunnatun seminaarin 
20.3.2018 Kajaanissa sekä monia tilaisuuksia. SOS Kainuu –hanke on ollut organisaattorina ja 
kehittäjänä monissa eri aihealueiden työkokouksissa ja työryhmissä.  
 
Hanke on kehittänyt ja toteuttanut kehittäjäasiakastoimintaa yksilöllisesti, kohtaamispaikoissa, 
ryhmissä ja kehittäjäraadeissa. Seuraavassa kuviossa on avattu kehittäjäasiakkuutta tarkemmin.  
 

 
3.2. Asiakkaat kehittäjänä hankkeessa 
 
Seuraavissa kuvissa on otoksia eräästä hankkeen järjestämästä kehittäjäraadista. Kyseinen raati 
kokoontui kesällä 2017 Suomussalmella Hiljaisen kansan ympäristössä ja pureutui sosiaalisen 
kuntoutuksen aiheisiin.  
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3.3. Kuvia kehittäjäasiakasraadeista 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen rakennetta ja resurssointia on työstetty aikuissosiaalipalvelujen 
esimiesten ja henkilöstön kanssa. Juurrutusta on tehty hankkeen aikana sosiaalisen kuntoutuksen 
organisaatiorakenteen, vakanssien, ostopalvelujen sekä Olohuoneiden/ Kohtaamispaikkojen osalta. 
Hankeaika on ollut lyhyt suhteessa hankkeen laajoihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittäminen jatkuu perusorganisaatioissa. Seuraavassa kuviossa ilmenee tiivistetysti 
sosiaalisen kuntoutuksen arvolupaus, jota kohti sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja kokonaisuutta 
on SOS Kainuu –hankkeen aikana viety. 
 

 
3.3. Sosiaalisen kuntoutuksen arvolupaus 
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3. Osaamisen kehittäminen 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen selvityksessä kävi vuonna 2016 ilmi, että sosiaalinen kuntoutus oli 
jäsentymätön eikä siitä ollut monitoimijaisessa verkostossa jaettua yhteistä ymmärrystä. Sosiaalisen 
kuntoutuksen verkostoa ei oltu koottu yhteen aiemmin samassa määrin kuin SOS Kainuu –hankkeen 
aikana. Hanke sekä nivoi verkoston yhteen että järjesti mahdollisuuksia työstää sosiaalisen 
kuntoutuksen asioista kainuulaista mallia. Osaamisen kehittäminen on ollut pohjana verkostojen 
koollekutsumisessa ja hankkeen järjestämissä koulutuksissa. Myös koulutukselliset toimenpiteet on 
hankkeessa toteutettu yhteiskehittämisen periaatteella ja koulutukset ovat nivoutuneet sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittämiseen käytännössä Kainuun soten alueella.  
 
Hanke järjesti muutostyön koulutuksen (kouluttajana Tuen Pilarit Oy), kaksi opintokäyntiä Kuopioon, 
opintokäynnit Forssaan ja Vantaalle sekä Vaikuttavaa sosiaalista kuntoutusta –
koulutuskokonaisuuden sosiaalisen kuntoutuksen toimijoille: työntekijöille ja esimiehille julkisella sekä 
3. sektorilla. Sosiaalisen kuntoutuksen koulutuskokonaisuuden osat olivat: sosiaalisen kuntoutuksen 
työorientaatio, omatyöntekijyys ja prosessimainen työskentely sosiaalisessa kuntoutuksessa, 
verkostotyön osaaminen, arki sujuvaksi- miten tuen asiakasta asumisessa ja arjen sujuvuudessa, 
ryhmätoiminnasta osallisuutta ja sosiaalista toimintakykyä, vaikuttavuuden arviointi osana sosiaalista 
kuntoutusta ja sosiaalisen kuntoutuksen jatkopolut. Teemat perustuivat aiemmin Kainuun sotessa 
tehdyssä selvitystyössä esiin tulleisiin kehittämistarpeisiin. Sosiaalisen kuntoutuksen 
koulutusohjelmassa kouluttajana toimi Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) ja jokaisessa osiossa 
jaettiin myös hyviä käytäntöjä Kainuusta. Koulutuskokonaisuuden teemat muodostuivat Kainuun 
sotessa tehdyn sosiaalisen kuntoutuksen selvityksen pohjalta ja osiot suunniteltiin yhdessä DIAK:n 
kanssa. Koulutusohjelma toteutui vuosina 2017 ja 2018 koostuen lähipäivistä ja välitehtävistä.  
 

 
4.1. Osaamisen kehittämiseen liittyneitä tilaisuuksia 
 
SOS Kainuu –hanke on koonnut palautetta järjestämistään opintokäynneistä ja koulutuksista. 
Muutostyön koulutukseen osallistuneista osa näki tärkeänä, että opittua voisi kerrata, jatkaa ja 
syventää (esim. tunne-elämän kehittymisestä). Puheeksiottamisesta toivottiin jatkoon päin koulutusta. 
Palautteissa korostui se, että Muutostyön Pilarit koettiin asiakastyöhön sopivaksi menetelmäksi ja 
hyödylliseksi asiakkaan tilanteen kartoittamisessa ja hänen osallistumisensa tukemisessa.  
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Muutostyön koulutuksen palautteissa todetaan esimerkiksi:  
”Lisää näitä koulutuksia, jotka pureutuu suoraan asiakastyön kehittämiseen, josta 
konkreettisia työkaluja”, ”Oppinut jotain uutta, muista tuoda käytäntöön”, ”Työmenetelmä 
asiakastyöhön” ”Hyviä, konkreettisia työkaluja omaan työhön”, ”Uusi väline asiakastyön 
tueksi”, ”Hyvä ”materiaalipaketti”, ”Opin uusia näkökulmia ja työskentelytapoja”, 
”Työmenetelmiä ja uusia näkökulmia”, ”Uusia näkökulmia tilanteen kartoitukseen”, ”Paljon 
uusia menetelmiä, joita on helppo soveltaa, kokonaisvaltainen työskentely”, ”Asiakkaan 
kohtaaminen kokonaisvaltaisesti korostui hyvin”, ”Asiakkaan tilanteen tarkastelu eri 
näkökulmasta ja syvällisemmin”, ”Konkreettiset työvälineet asiakastyöhön, laaja-alainen 
kartoitus erityisesti asiakkaan elämästä/näkökulmasta käsin”, ”Jäsensi hyvin hyvinvoinnin 
kokonaisuuden, että vain yhtä osa-aluetta hankala hoitaa vaan kokonaisuus huomioitava”, 
”Menetelmä Tuen Pilarit tuli konkreettisesti tutuksi. Tätä menetelmää on mahdollista 
hyödyntää päivittäisessä asiakastyössä”, ” Sai konkreettisia neuvoja/vinkkejä”, ”Asiakkaan 
tilanne on työvälineiden avulla helppo kartoittaa, motivointi helpottuu”, ”Havainnollistaa 
asiakkaalle elämän eri osa-alueiden merkityksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin”, ”Saadaan 
asiakas osallistettua kun hänen äänensä tulee kuuluviin”, ”Menetelmä antaa välineitä, miten 
kysyä asiakkaalta vaikeita asioita ja saada asiakasta pohtimaan eri osa-alueiden välisiä 
suhteita”, ”Asiakas saa toteuttaa omat tarpeet, saa tuen niiden käyttöön”, ”Asiakas saa ne 
palvelut/tuet mitä tarvitsee”, ”Yhteistyön tärkeys ja kehittäminen eri tekijöiden kanssa”, 
”Voidaan menetelmän avulla tehdä asiakkaan elämäntilanne näkyväksi, ”Saadaan 
asiakkaiden tilanteista kattavampaa tietoa->ohjaus asiakkaalle sopivaan paikkaan 
(velkajärj.,terveydenhuolto yms.)”, ”Välineen käytössä saatujen tietojen perusteella voidaan 
mm.suunnitella palveluja”, ”Kun saadaan asiakas näkökulma paremmin esiin, saadaan 
tuloksia ja asiakas tulee autetuksi oikea aikaisesti”, ”Tunnistaminen tärkeää, jotta asiakas 
ohjautuu jatkossa oikeaan palveluun”, ” Laaja-alainen näkökulma ihmisenä olemisen 
kokonaisuuteen, osa-alueiden vaikutus toisiinsa”,” Taloudellisesti kannattavaa saada ihmiset 
aktivoitumaan.” 

 
Muutostyön Pilarit koettiin välineeksi, joka edistää myös verkostojen toimintaa. Tätä kuvaavat mm. 
seuraavat paualutteet:  

”Saadaan esille tuen tarpeet, joihin asiakas tarvitsee palveluja ja apua->monialainen 
yhteistyö”, ” Voisiko teemat jakaa eri työntekijöiden käsiteltäviksi?”, ”Tämä voitaisiin ottaa 
yhtenäiseksi työtavaksi”, ” Yhteneväisyyttä toimintatapoihin.” 

 
Sosiaalisen kuntoutuksen koulutusohjelma ajoittui vuosille 2017 ja 2018. Se koostui aiemmin 
kuvatuista osa-alueista ja osa koulutukseen osallistuvista oli mukana koko kokonaisuudessa ja osa 
tietyissä teemoissa. Koulutuskokonaisuudesta koottiin kokonaisvaltaiset väli- ja loppupalautteet sekä 
palautetta eri osioista. Myönteisestä palautteesta esimerkkejä ovat:  

”Hyvin toiminut”, ”Mielenkiintoista asiaa”, ”Tiivis käytäntöön kytkeminen on hyvä asia”, ”Saa 
tietoa eri toimijoista Kainuun alueella”, ”Käytännön esimerkit olleet hyviä”, ”Koulutus on ollut 
monipuolista ja olen saanut uusia työkaluja käyttöön”, ”Palvellut Kainuun sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittämistä”, ”Hyvää ja tärkeää asiaa. Olemme tehneet tehtävätkin ahkerasti 
”, “Yllättävän vaativa koulutus tehtävien puolesta, mutta sen ymmärtää, jotta näistä on sitten 
enemmän itsellekin hyötyä”, ”Yhteistyö!”, ”Monipuolinen”, ”Hyvä”, ”Mielenkiintoinen”, ”Omaa 
työtä tukevaa”, ”Käytännönläheinen”, ”Erittäin tarpeellinen opintokokonaisuus”, ”Koulutus on 
ollut erittäin hyvä ja tarpeellinen”, ”Ammatillisesti tärkeä ja ajankohtainen aihe”, ”Aihetta on 
käsitelty laajasti ja varsin kattavasti”, “Pitkäkestoinen säännöllinen koulutus”, ”Mielenkiintoinen 
kokonaisuus”, ”Yleisesti järjestelyt toimivat pääsääntöisesti hyvin”, ”Käytännön tekeminen ja 
teoreettinen perusta hyvin yhdistetty jokaisessa koulutuspäivässä!”, ”Syvällinen pureutuminen 
sos.kuntoutuksen kenttään”. 

 
DIAK:ssa koulutusohjelmasta vastanneesta ja sitä SOS Kainuu –hankkeen kanssa koordinoineesta 
lehtori Ari Niemisestä, muista kouluttajista, koulutuspäivien toteuttajista sekä sosiaalisen kuntoutuksen 
verkostosta tuli myönteistä palautetta. Esimerkkejä palautteesta olivat:  

”Kouluttaja Ari Nieminen on ollut innostava ja haastava, hyvä Ari!”, ”Kaisa Karhu-Härköselle 
suuri kiitos, kun kutsuu kaikki toimijat yhteen”, ”Asiakaspuheenvuorot ja käytännön esimerkit 
olleet plussaa”, ”Mieleen on jäänyt Anne Määtän puheenvuoro, se oli hyvä”, ”Kainuun 
toimijoita ollut mukavasti esittelemässä toimintojaan”, ”A-Nieminen on tuonut esille/ alustanut 
päivien ohjelmat hyvin. Pidän uudesta tulokulmasta ja vanhojen asenteiden/ tapojen 
kyseenalaistamisesta ja kysymysten asettelusta ko.asioihin”, ”Hyvin on mennyt ja mielestäni 
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koulutus on lisännyt tietoisuutta muista toimijoista ja tuonut ideaa omaan työhön”, ”Saanut 
laaja-alaista tietoa eri toimijoista Kainuussa, uusia tuttuja ja sitä, mitä ihmisten auttamiseksi 
tehdään”,”Asiantuntevat kouluttajat DIAK:lta”,”Paljon tietoa sos.kuntoutuksesta. Hyvä oppia 
tuntemaan verkosto”, ”Verkostojen yhteen saaminen kaikille tahoille. Palvelut kaikkien 
saataville, asiakkaille yhteistyö kumppaneille”, “Eri yhteistyötahot mukana”, ”Keijo Piiraisen 
asiantuntijuutta on ollut kiinnostava kuulla”, ”Kovasti erilaisia ja mielenkiintoisia asioita SOS 
Kainuun hankkeen osalta. Myös muut hankkeet oli mukava kuulla”, ”Paljon paikallisten 
hankkeiden esittelyjä ja tutustumista!”,”Asiantunteva kouluttajataho”, ”Kaikki. Olen ollut 
tyytyväinen”, ”Tekninen toteutus ja aineistojen jakaminen”, ”Hyvät luennoitsijat”,”Puheenvuorot 
ja puheet. Eri toimijoiden läsnäolo sekä näkökanta omasta työstään” 

 
Kehitettävissä asioissa tuli esiin se, että päivät olivat tiiviitä ja aikataulut koettiin välillä liian tiukoiksi. 
Sähköisenä opppimisympäristönä käytetystä Moodleroomsista tuli palautetta, että sinne kirjautuminen 
ja tehtävien vieminen koettiin hankalana (vaihtoehtona oli lähettää tehtävät sähköpostitse). Osa näki, 
että oli itse tehnyt tehtäviä lasikasti lähipäivien välillä ja joku pohti, että tavoittaako sosiaalinen 
kuntoutus sellaisia asiakkaita, jotka eivät osaa hakea palveluja tai eivät niitä saa. Jossain palautteessa 
olisi toivottu teoriaopetusta vielä lisää ja esille tuli, että verkostoitumisessa eri toimijoiden välillä on 
vielä parannettavaa. Lähipäiviä olisi toivottu lisää ja eri toimijoiden roolia olisi haluttu vielä selkeämmin 
esille.  
 
Sosiaalisen kuntoutuksen koulutusohjelmaa toivottiin hyödynnettävän tulevaisuuteen päin siten, että 
sille olisi jatkoa ja verkostoituminen jatkuisi. Jatkumona nähtiin yhteistyön tekeminen ja tiedon 
lanseeraaminen työyhteisöihin. Esille tuli eri koulutusalueiden syventäminen ja se, että sosiaalisen 
kuntoutuksen asioissa olisi työryhmä, joka ylläpitää ja kehittää toimintaa eteenpäin ja ryhmässä 
olisivat asian ympärillä olevat ydintoimijat. Eri toimijoiden välille toivottiin myös jatkoon päin yhteistyötä 
ja kokemuksien sekä toimintamallien tiedonvaihtoa, joista on eniten hyötyä asiakkaan kannalta.  
 
Hanke on järjestänyt myös opintokäyntejä. Kuopiossa käytiin tutustumassa sosiaaliseen 
kuntoutukseen keväällä 2017. SOS Kainuu –hanke järjesti käynnin yhdessä Kuopion kaupungin OSSI-
hankkeen kanssa. Opintokäynnin herättämät sosiaalisen kuntoutuksen verkoston ajatukset ovat 
liitteenä. SOS Kainuu –hanke oli mukana järjestämässä myös Kuhmon Lähiötuvan Kuopion 
opintokäyntiä asukastupatoimintaan liittyen vuonna 2017 ja opintokäyntejä on järjestetty myös 
Kainuun sisällä eri tahoille osana osaamisen kehittämistä. Lisäksi SOS Kainuu –hanke on tehnyt 
vertailevan oppimisen käynnit Forssaan ja Vantaalle siellä toimineisiin sosiaalisen kuntoutuksen 
hankkeisiin ja oppeja on tuotu kaikilta opintokäynneiltä Kainuuseen. Kainuussa sosiaalista kuntoutusta 
on kehitetty maakunnallisesti, mikä on ainutlaatuista.  
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4. Sosiaalisen kuntoutuksen 
maakunnallinen koordinaatio 

 
SOS Kainuu –hankkeen aikana on selkeästi tullut esiin se, että sosiaalisen kuntoutuksen asioissa ja 
kehittämisessä tarvitaan maakunnallista koordinaatiota. Hanke on toiminta-aikanaan ollut sosiaalista 
kuntoutusta koordinoiva taho. Koordinaatiosta vastaavat hankkeen päätyttyä Kainuun soten 
aikuissosiaalipalvelut. SOS Kainuu –hankkeessa on saatu kokonaiskuva sosiaalisen kuntoutuksen 
asioista Kainuun soten alueella ja viety kokonaisuutta verkoston kanssa eteenpäin. Seuraavaan 
taulukkoon koottu tiivistetysti haasteet, ratkaisut ja hyvät käytännöt sekä niiden tulokset ja vaikutukset 
asiakkaiden, palvelujen ja päätöksenteon kannalta.  
  
 

5.1. Sosiaalisen kuntoutuksen asiat asiakkaiden, palvelujen ja päätöksenteon kannalta 
 
Yhteensovittava johtaminen kokoaa asiakkaiden, palvelujen ja päätöksenteon kokonaisuudeksi. 
Tällöin ihmiset saavat oikeaan aikaan heille sopivat ja yhteensovitetut palvelut, asiakasprosessit ovat 
sujuvia ja palvelujärjestelmä toimii jouhevasti ja eri tahojen osaamisen hyödyntäen ja palveluihin on 
olemassa riittävät ja yhteen toimivat resurssit (sisältäen sekä perusorganisaatioiden itse tuottamat 
palvelut että muiden palvelujen tuottajien tuottamat palvelut). Kokonaisuus palvelee sosiaalisesti ja 
kokonaistaloudellisesti kestävää Kainuuta. Kainuulaisten osallisuus vahvistuu ja monia kustannuksia 
voidaan ennaltaehkäistä tai hallita aiempaa paremmin. Inhimillinen, laadullinen ja taloudellinen 
merkitys limittyvät.  
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Seuraavassa taulukossa on avattu sitä, miksi sosiaalisen kuntoutuksen maakunnallista koordinaatiota 
tarvitaan. Tarkemmat hankkeessa tehdyt Lean canvas –mallit sosiaalisen kuntoutuksen 
maakunnallisesta koordinaatiosta, jalkautuvasta verkostomaisesta asiakastyöstä ja Olohuoneista/ 
kohtaamispaikoista ovat liitteinä.      
 
 
 

 
5.2. Sosiaalisen kuntoutuksen maakunnallinen koordinaatio 
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5. Sosiaalisen kuntoutuksen 
rakenne ja prosessi 

 
Sosiaalisen kuntoutuksen rakennetta ja prosessia on kehitetty yhdessä Kainuun soten 
aikuissosiaalipalvelujen sekä muun verkoston (muiden sotepalvelujen, kuntatoimijoiden, yhdistysten, 
järjestöjen, seurakuntien, TE-toimiston ja Monialaisten työllistymistä edistävien palvelujen) kanssa 
tiiviissä yhteistyössä koko hankkeen ajan.  Kehittämistyössä on pyritty siihen, että palveluketjut ja 
toimintamallit ovat toimivia, sosiaalisen kuntoutuksen asiakasprosessi on selkeä ja määritelty, 
asiakkaat saavat palvelut oikeaan aikaan ja yhteen nivotusti sekä siihen, että työntekijöiden roolit ovat 
selkeät. Hankkeessa on lisäksi kiinnitetty huomiota palvelujen rakenteeseen ja resursointiin. Alla on 
kaaviot sosiaalisen kuntoutuksen rakenteesta sekä sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan 
työtoiminnan prosessista. 

 

SOS Kainuu –hankkeen aikana on selkiytetty sosiaalisen kuntoutuksen rakenne perusorganisaatiossa 
eli aikuissosiaalipalveluissa jatkoon päin. Siitä käytiin läpi eri vaihtoehtoja ja yllä esitetyssä kaaviossa 
on kuvattu rakenne, johon päädyttiin. Hankkeen aikana on pilotoitu sosiaalisen kuntoutuksen 
prosessia, johon nivoutuvat sekä aikuissosiaalipalvelujen että muiden tahojen toimijat ja palvelut. 
Sosiaalisessa kuntoutuksessa ei ole Kainuun soten aikuissosiaalipalveluissa aiemmin toteutettu 
Kainuun alueella ostopalveluna hankittavia palveluja. Niitä on kokeiltu hankkeen aikana ja 
kehittämistyö on huomioitu aikuissosiaalipalvelujen budjetissa vuodelle 2019 sisältäen määrärahan 
ostopalveluna hankittaviin sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin.  
 
Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan prosessissa aikuissosiaalityön omatyöntekijä 
vastaa asiakkaan pitkän jänteen prosessista ja tiedonkulusta. Omatyöntekijä kokoaa tarvittavat 
verkostot ja palvelut yhteen asiakkaan palvelutarpeiden ja hänen kanssaan tehdyn suunnitelman 
perusteella. Prosessia sekä eri toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia avataan seuraavassa kuviossa 
tarkemmin.  

6.1. Sosiaalisen kuntoutuksen rakenne 
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6.2. Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan prosessi 
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6. Olohuoneet / kohtaamispaikat 
 
Olohuonetoimintaan sisältyy vahvasti kumppanuus. Yhteistyötä tehdään asiakkaiden ja kuntalaisten 
parhaaksi yhdessä. Olohuoneet ovat matan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Matalan kynnyksen 
toiminnan kehittäminen nousi esille v. 2016 sosiaalisen kuntoutuksen selvityksessä ja sille nähtiin 
tarve. Matalan kynnyksen toiminnan kautta tavoitteena on sekä tavoittaa ihmisiä, jotka voivat hyötyä 
palveluista ja mahdollisuuksista että tarjota ihmisille monipuolisesti vaihtoehtoja, jotka ovat helposti 
saavutettavissa ja lähellä ihmisiä. Tavoitteena on myös tehdä palveluohjausta eteenpäin ja luoda 
kohtaamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Olohuoneet mahdollistavat yhteistyön ja 
kumppanuuden toiminnan sekä toimintamallien kehittämisessä. Olohuoneisiin liittyvät yhteisöllisyys ja 
yhteiskehittäminen sekä osallisuuden kehittäminen. Hankkeen aikana pilotoitiin olohuonetoimintaa eri 
paikkakuntien verkostojen kanssa. 
 
Suomussalmelle perustettiin Peräkammari sekä Vuokkiin Olohuone yhdessä SOS Kainuu- ja 
Suomussalmen kunnan Kujelma –hankkeen, Vuokin kyläyhdistyksen, Ylä-Kainuun A-killan, 
Suomussalmen kunnan ja Kiantaopiston kanssa. Ylä-Kainuussa toimintaa on suunnitellut ja arvioinut 
laajempi säännöllisesti kokoontunut työryhmä.  Olohuonetoiminnan aikana solmittiin 
hyvinvointisopimus Suomussalmen kunnan, Kainuun soten, Ylä-Kainuun A-killan sekä Vuokin 
kyläyhdistyksen välille. 
 
Kuhmossa Lähiötupa oli aloittanut toimintansa monen vuoden kiinniolon jälkeen ja matalan kynnyksen 
toiminnan kehittämisessä oli mielekästä tukea Lähiötuvan toiminnan juurtumista. Lähiötuvan 
toiminnassa olennaisia tahoja ovat opintojensa kautta kehittäjänä ollut Anne Tuikka, Kuhmon Terva-
Asunnot ja asumisneuvoja, Kuhmon Työvire, Kuhmon kaupunki, Kainuun soten Kuhmon 
aikuissosiaalityö, Kuhmon evl. seurakunta, Kuhmon Mielenterveysseura sekä SOS Kainuu-hanke. 
Hankkeen aikana Lähiötuvan yhteydessä toimivaksi perustettiin Kuhmon A-kilta ja se on toiminut 
aktiivisesti ja monipuolisesti. Lähiötuvalla on monimuotoista toimintaa ja SOS Kainuu –hanke on 
ohjannut naisten Korkkarit Kattoon –ryhmää, A-kiltaa sekä kehittäjäryhmää. 
 
Sotkamon Olohuonetta ideoitiin keväällä 2017 monitoimijaisella verkostolla työpajoissa. Toiminta alkoi 
kesällä 2017 ja Olohuoneen avajaisia vietettiin 8.9.2017. Olohuone toimii Sotkamon 4H -yhdistyksen 
kanssa samassa tilassa ja Olohuone on monen tahon yhteistä toimintaa. Kukin taho tuo 
Olohuonetoimintaan osaamisensa ja osuutensa. Sotkamon 4H -yhdistys koordinoi toimintaa. 
Olohuoneessa on palveluneuvontaa ja ohjausta, avointa toimintaa, ryhmien kokoontumisia ja 
kohtaamisia. Kerran kuukaudessa pidetään Olohuone-Repliikki eli yhteisökokous. Olohuoneessa 
toimii hävikkiruuanjakelu. Olohuonetoimintaa on myös verkostomaisesti muualla, kuten Väliasemalla 
ja Hyvän Mielen kulmassa. Mukana on julkisia (mm. Kainuun soten kuntouttava työtoiminta, SOS 
Kainuu -hanke, aikuissosiaalityö, mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito, Sotkamon kunnan 
Väliasema- ja Tolokusti Sotkamossa -hankkeet, etsivät nuorisotyö ja työllisyystoimijat), järjestö- (mm. 
Sotkamon 4H -yhdistys, Sotkamon Mielenterveyden tuki ry, Sotkamon A-kilta) ja seurakuntatoimijoita 
(Sotkamon helluntaiseurakunta ja Sotkamon evankelis-luterilainen seurakunta). Sotkamon 
Olohuoneen yhteydessä on toiminut nuorten aikuisten naisten suljettuna pienryhmänä Hyvä Päivä – 
ryhmä hankkeen ja Sotkamon kunnan Väliaseman yhdessä ohjaamana. 
 
SOS Kainuu –hanke ja Spartak Kajaani ry:n SoWhat –hanke ovat ohjanneet yhdesssä Hyvä Päivä –
Selvä Päivä –ryhmää. Se starttasi em. hankkeiden, Kajaanin evl.seurakunnan Naksu-hankkeen, 
Kajaanin Päiväkeskuksen ja Kainuun soten Kajaanin aikuissosiaalityön yhteisen ideoinnin jälkeen. 
Ryhmän tavoitteena oli tukea ja motivoida ihmisiä päihdekuntoutumisen polulla eteenpäin. Hyvä 
Päivä- on Syöpäsäätiön kehittämä ryhmämalli. Sitä on pilotoitu SOS Kainuu –hankkeen toiminnankin 
kautta sen jälkeen, kun osa hankehenkilöstöstä osallistui Kajaanin Ohjaamo Nupan organisoimaan 
ryhmämallin käyttöön ja perehdyttämiseen oikeuttavaan koulutukseen.  
 
Seuraava kuvio esittelee Olohuone- ja kohtaamispaikkatoimintaa asiakkaiden, palvelujen ja 
päätöksenteon kannalta.  
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7.1. Kohtaamispaikat, olohuoneet 
  



16 
 

7. Sosiaalisen kuntoutuksen 
jalkautuva, verkostomainen 
asiakastyö 

 
Sosiaalisen kuntoutuksen työssä on tärkeää, että asiakkaalle tarjotut palvelut räätälöidään yksilöllisesti 
asiakkaan omat tavoitteet ja toiveet huomioiden. Sosiaalisen kuntoutuksen työntekijä tekee 
jalkautuvaa työtä eli lähtee asiakkaan mukaan sinne, minne on tarve ja tapaa asiakasta hänen 
arjessaan. Lisäksi jalkaudutaan asiakkaan mukaan etsimään hänelle sopivaa/mielenkiintoista 
sosiaalisen kuntoutuksen toimintapaikkaa, tekemistä sekä palveluja. Sosiaalisen kuntoutuksen työssä 
on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan verkoston kanssa ja siirtää asiakkuus riittävästi aikaa 
käyttäen taholta toiselle ”saattaen vaihtaen”-työotteella. Alla olevassa kuviossa esitetään jalkautuvan, 
verkostomaisen sosiaalisen kuntoutuksen työ – mallia.  
 

 
8.1. Jalkautuva ja verkostomainen sosiaalisen kuntoutuksen työ 
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8. Asiakkaiden palaute 
sosiaalisesta kuntoutuksesta 

 
SOS –Kainuu –hankeen asiakkailta kerättiin kirjallista asiakaspalautetta kahdesti hankkeen aikana, 
ensimmäisen kerran hankkeen ollessa noin puolessa välissä toteutusta ja toisen kerran hankkeen 
loppupuolella. Asiakaspalaute on ollut positiivista ja toiminnan on yleisesti koettu olevan hyvää, 
eteenpäin vievää sekä voimaannuttavaa. Ensimmäisessä asiakaspalautekyselyssä esiin tuli seuraavia 
asioita: 
 

Millaista hyötyä/ apua SOS Kainuu -hankkeesta on ollut sinulle? 

-Säännöllinen lähteminen (rytmiä arkeen), sosiaalisia kontakteja, rohkeutta & reippautta 
-Olen saanut tekemistä ja sosiaalista kanssakäymistä 
-En vielä osaa sanoa 
-Aktivoinut, olen saanut liikuntaa ja pientä lisärahaa 
-Päivärytmi pysyy tasaisena ja olen ollut hankepäivien jälkeen virkeämpi ja jaksan paremmin 
-On hyvä, auttaa 
-Olen saanut uutta sisältöä arkeen ja aktivoitua itseäni 
-Sosiaalista kanssakäymistä 
-Olen lähtenyt ulos asunnostani ja tutustunut uusiin ihmisiin 
-Viikottain lähtenyt pois kotoa, toimintapäivinä rutiinia 
-Ryhmätapaamisia, näkee muitakin ihmisiä 
-Henkireikä 
-Toimintaa 
-Uutta tietoa 
-Voi tavata ihmisiä 
-Lisää toimintaa on ollut, hyvä se asia!! 
-Sen kautta tulee uutta työelämään 
-Järjestyi työkokeilupaikka 
-Elämä on virkistynyt 
-Sos.taitojen vahvistuminen 
-Itsenäistymiseen iso tuki 
-Uusia tuttavia 
-Olen päässyt liikkeelle ryhmiin ja saanut kannustusta elämässä eteenpäin 
-Saanut tukea 
-Toimintaa päiviin 
-Hyvä Päivä –ryhmään osallistuminen ja omien ryhmätilanteisiin liittyvien pelkojen lieventyminen 
- Uskallusta puhua asioista koulutuksissa 
-Esiintymisvahvuutta 
-Saanut apua rytmiin 
-Työnhaku ja työkokeiluasiat selvinnyt 
-En osaa vielä vastata, koska olen ollut niin vähän aikaa mukana 
-Löytänyt muuta tekemistä kuin kotona istumista 
 

Miten palvelut ovat mielestäsi toimineet yhteen?  

-Hyvä yhteistyö, tieto on kulkenut osapuolten välillä 
-Ihan hyvin x 2 vastausta 
-Hyvin x 14 vastausta 
-Tarpeeksi hyvin 
-On hyvä kaiki on paras 
-Toimivat hyvin 
-Asioista informoidaan hyvin ja eri asianosaiset ovat tietoisia toisten asioista 
-Hyvin? 
-Ok 
-Hyvin, työpaikka löytyi saman tien 
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-OK+ 
-Tarpeeksi hyvin 
-Kiitettävästi 
-En osaa vastata 

 

Kenelle suosittelisit hanketta ja sosiaalista kuntoutusta?  

-Ihmiselle, jolla on vaikeuksia esim. sosiaalisissa tilanteissa. tai jos on ollut pitkään kotona tms. 
”tekemättä mitään” 
-Sellaisille, jotka eivät vielä valmiita kuntouttavaan työhön 
-Kaikille kuntoutujille, joilla on talous tiukalla 
-Ihmisille, joilla ei ole esim. sosiaalista verkostoa ja joilla on vaikea työllistyä tai mennä 
opiskelemaan 
-Meille samassa tilanteessa oleville 
-Kaikille sitä tarvitseville 
-Kaikille, joilla on vaikeuksia arjessa jaksamisessa ja esim.ihmissuhteissa 
-Syrjäytyneille 
-Syrjäytyneille nuorille aikuisille 
-Ihmisille, joilla on samantapainen elämäntilanne; ei ole töissä/koulussa, ei tiedä mitä haluaisi 
tehdä, raskasta lähteä yksin toimimaan 
-Yksinäisille, syrjäytyneille naisille 
-Yksinäisille x 2 vastausta 
-Syrjäytyneille x 2 vastausta 
-Pitkäaikaistyöttömille 
-Kaikille, jotka vain sitä tarvitsevat 
-Kaikille työharjoittelusta kiinnostuneille 
-En osaa sanoa 
-Syrjäytymisvaarassa oleville 
-Rohkaisua omaan itsenäiseen elämään & konkreettista kannustusta tarvitseville 
-Syrjäytymisvaarassa oleville yksinäisille ihmisille hanke on omiaan 
-Myös mielenterveys ja päihdekuntoutujat hyötyvät varmasti hankkeesta 
-Kaikille, jotka haluaa päästä eteenpäin ja saa muuta ajateltavaa 
-Niille, kenellä ei ole selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia 
-Ketkä tarvitsevat tukea työllistymiseen/ koulutusasioihin 
-Kaikille, joille elämäntilanteeseen tämä sopii 
-Työelämään palautuminen, ei kotiin eristäytymistä 
-Jotka tarvitsevat apua elämänrytmin palauttamiseen 
-Ihmiselle, joka on pitkäaikaistyötön ja on uhka syrjäytyä 
-Kaikille, joilla on tarvetta niille 
 

Millaista palautetta haluat antaa hankkeelle, ruusut ja risut  

-Tämä on tosi hyvä ja tarpeellinen juttu. KIITOS TEILLE 
-Olen kiitollinen tästä. Olisin jäänyt kotia paniikkihäiriän/ahdistuksen takia 
-Kiitos vaivattomuudesta, on oltu asiallisia minua kohtaan 
-Itselleni tämä on toiminut muuten, mutta ryhmäkoko on liian suuri 
-pelkästään ruuruja! Jatkakaa samaan malliin! 
-Ruusuja 
-Minusta toiminta on toiminut hyvin. Kokoontumispaikkoja ja erilaisia ryhmiä lisää 
-Kiitokset ohjaajille, tähän hankkeeseen lähteminen oli lopussaan ihan hyvä kokemus 
-Mukava hanke, ihana vaihtoehto kuntouttavalle työtoiminnalle 
-Ruusuja miljoona 
-Suuren kimpun ruusuja 
-Paljon ruusuja 
-Ruusuja 
-Ruusut, löytyi paikka, missä aloittaa työharjoittelu ja missä voi myöhemmin vielä jatkaakkin työn 
merkessä. Ei risuja  
-Kiitos empatiasta ja tuesta   
-Kiitos kun olette kannustaneet. Kiitos kun olette tuoneet ujoja/arkojakin mukaan 
-Ei ole hankkeesta muuta kuin hyvää sanottavaa. Erittäin kannustavaa 
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-Kiitos kaikille! 
-Kiitos mahdollisuudesta osallistua! 
-Kiitos ja sydän 
-Ruusut 
-Kiitos  

 
Alla on otteita hankkeen loppupuolella kerätyistä asiakaspalautteista. Näissä esiin nostetuissa 
palautteissa käyvät hyvin ilmi ihmisten yksilölliset elämäntilanteet ja se, että sosiaalisen kuntoutuksen 
asiakkaiden tuentarpeet ovat moninaisia. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että jokaisen asiakkaan 
kanssa luodaan luottamuksellinen, yksilöllinen perusta ja etsitään juuri hänen kannaltaan sopivia 
mahdollisuuksia.  
 
 

 
9.1. Asiakaspalaute 
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9.2. Asiakaspalaute 

 
 

 
9.3. Asiakaspalaute 
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9.4. Asiakaspalaute 

 

 
9.5. Asiakaspalaute 
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9. Sosiaalisen kuntoutuksen 
asiakkaat ja jatkopolut 

 
Sosiaalisen kuntoutuksen jatkopolut sosiaalisen kuntoutuksen jälkeen mietittiin yhdessä asiakkaan ja 
verkoston kanssa vastaamaan parhaiten asiakkaan tarpeita ja edistymistä. Jatkopolkuina voi olla 
esimerkiksi kuntouttava työtoiminta, opiskelu, eläkeselvittely tai ansiotyö. Hankkeeseen osallistui 
yhteensä 172 asiakasta kuudesta eri kunnasta Kainuun Soten alueella. Hankkeen tavoitemäärä oli 
125 asiakasta eli se ylittyi reilusti. Osallistujia ohjautui hankkeeseen hyvin eri tahoilta. Hankkeeseen 
ohjauksia tekivät mm. aikuissosiaalityö, 3. sektori, omaiset, ihmiset itse, TE-toimisto, TYP ja uusia 
osallistujia tavoitettiin myös Olohuone- ja kohtaamispaikkatoiminnan yhteydessä.  
 
SOS Kainuu –hanke toimi tiiviisti perusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä koko hankeaikansa ja 
hankkeen suunnittelua tehtiin yhteistyötahojen kanssa yhdessä. Tämä on näkynyt siinä, että hanke on 
vastannut olemassaoleviin kehittämistarpeisiin myös asiakastyön osalta. Suuri osa asiakkaista 
osallistui sosiaalisen kuntoutuksen aikana esimerkiksi ryhmä- tai työtoimintaan ja jaksojen pituudet 
vaihtelivat. Alla olevaan taulukkoon on koottu hankkeessa asiakkaina olleet henkilöasiakkaat sekä 
jaksojen sisällöt kunnittain. 
 

 
10.1. Asiakkaiden määrä hankkeessa 

 
Hankkeen asiakkaiden jatkopolkuina ovat olleet muun muassa kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, 
opiskelu, ansiotyö, soten peruspalvelut sekä eläkeselvittely. Osa SOS Kainuu -hankkeen asiakkaista 
on jatkanut sosiaalisessa kuntoutuksessa hankkeen päättymisen jälkeenkin, sillä toimintaa on jatkettu 
Kainuun soten aikuissosiaalityössä. Seuraavassa taulukossa on kirjattu asiakkaiden jatkopolut 
tarkemmin. 
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10.2. Asiakkaiden jatkopolut 

 
SOS Kainuu –hankkeen työ painottui sosiaalisen kuntoutuksen alkuvaiheeseen. Tämä johtui siitä, että 
Kainuun sotessa kuntouttavaa työtoimintaa on jo kehitetty ja se toimii hyvin. Kainuun sotessa 
kuntouttavaa työtoimintaa on kehitetty tavoitteelliseksi, suunnitelmalliseksi ja verkostoituvaksi sekä 
rinnallakulkevaksi palveluksi. Sosiaalisen kuntoutuksen alkuvaiheessa sen sijaan todettiin olevan 
palveluaukkoja ja niihin SOS Kainuu –hankkeessa on haettu vastauksia yhdessä verkoston kanssa.  
 
Hankkeen osallistujien jatkopolut ovat hyvät suhteessa hankkeen painottumiseen sosiaalisen 
kuntoutuksen alkuvaiheen työhön yksilöllisessä asiakastyössä ja polutuksessa. Hankkeen 
osallistujista moni on lähtenyt työhön, opintoihin, työkokeiluun tms. Tämä osoittaa, että yksilöllinen 
intensiivinen työ yhdistettynä siihen, että ihminen itse on sitoutunut asioihin, tuottaa tulosta myös 
jatkumoissa.  
 
Yllä esitetyissä jatkopoluissa ja koonneissa ovat siis mukana henkilöasiakkaat. Lisäksi hankkeessa 
osallistujana ovat olleet tahot, jotka ovat osallistuneet koulutuksiin ym. He eivät ole mukana yllä 
esitetyissä tilastoissa. Hankkeen toimenpiteisiin osallistui yhteensä n. 240 eri henkilöä, sillä n. 70 
henkilöä osallistui osaamisen kehittämiseen liittyneisiin toimenpiteisiin (muutostyön koulutus, 
sosiaalisen kuntoutuksen koulutuskokonaisuus, opintokäynnit). Hankkeen kokonaisosallistujatavoite 
oli 220 eri henkilöä ja toteuma oli 240 eri henkilöä eli myös kokonaisosallistujamäärätavoite ylitettiin 
reilusti.    
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10. Ohjausryhmän ja 
sidosryhmien palaute  

 
Sidosryhmäpalaute kerättiin hankkeeseen osallistuneilta yhteistyötahoilta. Palautteista kävi ilmi, että 
hanke on koettu tarpeelliseksi, yhteistyö on sujunut hyvin. Palautteissa oli myös tärkeitä 
kehittämisajatuksia sosiaalisen kuntoutuksen jatkoa ajatellen. Sidosryhmäkyselyssä kysyttiin mm. sitä, 
millaista yhteistyötä kyselyyn vastaavilla tahoilla on hankkeen kanssa ollut ja miten yhteistyö on 
toiminut. Esimerkkejä vastauksista ovat:  

”Olemme ohjanneet asiakkaitamme SOS Kainuu -hankkeeseen ja yhteistyö on toiminut 
erinomaisesti” 
”Olen osallistunut yhteisiin palavereihin sekä tavannut hankkeen työntekijää mahdollisia 
asiakastilanteita silmälläpitäen. Yhteistyön toimivuudessa ei minkäänlaista moittimista” 
”Hanke on ohjannut meille asiakkaita. Asiakkaiden asioita hoidetaan yhteistyössä” 
”Olen käynyt parissa kokouksessa ja hankkeen työntekijä on käynyt ryhmässämme” 
”Asiakastapauksiiin liittyen ja hyvin on sujunut” 
”Hankkeeseen olen ohjannut TYP:sta sellaisia asiakkaita joiden muut työllistymistä edistävät 
toimenpiteet, kuten kuntouttava työtoiminta, eivät ole ajankohtaisia. Esimerkiksi asiakkaita, 
joilla on elämän- ja arjenhallinnan kanssa työllistymistä estäviä ongelmia tai esimerkiksi 
nuoria, jotka kaipaavat tukea arkeen, elämäntilanteensa ja kykyjen kartoittamiseen, 
tulevaisuuden työ- tai opiskelupaikan määrittämiseen ja etsimiseen sekä hakemiseen” 
”Yhteistyö on toiminut hyvin. Aktiivisen parityöskentelyn resurssit tunnistan TYP:n työntekijänä 
vähäisiksi, mutta tärkeintä on että hankkeen asiakkaat ovat saaneet heitä hyödyttävää 
yksilöohjausta hankkeen projektityöntekijältä” 
”Tarjoamme SOS Kainuu -hankkeelle käyttöön asiakkaalle ja palveluntuottajalle maksuttoman 
digitaalisen palvelujen löytämisen, vertaamisen ja arvioinnin alustan eli Hyvinvoinnin 
palvelutarjottimen. Yhteistyö on toiminut hyvin, joskin nyt on tehty vasta pohjatöitä ja tuloksia 
saavutetaan vasta hieman myöhemmin” 
”Olen ohjannut useita asiakkaitani Kaisa Karhu-Härkösen kanssa työskentelemään ja minulla 
on erittäin positiivinen kuva tästä työskentelystä. Kaisan kanssa olemme olleet yhteistyössä 
virittämässä A-kiltatoimintaa Kuhmoon ja Sotkamoon sekä näiden kiltojen yhteistoimintaa, 
myös Suomussalmen killan kanssa. Kaisan työskentely on ollut erittäin aktiivista ja 
aikaansaavaa. Hän on myös jatkanut Kuhmon Piilolankankaalla Anne Tuikan kanssa 
alkamaamme naisten ryhmän ohjaamista. Yhteistyö on ollut erittäin antoisaa!!” 
”Tein sosionomiopintoihin liittyen (tarkemmin ottaen luovien menetelmien syventävä) 
ryhmäohjausta Kuhmoon lähiötuvalle. Yhteistyö toimi hyvin; minut otettiin opiskelijana erittäin 
hyvin vastaan ja sain toteuttaa omia visioita” 
”Lähinnä Kujelma-hankkeen jatkon suunnittelua yhdessä. Yhteistyö on ollut asiallista, 
ammatillista, tehokasta, hyvin vuorovaikutteista, vahvasti ideoivaa, laajakatseista, tarkkaa, 
tehokasta, nykyaikaista, laajasti sidosryhmät huomioivaa ja sanalla sanoen hyvin toimivaa” 
”Kaisan kanssa tehty yhteistyötä Lähiötuvalla kehittäjäryhmään ja Kuhmon A-kiltaan liittyen 
SOS Kainuu- hankkeessa on ollut, ja on edelleenkin muutamia asiakkaitamme. Yhteistyö on 
sujunut erittäin hyvin. Kiitos siitä” 
”Olen ohjannut asiakkaita sosiaaliseen kuntoutukseen. Minnan kanssa on ollut useita 
asiakastapaamisia ja myös pelkkiä konsultaatiopuheluita. Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin” 
”Olen / Diakonia-ammattikorkeakoulu on ollut toteuttamassa sosiaalisen kuntoutuksen 
koulutuskokonaisuutta Kainuussa” 
”Olemme aloittaneet yhteistyön helmikuussa 2018. Toimii” 
”Kuty asiakkaita olen muutaman ohjannut hankkeen kautta Itte-hankkeeseen 
ryhmätoimintaan. Kutyyn on myös ohjautunut hankkeesta asiakkaita. Yhteistyö sujunut hyvin.” 

 
Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä sidosryhmien 
palautteita olivat mm. seuraavat:  

”Sosiaalinen kuntoutus on alussa ja tärkeä uusi kuntoutusmuoto. Se on yksi apuväline 
kannustaa vaikka tilanteessa, kun matkat ovat esteenä toimintoihin osallistumiseen. Avoimuus 
on hyvä, että sosiaalista kuntoutusta ei ole liian tarkkaan rajattu, vaan se voi olla arjen 
toimintoja ja harrasteita vahvistamassa elämän sisältöjä. Aktiivisesti toimivat systeemit, 
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vaikkapa hankkeet, ovat hyvä lisä perussosiaalityön välineenä jalkautuen myös maaseudulle 
ja liittyen useisiin toimintoihin” 
”Sotkamossa on ainakin toiminut mielestäni oikein hyvin. Kehittämistä kannattaisi porukalla 
asiakkaiden kanssa miettiä. Onko resursseja riittävästi?” 
”Aikaa vaativa paperityö sosiaalisen kuntoutuksen järjestämiseksi on jatkossa keveämpää, 
kun päätöksiä ei tarvitse laatia useampaa kuin kuntouttavassa työtoiminnassa. Nyt se on ollut 
paljon aikaa vievä prosessi. Hyvä että jatkossa projektityöntekijä, joka vastaa sosiaalisen 
kuntoutuksen paikan järjestämisestä, laatii soskun sopimuksen noudattaen kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaajien toimintatapaa. Projektityöntekijä on hankkinut allekirjoitukset 
sopimukseen kaikilta osapuolilta ja toimittanut sopimuksen allekirjoitettuna kaikille osapuolille. 
Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja kantaa kokonaisvastuun sosiaalisen kuntoutuksen 
prosessista, projektityöntekijä käytännön prosessista yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen 
järjestäjän kanssa ja lisäksi projektityöntekijä vastaa hankkeeseen liittyvän ja sosiaalisen 
kuntoutuksen arvioinnin saattamisesta sosiaalipalveluiden työntekijöiden tietoon.Sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelukenttää pitää laajentaa, solmia suhteita järjestäjiin, mainostaa järjestäjille 
ja tehdä enemmän tiedostetuksi potentiaalisten asiakkaiden ja järjestäjien keskuudessa. 
Tässä kaikilla on osansa” 
”Tarvetta sosiaaliselle kuntoutukselle on ja jos resursseja olisi vielä enemmän, varmasti 
asiakkaita tulisi lisää” 
”Palvelujärjestelmä on lapsenkengissä, uusi juttu ja uusi tukilaji Pro Consonassa. Kehitettävää 
kirjaamisessa, lomakkeissa ja sosiaalisen kuntoutuksen paikkojen etsimisessä. Kelaan 
ilmoitan jos asiakas on SOS Kainuu -hankkeessa tai sosiaalisessa kuntoutuksessa 
sopimuksella. Asiakkaan etu on ettei hänen viimesijaista tt-tukea "siivuteta". Tänään viimeksi 
yhteys Kelasta tt-tukikäsittelijältä ja tt-tuen "siivutus" lykkääntyi meneillään olevan (ja 
sopimuksen mukaisesti toteutuvan) sosiaalisen kuntoutuksen vuoksi” 
”Ajatukseni mukaan idea on toimiva, keskityttävä kuitenkin yksilöön, jonka portaat 
kohottautumiseen alkavat matalasta kynnyksestä. Toisena vaiheena kaverin löytäminen 
ryhmästä, ehkä kolmannenkin samaan soluun ja ajatukseen, jotka yhdessä selviäsivät pitkälti 
omillaan, mutta vertaistuen kautta voisivat selvitä eteenpäin ilman ohjausta varsinaisen 
sosiaalityön pariin” 
”Palveluja on jossain määrin, muttei niitä välttämättä osata mieltää sosiaaliseksi 
kuntoutukseksi, esim. Kajaanissa Klubitalo Tönärin toiminta. Tarvittaisiin lisää pysyviä 
rakenteita ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpitävien palveluiden toteutumiseksi heille, 
joille työelämä ei ole enää tai vielä realistinen tavoite” 
”Palvelujärjestelmä on tullut näkyvämmäksi” 
”Sosiaalinen kuntoutus on erittäin hyvä järjestelmä! Asiakkaiden, kumppaneiden ja myös te-
hallinnon puolella tulisi vain tiedostaa toiminta ja saada status siitä mitä se on. Sosiaalisen 
kuntoutuksen toteutus paikkoja ja mahdollisuuksia, voisi myös kartoittaa koonniksi, mikä voisi 
tiedottaa asiakkaille” 
”Mielestäni palveluista toiseen siirtyminen on tapahtunut joustavasti asiakkaan voimavarojen 
ja palvelutarpeiden mukaisesti” 
”Erilaisten toimijoiden kanssa palvelut toimivat eri tavoin. Asiakkaalle tulisi luoda 
mahdollisuuksia osoittaa sosiaalisessa kuntoutuksessa itselle, millaisia resursseja hänellä on 
käytettävissä ja mitä resursseja hänen tarvitsisi lisätä kiinnittyäkseen tiiviimmin 
yhteiskuntaan.Merkittävä kysymys on, kuinka saada asiakas näkemään palvelujensa tarve ja 
kyky hyödyntää hänelle kuuluvia asianmukaisia palveluja. Palvelujen yhteentoimivuudelle ei 
voi olla esteitä, mikäli tavoitteena on saumaton yhteistyö eri palveluntarjoajien välillä ja 
asiakaslähtöisesti” 
”Toimimallani paikkakunnalla, Suomussalmella, palvelut toimivat hyvässä yhteistyössä. 
Perustoiminta menee kulloisenkin lainsäädännön ym. ohjauksen mukaan, mutta tärkeitä ovat 
kehittämishankkeet. Yhteiskunta muuttuu koko ajan ja palveluja on muokattava ajanmukaisiksi 
kohtaamaan ihmisiä elämäntilanteissaan” 
”Sosiaalipalveluiden yhteensovittamisessa on kehitettävää siinä kuin työllisyyspalveluidenkin” 
”Palvelujärjestelmän toimivuutta tulisi kehittää siten, että pääsy näihin statuksiin (mm. 
sairauslomalle) helpottaisi, silloin kun työelämä tai työllistymistä edistävät palvelut eivät ole 
asiakkaan tilanne ja palvelutarve huomioiden mahdollisia/realistista. Ylläpitävästäkin 
sosiaalisesta kuntoutuksesta voi toki myös aina edetä palveluihin, joissa työllistyminen on 
tavoitteena, mikäli se asiakaslähtöisesti on mahdollista. Mutta myös hyvinvoinnin ylläpito voi 
olla hyvä ja asiakaslähtöinen tavoite.  



26 
 

Mallin olisi hyvä olla riittävän yksinkertainen ja kuitenkin joustava. Palvelurakenne ja 
toimijakenttä on pirstaleinen, joten jos suinkin mahdollista, tulee välttää tekemästä siitä 
entistäkin monimutkaisempaa. Mieluummin selkiyttävämpää ja yksinkertaistavaa” 
”Olohuonetoimintaa kehitellä jokaiseen Kainuun kuntaan” 
”Sosiaalisen kuntoutuksen mallin tulisi olla sellainen mikä tavoittaa syrjäseuduilla ja haja-
asutusalueella olevat ihmiset sekä toimipisteet pikkukunnille. Jotta asiakkaalla tasavertainen 
asema saada palvelua asumispaikasta riippumatta” 
”Sosiaalinen kuntoutus on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyssä ja muussa kuntoutumisessa ja 
sen jatkuvuudesta tulee huolehtia. Palvelut tulee yhteen sovittaa lääkinnällisen ja ammatillisen 
kuntoutuksen sekä muiden palvelujen kanssa” 

 
Sidosryhmäkyselyn vastaajat antoivat hankkeelle palautetta, josta esimerkkejä ovat: 

”Hyvä hanke, on tullut tarpeeseen aikakin Kajaanissa :)” 
”Olen toiminut järjestösektorilla aiemmin ja nyt julkiselle siirryttyäni yhteistyö jatkuu. Olen ollut 
erittäin tyytyväinen hankkeen toimintatapoihin sekä siihen arvomaailmaan, joka todentuu 
käytännössä.” 
”Hyvä palaute” 
”Hankkeelle ja ohjaajille ruusuja sekä kiitokset hyvästä työstä Yhteistyö on toiminut hyvin ja 
aikataulut ovat pitäneet tässä koulutus-kehittämisessä: RUUSUJA.” 
”Tärkeä ja tarvittava hanke. ShL:n mukainen sosku yksi aiksun uusi tukilaji 02/2018 lähtien 
Pro Consonassa. Palvelua pitää kehittää alusta lähtien.” 
”Koulutuksesta iso plussa. Minulla ei ole ollut aikaa niin paljon, kuin olisin toivonut, hankkeelle 
ja parityöskentelylle. Asiakastyö edellä työskennellään.” 
”Aina voi toivoa enemmän esimerkiksi kolmikantatapaamisia asiakkaiden kanssa tai 
kotikäyntejä muulloinkin, kuin "akuuteista tarpeista, mutta siihen tarvitaan aikaresursseja” 
”Hyvin tullut tietoa hankkeen toiminnasta” 
”Ruusuja: Hyvä tavoite, realistinen. Ammattitaitoiset työntekijät : )”         
”Jatkakaa hyvää työtä” 
”Kauniit, punaiset ruusut!! Olen jo syynkin aiemmin kertonut.. risuja en keksi.. toivottavasti 
tästä tulee pysyvää toimintaa, sillä sille on selvä paikka, tilaus. Uskon esim., että mm. 
aikuissosiaalityö muuttuu hitaasti, kestäen vielä vuosia, joten tämäntyyppistä 
suunnannäyttäjää tarvitaan vielä pitkään” 
”Positiivinen, voimauttava hanke <3” 
”Hyvä, jos päättäjille ja poliitikoille menisi tuloksia ja kokemustietoa SOS Kainuu-
hankkeestakin. Joskus tieto, kysymykset ja palautteet voivat saada aikaan toimenpiteitä” 
”Hankkeen asiakasmäärät ovat toteutuneet hyvällä tasolla. Monipuolista kehittämistä monella 
eri saralla niin maantieteellisesti kuin sisällöllisestikin” 
”Ruusuja hankkeelle, tiedotus, kolmannen sektorin toimijat huomioitu kiitettävästi! 
Toivottavasti tulee pysyväksi malliksi” 

 
SOS Kainuu –hankkeen ohjausryhmä oli aktiivinen ja keskusteleva sekä linjasi kokouksissa asioita. 
Ohjausryhmälle tehtiin palautekysely ja ohjausryhmän yleispalauteesta on poimintoja seuraavassa: 

”Hanke on kehittänyt sosiaalista kuntoutusta Kainuussa lyhyessä ajassa laajassa verkostossa 
lähellä asiakkaita. Määrälliset tavoitteet on saavutettu hyvin” 
”Hanke tuli tarpeeseen ja osuvuus kohderyhmään oli hyvä. Hanke oli laaja ja jälkikäteen voi 
kysyä, että oliko liiankin laaja” 
”Aina kun projektipäällikkö tekee myös asiakastyötä, on suuri riski, että työtaakka kasvaa liian 
suureksi ja työaika ei riitä työn tekemiseen” 
”Yleisesti voidaan todeta, että hanke sai paljon hyvää aikaan ja sosiaalisen kuntoutuksen 
mallia saatiin kehitettyä ja asiantuntijoita koulutettua” 
”Hanke on ollut aktiivinen, kohdannut paljon kansalaisia” 
”Hyvä kokonaisuus! Ostopalvelupilotin kokeilu jäi vain kovin viime tippaan kilpailutuskuviosta 
johtuen” 
”Ohjausryhmätyöskentely on ollut rakentavaa ja sujuvaa. Ongelmakohteisiin on puututtu ja 
niihin on saatu asiallisia muutosehdotuksia” 
”Aikaansaapa, monipuolinen, innostava” 

 
Hankkeen nähtiin onnistuneen seuraavissa asioissa:  

”Asiakkaita on saatu ohjattua hankkeeseen hyvin. Verkostoyhteistyö etenkin kolmannen 
sektorin kanssa on ollut laajaa” 
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”Asiakas- ja verkostotyö on ollut ammattitaitoista” 
”Verkostotyö. Koulutukset. Yksilöohjaus” 
”Sosiaalisen kuntoutuksen pilotointi ja monipuolinen koulutuskokonaisuus” 
”Tiedotus ja asioiden valmistelu” 
”Yhteistyö ja asiakkaiden tilanteissa tapahtuvan muutoksen kuvaaminen. Raportointi” 
”Uuden luominen” 
”Yhteistyö” 
”Yhteistyö meidän ja SOS Kainuu -hankkeen henkilöstön välillä on onnistunut hyvin, niin 
kenttätyössä kuin hallinnollisellakin puolella” 
”Oletan, että asiakastyö on ollut hyvää, ainakin se on määrällisesti tavoittanut useita. 
Olohuonetoiminnan vakiinnuttaminen osaan kunnista. Osaamisen lisääminen toimijoilla. 
Verkostojen vahvistuminen” 
”Yhteistyöverkostot ovat olleet laajat” 
”Tavoittanut paljon kansalaisia. Luonut uudenlaisia palvelumalleja asiakkaille. Verkostoitunut 
ja verkostoinut toimijoita sosiaalisen kuntoutuksen ympärillä. Lisännyt sosiaalisen 
kuntoutuksen osaamista alueella” 
”Sosiaalisen kuntoutuksen palvelu on muotoiltu ja sosiaalisen kuntoutuksen tarve on osoitettu 
käytännössä” 
”Pääasiassa hyvin. Tarjouspilotti jäi liian niukalle aikataulutukselle” 
”Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen esille nostamisessa ja vaikuttavuuden osoittamisessa” 
”Hyvin, ottaen huomioon lyhyen toiminta-ajan”. 

 
Tulevaisuuteen päin hankkeen hyödyntämiseen liittyen esille tuli seuraavia asioita: 

”Hankkeen asiakkaiden tilanteesta huolehtiminen jatkossa eli asiakkaiden vahvistaminen 
hankkeen päätyttyä. Resursseja on esim. kuntouttavassa työtoiminnassa. Monet tahot 
tarjoavat esim. ryhmätoimintaa. Palveluja ja toimijoita on ainakin Kajaanissa, niitä tulisi osata 
hyödyntää hankkeen päätyttyä.” 
”Hyviä malleja rakennettu, miten juurtuvat operatiiviseen toimintaan. Verkostojen 
ylläpitäminen, miten tapahtuu? Osaamisen ylläpitäminen, miten tapahtuu? Asiakkaille 
suunnattavien sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen arvioiminen ja juurtuminen  esim. 
asiakassetelipalveluiksi” 
”Luulen, että hanke onnistui kehittämään ja juurruttamaan sosiaalisen kuntoutuksen mallia 
soteen” 
”Hankkeessa kehitettyjen hyvien toimintamallien eteenpäin vieminen myös hankkeen jälkeen” 
”Hankkeessa kehitetyt asiat pitää saada käytäntöön. Raha ei saa olla esteenä, koska 
kyseessä on pitkälti ennakoivaa toimintaa” 
”Vaikuttavuustiedon kerääminen. Ostopalvelupilotin kokemukset alkaen tarjouskilpailun 
suunnittelusta hankintaan” 
”Yhteistyöverkostojen hyvä yhteistyö” 
”Uudet toiminnot vaativat vielä ns. lisähanketta että kaikissa saadaan toimintatapa kunnolla 
juurrutettua” 
”Jatkaa hyviä käytäntöjä, jotta esimerkiksi palvelujen osto pieniltäkin toimijoilta mahdollistuisi. 
Juurruttaa toimintatavat perusorganisaatioon” 
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11. Tulevaisuuden 
kehittämissuuntia 

 
SOS Kainuu –hanke on vienyt laajan verkoston kanssa sosiaalista kuntoutusta eteenpäin Kainuussa. 
Hanke on tehnyt työtä sekä palvelujärjestelmän, rakenteiden, toimintamallien, osaamisen kehittämisen 
kuin käytännön asiakastyön tasolla. Hankkeen ja sosiaalisen kuntoutuksen verkoston yhdessä tekemä 
työ on oiva pohja jatkoon päin ja hyviksi havaittuja toimintamalleja ja elementtejä kannattaa 
kokonaisuudessaan jatkaa.  
 
Kainuun sotessa ei ole järjestetty aiemmin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ostopalveluina 
tuotettuina. Ostopalvelut ovat uusi asia niin perusorganisaatiolle, kuin myös palvelujen tuottajille. 
Perusorganisaatio vastaa siitä, että palveluja järjestetään ja palveluja tuottavat tahot siitä, että ne 
tuotetaan ammatillisesti ja sosiaalisen kuntoutuksen kriteerien mukaisesti. Palvelujen järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen toisistaan liittyy vahvasti myös tulossa olevaan maakunta- ja 
soteuudistukseen. Kilpailuttaminen ja palvelujen kuvaaminen ovat aihealueita, joissa tarvitaan 
selkeästi jatkokehittämistä. Sosiaalisen kuntoutuksen toimijakenttä on moninainen. Sosiaalisen 
kuntoutuksen palveluja tuottavat myös yhdistykset ja järjestöt. Niissä haasteeksi on toisaalta 
muodostunut se, että pienillä yhdistyksillä ei ole omaa varainhankintaa sosiaalisen kuntoutuksen 
ammatillisen henkilökunnan palkkaamiseen ja aiemmin perusorganisaatioilla ei puolestaan ole ollut 
ostopalvelu- ja kumppanuussopimuksia sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen hankkimisesta. Yhtälö on 
tarkoittanut sitä, että monet kehitetyt ja hyvät toimintamallit ja palvelut ovat olleet hankkeiden varassa, 
mikä ei ole pitkällä jänteellä kestävä ratkaisu. Hankkeissa voidaan pilotoida ja kehittää asioita, mutta 
ne tulee juurruttaa siten, että jo kehitetyt toimintamallit ja ihmisten tarvitsemat palvelut toimivat 
jatkumona. Erityisesti pienten yhdistystoimijoiden haaste on oppia kuvaamaan palvelunsa siten, että 
voivat tarjota niitä palvelujen järjestämisestä vastaaville tahoille ja osallistua kilpailutuksiin, 
kumppanuussopimuksiin ym.  
 
Perusorganisaatioiden tulee koordinoida ja organisoida palvelujen järjestäminen joko itse tuotettuna 
tai ostopalvelu- ja kumppanuussopimuksiin perustuvana. Kainuun soten aikuissosiaalipalvelujen 
tehtävärakenteen valossa yksi kehittämisen alue voisi tulevaisuuteen päin olla tehtävärakenteen 
rikastaminen erityisasiantuntija-, kehittäjä- ym. tehtävillä. Sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuutta on 
saatu SOS Kainuu –hankkeen aikana yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen verkoston kanssa ja jo 
aiemmin kehitettyjen asioiden pohjalta hyvin eteenpäin, mutta kehittämisen tulee jatkua.  
 
Yksi kehitettävä asia voisi olla kokemusammattilaisten nivominen työpareiksi perusorganisaation 
kanssa. Kokemusammattilaisuus eroaa kokemusasiantuntijasta siinä, että kokemusasiantuntijalla ei 
ole aihealueeseen liittyvää ammatillista koulutusta. Kokemusammattilaisella puolestaan on sekä oma 
kokemus aihealueesta että siihen liittyvä ammatillinen koulutus. Esim. päihdekuntoutumiseen liittyen 
kokemusasiantuntijalla on oma toipumisprosessi jo pitkällä, kun taas kehittäjäasiakkaan 
kuntoutumisprosessi voi olla vielä alkuvaiheessa. Kehittämisessä tulee jatkossakin olla mukana myös 
asiakkaiden ääni. Aiemmin kuvatun kokemusammattilaisen kanssa tehtävää työparityötä olisi hyvä 
pilotoida. Nämä aihealueet ovat olleet esillä myös sosiaalisen kuntoutuksen verkoston kanssa 
käydyssä vuoropuhelussa ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä.  
 
SOS Kainuu –hanke on tuonut yhteisiä työvälineitä sosiaalisen kuntoutuksen verkoston käyttöön ja on 
selkiyttänyt ja jäsentänyt sosiaalista kuntoutusta sekä eri toimijoiden rooleja. Hanke on myös auttanut 
verkostoa löytämään toisensa. Tämän työn jatkuminen on tärkeää tulevaisuudessakin, jotta hyvin 
alkanut sosiaalisen kuntoutuksen rakenteellinen ja toiminnallinen pohja säilyy ja kehittyy. Sosiaalisen 
kuntoutuksen eteenpäin viemisessä olisi sosiaalisen kuntoutuksen koordinoinnin lisäksi hyvä koota 
työryhmä sosiaalisen kuntoutuksen ydintoimijoista työstämään asioita eteenpäin myös jatkossa.   
 
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien asioiden selkiydyttyä tulee sosiaalisen kuntoutuksen asiat 
nivoa tulevaan rakenteeseen jo tehty kehittämistyö huomioiden. SOS Kainuu –hankkeen aikana sote- 
ja maakuntauudistuksen asiat eivät edenneet siten, että niihin olisi suoraan pystytty varman 
ennakkotiedon pohjalta vastaamaan. Ihannetilanne olisi ollut, että sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittäminen olisi voitu viedä suoraan tulevaan rakenteeseen.  
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Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä on otettu iso harppaus eteenpäin ja tehty työ on pohjana 
tulevaisuuteen päin. SOS Kainuu –hankkeessa toivomme ja odotamme, että perusorganisaatiot ja 
sosiaalisen kuntoutuksen kentällä jatkavat eri tahot ottavat tulevaisuuteen päin kopin kehittämisen 
jatkumisesta ja kiitämme kaikkia eri tavoin sosiaalista kuntoutusta kehittämässä olleita lämpimästi 
yhteisten asioiden eteen ponnistelemisesta! 
 
Hankkeen mottona on ollut seuraava kiinalainen sananlasku. Siinä kiteytyvät sosiaaliseen 
kuntoutukseen liittyvät asiat.  
 
”Mene ihmisten luo,  
elä heidän kanssaan,  
opi heiltä, rakasta heitä.  
Ala siitä, mitä he osaavat,  
rakenna sille, mitä heillä on.” 
Kiinalainen sananlasku 
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12. Liitteet 
 

1. Sosiaalisen kuntoutuksen maakunnalliseen koordinaatio, Lean Canvas 
2. Olohuoneet / kohtaamispaikat, Lean Canvas 
3. Jalkautava ja verkostomainen asiakastyö, Lean Canvas 
4. Sosiaalisen kuntoutuksen prosessi 
5. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelulupaukset 
6. Sotkamon ja Ylä-Kainuun Olohuoneiden sekä Kuhmon Korkkarit kattoon –ryhmän 

palautekyselyjen koonti 
7. Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen opintokäynnin palautteet 
8. Linkit sosiaalisen kuntoutuksen esittelyvideoihin 
9. Esite, Sosiaalisen kuntoutuksen sopimus 
10. Esite, Työ- ja ryhmätoimintapaikalle 
11. Esite, Sosiaalisen kuntoutuksen -hanke 
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Liite 1. Sosiaalisen kuntoutuksen maakunnalliseen koordinaatio, Lean Canvas 
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Liite 2. Olohuoneet / kohtaamispaikat, Lean Canvas 
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Liite 3. Jalkautava ja verkostomainen asiakastyö, Lean Canvas 
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Liite 4. Sosiaalisen kuntoutuksen prosessikuvaus 
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Liite 5. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelulupaukset 
 
SOS Kainuu –hankkeen, Kainuun soten Hyvinvoinnin Palvelutarjottimen suunnittelija Esko Pääskylän 
ja sosiaalisen kuntoutuksen verkoston kanssa etätehtävien ja työpajatyöskentelyn avulla työstämät 
● Hyvinvoinnin palvelutarjottimella laadunmittaamisessa käytössä palvelulupausjärjestelmä 
● Palvelun pääluokalle laaditaan palvelulupaukset -> palveluntuottajat rastittavat ne, jotka voivat 
asiakkaalle luvata 
● Asiakkaalle palvelulupaukset näkyvät numeroina (esim. 10/18 tai 15/18) = miten monta 
palvelulupausta palveluntuottaja voi luvata  
● Viimeisenä palvelulupauskohtana avoin kenttä: palveluntarjoajat voivat erottua muista ja kertoa muista 
omista palvelulupauksistaan 
● Palveluryhmiä valmisteltaessa palvelulupauksia voidaan muotoilla. Merkkimäärä rajallinen  
● Sen jälkeen kun palvelut avataan palvelutarjottimella palveluntuottajille, ei muutoksia voi enää tehdä 
(ainakaan ilman monimutkaisia sopimusmuutosmenettelyjä) 
 
1) SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN AMMATILLINEN PERUSOSAAMINEN  
Työntekijöillämme on tehtävänmukainen asiakkaan tuen tarpeisiin ja sosiaaliseen kuntoutukseen 
tarvittava ammatillinen koulutus ja käytännön osaaminen 
2) AMMATILLINEN LISÄOSAAMINEN  
Työntekijöidemme täydennyskoulutukset tuovat lisäarvoa palvelumme asiakkaille. Kannustamme 
työntekijöitämme kehittämään osaamistaan.   
3) PALVELUN TOIMIVUUS  
Noudatamme sovittua suunnitelmaa, tavoitteita ja sisältöä 
4) TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN SEURANTA  
Sitoudumme suunnitelmassa sovittujen mittarien seurantaan siitä, miten asiakkaan tavoitteet etenevät 
5) JATKUVUUS  
Pyrimme järjestämään palvelut siten, että asiakasta palvelevat jo tutuksi tulleet työntekijät ja heillä on 
yhtenäinen kuva tehtävistä 
6) PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS  
Pyrimme tuottamaan palvelut lähipalveluna siten, että asiakas saa palvelut kotikunnassaan 
7) LÄHIPALVELUT 
Tuemme kilpailutuslainsäädännön puitteissa paikallistaloutta suosimalla lähituotantoa ja ostamalla 
lähipalveluja 
8) VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEISIIN 
Olemme varautuneet poikkeustilanteisiin (mm. tapat., sairaskoht., ensis.) mm. työntekijöiden 
koulutuksella. Mahdol. toimitiloissamme on tehty pelastussuunnitelma 
9) SUULLINEN YM. ASIAKASPALAUTE JA MENETTELYTAVAT  
Työntekijöillämme on ohjeet, miten asiakkaan ant. palaute kirjataan ja käsitellään. Saatuamme 
palautetta tiedotamme, mihin toimiin on ryhd. 
10) LAATUSERTIFIKAATTI 
Käytössämme on laatujärjestelmä ja olemme saaneet laatusertifikaatin, johon kuuluu ulkopuolinen 
arviointi 
11) VEROTUS  
Maksamme Kainuussa saaduista voitoista verot Kainuuseen. Ei-voittoa-tuottavat organis. edellyttävät 
tätä samaa ostopalvelutuottajiltaan / alihankkijoiltaan Verontilityslain § 13 mukaisesti 
 12) TYÖEHTOSOPIMUS JA HENKILÖSTÖN KUULEMINEN  
Noudatamme työehtosopimusta. Kuulemme työntekijöitä toimintojen kehittämisessä  
13) ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT  
Seuraamme kaikkien asiakkaidemme tyytyväisyyttä palautekyselyillä   
14) HINNOITTELUN LÄPINÄKYVYYS  
Palveluistamme ei aiheudu yllättäviä lisäkuluja. Perimämme kulut perustuvat sopimukseen, mikäli 
palvelu on maksullista 
15) KESTÄVÄ KEHITYS 
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Pyrimme toiminnassamme ympäristövastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Jätteemme lajitellaan 
asianmukaisesti 
16) AVOIMUUS: JULKINEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
Omavalvontasuunnitelmamme on asiakkaan ja palvelun järjestäjän saatavissa ja se annetaan 
sopimuksen liitteenä 
17) OMAVALVONTASUUNNITELMA INTERNETISSÄ 
Omavalvontasuunnitelmamme on nettisivuillamme ja Hyvinvoinnin palvelutarjottimen palveluntarjoajan 
esittelysivulla kappaleessa ’Laatu ja valvonta’ on linkki siihen 
18) Edellä mainittujen lisäksi lupaamme, että  (kohta, johon kukin palveluntuottaja voi kirjata ylös muut 
omat palvelulupauksensa, joilla kokee erottautuvansa edukseen muista 
palveluntuottajista)__________________. 
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Liite 6. Sotkamon ja Ylä-Kainuun Olohuoneiden sekä Kuhmon Korkkarit kattoon –ryhmän 
palautekyselyjen koonti 
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Kuhmon naisten Korkkarit kattoon –ryhmän palautekoonti 
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Liite 7.  Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen opintokäynnin palautteet 
  
Kainuun sos.kunt.toimijoiden opintokäynti Kuopiooon 
Toteuttaja 
SOS Kainuu –hanke ja OSSI-hanke  
Ajankohta 
ma 22.5.2017 
Opintokäynnin tarkoitus ja tavoitteet ja kuinka käynti vastasi niitä? 

Kainuun ja Kuopion sosiaalisen kuntoutuksen toimijoiden opinto-/tutustumispäivä: kummankin tahon mallit 
esittelyssä ja keskustelussa, mahdollisuus peilata Kainuun sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä Kuopion 
toimijoiden malleja. Kuopiossa sosiaalista kuntoutusta on kehitetty pitkään ja myös ostopalvelumallia on 
pilotoitu sekä sosiaalisen kuntoutuksen että työllisyyspalvelujen tuottamistapana. Kuopion OSSI –hanke ja 
SOS Kainuu –hanke ovat organisoineet päivän ja SOS Kainuu –hanke järjestää kuljetuksen. 
Kuinka opintokäynti vastasi tarkoitustaan ja tavoitteitaan? 
-osa Kainuun puheenvuoroista oli tuttuja. Enemmän aikaa olisi voinut olla Ossi-hankkeesta. 
-vastasi tarkoitustaan ja tavoitteita positiivisesti. En osannut odottaa mitään uutta, mutta sain syvällisempää 
tietoa Sosiaalisen kuntoutuksen keinoista. 
-erittäin hyvä opintokäynti. Asiat kiinnostavia ja ajankohta hyvä. 
-opintokäynti oli hyvä ja valaiseva. 
-hankkeiden esittely tiivistettynä hyvä 
-ok 
-hyviä esimerkkejä, paljon ”sulateltavaa”. Jälkikäteen työstäminen (ajatusten, ideoiden) jatkunee hankkeen 
puitteissa 
-hyvä kokonaisuus ja katsaus Kuopion ”malliin”. Ostopalvelu ja toiminnan organisointi oli lisäarvo. 
-monipuolinen sisältö vastasi odotusta 
-oli mielenkiintoinen päivä 
-hyvin, sain uusia ideoita 
-mahdollisti Kainuun ja Kuopion mallien vertailua sekä kiinnostavia näkökulmia sos.kuntoutuksen 
toteuttamisessa. 
Mitä käynnillä opittiin ja mitä uutta tuli esille? (Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen –näkökulma) 

-ostopalvelut: hyviä kokonaisuuksia, kuulosti ammattitaitoiselta porukalta 
-kaupunkilaisten osallisuuden vahvistamisen toimintamallien kehittämisessä ja toteuttamisessa mukana 
lähes koko kaupungin organisaatio. Vahvasti mukana kaikki tarpeelliset tahot. Palveluseteli sosiaalisen 
kuntoutumisen toimenpiteisiin. Henkilöstön koulutus->tietoisuus osallisuuden vahvistamisesta. 
-suuressa kaupungissa eri volyymit joka suhteessa. 
-henkilöstö osasi hyvin ja selkeästi esitellä toimintaansa. 
-Kuopion kaupunki yhdessä soten kanssa kantaa vastuun siitä, että eri toimijoiden palveluja käytetään. 
-henkilöstöresursseja tarvitaan paljon ja osaamisen vaatimukset ovat kovat. Toisaalta tämä tulee 
mahdollistaa riittävillä ostopalvelumaksuilla. Ilmaiseksi ei voida tuottaa laadukasta palvelua. Rahoitus näille 
palveluille pitää löytyä myös Kainuussa. Kuopiossa ollaan tässä asiassa valovuosia edellä. 
-erilaisten palvelu-/toimintamuotojen yhdistelmä, Ossi-hanke, Asukastupamalli. Eri toimijoihin tutustuminen 
-Kuopion volyymi on toinen kuin Kainuussa. Hyvä organisointimalli, jossa vastuutahot ja toimeksianto 
tuntuvat kaupunginkin taholta selkeiltä. 
-esim. asukastupatoiminta kaupungin hallinnoimana tuntui hienolta ajatukselta. 
-asukastoiminta 
-Kuopion Asukastupatyön mahdollisuudet ja resurssointi, oma budjetointi ja mahdollisuudet versus Kainuu, 
jossa suuri osa toimii määräaikaisilla hankkeilla. 
Miten tietoa voidaan hyödyntää sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kehittämisessä Kainuussa? (Asiakasnäkökulma) 
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-selkeät palvelukokonaisuudet, esim.alkukart 
-hyviä sosiaalisen kuntoutumisen vahvistumisen keinoja, vahva yksilövalmennus, ryhmätoimintaa, Green 
care, luovat menetelmät, yksilövalmennus=voimaannuttaminen, huom! vuorovaikutustaidot laajalla 
skaalalla. 
-pitkät asiakassuhteet jo ennen kuntouttavaa työtoimintaa, erilaisia toimintamuotoja, asiakas keskiössä. 
-se pitäisi hyödyntää ehdottomasti ja jakaa sosiaalisen kuntoutuksen osaaminen toimijoiden kesken. 
-tarvitaan monipuolisia palveluja. Tavallaan palveluiden tarjoajat ovat jo olemassa, mutta sosiaalisen 
kuntoutuksen näkökulmasta pitää tarkastella niitä jatkossa enemmän->palvelutarjotin. 
-yksilöohjauksen ja –valmennuksen merkitys ennen palveluun tuloa ja siirtymävaiheissa. Monimuotoiset 
palvelut+monet toimijat YHTEISTYÖ 
-organisointimalli, vastuutahot->rahoitus, organisointi/hallintomuoto->ostopalvelu palveluiden 
tuotteistaminen ja prosessit. 
-toimintojen pidemmälle vienti verrattuna Kainuuseen eli paljon ideoita joita voidaan mallintaa Kainuuseen. 
Vahva arvomaailma toiminnan pohjalla ehdoton. 
-olohuonetoimintaa 
-palveluseteli->asiakkaan oma valinta->tarjonta laadukasta 
-Ossi-hankkeen ”yksinkertaistetut palikat”=hyvinvoinnin näkökulma, demokraattinen lähtökohta 
Miten opintokäyntiä voidaan hyödyntää Kainuussa palveluprosessien, verkostojen toiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen 
mallin kehittämisessä? (Prosessinäkökulma) 

-Palvelutarjotin, Matalan kynnyksen palvelut 
-verkostotyön vahvistaminen, jopa uudenlaisen toimintatavan kehittäminen->terveydenhuollon palvelut, 
esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut, perusterveydenhuolto vahvasti mukana kun asiakkaalle 
suunnitellaan sos.kuntoutusta ja myös tekevät osansa. Yksilövalmennus. 
-vaikutti siltä, että prosessit ovat (tarvittaessa) nopeita, meillä tökkii. Usein jotain verkostotoimijaa joutuu 
odottamaan asiakkaan kannalta liikaa. 
-hyvä ja tiivis yhteistyö toimijoiden kesken. Yhdessä olemme enemmän. 
-Kuopion mallia pitää pohjana ja jalostaa Kainuun näköiseksi. 
-työnjako, ostopalveluiden hiominen, sen selventäminen, millaisia palveluita oikeasti tarvitaan ja kuka 
mitäkin palvelua pystyy tarjoamaan. 
-sos.kunt.esimerkeissä toistuu sama ”punainen lanka”, käytännön toteutus ja menetelmät vaihtelevat. 
Palvelukartta hyvä juttu.  
-prosessikuvaukset ja hinnoittelu, palveluiden tuotteistaminen, kunnan/kuntien/uuden maakunnan rajapinta? 
-kaikki se mihin saatiin tutustua on Kuopion isompaan kontekstiin sopivaa, mutta kuitenkin on 
Kainuuseenkin mallinnettavissa. 
-palvelujen räätälöinti, ostopalveluperusteet, säännölliset tapaamiset toimijaverkostossa->koordinointi. 
Millaisia ajatuksia käynti herätti sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja palvelujen rahoituksen kehittämisestä 
Kainuussa? (Talousnäkökulma) 
-budjetoida rahaa ostopalveluun. 
-ostopalveluna palvelut mitä ei pystytä Kainuun sotessa järjestämään, vaatii taloudellista satsausta, mihin 
Kainuun sote haluaa panostaa, aktivointiin ja osallisuuden lisäämiseen vai ”pärjäilyyn” 
-hankkeiden jälkeen toiminta olisi saatava rakenteisiin, jatkuvuus 
-samaan suuntaan on mentävä, mutta kainuulaisittain sovellettuna 
-kunnat vahvemmin mukaan, Palvelukortti-systeemiä voisi mallintaa 
-Kainuu on takapajula näissä asioissa 
-resurssointi Kainuussa on murto-osa Kuopion resursseista, mutta asukaspohja on suurempi. On 
pohdittava, mitä niukoilla resursseilla voidaan toteuttaa 
-sos.kunt. toimijoita paljon erilaisilla rahoitustaustoilla. Miten muuttaa järjestelmää niin että jokainen 
kuntoutusta tarvitseva voisi matalalla kynnyksellä päästä hänelle sopivimpiin palveluihin, ettei raha tulisi 
esteeksi osallistumiselle 
-Kainuussa olematonta rahoituksen näkökulmasta 
Jatkokoulutus- / osaamisen kehittämisen tarpeet: 

-koulutusta Kainuun soten, mutta myös kaupungin työntekijöille ja esim. te-toimiston, yhdistyssektorin ja 3-
sektorin työntekijöille 
-ei vielä osaa sanoa, tarpeita tulee kun päästään eteenpäin 
-tiedon hakeminen eri yhteistyötahoilta 
-ks.edellä liiketoimintaosaaminen 
-avoin, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen A ja O 
-koulutusta verkostotyöhön Kainuussa. 
-”yhteiskehittäminen”- miten saadaan sos.kunt. toimijat yhdessä kehittämään paikallista toimintaa siten, että 
ei kilpailla  asiakkaista tai osaamisesta (”kuka vahvin ja kaunein”) vaan aidosti tehdään yhdessä 
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Ruusut ja risut  
-en osaa antaa mitään erityisen negatiivista. Paljon asiaa, sen vuoksi olisi hyvä saada esitykset itselle 
-kiitos, kaikki toimi hyvin. 
-matka onnistui hyvin ja päivän anti oli kiinnostava. 
-aamupäivästä asiaa tuli ehkä hieman liian monipuolisesti vähän ajan sisällä. Lopussa ei enää oikein jaksanut 
kuunnella vaikka asia olisi ollut tärkeä. Olisiko kainuulaiset voineet esitellä omia toimintojaan vaikka vastavierailun 
merkeissä myöhemmin? 
-kiitos 
-paljon pohdittavaa tuottaneesta matkasta suurkiitos! Kaisa ja kumppanit, ootte ihania! Jutellaan lisää! 
-aika tuhti paketti, ois pitänyt tavoittaa 
-  
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Liite 8. Linkit sosiaalisen kuntoutuksen esittelyvideoihin 
 
https://youtu.be/5J0S8PDocO0 sosiaalinen kuntoutus 
https://youtu.be/AZXXrywnuko sosiaalisen kuntoutuksen sopimus 
https://youtu.be/f-EIFE_NoUE sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen kainuussa 
https://youtu.be/o--IdmYLU3w sosiaalisen kuntoutuksen toimintapaikkana toimiminen 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K8MuBCMeW40 Suomussalmen olohuonetoiminta 
  

https://youtu.be/5J0S8PDocO0
https://youtu.be/AZXXrywnuko
https://youtu.be/f-EIFE_NoUE
https://youtu.be/o--IdmYLU3w
https://www.youtube.com/watch?v=K8MuBCMeW40
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Liite 9. Esite, Sosiaalisen kuntoutuksen sopimus 
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Liite 10. Esite, Työ- ja ryhmätoimintapaikalle 
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Liite 11. Esite, Sosiaalisen kuntoutuksen -hanke 

 

 
 
 



1 
 

KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ 
   
JULKAISULUETTELO 
 
Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisut 
Sarja B: selvitykset ja tutkimukset 
Sarja C: hallinnolliset asiakirjat 
Sarja D: monistesarja 
===================================
= 
 
Sarja A 
 
A:1      Viestintäsuunnitelma 2015-2016  
 
Sarja B 
 
B:1 Vammaispalveluhankkeen Kainuun 

osahankkeen loppuraportti 
 
B:2 Tukeva 3 – juurruttamishanke 
 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-
Suomessa 

 Kainuun osahanke 
 Loppuraportti 1.10.2012–31.10.2013 
 
B:3 Virta – Pidämme huolta työ ja toiminta-

kyvystämme sekä tulevaisuudestamme 
2011–2013 –loppuraportti¨ 

 
B:4 Kainuulainen lapsi lastensuojelutarpeen 

selvityksessä vuosina 2013–2014 
 Pohjois-Suomen Lasten Kaste – 

Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus  
 
B:5 Tietoa potilaan oikeuksista 
 ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon 

päättymisen jälkeen 
 
B:6 Sosiaalinen kuntoutus 2016 –

Työryhmän raportti ja suositukset 
 
B:7 Työ Unelmatyöksi – tuottavuutta ja 

työhyvinvointia Kainuun sotessa – 
hanke, loppuraportti 9/2015- 12/2017 

 
Sarja C 
 
C:1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma  
 2014–2016 
 
C:2 Vuosikertomus 2012 Kainuun 

maakunta -kuntayhtymä 
 

C:3 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma  
 2015–2017 
 
C:4      Vuosikertomus 2013 Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:5 Kainuun lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2014–2015 
 
C:6 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja 

taloussuunnitelma 2016 – 2018 
 
C:7 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 
 2017-2019 
 
C:9 Kehitysvammaisten henkilöiden 

asumisen ja siihen liittyvien palvelujen 
suunnitelma 2015-2020  

 
C:10 Vuosikertomus 2015 Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:11 Talousarvio 2017 ja toiminta- ja 

taloussuunnitelma 2018–2020 
 
C:12  Lapset ensin,  
 Kainuun lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2017–2021 
 
C:13 Vuosikertomus 2016 Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:14 Talousarvio 2018 ja toiminta- ja 

taloussuunnitelma 2019–2021 
 
C:15 Vuosikertomus 2017 Kainuun sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:16 Kainuun kuntien yhteinen 

kotouttamisohjelma 2018–2019 
  
C:17 Talousarvio 2019 ja toiminta- ja  
 taloussuunnitelma 2020–2022 
  
Sarja D 
 
D:1 Tieto toiminnaksi – hankkeen raportti  
 Lapsiperheiden ja nuorten 

päihdepalvelujen  
 kehittämislinjauksia – Tietoa päihteistä 

ja  
 päihdepalvelujen tarpeesta Kainuussa 
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D:2 Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista 
Kainuussa - Virta Kainuu -osahankkeen 
loppuraportti 

 
D:3 Palvelutarjotin 2013 – Päivätoimintaa ja 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja 
Kainuussa, Virta Kainuu –osahanke 

 
D:4 Selvitys tehostetun palveluasumisen 

palvelusetelin hinnoittelusta - 
Aktiiviasiakashankkeen selvityksiä 

 
D:5 Strengthening the Customer's Freedom 

of Choice - Aktiiviasiakashanke 
Alankomaissa ja Belgiassa syksyllä 
2013 

 
D:6 Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti - 

Kyllä kai minä itse parhaiten tiedän, 
mitä palveluja tarvitsen 

 
D:7 Hyve - johtamisen kartta 
 Vuorovaikutuksellisella johtamisella 

uusiin tavoitteisiin – hanke 1.3.2012–
31.10.2014 Kainuun osahanke 

 Loppuraportti 
 
D:8 Ikäihminen toimijana – hanke – 

Vanhuspalvelulain toimeenpanoa 
Pohjois-Suomessa 2013–2014 
1.7.2013–31.10.2014 Kainuun 
osahanke  

 Loppuraportti 
 
D:9 Terveempi Pohjois-Suomi 2 
 1.3.3012–31.10.2014 Kainuun 

osahanke 
 Loppuraportti 
 
D:10 Selvitys kotona asumista tukevien 

palvelujen tuotteistamis- ja ryhmittely-
tavoista taustainformaatioksi 
Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 
kehittämistä varten 

 
D:11 Selvitys laatutakuusta ja palvelutuote-

kuvauksista taustainformaatioksi 
Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 
kehittämistä varten 

 
D:12 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – 

käyttöopas palvelusetelituottajille 
 
D:13 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – 

käyttöopas palveluntuottajille 
 

D:14 Rekisteröitymisopas – näin annat     
perustietosi Hyvinvoinnin palvelu-
tarjottimelle 

 
D:15 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 

käyttöopas ympärivuorokautisia 
hoivapalveluja tuottaville 
palveluntuottajille 

 
D:16 Ylläpitäjän ohje – 

rekisteröintianomuksen käsittely ja 
palveluntuottajan lopullinen 
hyväksyminen Hyvinvoinnin palvelu-
tarjottimelle 

 
D:17 Ylläpitäjän opas – Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen eManagement-
järjestelmään 

 
D:18 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 

käyttöopas asiakasohjaajille 
 
D:19    Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus 

riskinä - Päihde- ja 
mielenterveyspalveluketjujen,  

           kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien 
           kehittäminen Lapissa ja Kainuussa 
           1.3.2013–31.10.2015 Loppuraportti 
           Kainuun hankeosio 
 
D:20 Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet 

–hanke Kainuun toiminnallinen 
osakokonaisuus, loppuraportti 1-
10/2015 

 
D:21 Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, 

RAI-järjestelmän käytön laajentaminen 
ja hoitoisuusluokitusjärjestelmän 
käyttöönoton tukeminen 

 
D:22 Huolenkarkotuspäivä 
 
D:23 Miten minä kommunikoin 

- inhorehellinen työkirja 
 
D:24  Virta II –hankkeen Sosiaalisen           
 kuntoutuksen ryhmätoiminnan käsikirja    
 
D:25 Laatua lastensuojeluun, Pohjois-

Suomen   Laste Kaste –hankkeen 
Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus 
Loppuraportti 4/2014 – 3/2016   

 
D:26 Virran tuomaa  
 Esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen 

menetelmistä ja käytännöistä   
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D:27 Loppuraportti: Virtaa vielä – Virta II –
hanke 

 
D:28 Sosiaalisen kuntoutuksen työryhmän 

raportti ja suositukset  
 
D:29 Maaseudun tuetut liikkumispalvelut 

kaikkien käyttöön 
  MATKA -hankkeen loppuraportti 

11/2016 
 
D:30 Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja 

hoito Kainuun sotessa, loppuraportti 
6/2016 – 6/2017  

 
D:31 Paljon tukea tarvitsevat – paljon 

palveluita käyttävät, loppuraportti 8/2015 
- 9/2017  

 
D:32 Iäkkäiden maakunnallinen 

palvelukokonaisuus Kainuussa 
 
D:33 VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
poikkihallinnollisesti -hanke, 
loppuraportti 2/2017 – 12/2018 

 
D:34 Erityislasten omaishoidon kehittäminen 

Kainuussa – ErinOmainen -hanke, 
loppuraportti 1/2017 – 12/2018 

 
D:35 Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 

Kainuussa 2017 – 2018, SOS Kainuu  
 -hanke 
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