
SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Keskeiset, yhdistävät elementit

ja näkökulma?

7.3.2018, Vantaa

Tutkija-kehittäjä Helka Raivio/THL



SOSKU –kehittämishanke 1.4.2015–31.3.2018 

• Valtakunnallinen ESR –kehittämishanke (Kestävää kasvua ja työtä 2014-

2020  - Suomen rakennerahasto-ohjelma, toimintalinja 5: Sosiaalinen 

osallisuus ja köyhyyden torjunta)

• THL koordinoi, mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, Forssan seudun 

hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Jyväskylän kaupunki, Järvenpään 

kaupunki, Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), 

Rovaniemen kaupunki, Seinäjoen kaupunki ja Vantaan kaupunki

• Hankkeessa kehitetty ja testattu sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja

• Tavoitteena myös lainsäädäntötyön ja toimeenpanon tukeminen

• Tutkimus ja koulutus kehittämistyön tukena 
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Sosiaalisen kuntoutuksen juuret

• Sosiaalinen kuntoutus uuteen sosiaalihuoltolakiin 2015 (1301/2014)

• Käsitteellä kuitenkin jo 50 vuoden historia, määrittely ollut ongelmallista

• Kohderyhmänä vammaiset ja vammautuneet henkilöt, painopisteenä 

kuntoutettavan yksilön auttaminen mahdollisimman normaaliin elämään

• Suhde muuhun kuntoutusjärjestelmään? 1970-luvulla yleistynyt 

kuntoutuksen nelijako; lääkinnällinen, ammatillinen, kasvatuksellinen, 

sosiaalinen
• > Kuntoutuksen kokonaisuudistus? Komiteamietintö 11/2017

• Käsitettä pidetty mm. koko kuntoutusjärjestelmän kattokäsitteenä, koko 

kuntoutustoimintaa läpäisevänä periaatteena sekä ”jättömaana”

• Yksilön vai ympäristön ja yhteiskunnan kuntouttamista/sopeuttamista?

• 1980-luvulla esitettiin kuntoutuksen yläkäsitteeksi, mutta myös muiden 

kuntoutusmuotojen kanssa rinnakkaisena ja vuorottaisena
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Sosiaalisen kuntoutuksen juuret

• Kuntoutuksen sosiaalinen ulottuvuus vahvistunut 1990-luvun alusta ns. 

aktiivisen sosiaalipolitiikan, vaikeasti työllistyvien työtoiminnan kehittämisen 

sekä aikuissosiaalityön kehittämisen myötä

• Aktivointi- sekä EU-vetoisen inkluusiopolitiikan vaikutuksesta kohderyhmät 

laajentuneet ja menetelmät muuttuneet kirjaviksi (esim. laki kuntouttavasta 

työtoiminnasta 189/2001) 

• Sosiaalisen kuntoutuksen merkitys syrjäytymisvaarassa olevien tai jo 

syrjäytyneiden henkilöiden sosiaalisen osallisuuden tukemisessa korostunut
– Tavoitteeksi ymmärretty työmarkkinavalmiuksien sekä elämänhallinnan edistäminen, tai 

toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpito silloin, kun työllistyminen avoimille työmarkkinoille 

ei ole mahdollista 

HE 164/2014, http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140164
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Sosiaalista kuntoutusta kenelle?

• Edistetään kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia 

päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka 

muodostavat jokapäiväisen elämän perustan
– Periaatteena yksilön integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla 

tavalla (Sosiaalihuoltolain (1301/2014) soveltamisoppaan määritelmä)

• Ristiriita ministeriön määritelmän kanssa: ”Sosiaalisella kuntoutuksella 

tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen 

osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.” http://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus

• THL:n toteuttaman kuntakyselyn (2016) sekä SOSKU:n osahankkeiden 

omien rajausten mukaan kohdentuu ensisijaisesti työikäisille 

sosiaalihuollon asiakkaille
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Kohderyhmän tarkennus: 

• Palvelun tavoitteita taaksepäin lukemalla kohderyhmä tarkentuu 

aikuisväestöön, jonka sosiaalinen toimintakyky arveltu alentuneeksi – ja 

henkilöihin, joiden arvioitu olevan syrjäytymisvaarassa
– Syrjäytyminen yleisesti ymmärretty prosessina, jossa osa yhteiskunnan jäsenistä ajautuu 

tahtomattaan sivuun yhteiskunnallisista asemista ja työelämästä

– Osallisuuskin hahmotettava prosessina; ei ominaisuutemme tai staattinen tila joka voidaan 

saavuttaa, vaan vaihtelee jo elämänvaiheittain

– Osallisuus hahmotettavissa syrjäytymisen vastapariksi; esimerkkinä presidentti Niinistön 

ensimmäinen vaalikampanjointi

– Osallisuus lääkkeenä vähän kaikkeen….

• Edellyttää kuitenkin, että ihmisellä on:
– käytössään riittävät aineelliset resurssit (HAVING), että hän on

– omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa toimijana (ACTING)

– hänellä on sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita, jäsenyyttä erilaisissa ryhmissä 

(BELONGING)
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Osallisuuden ulottuvuudet



Kohderyhmän tarkennus:

• Puhuessamme syrjäytyneistä tai syrjäytymisvaarassa olevista puhumme 

erilaisista elämäntilanteista, joissa ihmisen täysivaltainen toiminta on 

vaikeutunut tai vaikeutumassa
– asiakkaista sosiaalitoimessa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kuntoutus-, vammais-, 

vanhus ja maahanmuuttajatyössä sekä terveys- ja kriminaalisosiaalityössä

• Puhumme ihmisistä, joiden asema yhteiskunnassa eri tavoin alivaltainen ja 

alisteinen 

• Osallisuuden ja osallistumisen esteinä myös esimerkiksi
– lannistavat kategorisaatiot: riskiryhmä, syrjäytynyt, pitkäaikaistyötön, toimeentulotukiasiakas, 

mielenterveyskuntoutuja, asunnoton…

– ahdistavat tuntemukset: sosiaalisten tilanteiden pelko…

– alistavat kokemukset: torjunta, välinpitämättömyys, poiskäännyttäminen…

> Yhteiskunnan alistavat rakenteet ja suhteet siirtyneet ihmiseen itseensä
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Sosiaalinen kuntoutus kasvun tukena?

• HE:164/2014 mukaan sosiaalinen toimintakyky voidaan määritellä 

”yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun ja kehitykseen pyrkiväksi sosiaalista 

toimintaa ohjaavaksi, tulevaisuuteen orientoituneeksi asenteeksi itseä ja 

muita kohtaan”

• Järvikosken (2013) mukaan kuntoutus onkin oppimis- ja kehitysprosessi; 

kasvatukselliset elementit aina läsnä ihmisen pyrkiessä sopeutumaan 

uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan sen edellyttämät tiedot, taidot ja 

valmiudet

• Sosiaalinen kuntoutus ei ole prosessi, joka tehdään ihmiselle
– Kyse on kasvatuksellisesta prosessista, jonka ihminen itse toteuttaa ammattilaisten, perheen, 

ystävien johdolla ja tuella

• Kun kuntoutuksessa pyritään ihmisessä itsessään olevien mahdollisuuksien 

kehittämiseen, ollaan tekemisissä kasvun ja siten kasvatuksen kanssa

Aila Järvikoski (2013) Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. STM:n raportteja ja muistioita 2013:43
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Aikuisen oppimistehtävät ja niistä suoriutuminen

• Eri elämänvaiheissa tarvitsemme enemmän tai vähemmän tukea sosiaalisista 

rooleista suoriutuaksemme

• Muuttuvat taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet asettavat myös jatkuvasti 

uusia oppimistehtäviä

• Oppimistehtävämme voidaan luokitella erityisesti kolmelle osa-alueelle: 

– työelämän tehtäviin, julkisen elämänpiirin kansalaistehtäviin sekä yksityisiin tehtäviin

• Se, miten aikuistuneen yksilön jatkuvan oppimisen valmiudet tosiasiallisesti 

ilmenevät, riippuu kuitenkin esim. kasvutaustasta ja aikuisvaiheen elämänolosuhteista 

(Alanen 1987)*

– sosiaalinen toimintakykymme, ja oppimisvalmiutemme siihen kytkettyinä, rakentuvat 

suhteessa ja suhteena siihen toimintaympäristöön, jossa elämme ja vaikutamme

• Sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa ko. aikuisen elämänpiirittäiset oppimistehtävät, 

ja ihmisten taitojen kartuttaminen niistä suoriutumiseksi, ovat sosiaalisen 

kuntoutuksen ydintä
Aulis Alanen (1987) Johdatus aikuiskasvatukseen. Yleisradion offsetpaino, Helsinki 1987.
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Sosiaalinen kuntoutus aikuiskasvatuksellisessa 

kehyksessä? 

• Emansipatorisena, ihmisen omista voimavaroista ja niiden 

vahvistamisesta liikkeelle lähtevänä työskentelytapana

– Paulo Freiren (1921-1997) vapauttavan pedagogiikan viitekehyksessä (läheisinä 

myös uudistava pedagogiikka, kriittinen pedagogiikka, feministinen pedagogiikka, 

sosiaalipedagogiikka, sosiokulttuurinen innostaminen)

• Tähdäten ihmisen voimaannuttamiseen, mikä ei päämääränä vielä 

itsessään riitä

– Yksilötason laajana päämääränä voidaan pitää ihmisten tukemista ja auttamista 

oikeuksiinsa; kansalaistuminen

• Tavoitteena aina myös muutos, ja lopulta vapautuminen 

(emancipation) erilaisista tukahduttavista, alistavista rakenteista ja 

suhteista

– Yhteisötason laajana päämääränä voidaan pitää sosiaalisesti esteetöntä 

yhteiskuntaa  
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Voimavarat ja toivo toiminnan lähtökohtina

• Voimavara- ja toivokeskeisenä ihmistyönä sosiaalityö (ja  siten sosiaalinen 

kuntoutus) painottaa ennen kaikkea tulevaisuutta rakentavia, muutosta 

mahdollistavia tekijöitä
– Työskentelyn lähtökohtana ihmistä arvostava, osallistava ja yksilön omaa elämismaailmaa 

korostava arvopohja

• Keskeisinä tavoitteina ihmisoikeuksien edistäminen sekä yhteisvastuun, 

osallistumisen ja oikeudenmukaisuuden kulttuurien vahvistaminen 
– Vrt. toisen polven ihmisoikeudet ja niiden parissa työskentelevien hahmottaminen 

ihmisoikeustyöläisinä (Ife, 2012)*

• Työntekijät toimivat katalysaattoreina ja dynamisoijina, herkistävät, 

yllyttävät, rohkaisevat ja motivoivat osallistumiseen (Kurki, 2011)*

• Kun toiminnassa onnistutaan elvyttämään intohimoja ja unelmia, ”nukkuvia”, 

unohtuneita tai luovutettuja asioita, on toivo herätetty ja muutos jo käynnissä

Leena Kurki (2011) Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisötyönä. Teoksessa: Toivo sosiaalisessa.

Toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä. Ruuskanen, P. & Savolainen, K. & M. (toim.) UNIpress, EU. 

2011

Jim Ife (2012) Human rights and social work. Towards rights-based practice. Third edition. Cambridge 

university press.
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Kohti muutosta

• Toivon ja muutoksen viitekehyksessä sosiaalisen kuntoutuksen (ja 

laajemmin sosiaalityön) funktiona eivät voi olla
– Olemassa olevan järjestyksen säilyttäminen (CONSERVING)

– Ihmisten niihin sopeuttaminen (CONFORMING) 

• Osana sosiaalityön muutostyötä painottavaa (freireläistä orientaatiota) 

sosiaalisen kuntoutuksen interventioiden tehtäväksi hahmottuu 
– Ihmisten sosiaalisen toimintakyvyn ja tietoisuuden vahvistaminen niin, että  sekä yksilöllinen 

ja persoonallinen, mutta myös sosiaalinen muutos tulevat mahdollisiksi

– Kun ympäröivä todellisuus (ja oma asema siinä) tulevat tiedostetuiksi, lisääntyvät myös 

ihmisten voimavarat tuon todellisuuden laadulliseksi muuttamiseksi (TRANSFORMING)

• Lähestymistapa tarkoittaa työntekijöiden ehtymätöntä uskoa ihmiseen sekä 

ihmisten ja ympäristön muutoskykyyn

KIITOS!
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Lisätietoja SOSKU –hankkeesta:

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

Yhteystiedot:

Helka Raivio

tutkija-kehittäjä

puh. 029 524 7183

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Tulossa:

- Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta! Yhteiskehittäen vaikuttavampaa sosiaalista 

kuntoutusta. SOSKU-hankkeen 2015-2018 loppuraportti. THL- työpapereita sarja 3/2018.

- SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEN NÄKÖKULMIA JA MAHDOLLISUUKSIA

Harri Kostilainen & Ari Nieminen (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 3/2018.
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