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Kuntoutussäätiön ja SOSKU-osahankkeen esittely

• Kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja, tiedottaja ja 
kuntoutuspalveluiden tuottaja

• Yleishyödyllinen organisaatio, joka saa toimintaansa avustusta Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta (entinen Raha-automaatti-
yhdistys)

• Osaamisalueet ovat kestävä työkyky, paras toimintakyky ja terveys sekä 
vahvistuva kansalaisyhteiskunta 

• Tiedolla vaikuttaminen koskettaa kaikkea toimintaamme: 
www.kuntoutussaatio.fi, Twitter, Periscope, Facebook, Instagram, 
YouTube, Kuntoutusportti.fi (ml. Sosiaalisen kuntoutuksen portaali), 
Kuntoutus-lehti, OSKU - Tietyoelamaan.fi, Kuntoutuspäivät

• Kuntoutussäätiön SOSKU-osahanke tukee ja edistää kuntien SOSKU-
hankkeissa tehtävää sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistyötä. Hanke 
toimii kehittämisprosessien käynnistämisen, ylläpitämisen sekä 
suuntaamisen peilinä ja fasilitaattorina.
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Sosiaalisen kuntoutuksen työpajan ohjelma
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Klo Aihe

13.30 Johdatus Learning cafe -työskentelyyn, keskustelu ryhmätöiden 
kysymyksistä ja jakautuminen kolmeen ryhmään

Ryhmätöiden aiheet: 
1. Mitä sosiaalisen kuntoutuksen tulisi olla Pk-seudun maakunnallisessa 

palvelukokonaisuudessa? 
2. Sosku Pop Up -tapahtumat

14.00 Kahvin haku; kahvi työskentelyn ohessa

14-15-14.45 Ryhmätöiden 1. kierros

14.45-15.05 Ryhmätöiden 2. kierros

15.05-15.25 Ryhmätöiden 3. kierros

15.25-16 Ryhmätöiden purku, yhteenvetoa ja keskustelua

16.00 Hyvää kotimatkaa!
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Sosiaalisen kuntoutuksen työpajan aiheet ja ryhmät
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Aihe I Mitä sosiaalisen kuntoutuksen tulisi olla Pk-seudun maakunnallisessa 
palvelukokonaisuudessa?

Ryhmä 1 (ent. 
1 ja 3)

Mikä on sosiaalisen kuntoutuksen perustehtävä?

Mitä uutta tulisi olla sosiaalisen kuntoutuksen alueella?

Ryhmä 2 Mitä halutaan säilyttää nykyisestä sosiaalisesta kuntoutuksesta? (ml. 
Vantaan SOSKU-osahankkeen ryhmätoiminta ja Osallistava ohjaaminen -
koulutus)

Miten näiden hyvien käytäntöjen juurruttamista ja levittämistä voitaisiin 
edistää? 

Ryhmä 3Aihe II Sosku Pop Up -tapahtumat

Ryhmä 3 (ent. 
ryhmä 4)

Miten sosiaalinen kuntoutus voi tukea kuntouttavaa työtoimintaa?

Miten Sosku Pop Up -tapahtumien juurruttamista ja levittämistä voitaisiin 
edistää?
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Learning cafe -menetelmän hyödyntäminen

• Keskusteluun, tiedon luomiseen ja siirtämiseen tarkoitettu yhteistoimintame-
netelmä

• Työpajaan osallistuvat jaetaan kolmeen pöytään, joista kukin käsittelee omia 
kysymyksiään liittyen aiheisiin I tai II.

• Kussakin pöydässä on kirjuri, joka pysyy paikallaan. Muut osallistujat siirtyvät 
pöydästä toiseen käyden pöydät läpi ja osallistuen kuhunkin keskusteluun.

• Kirjurit kirjaavat keskustelun tulokset suoraan pöydällä olevalle A3-tehtäväpoh-
jalle, tarvittaessa voidaan hyödyntää post it -lappuja. Kunkin pöydän ympärillä 
olevat keskustelevat ja kertovat ideoistaan ja ajatuksistaan.

• Kun osallistujat vaihtuvat, kunkin pöydän kirjuri tiivistää nopeasti siihen 
mennessä käydyn keskustelun, josta jatketaan eteenpäin.

• Työpajan lopuksi pöytien kirjurit esittelevät käytyä keskustelua ja tuloksia 
tarkastellaan yhteisesti.
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Kiitos huomiostanne ja hyvää kotimatkaa!


