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Sosiaalihuoltolain mukainen asiakasprosessi
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SHL ja sosiaalinen kuntoutus
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17 §

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan 

sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin 

annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvistamiseksi, 

syrjäytymisen torjumiseksi ja 

osallisuuden edistämiseksi.
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SHL ja sosiaalinen kuntoutus
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HE: Sosiaalinen kuntoutus on tavoitteellista

Kuka toteuttaa?
Miten 

toteutetaan?

Missä 

toteutetaan?

Arkielämän 

taitojen 

oppimista

Päihteettömän 

arjen hallintaa

Koulutukseen tai 

työhön 

tarvittavien 

asioiden 

harjoittelua

Ryhmässä 

toimimisen 

harjoittelua

Jne..
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HE: Sosiaalisessa kuntoutuksessa…

 …yksilöllinen tuki 

yhdistyy 

 toiminnallisuuteen
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HE: Sosiaalisen kuntoutuksen keinoja 

voivat olla

• Yksilöllinen psykososiaalinen tuki

• Lähityö

• Kotikäynnit

• Mukana kulkeminen

• Harjoittelu omien asioiden hoitoon

• Toiminnalliset ryhmät

• Vertaistuki

• Osallistuminen vapaaehtoistoimintaan

• Työtoiminta

Intensiivinen 

tuki

Perustuki

Kevyt tuki
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Case ”Pekka”

SHL 35 § ilmoitus 
paloviranomaisilta  

sosiaalityöhön: 
asunnossa mittava 

palokuorma

3/2016

Useita 
kotikäyntiyrityksiä 
- asiakas ei avaa 

ovea

Pekka tulee PTA-
ajalle ja PTA 

saadaan tehtyä 

6 / 2016

Kotikäynti 
sosiaalityöntekijä

n, #Nosteen 
ohjaajan ja lh:n

kanssa

Sovitaan sosiaalisen 
kuntoutuksen 
aloituksesta. 

Tavoitteena asunnon 
raivaaminen ja arjen 
tuki > tapaamiset 1 –

2 / vk

Kotikäynnit 
toteutuvat ja 

asuntoa 
saadaan 
siivottua

Pekka osallistuu 
ryhmätoimintoihin

8 / 2016

Pekka käy 
tutustumassa 
Klubitaloon, 
Miete ry:n 
toimintaan

Asiakkuus jatkuu 
edelleen: 

kotikäynnit, 
ryhmätoiminta 
ja tutustuminen 

3 sektorin 
toimintaan



Keskeisiä havaintoja sosiaalisessa 

kuntoutuksessa 
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• Vahva yhteistyö omatyöntekijän ja sosiaalisen kuntoutuksen 

tiimin välillä

• Tarpeeksi intensiivinen tuki asiakkaan tarpeen mukaan > 

ihmeitä voi tapahtua!

• Asiakkaiden tilanteet ovat tulosta monien vuosien ongelmien 

kasautumisesta

• Tarvetta sosiaaliselle kuntoutukselle on paljon

• Myös kotipalvelulle on tarvetta

• Palvelun vaikuttavuutta on haettava useilla eri mittareilla


