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Jyväskylän Sosku-hankkeen tavoitteet 

• Jyväskylän sosiaalisen kuntoutuksen toimijaverkostoilla on yhteinen 

käsitys sosiaalisen kuntoutuksen sisällön määrittelystä, 

sosiaalisen kuntoutuksen merkityksestä ja roolista palveluiden 

kokonaisuudessa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on parantunut ja useita eri 

palveluita tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuspalveluiden saaminen 

on sujuvampaa

• Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäjäasiakas - ja 

kokemusasiantuntijatoiminta on vakiintunut alueella

• Uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja sosiaalityön verkostossa 

on löytynyt

• Uuden sosiaalihuoltolain määrittelemään velvoitteeseen sosiaalisen 

kuntoutuksen järjestämisestä kyetään vastaamaan
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Jyväskylä Sosku-hankkeen resurssit ja keskeiset 

yhteistyötahot

• Asiakaslähtöisen sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen osana 

perusasiakastyötä – koko aikuissosiaalityön henkilöstö mukana 

kehittämistyössä

• Projektipäällikkö,  kehittäjäsosiaalityöntekijä ja kehittäjäsosiaaliohjaaja

• Hanketyöntekijät toteuttavat asiakastyötä aikuissosiaalityön sosiaalisen 

kuntoutuksen asiakkaiden kanssa

• Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE, Jyväskylän 

Katulähetys ry, Sovatek-säätiö, Rikosseuraamuslaitos, Jyväskylän yliopisto, 

JAMK, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, JYTE-terveystoimi, 

Hyvinvointikioski-hanke, Suvanto ry sekä  Aune- ja Rainer-hankkeet

• Sosku-hankeverkosto, THL, DIAK, Kuntoutussäätiö

• Keski-Suomen Sote2020, Sote-integraatio, monitoimijamalli ja yhteiset 

palvelusuunnitelmat

• Muut hanke ja yhteistyökumppanit
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Uudet asiakaslähtöiset ja osallisuutta tukevat toimintamallit
Asiakaslähtöinen kehittämisprosessi 

- Aikuissosiaalityön henkilöstö kehittäjinä 

• Lähtökohtana uusien menetelmien kehittäminen sekä niiden rohkea kokeilu 

ja toteuttaminen 

• Mahdollistaa uusien toimintamallien juurtumisen ja käyttöönottoon

• Arvostava teemahaastattelu tehty koko henkilöstölle

• Useita kehittämispalavereja ja –päiviä, esimiehet myös mukana

- Tavoitteena myönteinen tulevaisuuden kuva muutoksessa sekä 

saada ideat, kokemus ja kehittämistarpeet esille 

- Uuden sosiaalihuoltolain yhteinen ymmärrys ja tulkinta arjen työssä, 

erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat, toimenkuvat/työtehtävät

• Sosku-hanke kehittämistyöskentelyn mahdollistajana - tuottaa tietoa, 

tiedottaa, kerää verkostoja, motivoi, suunnittelee ja järjestää tilaisuuksia 

sekä luo ideoita ja kokeilee yhteistyössä aikuissosiaalityön ja muiden 

kumppaneiden kanssa
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Henkilöstön kehittämistyö etenee 

yhteiskehittämiseen – kehittämisen pienryhmät

• Perustettiin kehittämisen pienryhmät

• Soskun työntekijät kokoonkutsujina, vetäjinä ja vastuuhenkilöinä 

• Viikottain klo 8.00-9.00 kaikille kiinnostuneille, kehittäjäasiakkaat mukana 

osassa ryhmistä heti alusta lähtien

Teemoiksi muodostuivat:

1. Tiedotus, sosiaalinen media ja sähköinen asiointi

2. Ryhmätoiminta

3. Yksilömenetelmät, työkaluja ja –menetelmiä sellaisten 

asiakkaiden kanssa työskentelyyn, jotka eivät hyödy, eivät sovellu tai 

halua mukaan ryhmätoimintaan 

4. Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön ja 

vapaaehtoispohjaisten toimintojen kehittäminen

• Yhteinen reflektointi eri ryhmien välillä toteutettiin kehittämispäivässä

• Kaikkiin reflektiotilaisuuksiin osallistui kehittäjäasiakkaita
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Kehittäjäasiakastoiminta-
miten asiakkaat mukaan palvelujen uudistamiseen?

• Toimintamallin luominen alkoi yhteiskehittämistilaisuudella, jossa 

kuultiin asiakkaiden näkemyksiä, tarpeita ja ideoita

• Yhteys asiakkaisiin saatiin mobilekyselyn – ja aikuissosiaalityön 

työntekijöiden avulla, tiedotteina, tapahtumien ja median kautta

• Asiakasinfoja on järjestetty kolme kertaa, jossa lyhyt alustus ja 

ryhmätyöskentelyä yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa

• Toimintaan saatiin mukaan n. 20 kehittäjäasiakasta

• Asiakkaiden ideoimina teemoina nousivat esiin ryhmätoiminnat ja 

tiedotus

• Perustettiin avoin yhteiskehittäjäryhmä, joka kokoontuu joka viikko 

klo 8.00-9.00
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Yhteiskehittämisen tuloksena

Käynnistetty ryhmätoimintaa

• Yksinäisten ryhmä

- yksinäisten ryhmä on osallistunut monenlaisiin harrastus- ja 

kulttuuritapahtumiin

- yhteisöllisyys, toiminta ja vertaistuki keskeistä

- kokoontuu joka viikko myös kesäaikana ( keskustelua ja toimintaa 

vuoroviikoin)  

- avoin ryhmä, miehiä ja naisia, eri ikäisiä, monenlaisia  pulmia 

taustalla, mutta keskeistä kokemus yksinäisyydestä

• Palstaviljelyryhmä 

- osallistua voi yksin tai ryhmässä, ohjaajat paikalla ilmoitettuna 

ajankohtana kerran viikossa
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Yhteiskehittämisen tuloksena
Aikuissosiaalityön asiakasraati aloitti toimintansa

- Kiinnostuneet haastateltiin ja valittiin, yhteensä 10 raatilaista, suljettu ryhmä

- Koostuu aikuissosiaalityön palveluja tuntevista asiakkaista

- Sitoutuneet toimintaan vuodeksi       

- Asiakkailla on mahdollisuus vaikutta palveluiden suunnitteluun, 

toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. 

- Puheenjohtajana Soskun kehittäjäsosiaalityöntekijä ja sihteerinä 

aikuissosiaalityön ohjaaja

- Rakenteellista sosiaalityötä, osallisuutta ja vaikuttamista 

- Jatkuvaa ja suunnitelmallista kokemustiedon tuottamista yhdessä 

asiakkaan kanssa (toimeentulotuen siirtyminen KELA:n käsiteltäväksi v.2017 

alussa, tiedottaminen, työttömyys, asunnottomuus, köyhyys jne.) 

- Kokemustiedon dokumentointi ja siitä tiedottaminen 

- arvostetaan asiakkaan tietoa ja kokemusta, omasta roolista käsin ja             

tutkitaan ilmiöitä yhdessä
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Yhteiskehittämisen tuloksena

Tiedottaminen vaikuttamisen kanavana esiin
• Palvelujen näkyväksi tekeminen ja imagon nostaminen

- Tunnetuksi aikuissosiaalityötä ja Sosku-hanketta

- Suunniteltu ja toteutettu yhdessä erilaisia tapahtumia ja 

tempauksia

- Sosiaaliaseman joulutilaisuus ja 

- ”Halaa Sossua” tapahtuma 10.10.2016

• Avattu Facebookiin aikuissosiaalityön sivut (aikuissosiaalityö vastaa 

toiminnasta) 

• Aloitettu aikuissosiaalityön uutiskirjeen julkaiseminen

• Chat-palvelun toteuttaminen

- Tarjotaan uusia asiointikanavia ja –tapoja asiakkaille

- Koulutuspäivä järjestetty ja opaskirja valmisteilla
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Yhteiskehittäminen  - asiakaslähtöinen ja       

osallisuutta tuottava toimintamalli
• Osallisuuden uusia tapoja mukaan sosiaalisen kuntoutukseen – kehittäjäasiakas, 

yhteiskehittäminen ja kehittäjäkumppanuus

• Asiakkaat ja työntekijät kehittävät yhdessä 

- kaikki toimijat oppivat ja hyötyvät yhteiskehittämisestä

• Hyödynnetään asiakkaiden ja työntekijöiden sisäistä kokemustietoa, tiedon 

yhdistäminen ja tuottaminen

• Käyttäjä- ja asiakaslähtöiset menetelmät syntyvät yhteiskehittämisen tuloksena

• Asiakas on aktiivinen toimija, oman arkensa asiantuntija sekä palvelujen kehittäjä

• Muutosta lähestytään voimavarojen ja tarpeiden kautta, ei ongelma, palvelu- tai 

organisaatiolähtöisesti

• Kulttuurin muutos toiminnassa ja organisaatiossa

• Arvot ja asenteet ratkaisevassa asemassa

• Asiantuntijuuden ja ammatillisen roolin muutos 

• Syvällinen asiakasymmärrys, jotka tulevat kokemusten kautta, ei tulkintaa eikä 

oletuksia
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Toiminnallinen ja tiedollinen yhteiskehittäminen ja –

kumppanuus –rajapintayhteistyön mahdollisuudet

• Luodaan asiakkaille uudenlaista tilaa ja luontevia paikkoja 

osallistumiseen

• Asiakkaalle useita rooleja autettavan tilalle, uusi positio ja suhde 

itseen ja ympäristöön muuttuu

• Tuloksena osallisuutta, toimintakykyä, säästöjä sekä tehokkuutta 

palveluprosessissa sekä lukuisa määrä osallistumisen 

mahdollisuuksia maksuttomasti

• Kehittäjäasiakas  ja kokemusasiantuntija toimintojen välinen 

yhteistyötä

• Kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa yhteistoimintaa, liikuntaneuvonta 

ja mieli virkeäksi ryhmät, liikuntalaturi, kulttuuriluotsi ym.

• Urheiluseurat Kiri (superpesis) ja JYP-jääkiekko
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Keskeisenä tavoitteena asiakasosallisuus ja toimintakyvyn 

vahvistaminen

• Konkreettisena tavoitteena on luoda osallisuuden kokemuksia

• Vahvistaa ihmisten 

- työ- ja toimintakykyä 

- itsenäisyyttä

- hyvinvointia ja elämänlaatua

- voimavaroja arkielämään

- integraatiota ja yhteisöllisyyttä

• Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on vahva yhteys ihmisten kokemaan 

hyvinvointiin. 

• Osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen kokemukseen, jota 

edesauttavat 

-työ, harrastus, vertaisryhmät, mielekäs arki, yhdessä tekeminen muiden kanssa,          

kokemus oman elämän merkityksellisyydestä

• Kyky tehdä valintoja ja huomion suuntaamista niihin asioihin, joilla on positiivisia 

vaikutuksia itselle
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Kiitos mielenkiinnostanne! 
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