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ROVANIEMEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄT POHJOISEN ALUEEN KASTE – PAKASTE II 
JATKOHANKKEESSA 1.11.2011–31.10.2013 
 
Työikäisten kuntoutuksen palveluprosessin kehittäminen (1.12.11–
31.10.2013) aloitetaan yhteisten palvelusuunnitelmien laatimisella ja 
laajennetaan kokonaisvaltaisen kuntoutussuunnitelman ja toteutuksen 
prosesseihin. Kehittäjätiiminä toimivat kehittäjä-sosiaalityöntekijä (50 %), 
kehittäjä-lääkäri (25 %)ja kehittäjä-terveydenhoitaja tai toimintaterapeutti 
(25 %).  
 
 Työntekijäresurssit hankkeen aikana olivat seuraavat:  
 - sosiaalityöntekijä  1.2.12-31.10.2013 (50%) 
 - toimintaterapeutti  1.2.12-13.6.2012 (25%)  
 - fysioterapeutti   1.11.12-31.10.2013 (25%) 
 - kuntoutuslääkäri  8.1.13-31.10.2013 (10 %) 



• Sosiaalihuollon näkökulmasta lähdettiin tarkastelemaan pitkään tulottomana 

olleita toimeentulotuen asiakkaita. Kohderyhmä 254 henkilöä. 

 

• Naisia 24 %, miehiä 76 % (n = 254) 

 

• Yli puolet alle 30-vuotiaita (56 %), yli 30-vuotiaita 64 vuoteen saakka (44 %) 

 

• 37 henkilöllä toimeentulotukiasiakkuus on kestänyt alle vuoden, 213 henkilöllä 

yli vuoden ja heistä 131 henkilöllä yli 5  vuotta. 

 

• Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaana on ollut 132 henkilöä eli noin 52% 

tulottomista 

• Toimeentulotukimenot noin 1,5 miljoonaa euroa/vuosi toimeentulotuen 

perusosien osalta (vuonna 2013 toimeentulotukea 1 454 688 euroa (brutto) 



Havaintoja terveydentilaan liittyvistä seikoista sosiaalihuollon 

asiakaskertomusten perusteella 
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Toimintamalli: 

Pitkäaikaistyöttömien ja tulottomien toimintakyvyn 

arviointi ja peruspalveluiden koordinointi yhteistyönä 

Etuus

k. jono 

Ohjaussuhde 

Työ- ja toimintakyvyn arviointi 
 

 

Perustason 

selvittelyt 

- Sosiaalihuollon 

selvittelyt 

-Terveydenhuollon 

selvittelyt  

- Muut tarvittavat 

palvelut 

 

 

 

Syvennetyt 

selvittelyt  

- Kuntakokeilun 

arviointipalvelut 

- Erik.sair.hoito 

-Työvoimahallinnon 

toimenpiteet 

- KELA, muut 

 

Selvittely päättyy 

Kuntoutus ja palvelusuunnitelmat: 

-hoitosuunnitelma, kuntoutussuunnitelma, 

palvelusuunnitelma, toimeentulosuunnitelma 

Muualta 

-terv.huolto, 

etsivä nt. ym. 

Priorisointi 

Kaavio: Raija Kerätär 



Mallin käyttöönotto 

• Kunnon syyni –toimintamalli ja tukimateriaali 

käyttöön. 

• Hankkeen loppuajan koulutuksellisia 

asiakaspalaverejä tiimeissä lääkäri-hoitaja työparit 

Raijan mukana 

• Koulutustilaisuudet elo-syyskuussa, osallistujia noin 

170 sosiaali- ja terveydenhuollosta 

• Toimintamalli tiimeihin 1.11.2013 alkaen 

– jatkotarkennukset 

• Mielenterveysyksikön ja a-klinikan kanssa alustavasti 

sovittu yhteistyömuodoista / työparipyynnöstä 

• Tiimien fysioterapeutit osallistuvat tarvittaessa 



Toimintamalli avovastaanoton 

tiimeissä 

• Joka tiimissä tiistaisin klo 13:30-15:30 varattu yksi lääkäriaika 

verkostotyölle. Jos aikaa ei ole varattu 2 vk ennen, se 

vapautetaan vastaanottoajoiksi .  

• Ennen lääkärin vastaanottoa yhteys tiimin hoitajaan 

– terveystarkastus soveltuvin osin 

– tilanteen kartoitus terveyspalvelujen näkökulmasta 

– papereiden tilaaminen tarvittaessa. 

• Tarvittaessa ohjelmoidaan myös fysioterapeutin tai esim. A-

klinikan työntekijän arvio ennen lääkärin vastaanottoa.  

• Lääkärin tehtävänä on  

– selvittää, liittyykö toimintakyvyn heikkenemiseen sairaus 

– määritellä tarv lääketieteellinen hoito ja jatkotutkimukset 

– laatia tarvittavat  lääkärinlausunnot 

 

 



Toimintamalli avovastaanoton 

tiimeissä 

• Sos. tt saattaa asiakkaan vastaanotolle ja käydään 

yhdessä tilanne läpi. Sos. tt voi poistua välillä, mutta 

palaa lopussa mukaan yhteenvetoon ja 

jatkosuunnitelman tekoon. 

• Yleensä yhdelle asiakkaalle tarvitaan 2 x 1½ h aika 

• Potilaille tehdään perustason selvittelyt tk:ssa ja 

tarvittaessa ohjelmoidaan erityistason selvittelyjä 

• Suunnitelma kirjataan Efficaan ja annetaan 

asiakkaalle. 

 

 



Terveydenhuollon erityispalvelut 

• Omat yhteistyötahot ja missä erityistason selvittelyjä tehdään? 

• epäily neurologisesta sairaudesta, epäily aivovammasta (muista 

selvittää aiempi vamma-anamneesi!) 

– -> lähete neur. pkl 

• -epäily kehitysvammaisuudesta tai heikkolahjaisuudesta  

– -> psykologin tutkimus Kolpeneelta (B1-lähete + lähost 

maksusitoumus) 

– perusteellisempi kehitysvammadiagnostiikka -> Tahkokankaalle. 

B1-lähete 

• neuropsykiatristen häiriöiden selvittely (ADHD, ADD, Asperger, 

autismikirjon häiriöt) – 

– > lähete yleissairaalapsykiatrian pkl (tarvittaessa yhteys MTT, 

Effica-viesti  Sinikka Tuomikoskelle, joka selvittää, onko aiempia 

tutkimuksia asiasta) 



Terveydenhuollon erityispalvelut 

• päihde/mt-ongelmat 

–  -> yhteistyö A-klinikan ja mt-yksikön kanssa: jos aiempia 

asiakkuuksia mt/päihdepuolelle, nämä yksiköt mukaan jo 

alkuvaiheessa (hoitaja laittaa Effica-viestin A-klinikan asioissa 

Paula Perttunen tai Johanna Sarajärvi ja mt-asioissa Sinikka 

Tuomikoski). Alkukartoitus  ja mt/A-klinikan hoitaja mukaan lääkärin 

vastaanotolle.  

– Romppu: <25-vuotiaitten päihdepalvelut; yhteyshenkilö: Johanna 

Puolakka puh. 040 7777 362, johanna.puolakka@rovala.fi tai 

yleinen puh. nro  040 487 3030 ma-ke klo 9-10 ja to klo 14-15 

– Päihteetön jakso 2 kk ennen neuropsykol. tutkimuksia. 

Neuropsykologiset tutkimukset joko Lapin päihdeklinikalta tai LKS  

neurologia/yleissairaalapsykiatria. 

– psykiatrinen diagnostiikka: MTT.   

– Psykoterapia psykiatrin lausunnolla (3 kk hoitosuhde mt-yksikköön 

vaaditaan edeltävästi) 

– MT-yksikössä on käytettävissä psykologi 

mailto:johanna.puolakka@rovala.fi


Terveydenhuollon erityispalvelut 

• -Lapin kuntoutus: KELAn kustantamia kuntoutuspalveluita 

(kuntoutustutkimus, työkokeilut, työhön valmennus) 

• -Romotke: työkokeilut; esim. todennetaan työkyvyttömyys 

työkokeilussa, joka sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi 

• Milloin selvittelyt lopetetaan?  

• Jos asiakas ei sitoudu tutkimuksiin/hoitoon/kuntoutukseen; 

esim. haluaa jatkaa päihteidenkäyttöä. 

• Kun hoito- ja kuntoutussuunnitelma saatu valmiiksi ja etenee. 



• Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen win- 

win-win kehittäminen 

• verkostotyön mahdollistaminen 

lääkäreiden vastaanottotyössä, myös 

muita asiakasryhmiä ja tarpeita tullut heti 

esiin 

• Asiakasryhmä terveyserojen kaventamisen 

näkökulmasta oikea 

• Mallin ja tulosten arviointi sekä 

jatkokehittäminen 


