
 

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä 
 

 

    

AIKUISSOSIAALITYÖN YHTEYSTIEDOT 
 

HYRYNSALMI:  sosiaalityöntekijä p. 044 797 4379, 
 sosiaaliohjaaja p. 044 710 4480 
 
KAJAANI: yhteydenotot asiakkaan sukunimen alkukirjaimen mukaan 

A – G ja U – Ö  sosiaalityöntekijä p. 044 715 7142,  
 sosiaaliohjaaja p. 044 797 4104 

H – L  sosiaalityöntekijä p. 044 797 0086,  
 sosiaaliohjaajat p. 044 797 0083, 044 797 0085 

M – T  sosiaalityöntekijä p. 044 710 1782,  
 sosiaaliohjaajat p. 044 797 5093, 044 797 5073 
 
KUHMO:  sosiaalityöntekijä p. 044 797 0363, 
 sosiaaliohjaajat p. 044 797 0316, 044 797 5282 
 
PALTAMO:  sosiaaliohjaaja p. 044 288 5303 
 
RISTIJÄRVI:  sosiaaliohjaaja p. 044 710 4480 
 
SOTKAMO:  sosiaalityöntekijä p. 044 750 2202, 
 sosiaaliohjaaja p. 044 797 0601 
 
SUOMUSSALMI:  sosiaalityöntekijä p. 044 797 4379, 
 sosiaaliohjaaja p. 044 797 0677 
 
Eläkeselvittelykoordinaattori: p. 044 744 3816 
 
Aikuissosiaalipalvelujen työntekijöihin voi ottaa yhteyttä myös 
sähköisesti Omasote –palvelun kautta. 
 
 

PITKÄÄN TYÖTTÖMÄNÄ OLLEIDEN 
KOHDENNETTU 

ELÄKESELVITTELY 
 

 

 

Työkyvyttömyyseläke? 
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Mikä eläkeselvittely -palvelu on? 
 
Kohdennettu eläkeselvittely on Kainuun soten palvelu pitkään (yli 12 
kk) työttömänä olleille henkilöille, joilla on todennäköisesti 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavia terveydellisiä haittoja. 
 
Tavoitteena on  
• tutkia ja arvioida moniammatillisesti henkilön edellytykset 

eläkkeelle pääsyyn sekä  
• auttaa ja ohjata häntä eläkeselvittelyn aikana pääsemään 

tarkoituksenmukaisten palveluiden ja etuuksien piiriin 
 
 

Kenelle eläkeselvittely on tarkoitettu? 
 
Kohdennettu eläkeselvittely on tarkoitettu sinulle, joka 
• olet ollut pitkään työttömänä (yli 12 kk) 
• sinulla on todettu terveydellisiä ongelmia tai eläkemahdollisuuksia 

on selvitetty jo aikaisemmin 
• työssä selviytyminen huolettaa 
• olet tarvinnut työllistymiseen tukea, esim. työkokeilu, palkkatukityö 
• kuntouttava työtoiminta tai työkokeilu on keskeytynyt  

Eläkeselvittelyyn hakeutuminen? 
 
Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä asuinkunnan aikuis-
sosiaalityöhön. Yhteystiedot löydät esitteen takasivulta. Voit ottaa 
yhteyttä itse omaan työntekijääsi tai tukenasi oleva taho, esim. TE-
toimisto ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Hän kartoittaa 
lähtötilannettasi tapaamisissa sinun ja mahdollisen yhteistyötahon 
kanssa. Saat lähetteen työttömän terveystarkastukseen ellei sellaista 
ole tehty viimeisen vuoden aikana. Alkukartoituksen jälkeen 
sosiaalityöntekijä tekee yhdessä kanssasi kirjallisen lähetteen 
eläkeselvittelyyn, jos se vaikuttaa sinulle sopivalta palvelulta. 
Sosiaalityöntekijän antama tuki on tärkeää koko eläkeselvittelyn ajan.  
 
 

Miten eläkeselvittelyä tehdään? 
 
Eläkeselvittely tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Tarkoitus on 
muodostaa mahdollisimman monipuolinen näkemys tilanteestasi. Sen 
perusteella arvioidaan työ- ja toimintakykyäsi sekä työkyvyttömyys-
eläkkeen saamisen mahdollisuutta.  
 
Varsinaisen arvion työ- ja toimintakyvystä tekee aina lääkäri. Lisäksi 
arviointiin osallistuvat eläkeselvittelykoordinaattori, sosiaalityöntekijä, 
terveydenhoitaja sekä tarpeen mukaan muut verkostoosi kuuluvat 
tahot. 
 
Eläkeselvittelyn kuluessa: 
• tutkitaan ja hoidetaan terveyttäsi: lääkärikäynnit (terveyskeskus, 

tarvittaessa KAKS), tarvittavat tutkimukset ja hoidot 
• tehdään elämäntilanne/sosiaalinen selvitys: sosiaalityöntekijä, 

eläkeselvittelykoordinaattori 
• työssä suoriutumisen arviointi voidaan tehdä kuntouttavassa 

työtoiminnassa tai työkokeiluna  
 
Eläkeselvittelykoordinaattori on tukenasi; hän 
• kokoaa eläkeselvittelyssä tarvittavia tietoja 
• on tarvittaessa mukana lääkäri- ja tutkimuskäynneillä 
• osallistuu tarpeen mukaan yhteistyöpalavereihin 
• opastaa ja auttaa sinua etuuksien hakemisessa ja mahdollisten 

valitusten teossa. 


