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Tiivistelmä 
 
Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke toimi 1.5.2015–31.10.2017 välisenä 
aikana. Hanke oli osa valtakunnallista toiminnallista sote-integraatio (KASTE) verkostoa. Paljon tukea tarvit-
sevat – Paljon palveluita käyttävät hankekokonaisuudessa olivat mukana Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin 
ja Länsi-Pohjan toiminnalliset osakokonaisuudet. Koko hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kun-
tayhtymä ja toimintaa koordinoitiin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikös-
tä. 
 
Hankkeen eri osakokonaisuuksissa luotiin, kehitettiin ja käyttöönotettiin asiakaslähtöisiä sosiaali- ja ter-
veyspalveluita, työtapoja ja toimintamalleja paljon tukea tarvitseville asiakkaille. Hankkeen yleisinä tavoit-
teina olivat asiakaslähtöisyyden ja -osallisuuden lisääminen, tiedontuotannon hyödyntäminen ja toiminnal-
lisen integraation edistäminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon välillä. Hank-
keessa painotettiin monitoimijaista työskentelyä. Toiminnallisissa osakokonaisuuksissa toteutettiin verkos-
totyötä ja aktiivista vuoropuhelua sekä sisäisesti että eri toimijatahojen kanssa.  
 
Hanketyötä tehtiin osakokonaisuuksissa alueellisesti, seudullisesti ja kuntapiloteissa. Kuntien ja kuntayhty-
mien tiimit toteuttivat kehittämistehtäviään pilotteina. Kaikkiin kuntapilotteihin liittyi kehittäjäasiakastoi-
minta. Hankkeen asiakasryhmänä olivat työikäiset henkilöt, joilla oli tuen tarvetta tai eri palveluiden käyt-
töä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hankkeen saamelaisosiossa asiakasryhmä oli laajempi. 
 
Hankeosioiden kehittämistoiminta ja pilotit on kuvattu raportissa hankkeen keskeisten tavoitteiden ja osa-
kokonaisuuksien tavoitteiden mukaisesti. Osahankkeiden yhteistyönä on muodostettu hankkeen lopputuo-
tos ”Monialaisen yhteistyön ABC – Toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöhön paljon tukea 
tarvitsevien tai useista palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa”. Mallin luomisessa on hyödynnetty työpa-
joja, pilotointeja, aikaisempaa tutkittua tietoa sekä kehittämistyötä. Moniammatillisten tiimien, kokemus-
asiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden näkemykset on sisällytetty toimintamalliin. Malli on tarkoitettu 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat moniammatillisen tuen 
tarpeessa olevia asiakkaita eri organisaatioissa. 
 
Toimintamalli antaa yhtenäisiä kriteereitä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasprosessien rajapinnoille 
sekä suunnitelmallisen yhteistyön käynnistämiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Mallin mukainen työskentely 
mahdollistaa varhaista tunnistamista, asiakkaan osallistamista, palveluiden koordinointia sekä työntekijöi-
den välistä suunnitelmallista yhteistyötä. 
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1. Hankkeen taustaa 
 
Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke on saanut 25.1.2015 
(STM/3642/2014) KASTE-ohjelman mukaista kehittämisrahoitusta 559 000 euroa ajalle 1.2.2015 –
31.10.2017. Hanketta on hallinnoinut Kolpeneen kuntayhtymä ja toteutusta on koordinoinut Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö. Hanke sisälsi neljä toiminnallista osakokonai-
suutta, ja hanketoiminta tapahtui neljässä itsenäisessä hankeosiossa Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapis-
sa ja Länsi-Pohjassa. 
 
Hankkeella oli kolme päätavoitetta: 

1) paljon tukea tarvitseva asiakas on keskiössä – sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitetään 
asiakaslähtöisiksi, oikeudenmukaisiksi ja vaikuttavuuteen perustuviksi 

2) toiminnallinen sote-integraatio alueilla 
3) tiedontuotannon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä 

 
Hanketavoitteisiin pyrittiin seuraavilla keinoilla: ottamalla asiakkaat mukaan kehittämistyöhön, pilotoimalla 
yhteisiä (sote) asiakassuunnitelmia, määrittämällä vastuutyöntekijämalli sekä tuottamalla tietoa hanke-
suunnitelmassa kuvatuilla toimenpiteillä. Lapin hankeosiossa huomioitiin saamelaisen kulttuurin tarpeet. 
 
Hanke on kuulunut valtakunnallisesti toiminnalliseen sote-integraatioverkostoon1, joka toimi yhteisönä 
toiminnallisen sote-integraation toteuttamiselle eri toimijoiden ja tasojen välillä. Verkoston keskeinen teh-
tävä integraation toteutukselle ja toimeenpanolle oli yhtenäisten palvelu- ja hoitosuunnitelmien kehittämi-
nen ja käyttöönotto. Verkosto on toiminut hanketyön tukena ja sitä on koordinoitu STM:n ja THL:n toimes-
ta. Hanke on osallistunut verkoston tapaamisiin 3.–4.6.2015, 25.8.2015, 22.–23.9.2015, 9.12.2015, 
3.2.2016 (haastattelu videoneuvotteluyhteydellä), 5.4.2016 ja 7.9.2016. Vuoden 2017 aikana sote-
integraatioverkoston tapaamisia ei ole ollut. 
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2. Hankkeen hallinnointi, organisointi 
ja toteutus 

 
Hankekokonaisuutta on ohjannut hankkeelle nimetty ohjausryhmä, joka on koottu rahoituspäätöksen mu-
kaisesti hankkeeseen sitoutuneista tahoista. Varsinaisten jäsenten lisäksi on nimetty varajäsenet, joilla on 
ollut läsnäolo-oikeus kokouksissa. Ohjausryhmän kokouksia on hankkeen aikana pidetty viisi kertaa: 
26.10.2015, 25.4.2016, 25.10.2016, 28.4.2017 ja 27.10.2017. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut 
hallinnoivan tahon Kolpeneen kuntayhtymän edustaja. Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti videoneuvot-
teluyhteydellä. 
 
Hankkeen hallinnoinnista ja organisoinnista on tehty erillinen sopimus hankkeen hallinnoijan (Kolpeneen 
palvelukeskuksen ky) ja neljän toiminnallisen osakokonaisuuden (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän, Kokkolan kaupungin, Lapin sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin) kesken. 
 
Ohjausryhmän lisäksi hankkeella on ollut yhteinen projektitiimi3, joka on ohjeistanut ja tukenut koko hank-
keen toiminnallisten osakokonaisuuksien ja hanketyöntekijöiden yhteistoimintaa tavoitteita kohti. Projekti-
tiimissä on ollut edustus kaikkien toiminnallisten osakokonaisuuksien vastuuhenkilöistä sekä taustaorgani-
saatioista. Projektitiimin kokoukset on pidetty neljän – kuuden viikon välein ja niitä on koordinoitu Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksiköstä. Projektitiimin kokoukset ovat toteutuneet 
hankkeen aikana 19 kertaa: 18.6.2015, 14.8.2015, 8.8.2015, 19.10.2015, 17.11.2015, 25.1.2016, 26.2.2016, 
22.3.2016, 2.6.2016, 30.8.2016, 3.10.2016, 7.11.2016, 12.12.2016, 7.2.2017, 6.4.2017, 8.5.2017, 20.6.2017, 
17.8.2017 ja 2.10.2017.4 
 
Hankkeen kehittäjätyöntekijät eri osioissa ovat muodostaneet hanketiimin kehittämistyön ja vertaisoppimi-
sen sekä itsearvioinnin tueksi. Kehittäjätyöntekijöiden tapaamisia on ollut säännöllisesti koko hankkeen 
ajan etäyhteydellä noin kerran kuukaudessa. Lisäksi kehittäjätyöntekijät ovat pitäneet kaksi kahden päivän 
työkokousta. Touko-elokuun 2017 välisenä aikana hanketyöntekijöiden etäkokouksissa on työstetty hank-
keen loppumateriaali. Hankkeen organisoinnin, pilotointikohteiden käytännön toteutuksen sekä tiedon 
tuotannon tukena ovat lisäksi toimineet paikalliset, alueelliset tai kuntakohtaiset tiimit ja/tai ohjausryhmät. 
 
Kainuun toiminnallista osakokonaisuutta on koordinoinut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymä, jossa oli mukana seitsemän Kainuun kuntaa (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, 
Sotkamo ja Kuhmo). Kainuussa oli oma koordinaatioryhmä, joka koostui monialaisista, eri tulosalueiden 
osaajista. Koordinaatioryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa: 6.11.2015, 16.2.2016, 22.6.2016 ja 
28.10.2016. Lisäksi vuonna 2017 koordinaatioryhmä on kutsuttu koolle kaksi kertaa: 3.4.2017 koordinaa-
tioryhmän työpajaan ja 7.6.2017 sähköiseen kokoukseen. Viimeinen koordinaatioryhmän kokous pidettiin 
16.10.2017. Koordinaatioryhmä ohjasi ja tuki hanketyötä tavoitteiden toteutumiseksi Kainuun alueella. 
Kainuun koordinaatioryhmän jäsenet toimivat myös koko hankkeen ohjausryhmässä. Kainuun osakokonai-
suudesta on vastannut Kainuun soten suunnittelu- ja kehittämistulosyksikkö, vastuullisena henkilönä kehit-
tämisjohtaja. Kainuussa hankkeessa toimi yksi kokoaikainen työntekijä (100 %) työskentelyajalla 1.9.2015–
30.9.2017. Hanketyöntekijä työskenteli Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja kehittämistu-
losyksikössä.   
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3. Selvitys hankkeen etenemisestä  
ja toteuma suhteessa hanke-
suunnitelmaan 

 

3.1 Tavoite 1: Paljon tukea tarvitseva asiakas on keskiössä 
– sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitetään 
asiakaslähtöisiksi, oikeudenmukaisiksi ja vaikuttavuu-
teen perustuviksi 

 
Kainuun koordinaatioryhmä määritteli osakokonaisuuden pilottikunnaksi hankkeen alkaessa Suomussalmen 
ja varalle Hyrynsalmen. Hyrynsalmelta ei löytynyt hankkeen kohderyhmään sopivia asiakkaita. Kainuu mää-
ritteli hankkeen kokeiluvaiheen kohderyhmäksi pääasiassa yli 300 päivää työttömänä olleet tulottomat, alle 
29-vuotiaat työmarkkinatukea saavat nuoret, joilla oli tuen/palveluiden tarvetta. Asiakkailla oli runsasta 
palveluihin hakeutumista ja palvelujen käyttämistä, toistuvia peruuttamattomia palveluihin hakeutumisia, 
peruuttamattomia vastaanottoaikoja tai sairauslomajaksoja. Tämän lisäksi oli huoli asiakkaan terveydelli-
sestä tilanteesta, elämäntilanteesta, arjen sujumisesta, ihmissuhteista, taloudellisista vaikeuksista, työllis-
tymiseen sekä opiskeluun ja asumiseen liittyvistä vaikeuksista. 
 
Kehittämistyön ulkopuolelle rajattiin iäkkäät, pitkäaikais- ja monisairaat asiakkaat, jotka käyttivät sosiaali- ja 
terveyspalveluja liittyen palveluun ja tuen tarpeeseen. Kohderyhmärajauksen perusteena oli löytää ennal-
taehkäisevä ja vaikuttava työskentelytapa. Ennaltaehkäisyn mielessä nuorten elämäntilanteen korjaamisen 
vaikutukset voivat olla kaikkein parhaimmat ja tehokkaimmat. Lisäksi koordinaatioryhmässä todettiin, että 
Kainuussa on paljon nuoria työttömiä ja potentiaalisia pilotointiin osallistujia. Tarkoituksena oli saada viisi 
pilottiasiakasta, joiden kanssa toteutetaan Elämän tilanteen selvittämisen ympyrä ESY-menetelmä. Asia-
kasmäärä toteutui. Lisäksi tavoitteena oli luoda proaktiivinen toimintamalli Omasoten kautta tehtävälle 
riskiryhmien terveysvalmennukselle ja ryhmätoiminnoille. Puitteet kyseessä oleville toiminnoille luotiin 
hankkeessa, mutta nuorten kanssa työtapaa ei ehditty toteuttaa. 
 
Hankkeessa on pyritty vaikuttamaan asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen merkityksen huomioimi-
seen kaikissa hankkeen hanke-esittelyissä, yhteistyötapaamisissa ja foorumeissa. Hanketta on esitelty lukui-
sissa työyhteisökokouksissa.  Perhepalvelujen perhekeskusverkostossa 1.12.2015 oli mukana työntekijöitä 
äitiys- ja lastenneuvolasta, perheneuvolasta, perhetyöstä, lapsiperheiden kotipalvelusta, aikuissosiaalipal-
veluista, lastensuojelusta, kuntouttavasta työtoiminnasta, varhaiskasvatuksesta, seurakunnasta, koululta, 
nuorisopalveluista, Polku-lapsiperheiden päihde- ja riippuvuuspalveluista, mielenterveys- ja riippuvuuk-
sienhoidosta sekä A-Killasta.   
 
Hyrynsalmella on pidetty hanke-esittely kuntouttavan työtoiminnan nuorten (4) ryhmässä, jossa oli mukana 
sosiaalityöntekijä, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Lisäksi Hyrynsalmen 
työntekijät ovat osallistuneet Kainuun alueen kuntouttavan työtoiminnan tiimipalavereihin, joissa hanketta 
on esitelty. Kohderyhmän nuoria ei ole Hyrynsalmelta tavoitettu hankkeeseen. Syynä lienee asian uutuus ja 
hankkeeseen lähdön vapaaehtoisuus. 
 
Suomussalmella vuoden 2016 ja kevään 2017 välisenä aikana on pidetty hanke-esittelyjä työyhteisöpalave-
reissa ja -yksiköissä, joissa on ollut mukana työntekijöitä mm. nuorten työpaja Hanslankarista, sosiaalisen 
osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke KUJELMA:sta sekä työpalvelukeskus Miilusta. Lisäksi hanke-
esittely on syksyn 2016 aikana toteutettu vastaanotto – terveyskeskussairaalan johtoryhmälle, TYP:lle, TE-
palveluille ja KELA:lle.   
 



6 

 

Hankkeen aktiivisimmat ja tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet Virta II - hanke, kuntouttava työtoi-
minta, KUJELMA-hanke, nuorten työpaja Hanslankarit, TYP, TE-palvelut, KELA, Kainuun keskussairaalan 
neurologian yksikkö ja Suomussalmen fysioterapia. Aikuissosiaalityön kanssa ei saatu aikaan säännöllistä 
työpariyhteistoimintaa. 
 
Suomussalmella asiakaspilotointi oli alussa vaikeaa ja hidasta. Keväällä 2016 hankkeeseen saatiin yksi ja 
syksyllä 2016 yksi asiakas.  Keväällä 2017 hankkeeseen ilmoittautui kolme uutta asiakasta. Asiakkaat ovat 
tulleet hankkeeseen kuntouttavan työtoiminnan, KUJELMA-hankkeen, nuorten työpajan sekä TE-palvelujen 
kautta. Syksyllä 2016 yhden asiakkaan ja hanketyöntekijän kanssa on ollut 10 tapaamista, joista kahdessa 
sosiaalityöntekijä oli mukana. Lisäksi keväällä 2017 asiakkaan kanssa oli 22 tapaamista ilman sosiaalityönte-
kijää. Syksyllä 2016 sitoutuneen asiakkaan kanssa tapaamisia syksyn aikana tapaamisia oli kuusi sekä vuo-
den 2017 aikana 12 tapaamista. Vuoden 2016 lokakuuhun saakka asiakastapaamisiin osallistui hanketyön-
tekijän lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, joka oli asiakkaan nimetty omatyöntekijä koko prosessin 
ja asiakkaan työharjoittelun ajan.  Jokaisen ESY-prosessin (Elämän tilanteen selvittämisen ympyrä) osan 
ajallisen keston määräsi asiakkaan oma tahti.   
 
Moniammatillinen tiimipalaveri yhden asiakkaan kanssa on kokoontunut kevään 2017 aikana kolme kertaa 
ja syksyllä 2017 kerran kokoonpanolla asiakas, TYP-sosiaalityöntekijä, TYP-virkailija, kuntouttavan työtoi-
minnan ohjaaja sekä hankesuunnittelija.   
 
Tapaamisia hanketyöntekijän kanssa asiakkailla on ollut keskimääräisesti 20–35 kertaa hankkeen aikana. 
Tapaamisia on ollut 1–2 kertaa viikossa 1–2 viikon välein. Tapaamiset ovat kestäneet 1-2 tuntia asiakkaan 
voinnin mukaan. Pilottiasiakkaiden lisäksi hankkeessa on ollut asiakkaita lyhyemmissä kontakteissa saaden 
tukea ja apua arjen toimintaan.   
 
Kainuussa on käytetty Virta II-hankkeessa kehitettyä ESY-menetelmää (Elämäntilanteen selvittämisen ym-
pyrä) asiakastapaamisissa.  Menetelmässä asiakasta haastetaan arvioimaan omaa elämäntilannettaan, ja 
herättämään ajattelua suhteessa eri osa-alueisiin väittämien kautta (ihmissuhteet, sosiaaliset suhteet, ter-
veys ja elinvoima, arjen sujuvuus, asuminen, toimeentulo ja rahan käyttö, asiointi ja asioiden hoitaminen, 
opiskelu, työ ja yrittäjyys, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet sekä tulevaisuuden toiveet). Tavoitteena 
on vahvistaa nuorten toimijuutta, arjen sujuvuutta, vuorovaikutussuhteita ja selkiyttää nuorten omaa ym-
märrystä omista vahvuuksista ja voimavaroista sekä tulevaisuuden tavoitteista. ESY menetelmään liittyy 
asiakkaan oma arviointi elämäntilanteestaan kaksi kertaa eri aikoina prosessin alussa ja lopussa. Kaikkien 
asiakkaiden kanssa tehty ESY-prosessi toteutui kokonaisuudessaan.   
 
Alkuarvioinneissa yhteisiksi tuen tarpeiksi nousivat terveys ja elinvoima, sosiaaliset tilanteet, asiointi ja asi-
oiden hoitaminen sekä opiskelu, työ ja yrittäjyys -osa-alueet. Näistä terveys ja elinvoima sekä sosiaaliset 
tilanteet koettiin eniten tukea tarvitseviksi osa-alueiksi. Vahvuuksina koettiin loppuarvioinneissa: ”Rohkeut-
ta ja itsetuntemusta on tullu lissää” ja ”Selkiytti elämää”. Monipuoliset kysymykset avasivat teeman tarkoi-
tuksen: ”ESY passasi elämäntilanteeseen.” Terveys ja elinvoiman sekä sosiaalisten tilanteiden koettiin vah-
vistuneen ESY-prosessin aikana.  Yksi asiakas toi esille ESY:n osa-alueiden ulkopuolelta tärkeänä asiana per-
hesuhteet. ESY-mittari on suunnattu nuorille, minkä vuoksi mittarissa ei käsitellä perheasioita. 
 
Esille nousi myös, että nyt puhuttiin voimavaroista enemmän kuin aiemmin: ”Asuminen jäi mieleen parai-
ten, mutta kaikki oli tärkeitä” ja ”Löysin itsestäni uusia puolia”. Asiakkaat kokivat, että työskentely auttoi 
hahmottamaan vahvuuksia ja voimavaroja. Työskentelymalli koettiin hyväksi ja toimivaksi. Kaikki osa-alueet 
paranivat jonkin verran tai huomattavasti ESY-prosessin aikana. 
 
Toisessa arvioinnissa vahvistuivat osa-alueet: harrastuksen ja kiinnostuksen kohteet, opiskelu, työ ja yrittä-
jyys, asioiden hoitaminen sekä toimeentulo ja rahankäyttö. Lisäksi selkiintyivät tulevaisuuden tavoitteet ja 
toiveet sekä ihmissuhteet ja näin ollen myös asuminen.   
 
Yksi asiakas kuvasi, että: ”Työskentely auttoi minua selkiyttämään tavoitteeni, haaveet ja tulevaisuuden”, 
”Sain realistisen kuvan omasta tilanteestani!”, ”Henkilökohtaisesti työhön liittyvät kysymykset eivät liity 
elämäntilanteeseeni, sillä hakeudun opiskelemaan.” ”Omakohtaisesti kaikki aiheet ja teemat olivat hyvä 
käydä läpi, jotta näen tilanteeni kokonaisvaltaisesti.”, ”Tämä työskentelymalli selkiytti omia ajatuksia ja 
realisoi oman tilanteen.” ”Minua kuunneltiin ja tulin autetuksi.”   
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ESY:n voidaan ajatella vaativan aikaa ja asiakkaan aitoa kuulemista sekä kiinnostusta omaan arvioon elä-
mässä selviytymisestä. Asiakaslähtöinen työote on vaatinut aikaa asiakkaiden kanssa. 
 

3.2 Tavoite 2: Toiminnallinen sote-integraatio alueilla 
 
Toiminnallinen sote -integraatio – yksin työskentelystä pari- ja moniammatilliseen tiimityöskentelyyn, 
asiakkaan hoidon tarpeen arviointi   
 
Kainuussa on yritetty saada yhteinen terveys- ja hoitosuunnitelma perusterveydenhuollon käyttöön. Ter-
veys- ja hoitosuunnitelman käyttöönotto ja toimintamallin luominen on ollut haasteellista. Perustervey-
denhuollossa pyritään edelleen selvittämään ja määrittämään asiakaskohdejoukkoa terveys- ja hoitosuun-
nitelmille. Pilottikunnassa Suomussalmella on nimetty terveys- ja hoitosuunnitelmalle vastuulääkäri ja kan-
santerveyshoitaja, joiden kanssa hanketyöntekijä on tehnyt yhteistyötä. Suunnitelmien tekeminen on vielä 
alkuvaiheessa. Hankkeen aikana on saatu nimettyä työttömien terveystarkastuksista vastaavat kansanter-
veyshoitajat ja lääkärit myös seutukuntiin. 
 
Kainuussa terveys- ja hoitosuunnitelmalle on laadittu v. 2015 potilastietojärjestelmään erillinen Effica-
pohjainen hoitosuunnitelmalomake, jonka THL on ohjeistanut ja soten johto hyväksynyt. Hanke on ollut 
osallisena hoitosuunnitelmalomakkeen tekemisessä. Erikoissairaanhoito voi nähdä ja hyödyntää terveys- ja 
hoitosuunnitelmaa, mikäli se on asiakkaalle tehty, koska Kainuussa on yhteinen potilastietojärjestelmä. 
Potilastietojärjestelmä on nyt Lifecare-pohjainen. 
 
Kainuussa aikuisten sosiaalipalveluissa on ollut käytössä Elämäntilanne-sosiaalinen selvityslomake sekä 
palvelutarpeen arviointi- ja asiakassuunnitelmalomakkeet. ESYlomake ja –toimintamalli ovat uusia asioita, 
eivätkä ne ole vielä juurtuneet aikuissosiaalipalvelujen työkaluiksi. Aikuissosiaalipalveluissa on koettu 
kuormittavana lomakkeiden jatkuva muuttuminen. Lisäksi siellä odotetaan valtakunnallisia asiakirjamäärit-
telyjä ja tulevaa Kanta-palvelua, jonka vuoksi aikuissosiaalipalveluissa ei ole haluttu ottaa yhteistä asiakas-
suunnitelmaa käyttöön tai mallinnettavaksi. 
 
Sosiaalipalveluista hankkeen on ollut vaikea saada työparia. Sosiaalityöntekijä sai järjestettyä ajan kahteen 
asiakastapaamiseen viidestä asiakkaan ja hanketyöntekijän tapaamisesta. Valitettavasti sosiaalityössä on 
ollut myös vaihtuvuutta henkilöstössä. 
 
Hanke on ollut mukana keväällä 2016 laatimassa ja liittämässä Omasoteen (Kainuun sähköinen asiakkaan 
asiointialusta) omahoitolomaketta ja mahdollistamassa moniammatillista ryhmätoimintaa terveydenhuol-
lon ja sosiaalihuollon työntekijän kanssa yhtäaikaisesti toimien. Ryhmätoimintoja voivat nyt hallinnoida 
sekä terveyden- että sosiaalihuollon ammattilaiskäyttäjät, joille on annettu ryhmän vetämisoikeudet. Ryh-
miä ei hankkeen aikana ole ehtinyt toteutua, koska asiakkaiden perusasioiden selvittäminen on vienyt pal-
jon aikaa. 
 
Omasoteen on kevään 2016 aikana lisätty myös sähköinen terveystarkastus- ja valmennustoiminto, sekä 
kotimittaukset- ja päiväkirjat-osio. Proaktiivinen asiakkaiden kutsuminen terveystarkastukseen ja valmen-
nukseen sekä terveyspalvelujen piiriin on jo nyt ollut mahdollista, mikäli asiakas on merkinnyt tarvittavat 
hyväksyntätoiminnot henkilökohtaisesti Omasotessa. Omasoten yhtenä tarkoituksena on, että asiakas ot-
taa itse enemmän vastuuta omahoidostaan ja hoitajan resursseja vapautuu paljon tukea tarvitsevien ja 
paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoon, ohjaukseen ja neuvontaan. Tämä proaktiivinen hoitajien 
työtapa ei käynnistynyt hankkeen aikana. Omasoten aktiivinen käyttö vaatii vielä asenne- ja toimintatavan 
muutoksia. Hankkeen pilottiasiakkaiden prosessin haastavuuden vuoksi myöskään hanketyöntekijä ei pys-
tynyt toteuttamaan proaktiivista työtä Omasoten kautta. 
 
Hankkeessa on laadittu asiakkaan tunnistamiseksi ja käytäntöjen vahvistamiseksi keväällä 2016 heräte sosi-
aali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Herätteen avulla on ollut tarkoitus tunnistaa paljon tukea tarvit-
sevia ja paljon palveluita käyttäviä omassa työssään ja ohjata kohderyhmän asiakkaita sekä potilaita hank-
keeseen. Herätettä Suomussalmella on jaettu ja avattu sekä terveydenhuollon että sosiaalipalvelujen 
henkilöstölle. 
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3.3 Tavoite 3: Hyödyntää tiedontuotantoa palveluiden kehit-
tämisessä 

 
Kainuussa ei määrärahaa ja toimenpiteitä tiedontuotantoon. 
 

4. Arvio asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta ja selvitys miten 
toteutumista on arvioitu 

 

Koko hankkeen toiminnan etenemistä on lisäksi arvioitu koko hankkeen projektitiimin säännöllisissä ko-
kouksissa itsearviointina. Ohjausryhmän kokouksissa toimintaa on raportoitu tilannekatsauksilla ja väli/ 
loppuraporteilla. Hankeosioiden toimintaa on lisäksi arvioitu omissa alueellisissa ja paikallisissa ohjaus/ 
tukitiimeissä. Eri osakokonaisuuksien hanketyöntekijät ovat pitäneet Skype-palavereita kuukausittain han-
ketyön etenemisen ja arvioinnin tueksi. Osakokonaisuuksien välillä on tapahtunut paljon vertaisoppimista ja 
itsearviointia yhteisen työskentelyn kautta. Lisäksi yhteisten tuotosten laatimisessa on saatu synergiaetua 
jakamalla tietoa ja kokemuksia muun muassa herätteiden luomisessa sekä yhteisen asiakassuunnitelman 
työstämisessä ja pilotoinneissa. 
 
Kainuussa arviointia on tehty jatkuvana vuoropuheluna kehittämisyksikön asiantuntijoiden ja esimiehen 
kanssa, sekä itsearviointina. Arviointien mukaan Kainuussa on edetty hankkeen tavoitteiden mukaisesti. 
Tarkoituksena oli hankkeeseen saada pilottiasiakkaaksi viisi (5) nuorta, tavoite toteutui. Proaktiivinen asiak-
kaiden kutsuminen terveystarkastukseen ja valmennukseen sekä terveyspalvelujen piiriin on mahdollista, 
sillä sähköinen terveystarkastus ja valmennus – toiminto on Omasotessa, mutta sitä ei ole hyödynnetty 
työntekijöiden toimesta. Proaktiivista toimintamallia riskiryhmille Omasoten kautta tehtävälle riskiryhmien 
terveysvalmennukselle ja ryhmätoiminnalle hankkeen aikana ei ehditty nuorten kanssa käynnistää. 
 
Työttömien terveystarkastus prosessia päivitettiin ja työohjeita kansanterveyshoitajille työstettiin syksyn 
2016 ja kevään 2017 aikana seutukuntien kansanterveyshoitajien, TYP:n terveydenhoitajan ja TE –toimiston 
virkailijoiden kanssa.  
 
Kainuussa työstettiin herätelista (heräte/ohje) ohjeeksi työntekijöille asiakkaiden tuen tarpeen tunnista-
miseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Herätettä/ohjetta ja Omahoitolomaketta (Potku) testattiin sekä 
terveys- ja hoitosuunnitelmaa työstettiin pilottikunnassa Suomussalmella 10.11.2016–30.4.2017, jonka 
jälkeen pyydettiin palautteet. 
 
Työntekijöiden palaute: 
 
Herätteet/ohje palaute: ”Käytännössä ei oo käytetty”. ”Joo on niin kaukana toisen ydinjutusta, ettei heti 
tajua, mitä koskee.” ”Ei ole hyödynnetty, päivystystilanteessa voi olla haasteellista tunnistaa tuen tarve 
ym.” Työntekijät eivät osanneet tai ehtineet soveltaa herätettä/ohjetta omiin asiakkaisiinsa. Koettiin, että 
osaamista ja aika resurssia ei ole paneutua pidempi aikaiseen toimintaan ja työtapaan. 
 
Terveys- ja hoitosuunnitelman palaute: ”Suunnitelmia laaditaan ja päivitetään. Haasteena on vielä ollut, 
että kaikki lääkärit eivät aina aktiivisesti ole tehneet/päivittäneet suunnitelmia. Asia on juurtumassa ja työn 
alla.” Terveys- ja hoitosuunnitelman laatimisessa haasteena on saada lääkärit aktivoitumaan terveys- ja 
hoitosuunnitelman tekemiseen ja päivittämiseen. Myös moniammatillisen tiimin kokoon saattaminen sekä 
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dialogin toteutuminen on haastavaa. Jotta riskiasiakkaiden tunnistaminen sekä terveys- ja hoitosuunnitel-
mien toteutuminen lisääntyisi, tarvitaan asennemuutosta, kouluttamista sekä aikaresurssin antamista työn 
tekemiseen. Myös asenne ja toimintatoimintatapa muutoksen johtamista tulisi napakoittaa.  
 
Terveys- ja hoitosuunnitelmatyöpajoja toteutettiin kolmessa työpajassa 17.9.2015, 28.4.2016 ja 10.11.2016 
Hyrynsalmen ja Suomussalmen kansanterveyshoitajille yhdessä Kainuun soten yleislääketieteen professorin 
kanssa sekä asiasta tiedotettiin useassa eri sosiaali- ja terveydenhuollon työyksikköpalaverissa ja fooru-
meissa myös asiakkaille. 
 
Omahoitolomake-palaute: ”Asiakkaat eivät tosin aina täytä lomaketta tai täyttävät sen osittain, miten lo-
maketta saisi muokattua siten, että asiakkaat vastaisivat aktiivisemmin siihen”. ”Pitäisikö lomaketta muoka-
ta moniammatillisesti? Tai miten lomakkeen kysymykset olisivat sellaisia, että sieltä selviää paremmin asi-
akkaan arjessa selviäminen? Tukena lomaketta toki käytetään asiakkaiden kanssa. Ja toki on asiakkaan oma 
valinta viime kädessä, että haluaako hän täyttää lomakkeen, vai keskittyä vuorovaikutustilanteeseen vas-
taanotolla.” Työntekijät eivät näe lomakkeen täyttämistä/läpikäyntiä vuorovaikutustilanteena. Henkilöstö 
tarvitsee koulutusta Omahoitolomakkeen ennalta täyttämisen merkityksestä asiakkaan kokonaisvaltaiseen 
hoidon tarpeen arviointiin, neuvontaan, ohjaukseen ja valintojen tukemiseen.   
 
Omahoitolomake hankkeen toimesta on liitetty nyt Kainuun soten vastaanottojen toimintakäsikirjan työoh-
jeisiin. Aikuissosiaalipalveluissa on käytössä elämäntilanne/sosiaalinen selvityslomake, palvelutarpeen arvi-
ointi- ja asiakassuunnitelmalomakkeet. ESY -lomake ja yhteinen asiakassuunnitelma - toimintamalli ovat 
uusia, eivätkä ole vielä juurtuneet aikuissosiaalityön työkaluiksi. Lomakkeiden jatkuva muuttuminen koe-
taan kuormittavana. Aikuissosiaalipalveluissa odotetaan valtakunnallisia asiakirjamäärittelyjä ja tulevaa 
Kantapalvelua. 
 
Asenteiden ja sitä myötä työ- ja toimintatapojen muuttaminen kentällä on vaikeaa. Kuntouttavan työtoi-
minnan, KUJELMA -hankkeen, nuorten työpaja Hanslankarit, KELA, TYP, TE-palvelut, Kainuun keskussairaa-
lan neurologian yksikön ja Suomussalmen fysioterapian kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. Aikuissosiaalipal-
veluista sekä perusterveydenhuollon yhteistyöhön on ollut vaikea saada työparia. Perusterveydenhuollossa 
asiakkaita on pyritty löytämään työttömien terveystarkastusten kautta. Vaikka palveluissa tiedostetaan, 
että asiakkaita on paljon, ajan antaminen asiakkaille ja heidän elämätilanteeseen perehtyminen ei näytä 
olevan ratkaisu ilmiön hallintaan saamiseksi. Asiakkaiden työkyvyn puutteen havaitsemiseen ja ohjaami-
seen työtä kohti tarvitaan tietoa, osaamista ja asennetta. Tavoitteena on aktivoida asiakkaita omatoimisuu-
teen ja työhön eri toimintamallien ja toimenpiteiden kautta. Hankkeesta on tiedotettu Kainuun soten ja 
Posken verkkosivuilla. 
 
Hankkeen aikana on noussut esille moniammatillisen ja verkostotyön osaamisen lisäämisen tarve. Yleisesti 
ottaen koetaan, ettei pitkäaikaiseen työhön ole aikaa ja työntekijöitä riittävästi. Kattavaa palvelutarpeen 
määrittelyä ei pystytä tekemään. Työyksiköt haluavat pitää oman sektorinsa itsellään. Ratkaisut halutaan 
saada aikaan nopeasti ja organisaatiolähtöisesti asiakasta kuuntelematta. Asiakaslähtöisyys on unohtunut. 
Asiakkaalle itselleen ei anneta aikaa toipua ja työstää asioita valintojensa tekemiseksi huomioiden kuntou-
tuksen pitkä aikajana. Lisäksi alussa tarvitaan viikoittaisia tapaamisia luottamuksen saamiseksi.   
 
Valitettavasti yhden hanketyöntekijän resurssilla ei pystytty muuttamaan syvällä rakenteessa olevia toimin-
tamalleja ja -kulttuureja. Hanketyö tarvitsisi tuekseen vahvasti sitoutuneen johdon ja esimiehet, joilla on 
yhtenäinen näkymä tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Lisäksi tarvittaisiin peruspalvelujen aktiivista otetta 
kehittämiseen.   
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5. Jatkotyöskentely 
 

Kainuun sotessa tarvitaan edelleen koulutusta osallisuudesta ja asiakasymmärryksestä, ohjaamisesta ja 
neuvonnasta sekä palvelutarvearvioiden ja asiakassuunnitelmien tekemiseen.   
 
Potkuhankkeessa kehitetyn Omahoitolomakkeen työstäminen olisi järkevää siten, että asiakkaan arjessa 
selviämisen näkökulma tulee huomioiduksi. Lomake on kehitetty perusterveydenhuoltoon ja pitkäaikaissai-
raille, mutta olisi hyvin käytettävissä laajemminkin, mikäli kysymyspatteristoon lisätään sosiaalinen näkö-
kulma.   
 
Hankkeen aikana on edelleen vahvistunut käsitys siitä, että tarvitaan moniammatillisen tiimityöskentelyn 
lisäämistä toiminnallisen soteintegraation saavuttamiseksi. Siksi on välttämätöntä lisätä osaamista, muut-
taa asenteita sekä linjata johtamisella moniammatillisen työn toimintaohjeistuksia.   
 
Asiakkaan asiointialusta Omasoten kehittäminen ryhmien ja asiakkaiden aktivoimiseksi jatkuu organisaa-
tiossa normaalina toimintana.  Edelleenkin tavoitteena on asiakkaiden omahoidon tukeminen ja mahdolli-
simman varhainen ohjaus ja neuvonta. Tärkeä olisi löytää asiakkaat, jotka eivät saa palveluita tarpeesta 
huolimatta tai kuuluvat erilaisiin riskiryhmiin. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota nuoriin, jotka tarvitsevat 
tukea vaihtoehtojen arviointiin erilaisista arjen asioista.   
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6. Viestintä 
 
Hankkeen viestintä on toteutunut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen internet-sivuilla 
http://www.sosiaalikollega.fi/. Toiminnallisilla osakokonaisuuksilla on lisäksi ollut emo-organisaatioidensa 
sivuilla omat hankesivut, joiden kautta viestintä paikallisesti on tapahtunut kehittäjätyöntekijöiden kautta. 
Tiedottamista ja tiedon välittämistä ovat tehneet hankkeen työntekijät, ohjausryhmän jäsenet sekä muut 
vastuuhenkilöt (tuki- ja projektitiimit) hankeosiossaan sähköpostitse ja erilaisissa yhteistyöfoorumeissa. 
 
Valtakunnallisessa viestinnässä on hyödynnetty myös Innokylä-ympäristöä tiedon jakamisessa ja materiaa-
lipankkina. Hankkeessa tehdyt tuotokset, materiaalit ja raportit julkaistaan Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen internet-sivuilla. Hankkeen päätyttyä kaikki hankemateriaalit ovat löydettävissä netti-
osoitteesta: http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paattyneet-hankkeet-1 sekä toiminnallisen soteinteg-
raatioverkoston sivuilta: https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119. 
 
Hankkeen työntekijät ovat pitäneet yhteispuheenvuoron asiakasosallisuudesta 7.9.2016 olleessa toiminnal-
lisen sote-integraatioverkoston tapaamisessa. Lisäksi kaikkien toiminnallisten osakokonaisuuksien työnteki-
jät ovat esitelleet hanketyötä omissa kehittämisverkostoissaan ja hankekunnissa alueellisesti ja paikallisesti. 
Hankkeen aikana on alueellisesti ja paikallisesti on järjestetty eri alueilla työpajoja, yhteistyöseminaareja 
sekä etäkokouksina. 
 
Hankkeesta on pidetty esitys Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 15.–16.6.2017, 
joka on järjestelmään kirjautumalla nähtävillä osoitteessa:  
http://prezi.com/582kxfczlov5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy . 
 
Hankkeen päättyessä on tiedossa yksi valmistunut AMK lopputyö, ja yksi sosiaalityön gradu on haastattelu-
jen analysointivaiheessa. Hankkeen päätyttyä on tulossa artikkeli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sisäiseen 
henkilöstölehteen.   
 
Hankkeen toimintamallia on esitelty noin 60:lle eri ammattilaiselle 22.9.2017, 28.9–29.9.2017 Lapin ja Län-
si-Pohjan alueen kuntiin etäyhteydellä hanketyöntekijöiden yhteistyönä. Kommentit olivat myönteisiä ja 
toimintamallista oltiin kiinnostuneita. Mallin juurtumiseen osaksi käytännön työtä vaikuttavat eri kuntien 
olemassa olevat tavat tehdä yhteistyötä. 
Hanke on järjestänyt lopputilaisuuden 11.–12.10.2017. Palveluohjausseminaarin yhteydessä on välitetty 
tietoa työn tuloksista ja materiaaleista. Seminaariosallistujia on ollut mukana paikan päällä Rovaniemellä 
sekä etäyhteyksillä vähintään 350.    
 

7. Yhteenveto 
 
Hankkeessa kehitetty toimintamalli paljon tukea tarvitseville/paljon palveluita käyttäville sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteisasiakkaille tuo esille tunnistamiseen, arviointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen liit-
tyviä huomioita sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta. Keskeistä asiakkaille ovat kohtaaminen 
ja kuulluksi tuleminen, ajan antaminen, jatkuvuuden ja tuttuuden säilyttäminen sekä kulttuuristen erityis-
piirteiden huomioiminen. 
 
Hankkeen loppuvaiheessa eri osakokonaisuudet laativat yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
työhön Monialaisen yhteistyön ABC- työoppaan. Työopas sisältää konkreettisia ohjeita sosiaali- ja tervey-
denhuollon käytännön asiakastyöhön paljon tukea tarvitsevien ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden 
kanssa. Työoppaaseen on koottu yhteenvetona ydinprosessi eri hankeosioiden toimintamalleista. 
Oppaan laadinnassa on hyödynnetty kaikissa hankeosioissa toteutettujen työpajojen palautteita ja ideoita, 
mallinnuksia sekä kehittäjäasiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden sekä työntekijöiden tuottamaa materiaa-
lia. 
 

http://www.sosiaalikollega.fi/
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119
http://prezi.com/582kxfczlov5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


12 

 

Toimintamallista ja hanketyössä nousseet keskeiset huomiot on tuotu laajemman näkökulman ”ideaalimal-
liin”, kts. kuvio 3, joka tulevaisuuden sote-palvelujärjestelmässä tämänhetkisen tilanteen perusteella tulee 
huomioida. Hankkeen kohderyhmän näkökulmasta esille nousevat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön 
lisäksi rajapinnat ja toimiva yhteistyö muidenkin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä. 
Terveyden edistämisen lisäksi tulee huomioida myös sosiaalista hyvinvointia lisäävät yhteistyörakenteet ja 
niiden luominen tulevassa järjestelmässä. 
 
Eri tasoilla olisi hyvä olla määriteltynä yhtenäiset kriteerit tunnistamisessa, palvelutarpeen arvioinnissa ja 
yhteisen asiakassuunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa. Näissä kaikissa olisi huomioitava itsestään 
selvyytenä asiakaskeskeinen toimintatapa sekä yhtenäiset toimintatavat. Keskeistä ovat ohjaukset eri tasot 
ja koordinointi unohtamatta dokumentoinnin käytäntöjä.  Yhteiset kriteerit mahdollistavat päällekkäisen 
työn poistamisen, sekä yhdenmukaiset käytännöt ja kriteerit, jolloin ei synny mahdollisuuksia osaoptimoi-
da.    
 
Systemaattisilla ja yhdenmukaisilla toimintatavoilla vähennetään satunnaista palveluiden käytön ja tuen 
tarpeen tunnistamista asiakkaiden tilanteissa. Aktiivisella asiakashankinnalla turvataan palveluiden yhden-
vertaisuutta ja tasa-arvoisuutta.  Tällöin esimerkiksi tuen tarpeessa olevat henkilöt pääsevät varhaisemmin 
palveluiden piiriin. Toisaalta runsaiden palveluiden käytön tilanteessa yhteissuunnittelulla voidaan järke-
vöittää ja parantaa palveluiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa asiakkaan hyväksi. Hoito- ja palveluketju-
jen integraatio tueksi tarvitaan niitä tukevia tukeva tietojärjestelmiä, käyttöoikeuksien määrittelyä, rekiste-
rinpitoa ja tiedonkeruuta. Henkilöstön osaaminen ja ammatillinen kelpoisuus, johdon tuki ja koulutustar-
peisiin vastaaminen ovat ensisijaisen tärkeitä.  Hankkeen kohderyhmän näkökulmasta vastuutiimimäinen 
työskentelytapa vaikuttaisi hyvältä toimintatavalta.  Hankepilottien perusteella yhteissuunnittelua varten 
tarvitaan ennakoiva/etsivä, systemaattinen ja riittävästi resurssoitu toimintatapa.   
 
Vaikuttavuutta lisäävät asiakkaiden mukaan aidot kohtaamiset ja kuulluksi tuleminen tuttujen ihmisten 
kanssa. Luottamuksen ilmapiirissä syntyy uusia näköaloja sekä työntekijöille että asiakkaille. Jos asiakasta ei 
voida muuttaa ja hän ei saa tarvitsemaansa apua ja tukea, on syytä tarkastella omaa toimintaa ja muuttaa 
sitä. Hanketyöstä kertyneen kokemuksen perusteella esitämme, että jatkossa paljon tukea tarvitse-
vat/paljon palveluita käyttävät asiakasryhmät tarvitsevat yhteiset asiakaslähtöiset kriteerit. Kriteereissä 
tulee huomioida yksilölliset elämäntilanteet sekä eri ikäisten asiakkaiden tarpeet. 
 
 
 
Lisätietoa hankkeesta: 
 

• www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat  
• www.sosiaalikollega.fi/mallit/sdk_yhteisen_asiakkaan_tukeminen  
• www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/lappi/saamelainen-hoivaja-

palveluohjausmalli-kehitteilla-paljon-tukea- tarvitseville/view   
• http://soite.fi/sivu/paljon_tukea_tarvitsevat  
• www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-koulutus/ajankohtaiset-hankkeet/paljon-tukeatarvitsevat.html  
• www.lpshp.fi/media/files/laura2.avi  
• www.lpshp.fi/media/files/nhg_lpshp_loppuraportti.pdf  
• https://sote.kainuu.fi/paljon-tukea-tarvitsevat-paljon-palveluita-kayttavat  
• www.innokyla.fi/web/verkosto1803119  



Liite 1 Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät ideaalimalli 



Monialaisen yhteistyön ABC 
Toimintamalli sosiaali - ja terveydenhuollon asiakastyöhön 

paljon tukea tarvitsevien tai useita palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa 

Liite 2 Monialaisen yhteistyön ABC – 
Toimintamalli sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastyöhön paljon 
tukea tarvitsevien tai useita palveluita 
käyttävien asiakkaiden kanssa



LÄNSI-POHJAN
SAIRAANHOITOPIIRI

Kainuun sote

Kolpeneen
palvelukeskuksen
kuntayhtymä



Toimintamallin käyttäjälle

Tämä toimintamalli on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat moniammatillisen tuen tar-

peessa olevia tai useita eri palveluita käyttäviä asiakkaita. Malli edis-

tää asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaista ohjausta avun piiriin, 

yhteistyön tarpeen tunnistamista, arviointia, suunnittelua ja toteu-

tusta. 

Yhteistyöskentely aloitetaan pääsääntöisesti asiakkaan suostumuk-

sella. Asiakasta kannustetaan osallistumaan voimavarojensa mukai-

sesti oman tilanteensa arviointiin, palvelujensa ja hoitonsa suunnit-

teluun, toteutukseen ja seurantaan. Hoito ja palvelu toteutetaan 

yhteisymmärryksessä asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa kunnioit-

taen sekä kielelliset oikeudet huomioiden. 

Moniammatillista työskentelyä voidaan hyödyntää yhteisen asia-

kassuunnitelman laadinnassa. Kokemusten perusteella yhteinen 

suunnitelma selkeyttää työnjakoa, suunnitelman seurantaa ja vas-

tuuta. Toimintamallin vaiheiden taustalla on sosiaali- ja terveyden-

huollon lainsäädäntö, joka velvoittaa eri ammattilaisia yhteistyö-

hön.

Toimintamalli on kehitetty Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamis-

keskuksen Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät- 

hankkeessa, joka oli osa toiminnallista sote-integraatio (KASTE) han-

kekokonaisuutta. Hanke koostui neljästä toiminnallisesta osako-

konaisuudesta (Lappi, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu). 

Asiakasryhmänä olivat työikäiset henkilöt, joilla oli tuen tarvetta tai 

eri palveluiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Saame-

laiserityisyysosiossa asiakasryhmä oli laajempi. 

Kehittäminen pohjautui aiemmin tehtyihin selvityksiin sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden käytöstä. Länsi-Pohjan toiminnalli-

sessa osakokonaisuudessa tehdyssä paljon palveluita tarvitsevien 

palvelunkäytön loppuraportissa (2015) todettiin, että eniten palve-

luita käyttävän 10% kustannukset kattavat 75% kaikista tarkastelta-

vista sote-kustannuksista. Samansuuntainen tulos on tullut esille 

myös muualla Suomessa tehdyissä selvityksissä. 

Toimintamallia voidaan soveltaa ja päivittää eri alueilla sosiaali- ja ter-

veydenhuollon muuttuvassa toimintaympäristössä. Päivitystyössä 

on tärkeää olla mukana prosessin käytännön työntekijöitä ja asiak-

kaita. Näin saadaan esille arkityön muutokset ja mallin kehittämis-

tarpeet, asiakkaiden näkökulma sekä kulttuuriset erityispiirteet.

Paljon tukea tarvitsevat -  Paljon palveluita käyttävät

- hankkeen työntekijät,  

Helttunen Erja, hankesuunnittelija, 

Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus

Kukkohovi Sari, hanketyöntekijä, 

Keski-Pohjanmaan toiminnallinen osakokonaisuus

Magga Kristiina, hanketyöntekijä, 

Lapin toiminnallinen osakokonaisuus, Saamelaiserityisyysosio

Pippola Anu, hanketyöntekijä, 

Keski-Pohjamaan toiminnallinen osakokonaisuus

Savelius-Koski Eija, kehittäjäsosiaalityöntekijä, 

Lapin toiminnallinen osakokonaisuus 

Wiens Varpu, suunnittelija, 

Länsi-Pohjan toiminnallinen osakokonaisuus
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Liitteet: 

 Hankeosioiden toimintamallit

 Yhteinen asiakassuunnitelma



Monialaisen yhteistyön ABC   

Tunnista ja toimi 
Tunnusmerkit 

Rohkeasti puheeksi

Yhteydenotto

Herätteet

Arvioi
Asiakkaan suostumuksella verkosto koolle

Erilaiset menetelmät

Yhteinen näkemys

Suunnittele ja toteuta 
Yhteisen asiakassuunnitelman laatiminen 

Koordinointi ja vastuutyöntekijät

Kuka hyötyy?   

Toimintamallista hyötyvät moniammatillista tukea tarvitsevat, pal-

jon palveluita käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiak-

kaat sekä heidän työntekijänsä. 

Miksi?  

Toimintamalli antaa tietoa varhaiseen tunnistamiseen, ennaltaeh-

käisyyn, puheeksi ottamiseen sekä palveluiden yhteissuunnitte-

luun. Lainsäädäntö antaa työntekijöille mahdollisuuden ja myös vel-

voittaa yhteistyön tekemiseen.

Milloin? 

Kun asiakas tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden 

palveluita ja yhteistyön koordinointia. 

Osalliset?

Asiakas, hänen läheisverkostonsa sekä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon työntekijät, mukana voivat olla myös 

muut asiakkaan kanssa työskentelevät tahot.

Tavoite?

Toimintamallin avulla tunnistetaan asiakkaan tuen ja 

palveluiden tarve sekä muodostetaan yhteinen näke-

mys. Toimintamalli selkeyttää työntekijöiden ja asiak-

kaan välistä työnjakoa ja vastuuta.

A

B

C
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Tunnusmerkit 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tarve voidaan tunnistaa 

asiakaskohtaamisten yhteydessä. Tilanteessa on tärkeää asiakkaan 

kuulluksi tuleminen, tilanteen todeksi ottaminen ja asian eteenpäin 

vieminen.

Työntekijällä voi herätä huoli tai riittämättömyyden tunne asiak-

kaan elämäntilanteesta. Hän huomaa, että oman työskentelyn rin-

nalle tarvitaan myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

laisia arvioimaan tilannetta ja suunnittelemaan palveluita. Tar-

peenmukaisesti asiakkaalle voidaan varata pidempi vastaanotto-

aika keskusteluun asioiden läpikäymistä varten. 

Rohkeasti puheeksi 

Asian puheeksiotto voi olla jännittävä tilanne, jota helpottaa yst-

ävällinen ja lämmin, mutta napakka lähestyminen. Asiakkaalle olisi 

hyvä antaa aikaa tilanteen ymmärtämiseen ja joskus voi olla tar-

peen tarjota useampia mahdollisuuksia yhteistyön aloittamiseen. 

Ympäristön olisi hyvä olla sellainen, jossa voi keskustella luotta-

muksellisesti. 

Yhteydenotto 

Mikäli ohjaus ja neuvonta eivät riitä, tuetaan asiakasta/potilasta 

tekemällä yhteydenotto sosiaalihuoltoon/terveydenhuoltoon 

tuen ja palveluiden tarpeen arvioimiseksi ja yhteistyön käynnistä-

miseksi. 

Yhteydenotto sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä 

tehdään pääsääntöisesti asiakkaan suostumuksella. Ilman suostu-

musta ilmoitus tehdään vain laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Ajan tasalla olevat yhteystiedot, toimintatavat ja käytännöt mah-

dollistavat yhteydenottojen sujuvuuden ammattilaisten välillä.  

Esimerkiksi yhteinen palveluohjauskeskus voi toimia linkkinä sosi-

aali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä. Riittävät työskentely-

valtuudet sekä asiakas-/potilasrekisterien käyttöoikeudet mahdol-

listavat koordinoivan työn ja asian ohjautumisen oikealle työnteki-

jälle.

Tunnista ja toimi A
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AHerätteet

Yhteisen tuen tarvetta voidaan tunnistaa 

esimerkiksi seuraavien tekijöiden perusteella:

1. terveydenhuollossa sosiaalisen tuen tarve voi tulla 

ilmi huolena kotona pärjäämisestä, arjen hallinnasta, 

taloudellisesta tai perheen tilanteesta

2. sosiaalihuollossa terveyspalveluiden tarve voi tulla 

ilmi erilaisina terveydellisinä ongelmina, arjessa sel-

viytymisen haasteina, työkyvyttömyytenä ja kuntou-

tustarpeena 

3. tunnusmerkkejä yhteisen työskentelyn tarpeesta 

voivat olla myös toistuvat peruuttamattomat ajat tai 

keskeytymiset, runsaat yhteydenotot tai kontaktit 

ilman selkeää syytä, mutta myös kykenemättömyys 

avun hakemiseen tai sen tarpeen näkemiseen

Asiakkaan tilanteesta herää huoli 

ja riittämättömyyden tunne

Asiakkaan elämässä on ollut tai on 

kriisitilanne, tilanne on jumiutunut

Epäily riippuvuuskäyttäytymisestä, 

toistuva reseptien uusiminen, 

yli 7 lääkettä

Asiakkaan elämäntilanne on haastava 
eri asioiden vuoksi (pitkittynyt työttö-

myys, talous, ihmissuhteet, asuminen, opis-
kelu, sairauslomat, turvattomuus, unetto-

muus) Koettu terveys on heikko

Toistuvia asiointeja eri pisteissä, 
peruuttamattomia aikoja joiden syy 

on epäselvä

Pitkäaikaissairaus, joka ei ole 

hoitotasapainossa. 

Useita eri diagnooseja

?
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Arvioi

Asiakkaan suostumuksella verkosto koolle

Asiakkaan suostumuksella aloitetaan verkoston koolle kutsuminen 

ja asiakasta tavataan yksilöllisen tarpeen mukaan.  Asiakkaalle voi-

daan tarjota hänelle tärkeiden henkilöiden ja ammattilaisten 

mukaantuloa verkostoon. Suostumuksen perusteella tiedonvaih-

to on luontevaa ja välitöntä. Yleensä pitkäaikainen ja luottamuksel-

linen suhde auttaa asiakkaan asioiden menestyksellistä etenemis-

tä. 

Erilaiset menetelmät

Arviointia tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti hyödyntämällä 

erilaisia menetelmiä. Apuna voivat olla esimerkiksi omahoito-

lomake, elämäntilanteen selvittämisen ympyrä sekä yksiköiden 

omat tilannekartoituslomakkeet. Asiakkaan oman näkökulman esil-

le tuonti on keskiössä.   

Yhteinen näkemys

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä tiivistetään liittämällä 

arviointiin keskeiset työntekijät ja osalliset. Arvioinnissa koroste-

taan asiakkaan ja läheisten kokemusta sekä työntekijöiden arvioita 

palveluiden ja tuen tarpeesta. Yhteisen näkemyksen löytyminen 

arvioinnissa on keskeistä. 

B
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Suunnittele ja toteuta

Yhteisen asiakassuunnitelman laatiminen 

Asiakassuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja verkoston kans-

sa. Jokaisen osallistujan tulee valmistautua huolellisesti tapaami-

seen. Suunnitelmaan kootaan kokonaistilanne ja muodostetaan 

yhteinen ymmärrys tuen ja palveluiden tarpeesta. Tavoitteena on, 

että asiakas käyttää palveluita suunnitelman mukaisesti ja koor-

dinoidusti.  

Suunnitelmaa tehdessä on keskeistä huomioida, että se on asiak-

kaan näkökulmasta ymmärrettävä ja arjen konkreettisiin tilanteisiin 

kiinnittynyt.  Sopiva määrä osallistujia verkostotapaamisissa on 

enintään 5 - 6 henkilöä. 

Yhteinen asiakassuunnitelma tarkistetaan sovitusti määräajoin, 

asiakkaan tilanteen muuttuessa ja vähintään kerran vuodessa. 

Asiakkaalle olisi hyvä antaa joustavuutta aikatauluihin, mutta myös 

määräaikoja. 

Koordinointi ja vastuutyöntekijät 

Yhteinen asiakassuunnitelma toimii palvelukokonaisuutta koossa-

pitävänä elementtinä. Kaikkien osallisten vastuut määritetään suun-

nitelmassa selkeästi, sovitaan vastuutyöntekijästä sekä suunnitel-

man seurannasta. Kun kokonaistilanne on kaikille osapuolille hah-

mottunut ja yhteinen ymmärrys löytynyt, voivat kaikki sitoutua 

suunnitelmaan sovitusti. 

Kun asiakas tarvitsee sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelu-

ja, on tärkeä nimetä yhteistyötä tekevät vastuutyöntekijät, jotka kul-

kevat asiakkaan rinnalla koko prosessin ajan pitäen kokonaisuutta 

hallussa. Tätä suosittelevat sekä asiakkaat että ammattilaiset. 

Vastuutyöntekijä huolehtii:

Ÿ että asiakkaalta on saatu suostumus tiedonvaihtoon monialai-

sessa yhteistyössä  

Ÿ että verkosto kootaan yhteisen asiakassuunnitelman laatimista  

varten   

Ÿ että verkoston osallistujat valmistautuvat yhteiseen tapaami-

seen

Ÿ yhteisen asiakassuunnitelman kirjaamisesta asiakastietojärjes-

telmään ja varmistaa, että asiakassuunnitelma on kaikilla suun-

nitelmaan osallistuneilla tahoilla tiedossa ja käytettävissä 

Ÿ suunnitelman toteutumisen seurannasta  ja verkoston uudel-

leen kokoamisesta 

C
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Yhteenveto toimintamallista

Tunnista ja toimi
• Tunnistetaan useita eri palveluita käyttävä tai tukea tarvitseva asiakas

Arvioi
Ÿ Verkoston koolle kutsuminen

Ÿ Asiakkaan tilanteen arviointi eri menetelmin

Ÿ Yhteisen näkemyksen muodostuminen

Suunnittele ja toteuta 
Ÿ Yhteisen asiakassuunnitelman laatiminen

Ÿ Suunnitelman toteuttaminen, vastuiden määrittely ja koordinointi

Ÿ Vastuutyöntekijöiden nimeäminen

D
O

K
U

M
E

N
T

O
IN

T
I

KYLLÄ

MOTIVOIDAAN

 Jatkaa saman 

palvelun piirissä, 

tehdään ilmoitus 

tuen/palveluiden 

tarpeesta

Asiakkaan 

oma arviointi 

Arviointi ja palaute / asiakas saa tarvitsemansa tuen / palveluiden päättäminen

?

• Tehdään yhteydenotto

• Otetaan puheeksi ja kysytään suostumus EI EI
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Loppusanat

Toimintamallin yhteenveto voidaan nähdä ydinprosessina sosiaali - 

ja terveydenhuollon asiakastyöhön tukea tarvitsevien tai useita pal-

veluita käyttävien asiakkaiden kanssa. Malli on muodostettu toi-

minnallisten osakokonaisuuksien yhteistyönä, jossa on hyödynnet-

ty työpajoja, pilotointeja, aikaisempaa tutkittua tietoa sekä kehittä-

mistyötä. Osakokonaisuuksien mallit sekä yhteinen asiakassuunni-

telma löytyvät liitteistä. 

Moniammatillisten tiimien, kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjä-

asiakkaiden näkemykset on sisällytetty toimintamalliin. Heidän 

kokemustensa mukaan asiakkaan tilanteeseen useimmiten vaikut-

tavat myönteisesti kuulluksi tuleminen ja luottamuksellinen suhde 

työntekijään, moniammatillinen työ, yhteinen asiakassuunnitelma 

sekä asiakkaalle nimetty vastuutyöntekijä tai työpari. 

Mallin mukainen työskentely mahdollistaa varhaisen tunnistami-

sen, asiakkaan osallistamisen, palveluiden koordinoinnin sekä työn-

tekijöiden välisen suunnitelmallisen yhteistyön. Toivottavasti toi-

mintamallista on teille apua asiakastyöhön tukea tarvitsevien tai 

useita palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelyssä, 

oikea-aikaisten palveluiden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteu-

tuksessa.

Menestystä toivottaen,

hanketyöntekijät



Lisätietoa hankkeesta

Ÿ www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat

Ÿ www.sosiaalikollega.fi/mallit/sdk_yhteisen_asiakkaan_tukeminen 

Ÿ www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/lappi/saamelainen-hoiva-ja-palveluohjausmalli-kehitteilla-paljon-tukea-

tarvitseville/view

Ÿ  http://soite.fi/sivu/paljon_tukea_tarvitsevat

Ÿ www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-koulutus/ajankohtaiset-hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat.html 

Ÿ www.lpshp.fi/media/files/laura2.avi

Ÿ www.lpshp.fi/media/files/nhg_lpshp_loppuraportti.pdf

Ÿ https://sote.kainuu.fi/paljon-tukea-tarvitsevat-paljon-palveluita-kayttavat

Ÿ www.innokyla.fi/web/verkosto1803119 
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Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus
Kainuun malli - paljon tukea tarvitsevan prosessi

Palvelun tarpeen arviointi

Heräte

SOSIAALI-

PALVELUT

Tyytyväinen

asiakas

Asiakkaan tilanteen

kartoitus

Työskentely alkaa

asiakkaan

suostumuksella
 Onko asiakkaalla 

tarve monialaisen 

yhteistyön tukeen

Asiakas-

suunnitelma

• Yhteisen

suunnitelman

toteutus,

arviointi ja

päivitys sovitusti 

tai tarpeen mukaan

• Koordinointi

ja vastuutyön-

tekijät

• Sosiaalipalvelut arvio

asiakkaan palvelun tarpeen

Ohjautuu joko 

sosiaalipalveluihin 

tai terveyspalveluihin
ASIAKAS

Päivystys

Palvelut tarpeen 

mukaisesti. 

Laaditaan tarvittaessa 

asiakassuunnitelma. 

TERVEYS-

PALVELUT

Triage hoitaja arvioi potilaan 

hoidontarpeen; ohjaa joko 

kiireelliseen tai kiirettömään 

hoitoon/palveluun

• Ajanvaraus-

  vastaanotto

• HoSu

• Asiakas+vastuuhenkilöt sos / terv.

• Yhteisen asiakassuunnitelman

päivitys ja tarkistus

Monialainen

yhteistyö

• Luodaan yhteinen

asiakassuunnitelma 

(sote)

• Nimetään

vastuutyöntekijät

• Tehdään 

tarvittavat 

selvitykset (ESY)

Heräte

EI

DOKUMENTOINTI

Palvelun tarpeen arviointi



Yhteinen asiakassuunnitelma



Yhteinen asiakassuunnitelma



Monialaisen yhteistyön ABC 



Avun tarpeen tunnistaminen

Esittele itsesi

Puhu rohkeasti

Kerro, mitkä asiat eivät ole kunnossa

Kerro, mihin tarvitset apua

Tilanteen arviointi

Anna suostumus yhteistyöhön

Kerro, ketä haluat mukaan verkostoon

Tee itsearviointi ja kerro näkemyksesi muille

Mikä on tarve

Kerro, miltä toivot tilanteen näyttävän 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Kerro, mitä tukea tarvitset näiden asioiden 
toteutumiseen

Kuinka usein, miten ja kenen toimesta 
tarvitset apua 

Yhteisen ymmärryksen 
muodostaminen

Oletko sanonut kaiken mitä halusit

Tulitko ymmärretyksi

Tiedätkö kuka tekee mitäkin

Kuulostaako sovitut asiat sinusta hyvältä

Tiedätkö kenen puoleen kääntyä jos jotain 
epäselvää

Toteutus

Oletko tyytyväinen suunnitelmaan

Onko seuraava aika varattu

Oletko saanut suunnitelman itsellesi

Onko sinulle nimetty 
vastuuhenkilö/omatyöntekijä

OmaInfo  
Tämä on sinulle keskustelun tueksi ja muistiksi 

Kaikkia kohtia ei aina tarvitse käydä läpi, vaan voit täyttää ja käyttää tätä sinulle kulloisenkin 
tilanteeseen soveltuvin osin 

Sivun toiselle puolelle voi kirjoittaa itselle muistiin tärkeitä asioita 

Tulla 

kuulluksi 

Saada 

riittävästi 

aikaa 

Tuttu 

työntekijä 

Mahdol-

lisuus 

valita 

Tiedon-

saanti 

Liite 3 OmaInfo-lomake



Nimi Päivämäärä 

Kuinka voin? 

Miten arki sujuu, missä asioissa tarvitsen apua? (esim. rahojen riittävyys, asuminen, yksinäisyys, 

turvattomuus, sairaudet, päihteiden käyttö, mielen terveyteen liittyvät asiat), mihin tarvitsen lisää 

tietoa?  

Millaista tukea/apua toivon itselleni? Koetko, että asialla on kiire? Olenko tietoinen tuen ja avun 

jatkuvuudesta?   

Asioita, joita voin tehdä itse tilanteeni parantamiseksi? Onko joku, joka voi auttaa ja miten? 

Mistä asioista haluan keskustella vastaanotolla? Ota rohkeasti puheeksi! 

Allergiat ja lääkkeet (myös itsehoito- ja luontaislääkkeet) 

Muuta huomioitavaa (aikaisemmat hoidot ym.) 



KAINUUN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ 
   
JULKAISULUETTELO 
 
Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisut 
Sarja B: selvitykset ja tutkimukset 
Sarja C: hallinnolliset asiakirjat 
Sarja D: monistesarja 
==================================== 
 
 
Sarja A 
A:1      Viestintäsuunnitelma 2015-2016  
 
 
 
Sarja B 
B:1 Vammaispalveluhankkeen Kainuun 

osahankkeen loppuraportti 
 
B:2 Tukeva 3 – juurruttamishanke 
 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa 
 Kainuun osahanke 
 Loppuraportti 1.10.2012–31.10.2013 
 
B:3 Virta – Pidämme huolta työ ja toiminta-

kyvystämme sekä tulevaisuudestamme 
2011–2013 –loppuraportti¨ 

 
B:4 Kainuulainen lapsi lastensuojelutarpeen 

selvityksessä vuosina 2013–2014 
 Pohjois-Suomen Lasten Kaste – Kainuun 

toiminnallinen osakokonaisuus  
 
B:5 Tietoa potilaan oikeuksista 
 ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon 

päättymisen jälkeen 
 
B:6 Sosiaalinen kuntoutus 2016 –Työryhmän 

raportti ja suositukset 
 
 
 
Sarja C 
 
C:1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma  
 2014–2016 
 
C:2 Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -

kuntayhtymä 
 
C:3 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma  
 2015–2017 
 
C:4      Vuosikertomus 2013 Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä 
 

C:5 Kainuun lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma 2014–2015 

 
C:6 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja 

taloussuunnitelma 2016 – 2018 
 
C:7 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 
 2017-2019 
 
C:9 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen 

ja siihen liittyvien palvelujen suunnitelma 
2015-2020  

 
C:10 Vuosikertomus 2015 Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:11 Talousarvio 2017 ja toiminta- ja 

taloussuunnitelma 2018–2020 
 
C:12  Lapset ensin,  
 Kainuun lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2017–2021 
 
C:13 Vuosikertomus 2016 Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
C:14 Talousarvio 2018 ja toiminta- ja 

taloussuunnitelma 2019–2021 
  
  
 
Sarja D 
 
D:1 Tieto toiminnaksi – hankkeen raportti  
 Lapsiperheiden ja nuorten 

päihdepalvelujen  
 kehittämislinjauksia – Tietoa päihteistä ja  
 päihdepalvelujen tarpeesta Kainuussa 
 
D:2 Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista 

Kainuussa - Virta Kainuu -osahankkeen 
loppuraportti 

 
D:3 Palvelutarjotin 2013 – Päivätoimintaa ja 

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja 
Kainuussa, Virta Kainuu –osahanke 

 
D:4 Selvitys tehostetun palveluasumisen 

palvelusetelin hinnoittelusta - 
Aktiiviasiakashankkeen selvityksiä 

 
D:5 Strengthening the Customer's Freedom of 

Choice - Aktiiviasiakashanke 
Alankomaissa ja Belgiassa syksyllä 2013 

 



D:6 Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti - 
Kyllä kai minä itse parhaiten tiedän, mitä 
palveluja tarvitsen 

 
D:7 Hyve - johtamisen kartta 
 Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin 

tavoitteisiin – hanke 1.3.2012–31.10.2014 
Kainuun osahanke 

 Loppuraportti 
 
D:8 Ikäihminen toimijana – hanke – 

Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-
Suomessa 2013–2014 1.7.2013–
31.10.2014 Kainuun osahanke  

 Loppuraportti 
 
D:9 Terveempi Pohjois-Suomi 2 
 1.3.3012–31.10.2014 Kainuun osahanke 
 Loppuraportti 
 
D:10 Selvitys kotona asumista tukevien 

palvelujen tuotteistamis- ja ryhmittely-
tavoista taustainformaatioksi Hyvinvoinnin 
palvelutarjottimen kehittämistä varten 

 
D:11 Selvitys laatutakuusta ja palvelutuote-

kuvauksista taustainformaatioksi 
Hyvinvoinnin palvelutarjottimen 
kehittämistä varten 

 
D:12 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopas 

palvelusetelituottajille 
 
D:13 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopas 

palveluntuottajille 
 
D:14 Rekisteröitymisopas – näin annat     

perustietosi Hyvinvoinnin palvelu-
tarjottimelle 

 
D:15 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopas 

ympärivuorokautisia hoivapalveluja 
tuottaville palveluntuottajille 

 
D:16 Ylläpitäjän ohje – rekisteröintianomuksen 

käsittely ja palveluntuottajan lopullinen 
hyväksyminen Hyvinvoinnin palvelu-
tarjottimelle 

 
D:17 Ylläpitäjän opas – Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimen eManagement-
järjestelmään 

 
D:18 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopas 

asiakasohjaajille 
 
D:19    Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä 
           Päihde- ja mielenterveyspalveluketjujen,  
           kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien 
           kehittäminen Lapissa ja Kainuussa 

           1.3.2013–31.10.2015 Loppuraportti 
           Kainuun hankeosio 
 
D:20 Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet –

hanke Kainuun toiminnallinen 
osakokonaisuus, loppuraportti 1-10/2015 

 
D:21 Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, RAI-

järjestelmän käytön laajentaminen ja 
hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönoton 
tukeminen 

 
D:22 Huolenkarkotuspäivä 
 
D:23 Miten minä kommunikoin 

- inhorehellinen työkirja 
 
D:24  Virta II –hankkeen Sosiaalisen           
 kuntoutuksen ryhmätoiminnan käsikirja    
 
D:25 Laatua lastensuojeluun, Pohjois-Suomen   

Laste Kaste –hankkeen Kainuun 
toiminnallinen osakokonaisuus 
Loppuraportti 4/2014 – 3/2016   

 
D:26 Virran tuomaa  
 Esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen 

menetelmistä ja käytännöistä   
 
D:27 Loppuraportti: Virtaa vielä – Virta II –hanke 
 
D:28 Sosiaalisen kuntoutuksen työryhmän 

raportti ja suositukset  
 
D:29 Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien 

käyttöön 
  MATKA -hankkeen loppuraportti 11/2016 
 
D:30 Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito 

Kainuun sotessa, loppuraportti 6/2016 – 
6/2017  

 
D:31 Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita 

käyttävät, loppuraportti 8/2015 - 9/2017 
   

 
 
 
 



 

 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

PL 400, 87070 Kainuu 

Puh. vaihde 08 61 561 

S-posti kirjaamo@kainuu.fi 
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