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Ehdotuksia ja perusteita sosiaalisen kuntoutuksen 

palvelun järjestämiseen 

 
Ehdotetut toimenpiteet 
 sosiaalisen kuntoutuksen toteutus OSMO-hankkeen toimintamallin ja palvelukuvausten mukaisin toi-

menpitein 

 sosiaalisen kuntoutuksen tulisi olla muusta kunnan/kaupungin sosiaalityöstä ja ohjauksesta erotettu 

palvelu, johon on varattu riittävät erilliset resurssit (henkilö, tila, materiaalit/toiminta, kokemusasian-

tuntijoiden palkkiot) 

 

Huomioitavia asioita 
 koska sosiaalisessa kuntoutuksessa työskennellään usein haastavan kohderyhmän kanssa 

 yksilövalmentajilla vähintään sosionomin tai vastaava sosiaalialan koulutus 

 ryhmää vetää työpari, joista toisella vähintään sosionomin tai vastaava sosiaalialan koulutus 

 mahdollisuus työparityöskentelyyn myös sosiaalityöntekijän kanssa 

 sosiaaliselle kuntoutukselle oma budjetti, jossa huomioidaan sekä ryhmä- ja yksilötoiminnan menot 

että mahdollisten vertaisten palkkiot tukihenkilönä ja ryhmän apuvetäjinä  

 tarkoitukseen sopivat monikäyttöiset tilat, joissa ryhmän materiaalien säilytysmahdollisuus 

 asiakkaan kuljetusmahdollisuus ratkaistava (sekä ryhmät, että yksilövalmennus)  auton käyttö mah-

dollisuudet/vakuutukset hoidetaan kaupungin/kunnan kautta joko vuokra-autoin tai muin vastaavin 

ratkaisuin 

 palveluun ohjautumisen tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen ja palvelua ei tule sanktioida 

 sosiaaliselle kuntoutukseen osallistuvalle maksetaan vähintään matkakorvaus osallistumispäiviltä (po-

sitiivinen lisä ja terveyttä tukeva ratkaisu olisi tarjottu lounas) 
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Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun taloudellisia hyötyjä 
 

Syrjäytymisen kustannukset vaihtelevat laskentatavasta riippuen. Seuraavassa esitellään muutamia esi-

merkkejä syrjäytymisen kustannusvaikutuksista.  

Työllistymisen näkökulmasta 

Tuomas Leinonen (i.a.):  

Kun toimeentulokustannus ja saamatta jäänyt kansantalouden osuus (metalliteollisuuden alimman 

palkkaryhmän mukaan vuoden 2010 luvuilla) huomioidaan, työuran (40 vuotta) aikainen kustannus 

on 2,1–2,4 miljoonaa euroa. Tässä tarkastelussa työmarkkinatuesta ja asumistuesta muodostuvat toi-

meentulo-kustannukset ovat 10 000 euroa ja menetetyn työpanoksen arvo 33 000 euroa henkilöä 

kohden vuodessa. (Diak s. 61) 

Jukka Ohtonen (2016): 

Työuran aikainen menetys ansaitsemattomina palkkoina ja maksamatta jääneinä eläkemaksuina on ar-

vion mukaan noin 1,4 miljoonaa euroa.  

 

Petri Hilli ja työryhmä (2017) : 

Julkishallinnon keräämien tuloverojen ja maksamien tulonsiirtojen erotus peruskoulun varaan jäävien 

suurimpaan riskiluokkaan kuuluvien ja jatkokoulutettujen pienimpään riskiluokkaan (ei riskitekijöitä) 

kuuluvien välillä on keskimäärin 680 000 euroa koko työuran aikana. 

 

Esko Mustonen ja Heikki Viitamäki (2004): 

Vertasivat työttömyydestä aiheutuvia välittömiä kustannuksia valtiolle, kunnille ja sosiaalivakuutusins-

tituutioille sekä työllistymisestä (bruttopalkka 1 680 euroa kuukaudessa) aiheutuvaan nettohyötyyn 

samoille tahoille.  

 pk-seudulla yksin asuvan työllistymisestä  aiheutuva nettohyöty vuodessa 20 300 e (vuonna 2004) 

. Valtiolle hyödystä kohdistui laskelmien mukaan noin 57 %, kunnalle noin 12 % ja noin 30 % sosiaaliva-

kuutusinstituutioille.  

 

Psykiatrian kulujen näkökulmasta 

 

Ylilääkärin laskelma, Laukaa (v.2017)  

Sosiaalisessa kuntoutuksessa on ollut 27 hlöä, jotka ovat olleet myös psykiatrisessa hoidossa   yh-

teensä hoitokuluja säästyi v. 2016-17 noin 100 000 euroa. 

 

Kunnalle on syntynyt kustannushyötyä psykiatristen palvelujen tarpeen vähenemisestä tässä asiakas-

joukossa (karkeasti arvioiden) seuraavalla tavalla: 

 12 asiakkaan käyntejä on voitu harventaa 50 %   säästö 10 kk ajalta noin 29 000 euroa 

 3 asiakkaan hoito on päättynyt sosku-toiminnasta koituneen avun ansiosta  säästö 10 kk 
ajalta noin 7050 euroa 
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 5 asiakasta on välttynyt sairaalahoidoilta sosku-hankkeen tarjoaman tuen ansiosta  säästö 
2016-17 ajalta noin 63 170,00 euroa 

 

Työmarkkinatuen kuntaosuuksien näkökulmasta  

 

Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Työmarkkinatuen 

määrä 33,66 €/pv (v.2020). Kunnat maksavat työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin 

henkilö on ollut työttömänä.  

 

Kunta maksaa 301-999 pv  työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta  

50 % ja yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta 70 %.  

 301-999 pv työttömänä olleen työmarkkinatuen kuntaosuus  4342,14 €/vuosi/henkilö 

 yli 1000 pv 6078,99 €/vuosi/henkilö 
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Sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuus 

 
Sosiaalityön näkökulmasta 

Toimeentulotuen käytöllä ainoana menetelmänä asiakastyössä on heikko vaikuttavuus asiakkaan tilantee-

seen. Ainoastaan asiakkaan neuvonnalla ja palveluohjauksella ei myöskään saavuteta tavoitteisiin nähden 

toivotunlaisia muutoksia. Parhaat tulokset saavutetaan käytettäessä useampia yksilökohtaisia menetelmiä 

sekä tehostettua tukea ja neuvontaa. (THL Raportti 8/13) 

 

Sosku-hankkeen yksilövalmennus ja ryhmämuotoinen toiminta 
(Seinäjoen osahanke, loppuraportti)  
 

 Palveluiden piiriin saatiin sitoutumaan yksilövalmennukseen myös henkilöitä, joista osa itsekin ku-
vasi itseään henkilönä ”joka ei sitoudu palveluun”. 

 Ryhmiin saatiin myös sitoutumaan niitä asiakkaita, joilla oli vuosien ”passiivinen” työttömyysjakso 
takana. 

  Ryhmät toimivat myös ponnahduslautana eri yksiköissä tapahtuvaan kuntouttavaan työtoimintaan 
ja opintoihin.  

 Osallistuminen ryhmiin lisäsi asiakkaiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja sekä luottamusta 
itseensä.  

 Osa asiakkaista on myös pystynyt hahmottamaan omaa todellista työkykyään paremmin ryhmien 
kautta.  

 Hankkeen asiakkaille tehdyn vaikuttavuuskyselyn mukaan onnistuttiin lisäämään muun muassa 
asiakkaiden itseluottamusta, tyytyväisyyttä omaan elämään, onnellisuutta ja elämänhallintaa. Li-
säksi lisättiin asiakkaiden työ- ja opiskelu halukkuutta ja kyvykkyyttä.  

 Yksilövalmennuksessa olleita asiakkaita (työttömyys pääsääntöisesti yli 300pv)siirtyi muun muassa 
kuntouttavaan työtoimintaan, opiskelemaan ja muutama jopa palkkatyöhön.  
 

Asiakaspalautteesta poimittuja kommentteja: 

 

”Ryhmä antoi voimaa jaksaa yrittämään.” 

   ”Ryhmä antoi itselle todella paljon. Se on aina ollut itselle viikon kohokohta.  

   Se on ollut itselle todella terapeuttista että olen päässyt pois kotoa viettämään  

   aikaa mukavien ihmisten kanssa ja tekemään kaikkea kivaa.” 

   ”Ryhmästä on ollut itselle todella paljon apua ja tuntuu että sen avulla olen  

   päässyt takaisin elämään kiinni. Harmi että se loppuu näin pian…  

   Ryhmä oli itselle paras asia mitä on tapahtunut pitkään aikaan.” 

 

 

 

Asiakkaiden kokema hyöty sosiaalisesta kuntoutuksesta (yamk opinnäytetyö/Paulasaari): 

 Elämänlaatu kohentunut merkittävästi 
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 tuonut mukavia kokemuksia ja elämäniloa 

 lisännyt itseluottamusta ja itsensä hyväksyntää 

 Yksilövalmennuksen koettiin vieneen asioita eteenpäin 

 Tuki erilaisten asioiden hoitoon 

 hakemusten, valitusten, raha-asioiden hoito 

 uusien asioiden opettelu 

 keskeneräisten asioiden hoitaminen loppuun 

 Vähensi pelkoja 

 Lisäsi toimintakykyä ja osallisuutta  

 tulee lähdettyä kotoa   

 pienentää kynnystä osallistua itsenäisesti 

Yksilöohjaus vähensi yksinäisyyden tunnetta ja mahdollisti itselle mielekkäiden asioiden tekemistä kodin 

ulkopuolella. 

 

Resurssit/kustannukset  

 henkilöstöresurssit suhteessa kuntakokoon 

 yksilövalmennuksessa max 10-20 as/työntekijä, jotta saavutetaan vaadittava työn intensiivisyys se-

kä mahdollistetaan työntekijänkin sitoutuminen prosessiin 

 Sosiaaliohjaajan palkan vuosikustannus n. 51 000€/hlö. Laskelmassa käytetty palkka-arviota 

2500e/v x sivukulut 1,7 x 12kk.  

 oma budjetti  

 työskentelylle sopivat ja monikäyttöiset tilat, joihin hyvä kulkuyhteys tai järjestetty kuljetus 
 

 

 

Suosittelemme tutustumaan liitteen materiaaliin.
Satakunto-hankkeessa on kehitetty vastaavaa monialaista toimintamallia kuin OSMO-hankkeessa sekä teh-
ty kustannusvaikuttavuuslaskelma. Satakunto-hankkeen toimintamallin kustannusvaikuttavuus (2019) liit-

teenä.

Lähde: https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2020-02/
Satakunto_esitys%2014.1.2020%20%281%29.pdf 

http://www.eptyp.fi/osmo-hanke


      

   

 
Satakunto-hankkeen toimintamallin kustannusvaikuttavuus (2019) 
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Oheisessa esimerkissä kuvataan kaksi mahdollista kuntoutus- ja palvelupolkua satakuntalaiselle 
opintonsa keskeyttävälle nuorelle. Työllistymiseen johtavalla polulla (vas.) toteutetaan Satakunto-
hankkeen toimintamallin mukaisesti. 
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Satakunto-hankkeen toimintamalli 

Satakunto-hankkeen kuvaaman ja edistämän toimintamallin avainasioita ovat asiakkaan osallisuus, 
systemaattinen arviointi, case manager eli vastuutyöntekijä-malli sekä verkostomainen, monialainen 
työote.  

Tässä asiakirjassa kuvatussa esimerkissä työllistymiseen johtavalla polulla nuorella on toimintamal-
lin periaatteiden mukaisesti vastuutyöntekijä, toimijat verkostoituvat hänelle edullisella tavalla ja hän 
saa avun yhdeltä luukulta. Työkyvyttömyyseläkkeeseen johtavalla polulla (oik.) taas on tyypillinen 
kuvaus siitä, miten asiat etenevät ilman asianmukaista ohjautumista palveluihin, toimivaa monia-
laista yhteistyötä, case manager –mallin (vastuutyöntekijä) mukaista toimintaa ja ryhmätoimintojen 
hyödyntämistä. 
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Perustelut esimerkkipoluille: 

Opintojen keskeyttäminen on uhka tulevaisuudelle 

Esimerkiksi valitun nuoren polut alkavat opintojen keskeyttämisestä. Opintojen keskeyttäminen on 
verrattain harvinaista, mutta se on merkittävä syrjäytymisen vaaraa lisäävä riski. Lukuvuonna 2016-
2017 noin 5 % opiskelijoita keskeytti opintonsa eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulu-
tuksessa.1  

Koulutustasolla on moninaisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja elämänkulkuun. ME-Säätiön ja 
THL:n tarkastelun mukaan niiden nuorien, jotka eivät saavuta toisen tutkintoa, syrjäytymisriski kas-
vaa varhaisaikuisuudessa noin viisinkertaiseksi muuhun väestöön verrattuna. Syrjäytymisen riskite-
kijöistä toisen asteen koulutuksen puuttuminen on toisiksi merkittävin tekijä, heti nuoruudessa ta-
pahtuneen lastensuojelun sijoituksen jälkeen. 2  Myös kiistelty NEET-indeksi tuo esille samankaltai-
sia tuloksia. Suomessa NEET-asemaan (Not in Employment, Education or Training) joutumiseen 
vaikuttaa eniten matala koulutustaso. Toisen asteen koulutuksen kesken jättäneet nuoret muodos-
tavat lähes puolet kaikista NEET-nuorista, ja heistä tulee kolme kertaa todennäköisemmin NEET-
nuoria kuin nuorista, joilla on korkeakoulutus.3 NEET-indeksiä kritisoidaan siitä, että se käsittää esi-
merkiksi välivuotta viettävien nuorten olevan syrjässä tai syrjäytymisriskissä, eikä tunnista nuorten 
elämän eri vaiheita ja aikakausia. 

Koulutuksen puuttuminen on myös merkittävä riski henkilön lapsille; vanhemman matala koulutus-
taso muodostaa riskin lapsen huono-osaisuudelle. On esimerkiksi todettu, että vanhempien koulu-
tustasolla on merkittävä vaikutus niiden lasten koulutustasoon, joilla on huono koulumenestys pe-
ruskoulussa: Niistä lapsista, jonka vanhemmilla ei ole koulutusta, noin puolet jää vaille toisen asteen 
tutkintoa.4 

Ohjautuminen, hakeutuminen ja pääseminen palveluiden piiriin 

Hankeaikana ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on helppoa 
kuvitella tilanne, jossa nuori ei ole hakeutunut, ohjautunut tai muusta syystä päässyt tuen piiriin, ja 
hän jää näin ollen omilleen. Esimerkiksi koulun keskeytyessä ja yhteisen toimintamallin puuttuessa 
kukaan ammattilaisista ei välttämättä tartu tilanteeseen. 

Etsivät nuorisotyö on matalan kynnyksen tukipalvelu, mutta kaikkia sitä tarvitsevia nuoria se ei vielä 
tavoita. Syrjässä olevien tai syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrästä ei ole tarkkaa arviota, vaan 
arvio liikkuu 14 000 ja 100 000 nuorten välillä.5 NEET-indeksi mukaan luku on noin 60 000 nuorta. 
Etsivä nuorisotyö tavoitti vuonna 2019 noin 20 000 nuorta.6  

Hankkeen aikana kohdatut ammattilaiset ovat kertoneet hyvistä kokemuksistaan oppilaitosten ja et-
sivän nuorisotyön yhteistyöstä. Hyvä yhteistyö eri sektorirajojen yli edellyttää kuitenkin hyvää yhteis-
työtä oppilaitoksen sisällä. Oppilaitoksilla tulisikin olla selkeä toimintamalli siitä, mikä on eri ammat-
tilaisten rooli esimerkiksi tilanteessa, jossa nuoren poissaolot lisääntyvät huolestuttavasti. Esimer- 

                                                           
1 SVT 2017; Koskevuo 27.8.2019 
2 Me-säätiö & THL 2018 
3 Kups, Prinz, Valfort, Miranda, Queisser & Scarpetta 2019, 13 
4 Me-säätiö & THL 2018 
5 Seppelin 2018 
6 YLE 2019, TPY 2019 
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kiksi erityisopettaja, kuraattori tai terveydenhoitaja voi nuoren luvalla olla yhteydessä etsivään nuo-
risotyöntekijään jo hyvissä ajoin ennen, kun poissaolot muuttuvat opintojen keskeyttämiseksi. Näin 
nuorella on mahdollisuus nuorisopalveluiden tukeen oikea-aikaisesti, ja työskentelylle on luotu pohja 
mikäli tilanne päättyy opintojen keskeytymiseen. 

 

Ryhmämuotoinen toiminta ja sosiaalinen kuntoutus 

Esimerkkimme nuori, joka saa vaikuttavaa apua ja tukea tilanteeseensa, ohjautuu sekä sosiaalisen 
kuntoutuksen että psykiatrian järjestämään ryhmätoimintaan. Ryhmätoiminta on todettu eri tutkimuk-
sissa sekä yksilön elämäntilanteeseen että kustannuksiin vaikuttavaksi.7 Toisaalta on myös todettu, 
että yksinään yksilöohjaus on kustannusvaikuttavampaa kuin pelkkä ryhmätoiminta. Paras tulos on 
saavutettavissa näiden kahden työtavan yhdistämisellä.8 Hankeaikana eri puolilla maakuntaa toimi-
neissa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä ryhmätoimintaan oli yhdistetty esimerkiksi sosiaaliohjaa-
jan yksilötapaamiset. Yksilötapaamisilla voidaan keskustella asioista, joita asiakas ei halua ryh-
mässä tuoda esille, laatia asiakkaalle yksilöllisiä tavoitteita sekä tehdä yksilöllistä arviointia asiak-
kaan tilanteesta ja tarpeista.  

Ryhmätoiminnassa vertaistuella on merkittävä rooli. Vertaistuen on todettu lisäävän esimerkiksi sen 
piirissä olevien itsevarmuutta ja rohkeutta sekä vähentäneen häpeän tunteita. Vertaistuki voi lievittää 
yksinäisyyden kokemuksia ja tukea muutoksessa.9  

Satakunto-hanke on ollut SATAOSAA-kokeiluhankkeen kanssa luotsaamassa sosiaalisen kuntou-
tuksen kehittämistä Satakunnassa. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen on heikoimmassa ase-
massa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämistä. Sosiaalista kuntoutusta on Satakunnassa tar-
jolla sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Yksilöllinen sosiaalinen kuntoutus voi olla lähes mitä ta-
hansa. Palvelu perustuu asiakkaan tarpeisiin ja yksilölliseen suunnitelmaan. Sosiaalisen kuntoutuk-
sen ryhmätoiminnan sisällöt määräytyvät pitkälti ryhmään osallistuvien asiakkaiden tarpeiden ja toi-
veiden mukaisesti. Ryhmätoiminnan tavoitteena on arjenhallinnan tukeminen, elämänhallinnan edis-
täminen ja itsetunnon kohottaminen. Systemaattinen, laadukas arviointi on olennaista sosiaalisen 
kuntoutuksen toimenpiteiden vaikutusten osoittamiseksi. 

 

Mielenterveys- ja päihdeongelmat haasteina 

Koulutuksen puutteen ja opintojen keskeytymisen lisäksi nuoremme polulla tulevat eteen mielenter-
veysongelmat, joka on syrjäytymisen riskiä kasvattava tekijä.10 Esimerkkimme toisen nuoren polun 
sujumista hankaloittava tekijä on, ettei hän saa asianmukaista tukea ja hoitoa mielenterveys- ja päih-
deongelmiinsa. Mielenterveyshäiriöiden riittämätön huomaaminen ja hoitaminen on merkittävä este  

 

 

                                                           
7 Ks. esim. Ruuth 2018, Pulkkinen 2014 
8 Cagnon ym. 2011 
9 Mikkonen 2009, 148-154 

10 Koskevuo 27.8.2019 
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koulutus- ja työllisyyspoluilla.11 On myös olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että vuorokausirytmin sää-
telyvaikeuksilla on yhteys mielenterveyden häiriöihin.12  

Mielenterveyden ongelmat voivat vaikuttaa merkittävästi työ- ja toimintakykyyn. Masennus on tällä 
hetkellä suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.13 Mielenterveysongelmat ovat 
yleisiä NEET-nuorten keskuudessa, ja tilanne on huonompi Suomessa kuin monissa muissa 
OECD:n maissa. NEET-nuoret ovat todennäköisemmin masentuneita kuin muut nuoret, ja erikois-
sairaanhoidon mielenterveyspalvelut sairaala- ja avohoidossa sekä psykiatristen lääkkeiden käyttö 
ovat yleisiä. Lisäksi päihteiden väärinkäyttö on yleistä NEET-nuorten keskuudessa.14 

 
Päihdeongelma on myös syrjäytymisen riskiä lisäävä asia.15 Noin 30 % ammatillisten oppilaitosten 
1. – 2. luokkalaisista on ilmoittanut vuosina 2015 ja 2017 juovansa itsensä tosi humalaan vähintään 
kerran kuukaudessa. Lukiolaisten kohdalla luku on noin 18 %. Satakunnassa luku on hieman valta-
kunnallista keskiarvoa suurempi. Vaikka alkoholijuomien kokonaiskulutus on valtakunnallisesti ollut 
lähivuosina laskusuuntaista, esimerkiksi päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 15 - 24-vuoti-
ailla ovat lisääntyneet vuosina 2017-2018 niin Satakunnassa kuin valtakunnallisesti. Satakunnassa 
hoitojaksojen määrä on ollut vaihtelevasti nousu- ja laskusuunnassa viime vuosina. Valtakunnalli-
sesti tilanne on ollut melko tasaisesti noususuuntainen.16 
 
Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat hankkeen aikana kohdattujen ammattilaisten kerto-
muksissa. Nämä ongelmat aiheuttavat yksilölle elämänhallinnallisia vaikeuksia sekä haasteita esi-
merkiksi hoitoon ja palveluihin sitoutumisessa tai yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattami-
sessa. Nämä taas johtavat helposti palveluiden keskeytymiseen tai jopa karensseihin. Pääseminen 
takaisin palveluiden piiriin voi olla todella työn takana. Yksi esille noussut ongelma on, ettei päihty-
neille asiakkaille ole tarjolla tukipalveluja. Nykyisissä palveluissa vaaditaan päihteettömyyttä, joka 
voi olla liian suuri vaatimus asiakkaalle. Näin ollen voidaan sanoa, että matalankin kynnyksen pal-
veluissa voi olla osalle asiakkaista liian suuri kynnys ylitettäväksi. Hanketoiminnalla (esim. Sininauha 
ry:n Tuetusti Tulevaisuuteen -hanke) on pystytty tarjoamaan palvelua myös päihtyneille asiakkaille. 

 

Verkostomainen työote ja case manager -ajattelumalli 

Täysin ammattilaisten ja järjestelmän hylkäämä esimerkkimme kumpikaan nuori ei ole, vaan molem-
mille järjestetään verkostopalaveri. Jo valmiiksi vakavassa syrjäytymisvaarassa olevan esimerkki-
nuoremme verkostoneuvottelu on kuitenkin puutteellisesti valmisteltu, varsinaista puheenjohtajaa ei 
valita, jatkosuunnitelmaa ei kirjata riittävän selkeästi ja asiakkaan ääni jää kuulematta. Näin ollen 
osallistuneet toimijat eivät tiedä, kuka vastaa mistäkin, asiakkaalla ei ole selkeää case manageria, 
eikä hän itse tiedä kenen puoleen hän voi kääntyä. Nuorta arvioidaan eri ammattilaisten toimesta eri 
yksiköissä, mutta arviointitieto ei kulje ammattilaiselta toiselle, eikä arvioiminen ole systemaattista 
tai eteenpäin vievää. 

                                                           
11 Kups, Prinz, Valfort, Miranda, Queisser & Scarpetta 2019, 20 
12 Ks. esim. Lehto 2019 
13 Eläketurvakeskus 2019 
14 Kups, Prinz, Valfort, Miranda, Queisser & Scarpetta 2019, 13 
15 Koskevuo 27.8.2019 
16 Sotkanet.fi 
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Verkostoneuvottelu on hyvä verkostomaisen työotteen ilmentymä. Ajatuksena on, että asiakkaan 
ympärillä toimivat läheiset ja ammattilaiset kootaan asiakkaan kanssa yhteen, ja hänen tilannettaan 
tarkastellaan kerralla monesta eri näkökulmasta. Ratkaisuja voi löytyä helpommin, kun niitä pohdi-
taan yhdessä. Kun suunnitelma laaditaan asiakkaan ja kaikkien hänen asioissaan toimivien kanssa, 
päällekkäisen työn määrä vähenee, ja vastuualueita on helppo jakaa. 

Sekä hankkeen varrella tehdyt havainnot että tutkimukset osoittavat, että toisten toimijoiden ja am-
mattilaisten tunteminen madaltaa kynnystä tehdä verkostomaista yhteistyötä.17 Tämän vuoksi Sata-
kunto-hanke on tarjonnut alueen ammattilaisille lukemattomia mahdollisuuksia tavata toisiaan ja 
vaihtaa kokemuksia keskenään. Toisen työn tunteminen ja hänen osaamisensa tunnistaminen ovat 
perusedellytyksiä verkostomaiselle työtavalle. 

Case managerin eli vastuutyöntekijän puuttuminen aiheuttaa sen, ettei kenelläkään ole käsitystä 
nuoren kokonaistilanteesta tai hänen ympärillään toimivista ammattilaisista. Nuori käyttää ahkerasti 
palveluja, mutta kokonaiskoordinoinnin puuttuessa varsinaiset tulokset jäävät saavuttamatta. Niin 
kutsutun case manager –ajattelumallin juurruttaminen on ollut yksi Satakunto-hankkeen tehtävistä.  

Case manager –malli on alun perin amerikkalainen monisairaiden tai paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden hoitoon kehitetty malli. Englannissa on käytössä vastaavanlainen community matron –
malli.18 Näiden mallien pohjalta on luotu suomalaiseen terveyskeskustyöhön tarkoitettu asiakasvas-
taava-toimintamalli. Case managerille on useita suomenkielisiä vastineita asiakasvastaavan lisäksi, 
kuten omahoitaja, omaohjaaja, omatyöntekijä, palveluohjaaja tai terveysvalmentaja.19 Ajatus on kui-
tenkin näille kaikille yhteinen: Asiakkaalla on yksi ammattilainen, joka tuntee hänet ja hänen tilan-
teensa, suunnittelee hänen kanssaan hoito- tai palvelupolkua ja koordinoi asiakkaan ympärillä toi-
mivien tahojen muodostamaa kokonaisuutta. Case manager –toimintamalli on yleisempi terveyden- 
kuin sosiaalihuollon palveluissa, ja sen vaikuttavuutta on tutkittu lähinnä terveydenhuollon konteks-
tissa. Havainnot ovat kuitenkin olleet positiivisia, ja toiminta on todettu vaikuttavaksi.20 

 

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin pirstaleisuus 

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin yhtenäistäminen ja kehittäminen Satakunnassa on yksi Satakunto-
hankkeen pääteemoista. Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden heinäkuussa 2017 tekemässä 
kyselyssä selvisi, että 60 % vastanneista ammattilaisista (N=100) käyttää mittaria tai mittareita asi-
akkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioimisessa. Heistä suurin osa (82 %) uusii mittauksen aina tai 
toisinaan arvioidessaan asiakkaan tilanteessa tapahtunutta muutosta. Kyselyssä kartoitettiin Sata-
kunnassa käytössä olevia mittareita. Eri mittareita mainittiin vastauksissa lähes sata. Suurin osa 
mainituista mittareista tuli vastauksissa esille vain kerran. Yksittäisistä mittareista eniten mainintoja 
keräsi Masennuskysely BDI, sekin tosin vain 8 mainintaa. Tulos kertoo satakuntalaisen työ- ja toi-
mintakyvyn arvioinnin pirstaleisuudesta. 

Satakunto-hankkeessa ammattilaiset ovat pilotoineet Kykyviisari-itsearviointimenetelmää sekä EQ-
5D –elämänlaatumittaria osana asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioimista sekä vaikuttavuudenar-
viointia. Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Ky-
kyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskoh-
teitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, 

                                                           
17 Korkala 2010 
18 Muurinen 2013 
19 Muurinen & Mäntyranta 
20 Ks. esim. Labquality 2018 
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jos arviointi toistetaan.21 EQ-5D on standardoitu mittari, jonka avulla arvioidaan sekä terveydentilaa 
että terveydenhuollon toimenpiteiden tuloksia.22 Näitä välineitä on hankkeessa pilotoitu eri organi-
saatioissa ja erilaisissa yksiköissä, sekä laajasti eri asiakasryhmissä. Kykyviisarista saatu palaute 
on ollut pääasiassa positiivista, ja hankkeen loppuaika käytetään sen käytön juurruttamiseen. 

Arviointitiedon pirstaleisuus on valtakunnallisestikin tunnistettu haaste. Käytännöt vaihtelevat, eikä 
yhteisiä pelisääntöjä ole sovittu.  Sosiaali- ja terveysministeriön asettama kuntoutuksen uudistamis-
komitea toi loppuraportissaan esille tarpeen yhteentoimiville tietojärjestelmille, joissa toimintakyky-
tieto on käytettävissä yli organisaatiorajojen sekä yhteisesi sovituille käytännöille turvaamaan kun-
toutuksessa tarvittavan tiedon käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta.23 Tähän kehittämistarpeeseen 
käynnistettiin 1.1.2019 THL:n toimesta Kuntoutuksen tietopohja -hanke (KUTI). Hankkeessa on tar-
koitus mm. valmistella suositus liittyen yleiseen toiminta- ja työkyvyn arviointini kaikille toimintarajoit-
teisille aikuisille kuntoutumisen yhteydessä. Suosituksen on tarkoitus valmistua loppuvuonna 2019.24  

 

Työttömyydestä työkyvyttömyyseläkkeelle 

Kuntalaisen työttömyys on kunnalle selvä taloudellinen rasite, vaikka ei huomioitaisiin esimerkiksi 
kertymättä jääneitä verotuloja. Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työ-
markkinatuesta. Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on 
ollut työttömänä. Toinen esimerkkimme nuorista on pitkäaikaistyötön, ja kunta rahoittaa hänen työ-
markkinatukeaan 2 vuotta. Kunnan osuus on keskimäärin 350 € / kk / hlö. Alle 29-vuotiaiden työ-
markkinatuen saajien kuntaosuusmaksut ovat olleet valtakunnallisesti laskussa vuosina 2017 – 
2018. Sama trendi näkyy Satakunnassa. Kuntien osuus alle 29-vuotiaiden tuista oli vuonna 2018 
Satakunnassa yhteensä 1 390 110 € ja tuen saajia oli yhteensä noin 960.25 Työttömyys on myös 
inhimillinen rasite. Pitkittynyt työttömyys on merkittävä syrjäytymisen riskiä kasvattava tekijä.26  

Toisen nuoremme polku päättyy työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen työ- ja toimintakyvyn rapis-
tuttua. Vuonna 2018 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 900 henkilöä, mikä oli 
lähes 1 300 enemmän kuin edellisenä vuonna.27 Valtakunnallisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 
16–29-vuotiaiden nuorten määrä kasvoi 4 % vuosina 2017 – 2018. Nuorten työkyvyttömyyseläkettä 
saavien lyhyt työura näkyy eläkkeiden suuruudessa. Esimerkiksi Helsingissä 16–29-vuotias sai elä-
kettä keskimäärin 797 euroa kuukaudessa kaikkien helsinkiläisten työkyvyttömyyseläkkeensaajien 
keskimääräisen kokonaiseläkkeen ollessa 1 154 euroa.28 Tämä taas johtaa herkästi siihen, että nuo-
rella on tarvetta toimeentulotuelle tai harkinnanvaraiselle taloudelliselle tuelle. 

 

 

 

                                                           
21 Kykyviisari.fi. 
22 Korpilahti 2013 
23 STM 2017 
24 THL 2019 
25 Kelasto.fi 
26 Koskevuo 27.8.2019 
27 Eläketurvakeskus 2019 
28 Helsingin kaupunki 2019 
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Esimerkkipoluilla esiintyvät summat: 

Polulla esiintyvä 
summa 

Laskukaava & lähde 

135 € o 3 etsivän nuorisotyöntekijän tapaamista (45 € / kpl): Hinta laskettu kes-
kimääräisenä Porin perusturvakeskuksen täyskustannushinnoista 

208 € o Yksi sosiaaliohjaajan tapaaminen (58 €): Porin Perusturvakeskuksen 
täyskustannushinnat 2019 

o 10 kerran sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä (15 € / kpl): KSTHKY hin-
nasto 2019 

725 € o 5 käyntiä psykiatrian poliklinikalla (145 € / kpl): Satasairaalan hinnasto 
2019 

1174 € o Laaja verkostoneuvottelu (1000 €): Hinta laskettu keskimääräisenä 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satasairaalan 
hinnastosta 

o 3 sosiaaliohjaajan tapaamista (58 € / kpl): Porin Perusturvakeskuksen 
täyskustannushinnat 2019 

2656 € o Psykiatrisen pkl:n ryhmän tapaaminen x 12 (80 € / kpl): Satasairaalan 
hinnasto 2019 

o Kaksi suppeaa verkostoneuvottelua (500 € / kpl): Hinta laskettu keski-
määräisenä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Sa-
tasairaalan hinnastosta 

o 12 sosiaaliohjaajan tapaamista (58 € / kpl): Porin Perusturvakeskuksen 
täyskustannushinnat 2019 

12 120 € o 3 käyntiä päivystyksessä päihteiden käytöstä johtuvista syistä (230 € 
/ kpl): Satasairaalan hinnasto 2019 

o Yksi hoitopäivä selviytymisyksikössä (430 €): Satasairaalan hinnasto 
2019 

o 5 vrk akuutilla osastolla (1000 € / kpl): Satasairaalan hinnasto 2019 
o 10 vrk kuntoutusosastolla (600 € / kpl): Satasairaalan hinnasto 2019 

1000 € o Laaja verkostoneuvottelu (1000 €): Hinta laskettu keskimääräisenä 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satasairaalan 
hinnastosta 

2967 € o 5 käyntiä sosiaaliohjaajan luona (58 € / kpl): Porin Perusturvakeskuk-
sen täyskustannushinnat 2019 

o 5 käyntiä sosiaalityöntekijän luona (75 € / kpl): Porin Perusturvakes-
kuksen täyskustannushinnat 2019 

o 2 käyntiä sairaanhoitajalla (Suppea 47 € / kpl, laaja 147 € / kpl): Porin 
Perusturvakeskuksen täyskustannushinnat 2019 

o 3 käyntiä terveyskeskuksen psykiatrisella sairaanhoitajalla (68 € / kpl): 
KSTHKY hinnasto 2019 

o 2 käynti A-klinikalla (177 € / kpl): Porin Perusturvakeskuksen täyskus-
tannushinnat 2019 

o 3 käyntiä päivystyksessä päihdesyistä (230 € / kpl): Satasairaalan hin-
nasto 2019 

o Kaksi hoitopäivää selviytymisyksikössä (430 € / kpl): Satasairaalan 
hinnasto 2019 

8400 € Työmarkkinatuen kuntaosuus 2 vuotta, keskimäärin 350 € / kk 
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