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PEURUNKA2 – MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN SEMINAARI KE 15.4.2015 

PIENRYHMÄTEHTÄVÄT 

Jäsenet: Paikalla 41 osallistujaa kuntoutuksen eri sektoreilta, 11 ryhmää. Tähän dokumenttiin on koottu kaikki ryhmien kirjaamat tuotokset sellaisenaan ilman 

mitään muutoksia. Aila Pikkarainen 17.4.2015 

1. TEHTÄVÄ: MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN TUNNUSPIIRTEET, MITEN TOTEUTUVAT / NÄKYVÄT MAAKUNNAN MONIALAISESSA KUNTOUTUKSESSA? 

(N=11 ryhmän tuotokset) 

 

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? 
Monialaisuus 
 
 
 
 

PT:ssä pääsääntöisesti monialainen kuntoutus toimii. 
 
Arviointi, diagnostiikka, ammatillinen koulutus /osaaminen, vaativan 
kuntoutuksen osaaminen moniammatillisesti 
 
Vaativan kuntoutuksen osasto, Äänekosken TYP-palvelut, 
kuntoutustutkimuspoliklinikka, kuntoutusohjaus niille 
asiakasryhmille, joilla se on saatavilla 
 
Fysioterapian suoravastaanotto, mielenterveyspalveluihin matala 
kynnys 
 
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa: toteutuu jossain määrin / 
suuremmissa yksiköissä ainakin helpohkoa saada apua eri 
ammattilaisilta, sosiaalisessa kuntoutuksessa toteutuu jossain 
määrin. 
 
Monialaisuutta, hyvää ammattitaitoa, myös palveluita 
 
Asiakkaiden verkostoissa toimiminen, kehitetty asiakkaiden tarpeista 
lähtien uusi kuntoutuksellinen tapa toimia oman organisaation 
osaamista käyttäen, ilman ulkopuolista hanketta. 
 
Työllisyys ja sosiaalipalveluiden yhteistyö 
 
Kehitysvammaisten kuntoutussuunnittelu (lähipalvelut) 
 
Kuntoutusyksikössä moniammatillinen työryhmä, 
työvalmennuspalveluissa moniammatillisuus edustettuna 

Tiedotus tavoittaako kaikki 
Oikeus sosiaalipalveluihin – uusi asiakas ei tiedä niistä oikeuksista, 
Päihdekuntoutujat MTT/päihde 
 
Jatkuvuus 
 
Sähköisten palvelujen tuomat haasteet – tietojärjestelmät, 
kuntoutusohjauksen resurssit riittämättömät 
 
Asiantuntijuutta epätasaisesti eri kunnissa 
 
Yhteistyö Kelan kanssa, eriytyneet toimintakentät eivät kohtaa 
(lääkinnällinen, sosiaalinen) 
 
Eri työntekijöiden saatavuus maakunnassa, hoito- ja 
palvelusuunnitelmia ei ole ”heavy user”:ille. 
 
Kaikki verkostot eivät toimi, aina ei esim. tasavertainen kumppanuus 
toimi. Asenteet, työskentelytapojen muutos on hidasta. 
 
 
Monialaisen tiimin kokoaminen työlästä = toteutuuko? 
Lääkärin työn puute 
 
Kehitysvammaisten laitoskuntoutus ei toimi 
 
Lääkärin puute työryhmässä, tutumpi yhteistyö lähettävän tahon 
kanssa, yritetään ”pärjätä yksin” = rohkeampi konsultaatio toisten 
osaamisen tunnistaminen/ hyödyntäminen. 
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Tavoitteellisuus 
 
 
 
 

Suunnitelmat on organisaatiotasolla 
 
Tavoite tiedostetaan ja asetetaan 
 
Pyrkimys asiakaslähtöisyyteen – tavoitteellisuuteen, asiakkaan oma 
sitoutuminen – merkityksellisyys 
 
Asiakkaan oma tavoite,  - johtaa sitoutumiseen 
 
Oikeus kuntoutukseen. Terapioissa määritellään tavoitteet yhdessä 
asiakkaan kanssa, kuntouttavassa työtoiminnassa laaditaan tavoitteet 
yhd. as. kanssa 
 
Suunnitelmien kautta toteutuu. 
 
Osassa potilas/asiakastilanteita toimii, eri toimijoita on olemassa 
melko paljon = kommentti tulee tähän ja neljään seuraavaan 
yhteisenä. 
 
Kuntoutusyksikössä asetetaan tavoitteet, (esim. kotiutumispäivä), 
heti alussa, työpavl. asetetaan tavoitteet (monikerroksisesti) 

Kuntoutus- ja hoitosuunnitelma tehdäänkö kaikille asiakkaan kanssa 
– sitoutuu 
 
Miten saadaan näkyväksi asiakkaan oma tavoite, tavoitteiden 
asettamisen joustavuus 
 
Tavoitteet usein organisaatiolähtöisiä 
 
Pitäisi olla ”arjessa pärjääminen”, ammattilaisten tavoitteita 
 
Pitkäaikaistyöttömät käyvät läpi vuosia sitten 
kuntoutustutkimuksissa, jossa todettu työkyky ja tehty suunnitelma. 
Kun asiakas jää ”yksin” suunnitelmansa kanssa, loppu jää 
toteutumatta – uuden työntekijän kohdatessa prosessi käynnistyy 
taas alusta. 
 
Tavoitteet ristiin 
 
Tavoitteet ovat liian korkealentoisia, jos tiedetään tavoitteet, ne eivät 
toimi käytännössä. 
 
Laaja-alaisempaa tavoitteiden asettelua (jo prosessin alusta), tiiviimpi 
tiedonsiirto 

Suunnitelmallisuus 
 
 
 
 

Suunnitelmat on organisaatiotasolla 
 
Toteutuu osittain 
 
Monialaisessa kuntoutuksessa toimii 
 
Hyvin toimii kuntoutusyksiköissä – ammattitaitoa löytyy, mutta se ei 
siirry kotikuntaan eikä asiakkaan arkeen 
 

Päihde- ja mtt-työn integraatio: vammaispalvelulain piiriin. 
 
Realistisuus, potilaan mukana olo, hoito- ja palvelusuunnitelman 
toteutuminen – katkeaminen 
 
Väliinputoajat 
 
Kaikki lääkärit eivät tiedä kuinka laaditaan kuntoutussuunnitelma 
 
Hyvin toimii kuntoutusyksiköissä – ammattitaitoa löytyy, mutta se ei 
siirry kotikuntaan eikä asiakkaan arkeen 
 
Suunnitelmat ovat irrallisia, tilastointi, tiedon tuotto 
 
Ei ennakoida tulevaa, esim. esteetön asunto, toimintakyky 

Toiminnallisuus 
 
 

Pääsääntöisesti toimii monet asiat, pirstoutunut järjestelmä 
 
Toteutuu osittain 

Yhteistyön lisääminen tärkeää, toimijaporras mukaan, asiakkaan 
kuuleminen 
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Toimii 
 
Terapeuttien ja perheiden työskentely yhdessä, tavoitteiden 
muodostaminen 
 
Vanhuspalveluilla voimavarahoitajamalli, joka esim. kotiuttamisen 
jälkeen käy asiakkaan kotona 2 viikon ajan seuraamassa arjen 
pärjäämistä ja tuen tarvetta. Palveluohjaaja käy ensin 
kartoituskäynnillä. 
 
Ihminen irrotetaan vastentahtoisesti omasta elinympäristöstään, 
tulitikutkin viedään pois 
 
Työvalmennuspalv/ starttipajalla, pajalla käynti tukenut laaja-alaisesti 
asiakkaiden toimintakykyä 

Rakenteet vaikeuttaa, tehokkuuden kriteerit eivät tue vaikuttavuutta 
 
Arjen toiminnasta ja elämästä irrallisuus 
 
Ohjautuminen puutteellista 
 
Ihmisen itsemääräämisen kunnioittaminen, positiivinen 
riskinottaminen puuttuu 

Intensiivisyys 
 
 
 
 

Vaativa kuntoutus, Työvoiman palvelukeskus, Palveluyksiköt 
 
Kuntoutujatahtisesti eteneminen, on oltava aikaa 
 
Palvelujen tasapaksuisuus 
 
KUnt.yksikössä intensiivinen jakso 

Pirstaleisuus, resurssit, osaaminen kokonaisuuden hallintaan?  
 
Resurssit, palvelujen saatavuudessa maakunnassa eroja, 
potilasryhmien saamissa palveluissa eroja 
 
Ongelma siinä, että laitoksessa hoidetaan intensiivisesti aluksi – 
siirrytään kotiin, ja hoito/palvelu heikkenee. Tarvittaisiin enemmän 
kotiin annettavaa terapiaa / hoitoa. –  
 
Iso ”paketti” alussa tarjottavana - siirtyy seuraavaan palveluun – ei 
vaikuttavuutta 
 
Silloin kun verkostotyö ei toimi = tulee katkoksia ja kuntoutujan 
intensiteetti hiipuu. 
 
Innovatiivisuus (nuoli alas) 
Liikuteltavia resursseja (nuoli alas) 
 
Jatkuuko kuntoutus intensiivisenä kotiutumisen jälkeen, selkeyttä eri 
työntekijöiden / organisaatioiden rooleihin, vastuut prosessissa 

Kokonaisvaltaisuus 
 
 
 

Vaitiolovelvollisuus – luottamus 
 
Asia on noussut esille, tarve 
 
Lähiverkoston huomioiminen 

Kaikilla sektoreilla omat toimijat, ATK – ei yhtenäiset järjestelmät, 
vaitiolovelvollisuus 
 
Ei riittävästi verkostoitumista, hoitoketjujen katkeilu, osaoptimointi 
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”Asiakas” –roolissa asema ja fiilis on heti erilainen 
 
Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö toimii asiakas-
organisaatiokohtaisesti = kehitettävä systemaattisempaa yhteistyötä 
= työvalmennuksessa nousee usein esteeksi tietosuoja/tietojen 
vaihto. 

Potilas-dg –näkökulma 
 
Haasteita riittää, pirstaleista, sama linja kaikilla ammattilasisilla esim. 
terapeutti – kotihoito. 
 
Miten mitata kokonaisvaltaista kuntoutumista? kenen intressien 
mukaan mittaristo on luotu? Asiakaslähtöisyys ei aina palveluissa 
aina toimi, professioiden yhteisnäkemys ja yhteistyö 
 
EI TOIMI!!! 
 
Oikea-aikaiset palvelut? 

Pitkäjänteisyys 
 
 
 
 

2020hanke – poliittisissa päätöksissä painoarvoa 
 
Lapset, vaikeavammaiset saa palvelua (Kela kuntoutusvastuu) 
 
Osan asiakkaiden kanssa on 
 
Terapiasuhteen / yhteistyösuhteen jatkuvuus 

Budjettivuosi kunnissa osaltaan rajoittaa 
 
Oppimishäiriöisten tuki katkeaa koulun jälkeen 
 
”Kuntoutusriippuvuus” 
 
Organisaatioiden asettamat vaatimukset (esim. Kelalle suunnitelma 
vain vuodeksi kerrallaan) 
 
Asiakkaat, jotka tarvitsevat, saisivat palveluohjaajan rinnalla kulkijaksi 
– palveluita koordinoivan henkilön. 
 
Kuntoutukseen sitoutuminen, resurssit, rahoituksen pirstaleisuus 
 
Kuntien toiminta pohjautuu taloussuunnitelmaan 
vuosi/valtuustokohtaisesti 
 
Työvalmennuspalveluissa pitkäjänteisyyttä määrittää myös 
ulkopuoliset säännökset (esim. TE-hallinnon ohjeet/käytännöt), jotka 
ristiriidassa asiakkaan tavoitteiden, suunnitelmien kanssa. 

Prosessimaisuus 
 
 
 
 

sote2020 yhdessä suunnitteleminen, tekeminen, hyvät käytänteet, 
maakunnalliset yhteistyöpäivät 
 
Hoitoketjut 
 
Prosesseja on kehitetty 

Aikaisemmin liian paljon yksin tekemistä 
 
Prosessien joustavuus 
 
Organisaation prosessit menevät eri aikaan kuin asiakkaan, oikea-
aikaisuus 
Jatkuvuus (siis irrallisia palasia, jotka ei saumattaomasti liity toisiinsa) 
 
Palvelukuopat – ihmiset joilla ”liian lievät” vammat mutta jotka eivät 
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kuitenkaan pärjää ko. ilman tukea. 
 
Pirstoutuneita 
 
Ei osata ajatella toimintaa prosessina, jotta sitä voitaisiin kehittää ja 
viedä käytäntöön. 

Toiminnan seuranta 
 
 
 
 

THL:n on yhtenäistänyt mittaristoja, se ei elä käytännössä juurikaan 
 
Asiakassuunnittelu tapaaminen 
 
Tietyt asiakasryhmät pääsevät pitkäaikaiseen seurantaan, 
tietotekniikka: kirjaaminen 
 
Oliko toiminta yleensä vaikuttavaa, tutkittua, toimivia / eli näyttöön 
perustuvaa 
 
Hyväkuntoitiset (=fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti) pärjäävät 
ihmiset pärjäävät ja hyötyvät kuntoutuksesta ja sen toteutumisesta 
kotona, arjessa. 
 
Yksilöllinen palvelu/kuntoutussuunnitelma toimii 

Yhteiset mittarit, vaikuttavuuden seuranta puutteellista 
 
Puutteellista 
 
Epäsäännöllistä, jatkuvuutta ei välttämättä ole, eri käytännöt eri 
toimialoilla, eri käyttöjärjestelmät, eivät ”keskustele” keskenään, 
järjestelmien kankeus. 
 
Kokonaisseurantaa ei ole // kuka valvoo? 
 
Taloudellisesti, tilastollisesti mittarit = ei analysoida tarpeeksi, 
laadullinen arviointi, päällekkäisyys nuoli seuraavaan kohtaan = 
tavoitteiden toteutumisen seuranta 

Tavoitteiden 
toteutuminen 
arviointi 
 
 
 

Arviointien tulisi palvella asiakasta 
 
Jää paperille tai sähköisesti tieto ei kulje eri sektoreiden välillä (eri 
ATK-ohjelmat), Arviointikulttuuri – ei osata muuttaa toimintaa, jollei 
nyk. toimi 
 
AINA(KO) ON AIKAA TEHDÄ ASIAT HUOBOSTI JA MONTA KERTAA, 
EI(KÖ) OLE AIKAA TEHDÄ ASIAT HYVIN JA KERRALLA. 
 
Asiakkaan itsearviointina / organisaation / toiminnan rakenteen 
toteutuvana arviointina (lomakkeet) 
 
Moniammatillisen työryhmän arvioinnit prosessin aikana, kotikäynnit 
os. jakson jälkeen, valmennusjakson alussa ja lopussa toimintakyvyn 
mittaus = muutos kuvaa palvleun vaikuttavuutta 

Yhteisökuntoutus takaisin, kotikuntoutuksen 
 
Puutteellista, vaikuttavuuden arviointi 
 
Usein kukaan ei seuraa kuntoutuksen vaikuttavuutta ennen kuin 
esim. aspa-ryhmässä 10 ammattilaista toteaa, ettei kuntoutus ole 
toteutunut, taas mietitään, mitäs tehdään?  
 
Mitä teemme arvioinnilla? Moniammatillisen palveluohjauksen 
kehittäminen, arviointimittareiden kehittäminen. 
 
Asiakas ei ole aina mukana, yksilöllisyys? 
 
Miten kuntoutusprosessin/palveluiden vaikuttavuutta voi mitata? = 
esim. työvalmennuspalveluissa asiakkaalla usein monia samanaikaisia 
kuntoutumisprosesseja (valmennus + mt/päihdekuntoutus 

 

 

Muut kommentit, esitykset:  
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 Byrokratiaa liikaa, kallista, kangistaa toimintojen sujuvuutta 

 Tarve ja palvelut eivät aina kohtaa 

 Ennaltaehkäisevän työn merkitys / Yhteisöllisyys, äitiysneuvola, päivähoito, koulu 

 (edistävä – koko väestö) Tiedotetaan miten voi omaehtoisesti pitää terveyttä yllä (liikunta, ravinto, uni) 

 Käyttäjät mukaan palveluiden suunnitteluun, jotta tarve & tarjonta kohtaavat 

 Asiakkaalla itselläänkin on oltava vastuu omasta hyvinvoinnista, työntekijällä haasteena kokonaisvaltainen arvio. Tarvitaan monialaista 

työntekijä”ryhmää”. Terveyskeskuksiin konsultoiva sairaanhoitaja tiedonkulun avuksi. HUOM. SAVAS.FI 

 Kaikki monialaisen kuntoutuksen piirteet lomittuvat toisiinsa. 

 Mikä on asiakkaan tarve palvleuille?, esim. yksinäisyys, turvattomuus voi olla taustalla, ratkaisu tälle? 

 Asiakkaat, jotka ”eivät kuulu kenellekään”: sitoutumattomat, päihdeongelmaiset, moniongelmaiset, yksinäiset & turvattomat 

 Sanasto, termistö latinaa = ryhmän jäsen = palveluiden käyttäjä ei ymmärtänyt mitä kysytään, eli kehittämistyö = ei saa olla valtaa! 

 

MUUTA KESKUSTELUSSA ESIIN TULLUTTA: kun ohj. opiskelija Anne Rädyn kirjaukset / Aila P muokannut 

- työryhmässä haluttiin sekoittaa eri kuntoutussektoreilla työskenteleviä tuottamaan uudenlaisia ajatuksia ja toimivien käytäntöjen ristiin arviointia / 

kokeilua. 

- Elinikäinen kuntoutujuus = onko sellaista olemassa? Milloin sitä tarvitaan? 

- Rakenteellisesta kuntoutuksesta toiminalliseen kuntoutuksen uudistamiseen? 

- Kokemusasiantuntijan kommentit: kuntoutuksessa lähdettävä liikkeelle asiakkaan omasta halusta, kalleinta hoitoa, kun mitään ei tapahdu (ns. 

valohoito), ammattilaisten käsitteiden vaikeus, mahdoton ymmärtää. 
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2. TEHTÄVÄ: MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN TILASTOINTI KESKI-SUOMESSA (n=8 ryhmän tuotokset) 

Mitä tilastoidaan? Kenelle? Miksi? 
 
 

 
Asumisvrk:t, hoitopv:t, Kuormitus-%, käyntitilastot, 
asiakaskäynnit, kotikäynnit, rahankäyttö, kulut ja tulot, 
asiakasmäärät eri ammattiryhmissä tilastoidaan, 
As.palautteet 
 
Toimenpiteet, asiakaskäynnit, kontaktit, riskitilanteet, 
kestot 
 
Käynti + hoitopvt (medikalisoidaan) 
Saiko apua = miten edisti arjessa pärjäämistä 
Tauti=dg, johon kuntoutus, johon käynti, joka 
tilastoidaan 
 
Eri ammattiryhmien käyntimäärät, tulosyy, avopuolella 
SPAT-koodeilla käynnin sisältö, rakenteisen kirjaamisen 
kautta erityistyöntekijöiden nimekkeistöt, 
asiakasmäärät/kk, tehdyt aktivointisuunnitelmat / kk, 
työpäivä/asiakkaita/kk 
 
Avoterveydenhuollon fysioterapiakäynnit 
 
Suoritteet (palvelukohtaisia) 
 
Työllistyminen, ttt-asiakkaiden tilanne, diagnoosit, 
käynnit, hoitopäivät, tehty asiakastyö, asunnottomuus, 
haittatapailmoitukset, kantelut 
 
 

Palvelun ostajat, esimiehet, johto, päättäjille, valtiolle, 
tilastokeskukselle, asiakkaille, työntekijöille 
 
 
 
Työnantajalle – raportoi tilastot eteenpäin 
 
Hoitopaikkaa varten (juttu tehdään rahoitus itselle), 
rahoittajalle 
 
 
 
 
 
 
THL, oma organisaatio, Työnantajalle 
 
 
 
Kunnan päättäjille, THL, Stakes? 
 
ST; Tilastokeskus, AVI, Sosiaalimies, kunnat 
 
 
 
Päätöksenteko, organisaatio, THL, AVI, tutkimus- ja 
kehitystyö 

Vaikuttavuuden seuranta, työn toissijainen 
kehittäminen, varojen käyttöä seurataan, rahanjaon 
peruste, laadunarviointi – toissijaisena kehittäminen 
 
 
Laskutus, talousarviot, resurssit 
 
Saadaan legimiteettiä toiminnalle (N ja %?) 
 
Käyntihinnat, seurataan säästyneiden eurojen määrää, 
seurataan työtehoa + työntekijöiden tehokkuutta 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
Euroa / suoritteet 
 
 
 
Hinnoittelu, valvonta, tutkimus ja kehitys 
 
 
 

Kuvaako nykyinen tilastointi sitä kuntoutusta, mitä 
asiakkaat saavat? 
 

Kuvaako nykyinen tilastointi kuntoutuksen 
vaikuttavuutta? 

Jääkö kuntoutuksen joitain harmaita alueita 
tilastoimatta, kuvaamatta? 

 
? Kyllä as. määrien liikkuvuutta, toimenpiteiden määriä 
 
Toteutuneita toimenpiteitä 

Asiakkaan elämään vaikuttavia tekijöitä ei mittaa 
 
 
Ei kuvaa, ei kuvaa asiakkaan tarvitsemaan palvelua 

Sosiaalisen kuntoutuksen saavutukset jää ilmaan, 
kokemukset 
 
Onko tarjottu palvelu vastannut asiakkaan tarpeisiin? 
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Laadullinen tutkimus – potilaspalautteiden 
kehittäminen, kerätään palautetta, mikä on toiminut, 
mikä ei = luodaan kuntoutusedellytykset, 
mahdollistetaan kuntoutus 
 
SPAT-koodit + nimikkeistöt kuvaavat jnk verran 
käyntien sisältöä, eivät kuitenkaan riittävästi 
 
 
Ei, koska samalla tavalla tilastoidaan esim. 
aivohalvauspotilaan fysioterapia ja sormen murtuman 
jälkitila fysioterapia, ajallisesti vievät eri ajan. 
 
Määrät, suositteet, eurot 
 
 
 
Ei, sos palveluissa vaikuttavuutta ei mitata 
 
 

mikäli tarjolla olevat palvelut eivät riitä, ”piilossa” 
olevat tarpeet 
 
Nykyisin ei kuvata vaikuttavuutta, kuntoutuksen 
vaikuttavuuden tutkimus on haasteellista, tiedetään 
esim. mikä auttaa esim. TLP = toipuva lapsi ja perhe 
menetelmä (miksi ei käytössä?) lonkka menetelmien 
määrä = tilastointi = milloin siirtyy avohoitoon? 
 
Sos.puolella ei, terveydenhuollossa ei 
 
Ei 
 
 
 
 
Ei, vaikuttavuutta ei mitata asiakastasolla, 
moniasiakkuus  
10 % muuttuu 8 %, miten voi tietää? 
 
Ei, osoittavat suoritteita, määrälliset mittarit 
painottuvat 

olisiko asiakas tarvinnut jotain muuta palvelua? 
 
Elämänhallinnan tilanne, parempi/huonompi, 
asiakkaan oma kokemus voinnistaan, sen muutoksista, 
asiakkaan kuntoutuksen edistyminen = kuntoutuksen 
vaikutus kokonaiskustannuksiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelun kohdentuminen ja vaikuttavuus, tulosten 
hyödyntäminen ja palveluiden suunnittelu ja 
toteuttaminen kuntalaisille yhteistyössä eri 
sektoreiden kanssa, kehitysvammaisten 
kuntoutusjaksot 
 
Sama mittari ei käy kaikille,, palautejärjestelmä, koettu 
kuntoutus 
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3. MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN PROSESSIN TOIMIVUUS JA LAATU: KUNTOUTUKSEN YLI- JA ALILAATU? (n=6 ryhmän tuotokset) 

Kuntoutusvaihe Ylilaatu? Alilaatu? 
Valmistautumisvaihe / 
kuntoutusvalmiutta rakentava 
vaihe 
 
 

Valtio / kunta arviointivaatimukset / resurssit eivät kohtaa 
 
(onko sitä), tulee kun ”lyödään valmis paketti”, ei kartoiteta, 
miten asiakas on valmis (fyysisesti, henkisesti), hienot 
suunnitelmat 
 
Päällekkäiset arvioinnit 
 
Vaihteleva motivaatio haasteena 

Ei ole palveluja tai ei vastaa asiakkaan tarpeita 
 
Varhaisen tuen / kuntoutuksen tarvetta ei tunnisteta, ei 
matalan kynnyksen palveluita (lapset & vanhukset) 
 
Asiakkaalle ei anneta riittävästi aikaa, ammattilaisilta 
tietotulva 
 
Useinkin se on lähtöisin työntekijästä, ”odotetaan valmista” 
(asiakas) 
 
Motivaatio ja oikea-aikaisuus eivät toteudu, ei-motivoituneet 

Hakuvaihe 
 
 
 

Palveluohjaus /kotih., omainen, tarve ilmi 
 
Hurjan suuri paperityö asiakkaalle 
 
Lausuntoja vaaditaan liikaa – tietojen yhdistäminen, 
hakukaavakkeiden yksinkertaistaminen 
 
Vammaispalveluissa, sosiaalityössä perehdytään tosi laajasti 
taustatyötä yhdenkin kuntoutuksen kanssa pyydetään 
lausuntoja 

Syrjässä asuvat, eriarv. asemassa 
 
Tiedon saanti palveluista / hakuprosessi haasteena, palvelu 
puuttuu, palvelun saanti oikea-aikaisuus  
 
Asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa ohjausta riittävästi, esim. 
Hankasalmella Kelan piste avoinna 1 x vko, ½ päivää, kaikki 
eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita 
 

Kuntoutuspäätöksen vaihe 
 
 
 
 

Sovitaan jaksosta  
 
Lääkärit kirjoittaa ”liikaa” lausuntoja, tuntematta asiakasta ei 
tulisi lausuntoja kirjoittaa – perustuu taustatietoihin, 
monialaiseen yhteistyöhön 

Prosessin hitaus = tiedottaminen prosessin etenemisestä – 
tiedon saanti, prosessi katkeilee 
 
Ajoittain päätöstä joutuu odottamaan liian kauan 
 
Kuka maksaa? Viive 

Käynnistymis- ja orientaatiovaihe 
 
 
 
 

Asiantuntijatyön päällekkäisyys 
 
Avopuolelle tulisi ottaa käyttöön esim. 
ohjaaja/sosiaalityöntekijä –malli = sosiaaliohjaaja, oma 
työntekijä, joka ottaa vastuuta asiakkaan arjessa pärjäämisestä, 
Työpari voi tulla vaikka eri organisaatiosta. 

Kohtaavatko ko asiakkaan ja palveluntuottajan tavoitteet, 
kuunnellaanko asiakasta riittävästi 

Toteutusvaihe 
 

Liian korkea tavoiteasetanta kuntoutujalle – asiakas 
 

Osaaminen, toimijoiden yhteistyön puute, kuntoutuksen 
pirstaleisuus 
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Pitkään jatkuneissa Kelan terapioissa jnk verran myös liiallisia 
käyntimääriä 
 
Liikaa rahoitusta (yks palv.tuotanto) 

 
Palvelun rahoitus ei järjesty, palvelun vaikutus ei ehdi 
”juurtua” 

Väli- ja loppuarviointivaihe 
 
 
 
 

Liian laajat analyysit 
 
Arviointivaiheessa jnk verran turhia testejä + päällekkäisyyttä 

Arviointi arvioinnin vuoksi 

Päättymisvaihe/siirtovaihe 
 
 
 

 Seurannan suunnittelu omaan arkeen puuttuu (asiakkaan) 
- saattaen vaihtaen periaatteella 

 
Asiakkaan sitouttamattomuus avopalveluihin laitosjakson 
jälkeen 

 

MUUTA/KOMMENTIT: 

 Kuntoutus = eletyn elämän läpikäyminen, prosessi, jossa luodaan edellytykset kuntoutumiselle, tämä on vaarallinen paperi, tällainen idealismi 

alkaa ohjaamaan kuntoutusprosessia ja asiakaslähtöisyys katoaa, fyysisen Kelan kuntoutuksen tuotos 

 Terminologia (kaikissa kohdissa, ammattilaisten jargonia ja kieltä 

 Tämä koko prosessi ei toimi, ei palvele asiakasta/asiakaslähtöisyyttä 

 Prosessin haaste: työntekijä eri vaiheessa kuin asiakas 


