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Saila Hohtari

PARTY-hankepäällikkö, aikuis- ja perhetyön päällikkö,

Rauman kaupunki1



Mitä PARTY hankkeesta juurtuu… 

 Kuntoutuksen koordinaatiota ja ohjausosaamista parannettu (Koulutus 
ja tutkittu tieto mm. Vates ja Työterveyslaitos)

 Kehitetty verkostoyhteistyötä ja työttömien perusterveydenhuollon 
palveluja 

 Kuntien työllisyydenhoitoa erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja 
osatyökykyisten palveluita

 Asiakaslähtöisiä sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä mallinnettu (TYP-
työhön uusia ”työkaluja”)

 Työ- ja toimintakyvyn arviointia (erityisesti käytännönläheisissä 
olosuhteissa = näyttöä asiakkaan työssä selviytymisestä, vahvuuksista 
ja haasteista, hyödynnetty Työterveyslaitoksen Solmu –hankkeessa 
kehittämää Kykyviisarikyselyä 

 Asiakasosallisuuden lisääminen palveluiden kehittämisessä; Terveyden 
ja hyvinvoinninlaitoksen Sokra –hanke koordinoi. Toiminnan 
kehittämisessä, vaikuttajatapaamisissa, ohjausryhmässä jne.
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PARTY -kokonaisuuden hyviä toimintamalleja 

• Rauma: ryhmätoimintojen kehittäminen osaksi sosiaalista kuntoutusta, 
käytännönläheinen työ- ja toimintakyvyn arviointimalli, laaja sosiaalisen 
tilanteen ja terveydentilan kartoitus

• Turku: ammatillisen kuntoutusselvityksen kehittäminen, työttömien 
vapaa-ajan toimintojen kehittäminen (Kimmoke-ranneke), 
verkostomalli/monialainen työkykytiimi

• Eurajoki: jatkuva asiakaskehittely, moniportainen kuntouttava 
työtoiminta, kierrätyskeskus, monialaiset yhteispalaverit

• Salo: asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointijakso, työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitoryhmät, monialaiset palvelut saman katon alla

• Eura: terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen

• Somero: Omat kuntouttavat ulkotyöryhmät  ja yhteistyössä 
kansalaisopiston kanssa toteutettavat ryhmät 

• Rauman TaitoKunto Oy: Työpankki Arbeetti
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• rina, Halvalla hyvää (ruok
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ALKUKARTOITUS/-TUTKIMUSJAKSO
Asiakasprosessin alkaessa 
lähettäjätahon kanssa tiivis 
keskustelu ja arvion tarkka  
kysymyksenasettelu koskien kunkin 
osallistujan tilannetta.
Projektihlöstön, psykologin testi, 
terveydenhoitajan (tarv.lääkärin)
alkuhaastattelu/alkukartoitus.
KUNTOUTUSSUUNNITELMA 2 vko

TYÖKYVYNARVIOINTI
Työkyvynarviointia tapahtuu koko prosessin kuluessa. Arvioinnin suorittavat projektityöntekijät 
yhteistyössä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan ja paja-ohjaajien kanssa. Prosessin lopussa 
projektityöntekijät kokoavat kaiken saadun informaation asiakkaan työkyvystä TYP:lle
hyödynnettäväksi. Jakson aikana tarvittaessa monialainen välipalaveri ja lopussa päättöpalaveri.  
Jaksolta kirjallinen arvio/kuntoutussuunnitelma jatkosuosituksineen.

YKSILÖLLINEN (RYHMÄMUOT.) 
KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN 
TUTKIMUSJAKSO
Teoria+pajatyöskentely, 
kykyviisarikysely, lääkärin tutkimus, 
mahd.lukitesti+ sos.tilanteen
arviointi+muut tarv. lisätutkimukset 
mm. erikoislääkärit, tarvittaessa 
hoitoonohjaus.
KUNTOUTUSSUUNNITELMA 
Opiskelu- ja työpaikan etsintää
Kesto: 4 vko, ma-pe 1-3 työpv/vk, 4
h/pv

KUNTOUTUSSUUNNITELMA
Työ, opiskelu, kuty kuntoutukseen 
tai hoitoonohjaus. HUOM! 
Ammatillisen kuntoutuksen 
etuudet ja palkkatuki on 
selvitettävä! Mikäli prosessissa 
selviää, että asiakas on työkyvytön 
tehdään siitä yhteistyössä lääkärin 
kanssa moniammatillinen selvitys 
etuuksien hakua varten.
Kesto: Jatkosuunnitelma ”saattaen 
vaihtaen” noin 2 viikkoa

KUNTOUTUSSUUNNITELMA
Työ, opiskelu, kuty kuntoutukseen 
tai hoitoonohjaus. HUOM! 
Ammatillisen kuntoutuksen 
etuudet ja palkkatuki on 
selvitettävä! Mikäli prosessissa 
selviää, että asiakas on työkyvytön 
tehdään siitä yhteistyössä lääkärin 
kanssa moniammatillinen selvitys 
etuuksien hakua varten.
Kesto: Jatkosuunnitelma ”saattaen 
vaihtaen” noin 2 viikkoa

Koko työvaltaisen ”Startti” –jakson prosessin kesto on keskimäärin 6 kuukautta. Asiakas voi myös jatkaa projektissa koko 
projektikauden ajan, mikäli lähettäjätahon kanssa näin sovitaan. Lähettäjätahon kanssa on yhteydenpitoa koko asiakasprosessin ajan.

Tarvittaessa vielä lääkärin, 
erikoislääkärin ja/tai muun 
asiantuntijan konsultaatio, 
lisätutkimus ja lausunto. 

TYÖELÄMÄARVIO
Asiakas siirtyy muualle 
kutyyn tai työkokeiluun 
(myös yritysvaihtoehdot 
selvitettävä) TAI 
kuty Pookissa jatkuu 
Asiakkaan arviointi, jatkuva 
tuki ja seuranta.
Verkostopalaverit 
jatkosuunnitelmista ->
MONIAMMATILLINEN 
KUNTOUTUSSUUNNITELMA
Kesto: n. 6 vk
työkokeilu mahd. pidempään

Lähettäjätahon kanssa aktiivinen asiakasyhteistyö
mm. TYP, TE-tsto, sos..tsto, terv.huolto



Rauma kiittää ja kumartaa..jatketaan yhteistä 
verkonkutomista asiakkaiden hyväksi…
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