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Työhön kuntoutuminen palveluohjauksen ja sosiaalityön 

näkökulmasta – mihin palveluohjausta tarvitaan

• Työhön kuntoutuminen ja työllistyvyyden edistäminen edellyttää hallinto- ja sektorirajat ylittävää 
lähestymistapaa, jossa työllistymisen tuki yhdistyy hyvinvoinnin, terveyden ja kuntoutumisen edistämiseen

• Tavoitteena on työnhakija-asiakkaan työllistyvyyden lisääminen siten, että terveydelliset, sosiaaliset, 
kuntoutukselliset, koulutukseen, työllistymiseen ja toimeentuloon liittyvät tavoitteet otetaan monipuolisesti 
huomioon hänen asiakassuunnitelmassaan

• Edellyttää integroivaa, monialaista työskentelyotetta kaikilta palvelu- ja etuusjärjestelmien tahoilta

• Perusasiakastyö yhden organisaation näkökulmasta ei enää riitä. Täytyy hallita mm. kuntoutuksen, 
koulutuksen ja työllisyyden edistämisen palvelujärjestelmät

• Pitää osata hahmottaa asiakasprosessi palveluketjuina ja osana laajempaa kokonaisuutta, ei pelkästään 
yksittäisinä palveluina.



Mihin palveluohjausta tarvitaan?
• Palvelujärjestelmä hajanainen ja joustamaton

• Osatyökykyisten etuudet ja palvelut tulevat usealta taholta

• Tietokatkoksia toimijoiden välillä, tieto hajallaan eri järjestelmissä

• Tieto asiakkaan tilanteesta ja tarpeista ei liiku toimijoiden välillä

• Palvelut eivät vastaa asiakkaan tarpeita

• Palveluviidakossa suunnistaminen on hankalaa ja vaatii hyviä elämänhallinnan ja toiminnanohjauksen taitoja, joita 

vaikeassa elämäntilanteessa olevalla asiakkaalla ei välttämättä ole

• Tehdään paljon erillisiä ja irrallisia tukitoimia sekä päätöksiä

• Koska järjestelmä on niin hajanainen, asiakkaalla voi olla useita eri asiakkuuksia, mutta kenelläkään 

palvelujärjestelmässä ei ole kokonaisvaltaista kuvaa hänen tilanteestaan

• Kun on kyse useasta eri organisaatiosta ja niiden keskinäisestä yhteistyöstä, eri osapuolten tapaaminen ei ole 

jatkuvaa, vaan tapahtuu silloin tällöin, tiettyjä tavoitteita varten -> Korostuvat haasteet yhteistyön koordinaatiossa: 

tuen ja avun kokonaisuus ei ole yhden toimijan vastuulla

• Asiakkaiden kannalta erityisen haasteellisia ja vaikeita ovat tilanteet, jossa asiakas- tai kuntoutusprosessi katkeaa 

siksi, että kukaan ei huolehdi siitä tai mikään organisaatio ei katso olevansa vastuussa tuen tarpeessa olevasta 

henkilöstä

• Päällekkäistä työtä – poiskäännyttämistä.



Palveluohjaus ja lainsäädäntö
• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

– tuen ja palveluiden tarpeiden selvittäminen – palvelutarpeen arviointi

– oma työntekijä

– asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistuminen sekä läheiset ihmissuhteet

• Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)

– monialainen palvelutarpeen arviointi (Kunta, Kela, TE-palvelut, työnhakija-asiakas)

– monialainen työllistymissuunnitelma (ammatillinen osaaminen, työllistymiseen vaikuttava sosiaalinen tilanne, 
terveydentila ja työ- ja toimintakyky)

• Terveydenhuoltolaki (1326/2010): 

– edistää ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta

– hoidon, toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

– oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun

– asiakkaalle annetaan hänen tilanteeseensa sopivassa laajuudessa neuvontaa, ohjausta ja tietoa palvelujen eri 
vaihtoehdoista ja vaikutuksista sekä asiakkaan oikeuksista

– palvelu-, hoito-, kuntoutus tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus



Sähköiset 
palvelut

• yhdenmukaiset 

arviointityökalut ja 

kriteerit

• tapaamiset,  tarvittaessa 

kotikäynti

• tarpeenmukaiset 

asiantuntijat mukana: 

moniammatillisuus / 

monialaisuus

• päätökset palveluista ja 

palveluiden 

käynnistäminen

• tarvittaessa tilanteen 

seuranta ja 

omatyöntekijä

• saattaen vaihtaen

Neuvonta- ja ohjauspalvelut:

• puhelinneuvonta

• chat-palvelut

• fyysiset neuvontapisteet,

lähipalvelupisteet

• pop-up –toiminta, teemalliset 

tapahtumat

Ensiarviointi:

• digi-palvelut, arviointityökalut

• ammattilaiskonsultaatiot

• asiakassegmentointi, 

palveluohjauksen tarpeen 

tunnistaminen, check-list

• ajanvaraus

Lyhytkestoinen asiakkuus:

• tilapäinen ohjaus ja neuvonta

• esim. tukipalvelujen 

käynnistäminen

• informaatio

• monikanavainen 

yhteydenotto

• sähköinen 

asiakkuuspyyntö

• palvelutarpeen 

itsearviointityö-

kalut

• digitaalinen 

palvelutarjotin ja 

ohjaustyökalu

• Pitkäkestoinen  ja 

suunnitelmallinen 

asiakas- ja muutostyö

• omatyöntekijä

• asiakassuunnitelma / 

palvelusuunnitelma tms.

• palvelujen 

yhteensovittaminen ja 

koordinointi 

monialaisesti

• säännöllinen seuranta

• rinnalla kulkemista

• saattaen vaihtaen

• arviointi ja päätökset 

tilanteen muuttuessa

Palveluneuvonta

Palvelutarpeen 
arviointi tarvittavassa 

laajuudessa

Koordinointi ja 
seuranta 

Palveluohjauksen kokonaisuus

Palveluneuvonta
Palveluohjauksellinen asiakastyö ja intensiivinen ohjaus

Asiakasohjaus: asiakasmäärä vähenee, palveluohjauksen intensiteetti kasvaa



Palveluohjauksen työtavat 
1. Sähköiset palvelut ja palveluneuvonta

– Neuvoa ja ohjausta asiakkaan selvärajaisiin ongelmiin

– annetaan monikanavaisesti: puhelinneuvonta, sähköiset palvelut, lähineuvonta

– matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelut

– ammattilaisen tietämys palvelujärjestelmästä korostuu

– asiakassuhde on lyhytkestoinen

– palvelutarpeen itsearviointityökalut

– esim. palvelukartoitukseen perustuvaa työtä, jossa asiakassuhteella ei juuri ole merkitystä 

– neuvonta voi myös olla palvelujen asiantuntijana toimimista ja asiakkaan kysymyksiin 

vastaamista, jolloin vastaa tietotarpeisiin tarjolla olevista palveluista ja niihin 

hakeutumisesta

– asiakkaana on henkilö, jonka oma elämänhallinta on kunnossa ja joka tarvitsee apua 

lähinnä itseään parhaiten palvelevan palvelun löytämisessä.



Palveluohjauksen työtavat

2. Palveluohjauksellinen työote ja asiakastyö

– asiakkaan palvelutarpeen selvittämistä

– asiakkaan palveluiden varmistamiseen ja koordinointiin painottuvaa työtä asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti

– asiakkaan tunteminen korostuu

– lyhytkestoinen asiakkuus

– tarkoitetaan lähinnä sellaista tilannetta, jossa joku asiakkaalle palveluita tuottavasta yksiköstä ottaa 
vastuun palveluiden koordinaatiosta ja yhteensovittamisesta

– tarpeenmukaiset asiantuntijat mukana

– päätökset palveluista ja palveluiden käynnistäminen, tarvittaessa tilanteen seuranta ja omatyöntekijä

– asiakkaana on useimmiten henkilö, joka tarvitsee useimpia palveluja, mutta jonka oma elämänhallinta 
ja toiminnanohjaus on jonkinlaisessa hallinnassa.



3. Intensiivinen palveluohjaus

– intensiivistä asiakastyötä

– ammattilaisella vähän asiakkaita kerrallaan

– avun tai tuen tarve kokonaisvaltainen tai epäselvä

– asiakkaan tunteminen, intensiivinen tukeminen ja motivointi tärkeää

– palveluohjauksessa ohjaajalla on mahdollisuus tutustua asiakkaaseen ja hänen 

elämäntilanteeseensa useiden tapaamiskertojen kautta (omatyöntekijä, vastuutyöntekijä)

– suhteen, kohtaamisen ja luottamuksen kautta edetään asiakkaan voimavarojen, 

tavoitteiden ja toiveiden selvittämiseen ja mahdollisten palveluiden etsimiseen näitä 

tavoitteita tukemaan 

– asiakkaan tavoitteet puretaan realistisiksi ja riittävän pieniksi vaiheiksi kerrallaan

– asiakkaan tarvitsema tuki ja ohjaus, kuljetaan yhdessä asiakkaan kanssa mukana 

yhteistyöverkostoissa

– asiakkaana on vaikeassa elämäntilanteessa oleva henkilö, joka tarvitsee monen tahon 

yhteistyötä ja palvelujen koordinointia itsenäisen elämän vahvistamisessa

Palveluohjauksen työtavat



Palveluohjauksen työtavat

• Palveluohjaus alkaa asiakkaan ja palveluohjaajan tutustumisella, josta asiakkaan ehdoilla edetään yhteistyösuhteeseen

• Palveluohjauksen tarkoituksena on määrittää asiakkaan yksilölliset voimavarat ja palvelutarpeet sekä löytää tarpeisiin 

parhaiten vastaavat palvelut ja tukimuodot

• Palvelujärjestelmällä ja tukimuodoilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu esimerkiksi sosiaali-, terveys-,  

vakuutus- ja työelämäpalveluista, joita työllistymisen tueksi on tarjolla

• Palveluohjaaja ei järjestä asioita asiakkaansa puolesta vaan eteneminen tapahtuu yhdessä asiakkaan yksilöllisten 

tavoitteiden ja toivomusten mukaisesti

• Palveluohjaajan toimeksiantaja on asiakas, ei palvelujärjestelmä tai viranomainen

• Palveluohjaus on prosessi, jossa palveluohjauksen päämääränä on lisätä asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

hyvinvointia

• Päämääränä on asiakkaan itsenäisen elämän vahvistaminen, johon pyritään mm. toimivaa arkea vahvistamalla 

• Palveluohjaus on prosessi, jossa päämääränä palveluohjaajalla on tehdä itsensä tarpeettomaksi asiakkaan voimavaroja 

ja omatoimisuutta vahvistamalla

• Palveluohjaus ei ole tarkasti rajattu asiakastyön menetelmä, vaan tapa tehdä työtä asiakaslähtöisesti



Kenen tehtävä palveluohjaus on

• Palveluohjauksen ammattilainen on monipuolien ja palvelujärjestelmän osaaja

• Työssä tarvitaan asiakastyön osaamista, osataan kohdata ja kuunnella asiasta, ymmärretään asiakasprosesseja ja 

asiakasryhmiä, kuljetaan asiakkaan rinnalla

• Palveluohjaajan työ edellyttää sosiaali- tai terveydenhoitoalan peruskoulutusta sekä kokemusta siitä asiakasryhmästä, jonka 

palveluohjaajana toimitaan

• Palveluohjaaja tarkastelee maailmaa asiakkaan silmin kokonaisvaltaisesti eikä työntekijänä, joka on koulutuksensa tai 

työtehtävänsä puolesta vastuussa tietyistä palveluista tai asiakkaan yksittäisistä tarpeista

• Tavoitteena on määrittää asiakkaan henkilökohtaiset tavoitteet ja varmistaa niiden toteutuminen tarvittavia palveluita 

aktivoimalla ja varmistamalla. Tämä edellyttää työntekijältä epävarmuuden sietoa, luovaa ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä 

työotetta ja neuvottelutaitoa. 

• Palveluohjaajalla tulee olla aikaa ja mahdollisuus tutustua asiakkaaseen ja hänen arkeensa

• Palveluohjaaja on tarpeeton, kun asiakas on tietoinen omista kyvyistään ja kykenee toiminaan itsenäisesti.



Kenen tehtävä palveluohjaus on

• Sosiaalihuoltolain 36 §:ssä säädetään palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä ja 42 §:ssä omatyöntekijästä, joka tulee nimetä sosiaalihuollon 
asiakkaalle asiakkuuden ajaksi 

• Omatyöntekijällä on oltava tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammattihenkilön kelpoisuus, ellei muualla ole säädetty toisin. Erityistä 
tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioimisesta vastaavalla viranomaisella ja 
omatyöntekijällä tai asiakastyötä tekevällä henkilöllä on oltava sosiaalityöntekijän pätevyys.

• Omatyöntekijää ei tarvitse nimetä, jos asiakkaalle on jo nimetty muu palveluista vastaava työntekijä tai nimeäminen on musta syystä 
ilmeisen tarpeetonta. 

• Työkykykoordinaattori on työelämän, kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asiakastyön ammattilainen, jonka tehtävänä on selvittää
asiakkaan tilannetta ja auttaa häntä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä auttaa asiakasta löytämään oma paikkansa 
työelämässä.

• OMA-valmentajamalli, OMA –valmentaja: huolehtii henkilökohtaisesta palvelusta omalle asiakkaalleen, ”täsmäräätälöinti”, siirtymien tuki 
kohti työelämää (esim. Pirkanmaan seudun työllisyyskokeilu)

• Osatyökykyisen henkilön tarvitsemien eri palveluiden yhteen sovittaminen edellyttää koordinaatiota, jonka voi toteuttaa esim.
työkykykoordinaattori, sosiaalityöntekijä tai – ohjaaja, palveluohjaaja, kuntoutusohjaaja tai työhönvalmentaja - Jollakin taholla pitää olla 
vastuu kokonaisuudesta ja kaikilla tahoilla velvollisuus osallistua

• palveluohjauksen järjestäminen palveluverkoston siinä osassa, jossa asiakkaan tarvitsemien palvelujen painopiste



Palvelutarpeen arvioinnin sisältö perustuen toimintakyvyn 

arvioinnin osatekijöihin (ICF:n mukaisesti)

ICF ymmärtää toimintakyvyn ja 

toimintarajoitteet moniulotteisena, 

vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena 

tilana, joka koostuu terveydentilan sekä 

yksilön ja ympäristötekijöiden 

yhteisvaikutuksesta.

Toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa 

ammattilaisen työtä, niin sosiaali- ja 

terveydenhuollossa, työvoimahallinnossa 

kuin opetussektorillakin. 

Arviointitulosten perusteella tehdään 

päätöksiä  etuuksista ja palveluista, 

suunnitellaan toimenpiteitä ja arvioidaan 

niiden vaikutuksia. 



Palvelutarpeen arvioinnin sisältö

• Tausta ja nykytilanne

• Koulutus

• Työhistoria

• Terveydentila ja hyvinvointi

• Muut mahdolliset elämäntilanteeseen liittyvät ja 

työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavat asiat

• Aiemmat palvelut ja toimenpiteet

• Asiakkaan oma arvio työkyvystään, ammatillisesta 

osaamisestaan ja palvelutarpeistaan

• Johtopäätös jatkotyöskentelystä, toimenpiteistä ja 

palveluihin osallistumisesta

➢ tunnistetaan asiakkaan toimintakyvyn ongelmia, 

vahvuuksia ja tarpeita

➢ kuvaa toimintakykyä sekä asiakkaan että 

ammattilaisen näkökulmasta

➢ mahdollistaa toimenpiteiden suunnittelun ja 

työnjaon eri ammattiryhmien kesken

➢ mahdollistaa asiakkaan toimintakyvyn muutosten, 

palvelutarpeiden ja tavoitteiden saavuttamisen 

seurannan

➢ kirjattua tietoa käytetään päätösten ja 

suunnitelmien perustana

➢ Dokumentointi  työkyvyn ja työhön paluun 

tukemiseksi ja / tai  sosiaaliturvaetuuksien 

hakemisen tueksi



Palvelutarpeen ja työllistymisen tuen arviointi

• peruskoulu suoritettu mukautetusti 

• poikkeava koulutushistoria 

• kognitiiviset haasteet 

• oppimisvaikeudet 

• autismin kirjon diagnoosi 

• terveydelliset ongelmat 

• mielenterveyden haasteet 

• toistuvat kuntoutusjaksot 

• sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat 

• puutteellinen kielitaito 

• poikkeava työhistoria 

• pitkittynyt työttömyys 

• vähäinen työkokemus 

• taloudelliset vaikeudet 

• asumisen haasteet 

Työllistymisen tuen tarvetta tulisi arvioida erityistesti, jos



Palvelutarpeen arviointi toiminnallisesti 

kuntouttavan työtoiminnan keinoin
• Kuntouttava työtoiminta

– tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien 
ja elämänhallinnan parantamiseksi

– aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma laaditaan työ- ja 
elinkeinotoimiston, kunnan ja asiakkaan välisenä yhteistyönä

– suunnitelma palvelutarpeen mukainen: sovitaan tavoitteista, toteutettavista 
palveluista ja toimenpiteistä sekä seurannasta / arvioinnista

• Kuntouttava työtoiminta palvelutarpeen arvioinnin tukena, jolloin työnhakija-
asiakkaan palvelutarvetta ja toimintakykyä voidaan arvioida toiminnallisesti esim. 
TYPissä monialaisesti -> onko palvelutarve työkyvyn arviointi, työllistymistä 
tukevat toimenpiteet vai työ. Toimintakyvyn arviointi sisältää myös hoidon, 
palvelu- ja kuntoutustarpeen arvioinnin.



Palveluohjauksessa kehitettävää

• Palveluohjauksen porrastaminen ja palveluohjauksen eri tasojen toiminnan sisältöjen, vastuunjakojen ja yhteistyön 
määrittäminen

• asiakassegmentointi ja riskiryhmien tunnistaminen

• asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen, jotta resurssit käytettävissä paljon tukea tarvitsevalle asiakkaalle

• asiakkaan ohjaaminen omien tarpeiden ja vahvuuksien tunnistamisessa

• mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen etsiminen palvelujärjestelmästä

• rinnalla kulkijan mahdollistaminen sellaisille asiakkaille, jotka sen tarpeessa

• edellyttää asiakaspolkujen tunnistamista

• asiakkaan palveluprosessi on saumaton kokonaisuus, ei päällekkäistä työtä 



Palveluohjauksessa kehitettävää

• Palveluohjauksen kohtaamispisteet: mitä resurssia ja osaamista on oltava kohtaamispisteillä, mitä sidosryhmiä, verkostoja tulee 
olla läsnä

• otetaan mukaan asiantuntijat, joita asiakas tarvitsee 

• asiakas on tietoinen palveluprosessin etenemisestä

• mitkä palvelut tai tuen yhdistelmät parhaiten hyödyttävät asiakasta - muotoillaan asiakasta parhaiten hyödyttävä kokonaisuus

• Edellytetään usein monialaista ja moniammatillista työskentelyä, joka perustuu samanaikaiseen, ”reaaliaikaiseen” yhteistyöhön: 
eri alojen tai organisaatioiden asiantuntijat osallistuvat asiakkaan kuntoutusprosessiin samaan aikaan ja asiantuntijoiden hyvää
keskinäistä yhteistyötä tarvitaan, jotta asiakas saa tarvitsemansa tuen sekä tavoitteiden muodostamisessa että pyrkiessään 
etenemään niitä kohti

• Kuntouttavan työtoiminnan keinoin palvelutarpeen ja työllistymiskyvyn arviointi ja ratkaisujen löytäminen

• Palveluohjauksen toimintamallin sisällön kehittäminen siten, että palveluiden yhteensovittaminen ja koordinointi ovat 
asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja riittävän pitkäkestoisia.



Työhön kuntoutuminen palveluohjauksen ja sosiaalityön näkökulmasta –

palveluohjauksessa keskeistä

• TUNNISTA: palvelutarpeen tunnistaminen on edellytys osatyökykyisen henkilön työllistymistä tukevien palvelujen 

järjestämiselle ja palvelupoluista ja –kokonaisuuksista sopimiselle

• ARVIOI TUEN TARVE: palvelutarvetta arvioitaessa tulee huomio kiinnittää erityisesti 

– henkilön omiin tavoitteisiin, ammattitaitoon ja osaamiseen

– käytössä olevaan työkykyyn

– hoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen

– mahdolliseen erityisen tuen tarpeeseen

• VARMISTA MONIALAISUUS: henkilöllä on monialaisen tuen tarve, jos hän tarvitsee useita palveluja samanaikaisesti –

palvelutarpeen arviointi tehtävä monialaisesti

• MONIALAISUUDEN JA VERKOSTON HYÖDYT: 

– palveluohjaus, palveluiden yhteensovittaminen ja koordinointi tehostuvat

– asiakkaan erilaiset tarpeet otetaan samalla kertaa huomioon

– ammatillinen osaaminen lisääntyy

– palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus paranevat = kustannustehokkuus
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