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Seuraaviin kysymyksiin lisätty vain lisätietoja-kenttä

• Kuinka monen arkipäivän kuluessa ajanvarauspyynnöstä asiakas pääsee hankealueella sosiaalialan ammattilaisen 
(sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja) kiireettömälle vastaanotolle syyskuussa 2021?

• Kuinka monta lapsiperheille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai 
”yhteinen olohuone”), jossa on saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa, 
hankealueella on?

• Kuinka monta kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai 
”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla yleistä sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa, 
hankealueella on?

• Missä määrin hankealueen peruspalveluissa on tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammattihenkilön 
neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa? 

• Onko hankealueella käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli? 



Seuraavat kysymykset ovat ennallaan

• Missä määrin kunnan/yhteistoiminta-alueen sosiaalitoimessa tehdään yhteisösosiaalityötä, kuten 
etsivää sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä (esimerkiksi asunnottomien 
tai päihteitä käyttävien kohtaamispaikat, alueellinen työ yhdessä järjestöjen kanssa)? 

• Kuinka monta käyntiä hankealueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2020 - 31.8.2021?

• Kuinka monta yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusta hankealueella on kotoa ja hoitopaikasta 
ajanjaksoilla 1.9.2020 - 31.8.2021?



Seuraava kysymys on poistettu

• Onko kunnan/yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa käytössä palliatiivinen 
konsultointipalvelu?

• Lähtötilanteen arviointikyselyn mukaan suurimmalla osalla hankealueista (15/23) on sosiaali- ja 
terveyskeskuksessa käytössä palliatiivinen konsultointipalvelu koko maakunnan alueella. 
Kuudella hankealueella palvelu on käytössä yli 50 prosentilla kunnista ja/tai yhteistoiminta-
alueista. Yhdellä hankealueella palvelu ei ole käytössä lainkaan ja yhdellä alueella se on 
käytössä virka-ajan ulkopuolella vain 10 prosentilla kunnista.



Muutokset: psykososiaaliset hoidolliset menetelmät

Syksy 2020 (lähtötilanteen arviointi)

• Mitä nuorten mielenterveyshäiriöiden 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia 
psykososiaalisia menetelmiä on käytössä 
kunnan/yhteistoiminta-alueen 
peruspalveluissa? 

• Inter Personal Counseling (IPC) -
menetelmä  

• CoolKids -menetelmä 

• Muut menetelmät

Syksy 2021 

• Nuorten hoidollisia psykososiaalisia menetelmiä koskeva kysymys on 
poistettu kyselystä:

• Seuranta toteutetaan syksyn osalta 6.10.2021 tapahtuvassa 
seurantatilaisuudessa. THL ohjeistaa tämän tiedonkeruun 
syyskuussa aluekoordinaattoreiden kautta.

UUSI KYSYMYS:

• Mitä muille ikäryhmille kuin nuorille suunnattuja näyttöön 
perustuvia psykososiaalisen hoidon menetelmiä hankealueella on 
käytössä syyskuussa 2021?

• Menetelmän nimi

• Mille ikäryhmälle menetelmä on suunnattu?

• Missä kunnissa ja/tai yhteistoiminta-alueilla menetelmä on 
käytössä?



Muutokset: asiakaskohtaisen vaikuttavuuden 
ja toimintakyvyn arvioinnin mittarit
Syksy 2020 (lähtötilanteen arviointi)

• Onko hankealueen sosiaalipalveluissa 
käytössä asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja 
toimintakyvyn mittareita?

• Avain

• Kykyviisari

• Rai

Poistettu tämä vaihtoehto:

• Jokin muu mittari, mikä? 

Syksy 2021 

Ennallaan:

• Onko hankealueen sosiaalipalveluissa 
käytössä asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja 
toimintakyvyn mittareita?

• Avain

• Kykyviisari

• Rai

Poistettu kysymys korvattu tällä: 

• Onko edellä mainittujen mittarien lisäksi 
jonkin muun sosiaalipalveluiden 
asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja 
toimintakyvyn mittarin käyttöönottoa 
laajennettu kunnassa/yhteistoiminta-
alueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021?

• Jos kyllä, miten?



Muutokset: rakenteellinen sosiaalityö

Syksy 2020 (lähtötilanteen arviointi)

• Onko hankealueen sosiaalipalveluissa 
käytössä rakenteellisen sosiaalityön 
toimintamalli (esim. sosiaalinen 
raportointi)?

• Nimeä käytössä olevat toimintamallit
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• Onko rakenteellisen sosiaalityön 
toteuttamista laajennettu hankealueellanne 
ajalla 1.9.2020- 31.8.2021?

• Kyllä

• Ei

• Jos vastasit kyllä, mainitse 1-3 
toimintatapaa, jotka on otettu käyttöön tai 
joiden käyttöönottoa on laajennettu: 



Muutokset: yhteistyö Kelan kanssa

Syksy 2020 (lähtötilanteen arviointi)

• Onko hankealueella käytössä Kelan 
kanssa yhdessä sovittu toimintamalli 
asiakasasioiden käsittelyä varten 
seuraavilla osa-alueilla?

• Toimeentulotuki ja muut etuudet 

• Kelan palvelut (esim. 
kuntoutusohjaus ja -konsultointi)

• Sosiaalihuollon erityistä tukea 
tarvitsevien asiakkaiden 
tunnistaminen ja yhteistyö 

➢ Kuinka monessa prosentissa kuntia tai 
yhteistoiminta-alueilta?

Syksy 2021 

• Onko hankealueella sovittu koko 
hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen 
toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä 
varten seuraavilla osa-alueilla?

• Toimeentulotuki ja muut etuudet 

• Kelan palvelut (esim. 
kuntoutusohjaus ja -konsultointi)

• Sosiaalihuollon erityistä tukea 
tarvitsevien asiakkaiden 
tunnistaminen ja yhteistyö 

➢ Käytössä

➢ Kehitteillä

➢ Ei



Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuki

Syksy 2020 (lähtötilanteen arviointi)

• Onko hankealueen kunnissa/yhteistoiminta-
alueilla sovittu yhteinen toimintamalli 
työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen 
tarpeiden arviointia varten?

➢ Kuinka monessa prosentissa kuntia tai 
yhteistoiminta-alueilta?
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• Onko alueella sovittu koko hyvinvointialueelle yhteinen 
toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden 
arviointia varten?

➢ Käytössä

➢ Kehitteillä

➢ Ei

Lisätty tarkentava kysymys:

• Mikäli hyvinvointialueelle on sovittu yhteinen toimintamalli, 
mikä se on?

• 1 = Työkyvyn tuen malli

• 2 = Muu toimintamalli

Ohje: Työkyvyn tuen tiimi tarkoittaa Työkykyohjelman mukaista 
moniammatillista tiimiä, jossa kartoitetaan ja vahvistetaan asiakkaiden työ-
ja toimintakykyä ja työllistymisen edellytyksiä.



Asiakas- ja palveluohjaus

Uusi kysymys:

• Miten alueen hankkeessa on tähän mennessä vahvistettu sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten yhteistyötä, jotta asiakkaan tilanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja hän 
saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotolla?
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