
SINKOKADUN PALVELUKESKUS

Yhdessä eteenpäin



Sosiaalisen, ammatillisen ja lääkinnällisen 
kuntoutuksen monipalvelukeskus

Sinkokadun palvelukeskuksessa toimivat Rauman kaupungin 
sosiaalipalvelut:

• Party parempaa työ- ja toimintakykyä -työllistämishanke  
(1.4.2015–31.3.2018)

• Tukitalo Merituuli
• Työtoimintakeskus Pooki
• Kuntoutumisyksikkö

Elämäntilanteen selkeyttämistä

Kun kynnys tukipalveluihin on matala ja palvelu ihmistä arvostavaa, tuntee tul-
leensa paikkaan, jossa on turvallista viivähtää. Sinkokadun palvelukeskuksessa 
välitetään ihmisestä ja kohdataan jokainen aina ajan kanssa. Tarvittaessa 
tuekseen saa oman ohjaajan, kanssakulkijan, jonka kanssa pohditaan yhdessä 
työ- ja toimintakykyä ja rakennetaan onnistumisen reseptejä huomista varten. 
Oma ohjaaja on kuin luotsi, jolla on kokemusta, taitoa ja tahtoa matkata asi-
akkaan kanssa samassa veneessä. Luotsi tietää, että elämässä puhaltavat niin 
vasta- kuin myötätuulen puhurit. Tässä seikkailussa ei aina välty karikoilta, poh-
jakosketuksilta eikä edes myrskynsilmältä.

Moniammatillista tukea

Sinkokadun palvelukeskus on paikka, jossa asiakkaan apuna on laaja moniam-
matillinen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tukiverkosto. Kun kaikki sosiaa-
lisen, ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ovat saman katon alla, 
toiminta on joustavaa ja tehokasta. Asiakkaan tilannetta tarkastellaan laajasti 
huomioimalla fyysinen, psyykkinen, ja sosiaalinen tila sekä arkipärjäämiseen 
liittyvät tarpeet. Palvelukeskuksessa mietitään yhdessä ratkaisuja asiakkaan 
kanssa hyödyntäen koko talon palveluita. Monipuoliset ryhmätoiminnot, mie-
lenkiintoinen tekeminen ja hoitotyön palvelut tarjoavat arkeen pieniä-suuria elä-
myksiä, tavoitteellisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Toiminnallisuuteen ja 
työhön suuntautuneisuus tukevat niin sosiaalista, ammatillista kuin lääkinnällis-
täkin kuntoutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Asiakkaat mukana kehittämässä toimintaa

Sinkokadun palvelukeskuksen asiakkaita ovat pääasiassa mielenterveyskun-
toutujat, työttömät ja työkyvyttömyyseläkeläiset. Asiakkaalla on mahdollisuus 
olla vahvasti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä palvelukeskuksen toi-
mintaa. Ryhmien sisältöjä, tapahtumia, retkiä ja tutustumiskäyntejä suunnitellaan 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Kokemusasiantuntijat ja asiakasraadit tuovat esiin 
tärkeää tietoa asiakkaan arjesta.

Arki sujuu, kun minulla on paikka minne 
mennä. Ilman tuttua ja turvallista yhteisöä 
vuorokausirytmi keikahtaisi päälaelleen ja jäisin yksin 
kahlaamaan tahmeassa arjessa.
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Kuntouttavat ryhmät tarjoavat osallistujille sisältöä arkeen, toi-
minnallisuutta, vertaistukea ja osallisuutta, itsetunnon kohen-
tumista ja voimaantumista sekä tietoa taloudenhallinnasta, 
liikunnasta ja terveellisistä elämäntavoista, koulutus- ja työl-
listymismahdollisuuksista. Ryhmätoiminnan aikana asiakas 
saa moniammatillista ohjausta oman jatkosuunnitelmansa 
eteenpäinviemiseen.

Sinkokadun palvelukeskuksessa asiakas saa yksilöllisesti 
ohjausta hoito- ja kuntoutuspalveluihin, opastusta arjenhal-
lintaan sekä apua kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdol-
lisuuksien räätälöintiin.

Yhdessä Eteenpäin Sydämellä
Työtä

OMA OHJAAJA  
AUTTAA

RYHMÄSTÄ 
VOIMAA

Yhdessä Sydämellä TyötäEteenpäin
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PARTY – Parempaa 
työ- ja toimintakykyä

Hankkeen (1.4.2015–31.3.2018) avulla edis-
tettiin työttömien työnhakijoiden työllistymistä 
sekä luotiin heille uusia ja kokonaisvaltaisia 
palveluja. Kohderyhminä olivat pitkäaikais-
työttömät, osatyökykyiset työnhakijat, ikään-
tyvät ja muut syrjäytymisvaarassa olevat työt-
tömät sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään 
palaavat henkilöt.

Hankkeen keskeisimmät kehityskohteet olivat:

• kuntoutuskoordinaatio ja ohjausosaaminen
• sosiaalinen, lääkinnällinen ja 

ammatillinen kuntoutus
• työ- ja toimintakyvyn arviointimallit
• aikuisten työ- ja valmennuspajojen toiminta
• uudet työllistymiskeinot

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä kohderyhmien 
kanssa, jotka toimivat kokemusasiantuntijoina. 
Heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään hyödyn-
nettiin kehittämistyössä, verkostokoulutuksissa 
ja vaikuttajatapaamisissa. Hankkeen koko-
naisbudjetti oli 1,02 milj. €, josta Rauman kau-
punki sai STM:n myöntämänä ESR-tukea 80 %  
(n. 816 000 €).

KENELLE?

• Pitkään työttömänä olleille
• Osatyökykyisille
• Ikääntyneille henkilöille ja
• Työvoiman ulkopuolelta työelämään palaaville

TOTEUTUNEET TAVOITTEET

• Matalan kynnyksen palvelupiste
• Työ- ja toimintakyvyn arvion ja  

kuntoutuskoordinaation kehittäminen
• Kuntouttavien ryhmätoimintojen kehittäminen
• Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen
• Osatyökykyisten henkilökohtaisen  

palvelun kehittäminen

PALVELUMALLIEN 
KEHITTÄMINEN

• Yksilöohjaus
• Työ- ja toimintakyvyn arviointi
• Sosiaali- ja terveydenhuollon jatkokehittäminen
• Uusien työllistämisen työkalujen kehittäminen

MITEN?

• Palvelu painottunut ryhmämuo-
toiseen toimintaan, jonka rinnalla 

• Asiakkaan yksilöllinen tuki- ja palveluohjaus
• Työ- ja toimintakyvyn arviointi

HYÖTY TYÖNHAKIJALLE?

• Asiakkaalle tarvelähtöisesti  
kuntoutuksen eri muodot:
• Kuntoutuskoordinaatio, sosiaalinen  

kuntoutus, lääkinnällinen  
kuntoutus, ammatillinen kuntoutus

• Työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu
• Vertaistuki ryhmäpalveluiden kautta
• Positiivisten siirtymien tukeminen
• Räätälöidyt tukitoimet

Vaikuttavuuden 
palaset
PARTY Parempaa työ- ja  
toimintakykyä Rauman  
osahanke lukuina

250

312

33

työnhakija-asiakasta

ryhmiin osallistunutta asiakasta 
(sama asiakas osallistunut 

useampaan ryhmään)

kehitettyä ryhmää, jotka 
toteutettiin kuntouttavana 
työtoimintana (kesto 3 kk)

320 000€

asiakkaista työllistynyt 
hankkeen kautta
aloittanut opinnot

siirtynyt työkyvyttömyysetuuksille

kertynyt säästöä työllisyydenhoidon 
kustannuksista ryhmätoimintojen 

ansiosta Rauman kaupungille

10%
n.

Huomioitavaa
Kuntouttavaan työtoimintaan yksilöllisesti ohjattujen asiakkaiden 
elämänlaadun paraneminen sai aikaan välillisiä säästöjä mm. 
terveydenhuollon kuluissa ja sosiaalipalveluiden menoissa.
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ALKUHAASTATTELU

Selvitetään asiakkaan nykyinen 
elämän- ja terveydentilanne. Lisäksi 
otetaan selvää työhistoriasta ja 
koulutuksesta. Samassa yhteydessä 
tehdään Työterveyslaitoksen Kyky-
viisari-kysely. Tavoitteena tunnistaa 
asiakkaan tarpeet ja motivaatio. 

Suunnitellaan alustava kuntoutus-
polku. Palvelutarvearvion yhteenveto 
ja jatkotoimenpiteistä sopiminen.

RYHMÄN 
ALOITUSTAPAAMINEN

Aloitustapaamisessa tutus-
tutaan ryhmän jäseniin ja ryhmän 
kahteen ohjaajaan (luotsiin) sekä 
palvelukeskuksen tiloihin, toi-
mintoihin ja henkilökuntaan.

Luodaan ryhmähenkeä ja aktivoidaan 
ryhmän vuorovaikutusta suunnitte-
lemalla yhdessä toimintaa. Sovitaan 
pelisäännöstä ja käytännön asioista.

Esitellään moniammatillinen tuki-
ryhmä, johon kuuluu mm. psykologi, 
lääkäri, Sinkokadun palvelukeskuksen 
henkilökunta ja muita asiantuntijoita. 

TOIMINTAA RYHMÄSSÄ

Kahdeksan hengen ryhmä toimii 
yhdessä kahden ohjaajan kanssa 
kolme kuukautta. Päiväkoh-
taisen ohjelman avulla pyritään 
parantamaan ja vahvistamaan 
asiakkaan arjenhallintataitoja 
ja elämän eri osa-alueita:

• Myönteistä ajattelua
• Talouden- ja elämänhallintaa
• Terveyttä ja hyvinvointia
• Liikuntaa ja fysioterapiaa
• Työtoimintaa (Pookissa tai 

muualla kaupungin yksiköissä)

Päivittäistä monipuolista arvi-
ointia työ- ja toimintakyvystä 
(valokuvat, videot). Tarvittavat 
psykologin haastattelut ja testit 
sekä lääkärin tutkimukset.

1 2 3

Party-hankkeen  
onnistumisia ja  
vahvistumista  
palvelupolulla

Esimerkkinä TYKY-ryhmä

JATKOSUUNNITELMA

Asiakkaan moniammatillinen lähiver-
kostotapaaminen. Tapaamisessa ovat 
mukana asiakkaan lisäksi luotsi, psy-
kologi, lääkäri, terveydenhoitaja (nämä 
vaihtelevat asiakkaan mukaan) sekä 
TE-virkailija, sosiaalityöntekijä ja kuntout-
tavan työtoiminnan ohjaaja. Asiantunti-
jaryhmä päättää kenelle jää asiakkuus.

Asiakas saa kirjallisen lausunnon psy-
kologilta. Palvelukeskus lähettää koko-
naislausunnon asiakkaan tilasta taholle, 
joka on ohjannut asiakkaan Sinkokadun 
palvelukeskukseen. Ohjataan asiakas 
oikeaan palveluun. Vaihtoehtoina: Pooki, 
Rauman kaupunki, yhdistykset, säätiöt, 
seurakunta, Työ- ja toimintakyvyn arvi-
ointiryhmä (PARTY), Sinkokadun palve-
lukeskuksen muut ryhmät, työkokeilu, 
opiskelu, työ avoimilla työmarkkinoilla, 
palkkatuki tai ohjaus muihin palveluihin.

PÄÄTÖSJUHLA

Ryhmä suunnittelee itse oman näköisensä 
lopputapaamisen, jota juhlistetaan yhdessä. 
Päätöstilaisuus vahvistaa ystävyyssuhteita 
ja kokoaa ryhmäläiset vielä kerran muis-
telemaan yhdessä vietettyä ajanjaksoa. 
Monet erilaiset kokemukset, tapahtumat 
ja tunnelmat käydään yhdessä läpi.

4 5
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Työkykyä arvioidaan koko prosessin ajan.

Mitä PARTYn Työ- ja toimintakyvyn 
arviointiryhmässä tapahtuu?

Ryhmän kesto on 3 kuukautta. Lähettäjätahon kanssa on aktiivista yhteyden-
pitoa koko asiakasprosessin ajan. Työkyvyn arvioinnin suorittavat projektityön-
tekijät yhteistyössä lääkärin, psykologin, terveydenhoitajan ja asiakkaan muun 
verkoston kanssa. Ryhmän loppupuolella projektityöntekijät kokoavat kaiken 
saadun informaation asiakkaan työkyvystä lähettäjätaholle hyödynnettäväksi. 
Ryhmän aikana tarvittaessa monialainen välipalaveri ja lopussa päättöpalaveri. 
Asiakkaalle moniammatillinen kuntoutumissuunnitelma jatkosuosituksineen.

2 vko

8 vko

n. 2 vko

Asiakkaiden osoitus 
lähetteellä ja 

valinta ryhmään

Asiakkaat valitaan ryhmään alku-
haastattelujen perusteella.

Tiivis keskustelu lähettäjätahon kanssa ja 
asiakkaan sosiaalisen ja terveydentilan sel-
vitys. Kykyviisarikysely, lääkärin tutkimus, 
tarvittaessa ohjaus lisätutkimuksiin.

Alkukartoitus

Ryhmäohjelma: tutustumiskäynnit, luennot 
(mm. taloudenhallinta, terveellinen ruokavalio 
ym.), työtoiminta, liikunta ja fysioterapia.

Käytännönläheinen 
ryhmätoiminta ja 

työelämäarvio

Työ, opiskelu, palkkatukityö, kuntouttava 
työtoiminta, kuntoutusetuuksien selvittely 
toimenpiteiden ajalta. Mikäli asiakas on 
työkyvytön, tehdään yhteistyössä lääkärin 
kanssa moniammatillinen selvitys.

Moniammatillinen 
kuntoutussuunnitelma

Ryhmässä on voimaa

yhteisöllisyys 
ja luottamus

ohjausta ja  
tukea

lupa olla  
omanlainen

jaettu  
elämäntilanne

omien vahvuuksien 
tunnistaminen

ystäviä ja ihmissuhteita

itsetunto ja 

itsestä väli t tämin
en

uusia  
elämänkokemuksia
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Luonnonlakien tunnistaminen on hyvä alku 
monimutkaisten ongelmien selvittämiseen. Lää-
ketiede on luonnonlakien soveltamista tutkiva 
tiede.

Työelämästä syrjäytyneet ovat tehneet elä-
mässään useita sellaisia päätoksiä, joita muut 
ovat pitäneet väärinä. Yhteiskunnan pelisään-
töjen hallitseminen ei ole itsestäänselvyys ja toi-
sille tapahtuu huono valinta usein. Omien pää-
töksiensä kanssa on elettävä, joten ympärillä 
olevat hyvääkin tarkoittavat kriitikot suljetaan 
lopulta pois ja alkaa syrjäytyneeksi leimaan-
tuminen. Sairaudet ja niiden pelko pahentavat 
kierrettä ja tarkoituksenmukaista sekä oikea-ai-
kaista apua on haastavaa saada. Erityisesti, jos 
pelkää uusia vääriä päätöksiä.

Terveydenhuollon toimijat ovat arvomaail-
maltaan turvallisia lakimiehiä luonnonlakien 
keskellä. Lääkärit ja hoitajat pysyvät ammat-
tikunnan arvomaailman vuoksi rinnalla koko 
elämän, joten se on todennäköinen taho, joka 
voi vaikuttaa luottamuksellaan ihmisen pää-
töksiin. Tämä tosin edellyttää terveydenhuol-
lolta itsensä likoon laittamista eli sitoutumista 
pitkiin hoitosuhteisiin potilaiden kanssa, jotta 

luottamus ja toimien oikea-aikaisuus voi syntyä.

Luonnontieteilijöinä terveydenhuollon toimijat 
eivät ole mukavuusalueellaan yhteiskuntaa kos-
kevan säännöstön kanssa ja tarvitsevat yhteis-
peliä näiden alueiden asiantuntijoiden kanssa.

”Kukaan ei ole joukkuetta suurempi” on menes-
tyvän tiimin perussääntö, mikä tarkoittaa nöy-
ryyden säilyttämistä ja toisten osuuden arvos-
tamista yhteistyössä. Heikoimman lenkin 
tukeminen vahvistaa usein oleellisesti yhteisöä 
mutta tässäkin tulee säilyttää reiluuden sekä 
kohtuuden pelisäännöt avoimesti, mikä haastaa 
toiminnan johtamisen.

Partyssa harjoitellaan moniammatillisuutta ja 
sitouttavaa hoito-otetta ihmisten yksilöllisyyttä 
kunnioittaen tulevaisuudensuunnitelmien sel-
kiinnyttämiseksi sekä tuetaan ryhmäytymistä 
ja fyysistä aktiivisuutta kustannustehokkaiden 
ryhmien keinoin. Paikallisuudella mahdollis-
tetaan potilaan sitoutuminen ja kehitetään orga-
nisaatioiden välistä oppimista toisiltaan jouk-
kuehengen kasvattaessa yhteistä osaamista.

Mika Virtala

PARTY työttömän perusterveydenhuollon kehittäjänä

Olkkarissa kohdataan aidosti, jutellaan ja jaetaan 
kokemuksia jokapäiväisestä elämästä. Sinne voi aina 

tulla omana itsenään ja saada tukea.

Tukitalo Merituulessa järjestetään sosiaalista 
kuntoutusta aikuisille alle 65-vuotiaille mielen-
terveyskuntoutujille, elämän muutosvaiheessa 
oleville ja muille sitä tarvitseville. Sosiaalisen 
kuntoutuksen tavoitteena on parantaa asi-
akkaiden arjenhallintaa ja lisätä hyvinvointia 
arkeen.

Tukitalo Merituuli on matalan kynnyksen amma-
tillisesti ohjattu paikka, jonne ei tarvita lähetettä. 
Asiakkaiden on mahdollista saada ammatillista 
tukea ja vertaistukea sekä osallistua ryhmätoi-
mintoihin, retkille ja asiantuntijoiden luennoille. 

Olkkari-toiminnassa asiakkaat voivat viettää 
aikaa ja keskustella muiden kävijöiden sekä 
ammattilaisten kanssa. Tukitalo Merituulessa 
työskentelee sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja.

Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi tar-
peellisessa laajuudessa. Esille tulleiden asioiden 
osalta tehdään asiakkaan kanssa asiakassuun-
nitelma. Yksilötyön muotoina ovat ohjauskes-
kustelut, ohjauspuhelut, kotikäynnit ja moniam-
matillinen yhteistyö. 

Solmujen avaamista ja hyvinvoinnin lisäämistä

”Kukaan ei ole  
joukkuetta suurempi”
- Mika Virtala
Rauman terveyskeskuksen ylilääkäri ja PARTY – 
Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen lääkäri
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Työtoimintakeskus Pooki tarjoaa raumalaisille 
(18-65 -vuotiaille) työkyvyttömyyseläkeläisille, 
kuntoutustukilaisille ja pitkäaikaistyöttömille 
sosiaalista- ja kuntouttavaa työtoimintaa, sekä 
muita työllisyydenhoitotoimenpiteitä. Sosiaa-
linen työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista 
asiakkaan toimintakykyä edistävää toimintaa 
työkyvyttömille henkilöille, joiden toimeentulo 
perustuu pääosin sairauden ja työkyvyttö-
myyden perusteella myönnettäviin etuuksiin 
kuten työkyvyttömyyseläke tai kuntoutumistuki. 
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäai-
kaistyöttömille henkilöille.

Pookissa asiakkaat tekevät yritysten ja yksi-
tyisten henkilöiden tilaamia erityyppisiä alihan-
kintatöitä. Lisäksi tehdään kädentaitoa vaativia 
töitä myyntiä varten, keittiö- ja siivoustöitä sekä 
vaatehuoltoa. 

Pooki tarjoaa tavoitteellista, joustavaa, moti-
voivaa, kuntouttavaa ja laadukasta työtoimintaa. 
Heidät huomioidaan kokonaisvaltaisesti, luot-
tamukseen ja yksilöllisyyteen perustuen. Hen-
kilöstö on moniammatillista, motivoitunutta,  
tulosvastuullista ja itseohjautuvaa.

Asiakkaat ovat eri vaiheissa kuntoutumis- ja työl-
lisyyspoluillaan. Pookissa pyritään lisäämään 
asiakkaan työ- ja toimintakykyä, aktiivista 
elämää ja osallisuutta, sekä ennaltaehkäistään 
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, huomioiden asi-
akkaan kokonaisvaltainen (sosiaalinen, psyyk-
kinen ja fyysinen) elämänhallinta. Työtoiminnan 
kautta lisätään ja ylläpidetään asiakkaan sosi-
aalista verkostoa, huolehditaan terveydellisten 
asioiden hoitamisesta ja etenemisestä.   

Asiakkaille tehdään yksilöllinen asiakassuun-
nitelma yhdessä hänen ja muiden toimijoiden 
kanssa moniammatillisesti. Asiakassuunni-
telmaan asetettujen tavoitteiden etenemistä 
seurataan ja tarvittaessa tehdään muutoksia, 
jotta tavoitteisiin päästään. 

Pookissa palautetta voi antaa jatkuvasti, mutta 
kerran vuodessa tehdään asiakastyytyväisyys-
kysely ja kaksi kertaa vuodessa kokoontuu asia-
kasraati. Näin asiakkaat saavat avoimesti antaa 
palautetta ja kehittää Pookin toimintaa yhdessä 
työntekijöiden kanssa. 

Sosiaalista ja kuntouttavaa työtoimintaa

Kuntoutumisyksikkö on tarkoitettu 23-65 -vuo-
tiaille asiakkaille, joilla on pitkäaikainen psyki-
atrinen sairaus tai joiden kuntoutumisen psy-
kiatrisesta sairaudesta oletetaan vievän aikaa. 
Toiminnan tavoitteena on tukea avopalveluiden 
avulla kotona pärjäämistä, oman elämän-
piirin laajentumista ja itsenäistä suoriutumista 
arjessa asiakkaan voimavarat huomioiden.

Hoidon tarve on pääsääntöisesti pitkäaikainen 
ja asiakkaalle laaditaan hoito- ja kuntoutussuun-
nitelma. Hoitomuotoina ovat yksilökeskustelut, 
hoidolliset ryhmät ja kotikäynnit. Asiakkaalle 
varataan tarvittaessa aika lääkärille. Terveys-
keskuslääkäri on yksikössä yhden aamupäivän 
viikossa ja psykiatrian erikoislääkäri yhden 
päivän viikossa.

Asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus sosi-
aalityöntekijän palveluihin. Asiakkaan kun-
toutuksessa mukana olevien tahojen kanssa 
tehdään tiivistä yhteistyötä. Kuntoutumisyk-
sikköön asiakkaaksi siirtyminen tapahtuu aikai-
semman hoitotahon yhteydenotolla. 

Voimavaroja arkeen
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Asiakastarinoi
ta

57-vuotias miespuolinen keuhkoahtaumaa sairastava työnhakija ohjat-

tiin TE-toimistosta PARTY-hankkeeseen eläkevalitusta tekemään. Valitus 

toki tehtiinkin, mutta sen jälkeen asiakas toi esiin yksinäisyytensä, 

jolloin hänelle ehdotettiin PARTY–hankkeesta kuntouttavaa työtoimintaa 

Pookissa. Asiakas aloittikin kuntouttavan 1 työpv/vko. 

Oltuaan noin kuukauden kuntouttavassa työtoiminnassa hän alkoi kyse-

lemään omalta projektityöntekijältään muita mahdollisuuksia esim. ly-

hyen täsmäkoulutuksen suhteen, joka voisi mahdollistaa kevyemmän työn 

hakemisen. PARTY:n työntekijä alkoi yhdessä asiakkaan kanssa selvittele-

mään ko. vaihtoehtoja. Asiakkaalle löytyi koulutuspaikka Winnovalta ja 

opiskeluun saatiin TE-hallinnon tuki omaehtoiseen opiskeluun. Asiakas 

on nyt valmistunut opinnoista ja hakee alan kevyttä työtä.

52-vuotias työtä hakeva naishenkilö, joka on ollut Rauman kaupungin hallinnoiman ESR-rahoitteisen työllistämisprojektin arvioinnissa. Projektissa arvioitiin työnhakijan työ- ja toimintakykyä, osaamista, sekä vahvuuksia että heikkouksia. Jakson aikana asiakkaalle tehdään psykologinen testaus/arviointi ja perusterveystarkastus/tarvittaessa lääkärin tutkimus. Projektin aloittaessaan asiakas oli vielä työpaikan kirjoilla ja tuli hankkeeseen työterveyshuollon ohjaamana. 

Asiakas on suorittanut logistiikan perustutkinnon, jonka jälkeen saman 
tien sijoittunutkin varastotyöntekijäksi. Yrityksen alasajon takia hän oli jäänyt työttömäksi viimeisimmästä työpaikastaan.

Asiakas sairastaa vaikea-asteista astmaa ja allergiaa. Aiemmassa työssä työterveyslääkäri oli siirtänyt asiakkaan epäsopivista työtehtävistä puhtaampiin kokoonpanotyöhön allergiaoireiden takia. Asiakas oli aiem-min myös kahteen otteeseen joutunut luopumaan työtehtävistä hengenah-distus- ja allergiaoireiden takia. Laadittaessa kuntoutussuunnitelmaa hankeaikana oltiin yhteydessä myös viimeisen työnantajan työterveyslää-käriin. Työsuhteen aikana oli ollut oireilua ja sairaslomajaksoja. Näyttöä 
ammatillisen kuntoutuksen tarpeellisuudesta oli riittävästi. Haettiin asiakkaalle työeläkekuntoutusta, joka menikin läpi. Tämä mahdollisti asiakkaalle taloudellisesti tuetun työkokeilun (tai jopa työeläkeyhtiön kustantaman ”oppisopimuksen”) uudessa työpaikassa.

Hankkeen järjestämänä toteutettiin muutama erityyppinen työkokeilu (elintarvikeliikkeen hyllyttäjä, vanhainkodin virikeohjaajana), mutta näissäkin töissä ilmeni astmaoireilua. Asiakkaan terveydentilan suh-teen katsottiin lisätutkimukset tarpeelliseksi esim. sopivan lääkityk-sen saamiseksi, jotta työssä suoriutuminenkin helpottuisi.

Koska uutta työkokeilu-/työpaikkaa ei heti aktiivisista etsinnöistä huolimatta löytynyt asiakas osallistui PARTY:n järjestämään käden taidot 
ryhmään. Jakson päättyessä hänelle järjestyi määräaikainen palkkatu-kipaikka (31.12.2017 asti) Rauman kaupungilta päiväkotiavustajan teh-tävissä. Työeläkeyhtiöltä varmistettiin, että myönnetty ammatillinen kuntoutus on käytettävissä myös määräaikaisen työsuhteen päätyttyä.
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Vaikuttavuus
Merkityksen löytäminen

Arjen hallinta
Kokonaisvaltainen palveluohjaus

Elämän taitojen kartuttaminen

Yksilöllisiä ratkaisuja

Työnhakutaitojen kehittäminen

Voimavarojen lisääminen Suunnan  hakeminen

Asiakas on 1991 syntynyt kahden lapsen yksinhuoltajaäiti, jolla ei pe-ruskoulun jälkeistä koulutusta eikä myöskään työhistoriaa. Asiakas tulee perheen lastensuojelutyöntekijän ohjaamana hankkeen piiriin yhdessä ammatillisen tukihenkilön kanssa. Asiakkaalla on ollut histo-riassa merkittäviä elämänhallintaa liittyviä haasteita, jonka vuoksi esimerkiksi lastensuojelu asiakkuus perheessä on. Asiakkaan oma lapsuus 
on ollut rikkonainen, eikä hän ole saanut kotoaan hyviä eväitä elämään eikä myöskään mallia millaista on 11normaali11 arki. 

Alkuhaastattelussa selvisi, että asiakkaalla on selässä ollut pidemmän aikaa kipuja, joihin hänelle on määrätty voimakkaat kipulääkkeet. Asia-kas lähetettiin myös lääkärille kipuihin liittyen, jossa kipu lääkitystä 
muutettiin paremmin oireistoon sopivaksi. Asiakkaalle tehtiin psykolo-giset testit, jotka antoivat viitteitä adhd tyyppisestä problematiikasta. 
Asiakas oli myös itse miettinyt ongelmiensa saattavan osittain tästä. Asiakas lähetettiin neurologille, jonka tapaamisen jälkeen aloitettiin adhd-lääkitys. Asiakas itse kertoo myöhemmin kokeneensa saavansa hyö-tyä lääkityksestä.

Asiakas oli myös halukas osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan kaupungin yksiköissä. Ajatuksena oli, että hänellä on tätä kautta mah-dollisuus tutustua erilaisiin työtehtäviin ja mahdollisesti löytää itseään kiinnostava ala. Asiakas aloitti kahdella päivällä viikossa ja lopulta työskenteli neljänä päivänä viikossa, joka on kuntouttavassa maksimimäärä. Erilaisten työtehtävien jälkeen asiakas itse koki, että siivousala tuntuu mieluiselta ja oli halukas aloittamaan osanäyttöjen suorittamisen laitoshuoltajan kokonaistutkintoa ajatellen. Kuntoutta-van työtoiminnan viimeisinä kuukausina hänelle tehtiin suunnitelma, jossa hän pääsi tutustumaan mahdollisimman laajasti puhtauspalveluiden 
eri osa-alueisiin ja hankkimaan mahdollisimman hyvät valmiudet osa-näyttöjä ajatellen. Tammikuun lopulla asiakas aloittaa vaihtoehtoises-sa ammattikoulussa työkokeilun, jonka aikana hänellä on mahdollisuus aloittaa osanäyttöjen antaminen. Kun työkokeilu on käytetty loppuun, on 

suunnitelmissa palkata asiakas palkkatuella kaupungin puhtauspalve-luihin pidennetyllä palkkatukipäätöksellä niin, että asiakas saa suori-tettua laitoshuoltajan tutkinnon loppuun sekä työssäoloehdon  täyttymään.
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