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Nivelvaiheen nuotit –projekti – 

meidän alueellinen suunnitelmamme 



Nivelvaiheen nuotit 

 Selvitys tapaturmaisesti 

vammautuneen nuoren 

nivelvaiheen 

palvelujärjestelmän 

toimivuudesta, 

tulevaisuuden 

suunnittelusta ja 

tuentarpeista 

10/29/2013 2 



Nivelvaiheen nuotit 

 www.tartutulevaisuuteen.fi

-portaali 

 Toivoa, tukea ja tietoa 

äkilliseen elämän 

muutokseen 

 Tarinoita nuorten elämästä 

 Tietoa 

palvelujärjestelmästä 
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Päämäärä 

 Tukea tapaturmaisesti vammautuneen nuoren osallisuutta 

hänelle keskeisillä elämänalueilla itsenäisyyden edistämiseksi.  
 

 Tuottaa yhteistoiminnallisesti alueellinen suunnitelma 

nivelvaiheen palvelujen järjestämisestä. 

 Tuottaa hyviä käytänteitä mielekkäiden 

palvelukokonaisuuksien rakentamiseksi nuorelle. 
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29.10.2013 

Pohjois-Savon alueellinen kehittämisryhmä        

Anna-Maija Savinainen 

  

kuntoutusohjaaja 

  

KYS, kuntoutusklinikka, rak 6,1 krs  

Anita Mönkkönen kuntoutusohjaaja Savon ammatti- ja aikuisopisto 

Tartu tutkintoon-hanke 

Tuomo Puruskainen kuntoutusohjaaja KYS, lastenneurologia 

 

Elina Kainulainen  osastonhoitaja Kys lastenneurologia 

 

Anneli Mertanen 

  

ERVA/erityisopettaja 

  

Savon ammatti- ja aikuisopisto 

liiketalous 

Varpu Paldanius  kuntoutusohjaajaja SIILISET 

Päivi Vatanen   toimiston johtaja Kela 

Unto Kauppinen erityisopettaja Luovi 

 

Timo Miettinen  sosionomi Neuron 

Aimo Martikainen  kuntoutusohjaaja Mäntykankaan koulu 

 

Outi Rissanen  erityisopettaja  Juhani Ahon koulu 

 

Irma Snellman 

Anne Shemeikka 

oppilaanohjaaja Hatsalan koulu 

 

Eija Niskanen sosiaalityöntekijä Kuopion kaupungin vammaispalvelut 

 

Marjo Hartikainen palveluvastaava OIVA Riihi Oy, työelämäpalvelut 

 



Miten palvelut organisoidaan  

alueella sujuvasti ja toimivasti?  

 Alueellinen palvelujärjestelmän voidaan ymmärtää kiteytyvän eri 

toimijoiden yhdessä tekemäksi suunnitteluksi ja siihen 

sitoutumiseksi.  

 Taustalla: 

 Valtakunnalliset lait  ja ohjeistukset.  

 Toimijoiden yhteisesti määrittelemä arvopohja.  

 Alueellisen palvelujärjestelmän kuvaus + suunnittelu 

  jaettu näkemys toiminnan päämäärästä ja vuorovaikutuksesta 

 vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa palvelutoiminnan 

 viemisen nuorten arkeen. 
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10/29/2013 

Toiminnallinen verkosto nuorelle 

Sosiaali- 

työntekijä 

Fysioterapeutti 
Opettaja Motivoituminen 

Asioimisen  

oppiminen 

Ryhmässä  

oppiminen 

Ympäristön  

muokkaus 
Sairaala 

Soveltava  

harrastus 

Yksilöllinen 

harjoittelu 

NUORI NUORI 

Koulu 

Lääkäri 

Ammatti tai 

organisaatio 

Toiminta perustuen  

nuoren tarpeisiin 

muutos 

muutos 
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Nuoren nivelvaiheen palvelujen 

avaintekijät  
Stewart, Stavness, King, Antle & Law 2006  

 
 Jokaisen nuoren ja perheen ainutkertaisuuden huomioivia.  

 Perhe- ja voimavaralähtöisiä.  

 Aikataulutultaan joustavia.  

 Hyvin saavutettavissa olevia.  

 Tarjoavat kehityksellisesti asianmukaisen ympäristön ja 

mahdollisuuden vertaistukeen.  

 Kohdentuvat niin nuorelle kuin vanhemmillekin.  

 Nuoret, perheet ja ystävät (peers) mukana palvelujen 

suunnittelussa ja toteutuksessa  
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• Hyvät palvelut ovat laaja-alaisia ja niitä 

toteuttavat osaavat ammattilaiset & 

moniammatilliset tiimit.  

 

• Palveluiden tulee olla tavoitteellisia 

(goal-directed) ja erilaisia elementtejä 

yhdistäviä.  

 

• Palvelujen tulee sisältää ohjantaa, 

psykososiaalista tukea, informaatiota ja 

koulutusta.  

 

• ”Asianajaminen” (advocacy)  



Yhteistyön malli 

  Sopimus yhteistyöryhmän 

säännöllisistä 

kokoontumisista 

 1-2 x vuodessa 

 Toimijat verkostoituvat ja 

ovat tietoisia toistensa 

työstä 

 Voi hyödyntää muissakin 

lapsen/nuoren äkillisissä 

muutostilanteissa 
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Monta tietä perille – minkä  tien 

valitsemme? 

Kuva: Teppo Launiainen  11 
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www.tartutulevaisuuteen.fi 


