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Asiakascase vv 2011-2017 – psykososiaalinen 

kuntoutus

 17 v nuori HS:sta kuntoutusyksikkö Katajaan (HS:ssa 8 kk)

 Dg:t (kv dg 17 vuotiaana + diabetes)

 tarkemmin määrittelemätön psykoosi

 Lievä älyllinen kv; merkittävä huomiota tai hoitoa vaativa 
sopeutumiskäyttäytymisen häiriö

 Tyypin 1 diabetes

 Tarkkaavaisuushäiriö ja yliaktiivisuutta (ADHD)
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Ongelmat:

 Kognitiivinen suoriutuminen

 Nopeat mielialan vaihtelut, levottomuus, keskittymättömyys

 Arkipäivän sujuminen

 Impulsiiviset teot (tulipalon sytyttäminen)

 Ajoittainen itsetuhoisuus (insuliinin yliannostus, viiltelyä)

 Turvallisuutta vaarantava käytös

 Hygieniaongelma

 Seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia

 Diabeteksen hoito – haluttomuus hoitaa ja hyväksyä
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Tavoitteet

 Kotona pärjääminen

 Arjen sujuminen

 Psyykkisen voinnin tasaantuminen

 Impulsiivisuuden ja harkintakyvyn parantuminen

 Itsetunnon ja identiteetin vahvistuminen

 Sokeritasapainon saavuttaminen

 Toiminnanohjaus - hallinta

M.Paavola



Toimenpiteitä

 Lääkityksen pitkäjänteinen suunnittelu ja toteuttaminen

 Kuntouttava työ- ja päivätoiminta vähitellen

 Koulu aluksi AK:ssa 2 pv/vko, á 3 h

 Lääkäri – psykologi – omahoitajatiimi

 Perheen tukeminen (kv dg 17 v + diabetes)

 Kunnon huonontuessa seurannan tiivistäminen itsetuhoisuuden vuoksi 

(suihkussa mukana, ei kotilomille - vierihoito) – voinnissa useita ala- ja 

ylämäkiä

 2011 syksyllä valmentavaan koulutukseen – henkilökunta mukana 

koulumatkoilla ja oppitunneilla varmistamalla psyykkistä vointia ja 

diabeteksen asianmukaista hoitoa
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Toimenpiteitä jatk.

 V 2012 harjoittelee itsenäistä pistämistä ja hiilihydr. laskemista

 Kuvataideterapiajakso 3 kk

 Puheterapeutin konsultaatio

 Seksuaalineuvonta

 Liikunnalliset harrastukset, mm. kuntosali

 Perheen kanssa työskentely kotikäynnein noin vuoden ajan

 V -12 syksyllä aloitti ammattiin valmistavan koulutuksen (hk mukana 

matkoilla ja oppitunneilla) -> vähitellen itsenäistä harjoittelua erilaisin 

tukitoimin (puhelimitse muistutus veren sokerin mittauksesta ja insuliinin 

määrästä, joka annosteltiin välillä pieniin annoksiin itsetuhoisuuden 

vuoksi)

 Ahdistus lisääntyi ja vointi huononi -> uudelleen käynnit psykologin 

luona
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Toimenpiteitä jatk.

 Yhteistyö diabeteshoitajan kanssa keskussairaalassa

 Epäily alkavasta nivelreumasta -> hoitosuhde Rman reumapkl:lla

 V. 2013 koulunkäynnissä haasteita ja muutamia ”karkaamisia” 

koulumatkoilla

 Katajan hk puh.yhteydessä koulupäivän ja –matkojen aikana varmistaen 

diabeteksen hoitoa ja psyykkistä kuntoa

 Kesätyöt kuntoutuskeskuksen kahviossa muutamia tunteja viikossa

 Vähitellen pysyvämpää muutosta parempaan

 Vastuun ottoa diabeteksen hoidosta ja työtehtävistä

 Aktiivista itsenäistymisen harjoittelua

 V. -13 syksyllä alkoi aktiivinen muuttovalmennus kohti itsenäisempää 

asumista
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Toimenpiteitä jatk.

 V. 2014 alussa muutti ympärivuorokautiseen ryhmäkotiin (kahden oven 

asuntoon) kolmen Katajassa vietetyn vuoden jälkeen

 Voinnissa edelleen heilahteluja; psyykkistä oireilua

 Jatkoi koulunkäyntiään itsenäisesti

 Insuliinit pakattiin pieniin annoksiin - itsensä vahingoittamisen riski 

ahdistustilanteissa

 Asumisyksikössä alkoi harjoitella akt. kaupassakäyntiä  ja välipalojen 

laittoa ym. arjen hallintaa

 Kesällä -14 alettiin valmistella siirtymistä tukiasumiseen (emoyksikön 

viereinen rivitalo)

 Määräaikainen työsopimus paikalliseen yritykseen
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Toimenpiteitä jatk.

 V. 2015 asumista tuetussa asumisessa vahvalla tuella

 Tarvitsee apua Kela- ym. viranomaisverkostoissa

 Pääsi opiskelemaan ns. normaaliryhmään

 4 kk kuluttua selvä psyykkinen kuormittuneisuus (vaativuus vs. kyvyt)

 Tukikeskustelut ym. tukitoimet 

 Työllistyminen sos.palvelujen yksiköihin

 Muutto vapaille asuntomarkkinoille tukiasumiseen

 Valmistui toukokuussa 2016 ammattiin ja pääsi koulusta palkinnoksi 

sisukkaasta opiskelusta koulun järjestämälle matkalle Latviaan
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23 v nuorimies tänään

 Nykyisin asuu vapailla vuokra-asuntomarkkinoilla tuetusti

 Ilmoittautunut  työttömäksi työnhakijaksi, jotta firma, joka 

on hänet palkkaamassa, saisi palkkatukea

 Toimettomana ahdistuu ja tarvitsee tukea yksinäisyyteen 

 Diabetes –tilanne ok

 Itsehillintä ja –hallinta lisääntyneet

 Seesteinen, ilme positiivinen

 Huimasti menty eteenpäin
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Antinkartanon kuntoutuskeskus tänään

 60 asiakasta, joista 20 kehitysvammaista pitkäaikaisasukasta, joista 3 
muuttaa kesäkuun alkuun mennessä asumispalveluihin
 KEHAS-ohjelman tavoite saavutettavissa, vaikkakin pitkäaikaisilta kuntoutuksilta 

emme voi jatkossakaan välttyä

 Laajat ja aktiiviset tilojen ja henkilöstön sopeuttamistoimet jatkuneet vuosia 
– toimintojen keskittämistä ja uudelleen järjestelyjä - edellyttäneet lukuisia 
yt-neuvotteluja

 Vuokralaisena Porin petun Olga-koti

 Kiinteistöistä jäljellä enää Mukulatori (Ulvilan koulutoimen väistötilana)



Antinkartanon kuntoutuskeskus tänään

 Viisi palveluyksikköä –> 06/17 neljä kuntoutusyksikköä

 2 hoidollis-neurologista (Helmiina ja Mänty)

 2 psykososiaalista (Kataja ja Kielo)

 + AK:n toimintakeskus ja ompelimo

 Suoritteet v. 2017 laskee laitoskuntoutuksessa -8 % ja vastaavasti 
kasvaa asumispalveluissa  +7,7 %.
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Antinkartanon rakenteelliset ja toiminnalliset ongelmat

 Vanhat rakennukset vv 1950-1978 – elinkaarensa lopussa

 Rakennustekniikka vanhaa

 Sisäilma-, kosteus- ja homeongelmia esiintynyt -> useat remontit

 Vv 2016-2017 purettu 3 rakennusta, 1 purettava

 Vuokralla Porin petun Olga-koti

 Alun perin rakennettu n. 350:lle asukkaalle

 Nykyisin 60 asiakaspaikkaa

 Arvio lähivuosille 35-40 kuntoutuspaikkaa vaativaan kuntoutukseen 

+ vaativat asiantuntijapalvelut (Erityisosaamiskeskus)

 Tarpeetonta tilaa tulee jäämään runsaasti

 Kulkuyhteydet
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Kuntoutuskeskuksen tarve ja tulevaisuus

 N. 20 % kehitysvammaisista tarvitsee erittäin vaativan kuntoutuksen 

palveluja (Satakunta n. 320) + vaativat nepsyt, rajapinta-as.

 35-40 paikkaa vaativaan kuntoutukseen + vaativat 

asiantuntijapalvelut (vaativa kv pkl toiminta)

 Vaativan kuntoutus- ja tutkimustoiminnan keskeisenä edellytyksenä 

on asianmukaiset tilat asianmukaisessa ympäristössä 

(keskittäminen ja synergiat)

 Vrt. kollegafirmojen investoinnit uusiin kuntoutuskeskuksiin 

 (KTO 11 Me, Pirkanmaa 30 Me ja Eskoo 16 Me ym.)

 Tulevaisuudessa keskussairaalan yhteydessä /läheisyydessä -> 

moniammatillinen työskentely, synergiat ja kustannussäästöt

-> selvitykset kevään  2017 aikana (toiminta ja tilat)

7.3.2017 Merja Paavola



Kehitysvammaisten terveysongelmat, mm.

 Epilepsia 11-34% vaikeasti kehitysvammaisilla

 Mielenterveys- ja käytöshäiriöt 30-50% (2-3 x vrt. muu väestö)

 Kardiovaskulaariset ongelmat 9-11%

 Näköongelmia 50%

 Liikuntavamma 24%

 Puhevamma 44%

 Eri elinten rakennepoikkeavuudet, esim. ruoansulatuskanavan 

yläosan ongelmat -> saattavat olla syynä levottomuuteen, 

unettomuuteen, tuskaisuuteen tai aggressiivisuuteen)

 Säännöllisesti lääkkeitä käyttää yli puolet -> 74% tarvitsisi 

erikoislääkärin konsultaatiota (vrt. AK lääkäripalvelut)

 Tutkimukseen varattava 3-5 kertaa enemmän aikaa kuin norm.
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Asumispalvelut

 Vrt. KEHAS -hanke  

 17. asumisyksikkö = Harjavallan ryhmäkoti Huovi aloittaa 

toimintansa tänään (ARA/Satakruunu) – 4 pitkäaikaiskuntoutujaa 

laitoksesta

 Vuokra-asuntoja YH-asuntojen kautta v. 2015 yhteensä 34 asuntoa 

 Keväällä 2016 päivitetyn asumistarvekartoituksen mukaan 

Satakunnassa tarvitaan 384 asumisratkaisua viiden vuoden sisällä 

(1349)

 Sairaanhoitopiirillä ei uusia asumishankkeita, pl. tukiasumisen 

lisääminen edelleen

 Kuntien + yksityisten asumispalvelut

 Asumisen laatukriteerit – toteutuminen vaihtelee



Lainsäädäntöuudistukset 

 Sosiaalihuoltolaki – ypa ja moniammatillisuus

 YK:n vammaisia henkilöitä koskevan yleissopimus on ratifiointi

 Vpl+kvl=vammaislaki edelleen vaiheessa -> voimaan 2019?

 Kehitysvammalain 42 §:n muutokset -> voimaan kesäkuussa 2016

 IMO (itsemääräämisoikeuden edistäminen ja rajoitustoimenpiteiden 

vähentäminen

 Lisää mm. oikaisukelpoisia virkamiespäätöksiä

 Kunnat ja yksityiset palvelun tuottajat tarvitsevat paljon ohjausta -> 

alueellinen koulutus 4.4.2017
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SOTE / erityishuollon- / vammaispalvelut

 Tavoitteena tasavertaiset ja laadukkaat palvelut + SO ja TE –integraatio 

-> sirpaleisuudesta (monet ”luukut”), eriarvoisuudesta ja 

epätasalaatuisuudesta -> kokonaisvaltaiseen, tasavertaiseen ja 

saumattomaan palvelujen suunnitteluun ja tarjontaan (asiakas- vs. 

talouslähtöisyys) – euro ainoana mittarina kyseenalainen

-> edellyttää toimintojen/palvelujen koordinointia; yksilöllinen

palvelutarpeen arviointi ja suunnittelu, toteutus sekä seuranta/arviointi

 Erityisosaamisen ylläpitäminen, kehittäminen ja keskittäminen 

(resurssit ja osaaminen)

 Prosessien avaaminen, kuvaaminen ja sujuvuuden arviointi
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Lopuksi

”Olkaa ystävällisiä ja työntäkää toisianne eteenpäin”

- ruuhkabussin kuljettaja


