Maakunnan asukkaan (35 v) omistama yritys meni konkurssiin ja yrityksen lainojen vakuutena olleet oma
asunto ja auto menetetyiksi. Maakunnan asukkaan vaikeaan tilanteeseen liittyy myös masennusta.
Maakunnan asukas asioi maakunnan sote-keskuksen kanssa, koska joko on valinnut sen tai ei ole tehnyt
valintaa käyttämästään sote-keskuksesta. Saa hoidon masennukseen ja tuen elämän perusasioiden
järjestämiseen. Hankkiutuu kouluttautumalla uusille urille ja pääsee töihin. Siirtymäkaudella toimeentuloa
tukee yrittäjien työttömyyskassan jäsenyys sekä opintotuki. Tavoitellaan näkymää erityisesti maakunnan
kasvupalveluiden sekä sote-palveluiden välillä. Pyrittiin löytämään myös vuorovaikutuksia maakunnan,
kunnan ja valtion kesken, mutta tarkasteltu skenaario ei niitä paljoakaan tuottanut.

Laukaiseva liiketoiminta-/
elämäntapahtuma

Maakunnan
kasvupalvelu

Oma
yritys
konkurssiin

Työttömyys

Maakunnan kasvupalvelu toimii vastuullisena
viranomaisena omalla kaistallaan ja vastaa
yhteensovittamisesta kasvu- ja
sosiaalipalveluiden välillä.

Asiakasinteraktiot

Hankkii tietoa työnhaun
prosessista (mm.
työnhakijaksi
ilmoittautumisesta ja
palveluista)

Ilmoittautuu
työttömäksi
työnhakijaksi

Ohjesivusto
työnhakuun
liittyvistä asioita

Rekisteröi vahvasti
tunnistetun
henkilön
työttömäksi
työnhakijaksi

Maakunnan
kasvupalvelu,
sisäinen

Ohjataan
palvelutarpeen
arviointiin

Tähän olisi mahdollista
laajentaa voimassa olevan
työttömyysjakson
katkaiseminen
sairausloma-ajaksi

Palvelutarvearviointi

Arvioi työllistymiseen
vaikuttavat seikat (mm.
ammattitaito, työkyky,
työnhakutaidot) ja
arvioidaan suhteessa
hakijan tavoitteisiin

Sisäiset interaktiot

Maakunnan
sote-palvelu

Työllistymisen palvelusuunnittelu ja työttömyysturvan hakeminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaana

Osaamisen kehittämisen arviointi

Osaamisen kehittäminen

Työllistyminen

Toistuva
työttömyysetuuspolku

Maakunnan
asukas

Asiakasnäkyvyys

Hakeutuminen palveluun

Palvelupolkuesimerkki työttömäksi joutuvasta maakunnan asiakkaasta, jolla on sosiaali- ja
terveysongelmia (ei sellaisenaan maakunnan kasvu- ja -sote-palveluiden käyttöön)

Ilmoittaa
hakevansa
työttömyysetuutta
ja jatkaa työnhakua

Työttömyysetuusilmoituksen
vastaanottaminen

Toteaa tarpeen
monialaiseen
palvelutarpeen arviointiin
yhdessä asiakkaan kanssa
ja laatii
palvelusuunnitelman

Kutsuu henkilökohtaiseen
monialaisen palvelutarpeen
arviointiin ja
palvelusuunnitelman
laatimiseen

Työttömysturvaoikeuden
arviointi ja jatkuva
aktiivisuuden
arviointi
Ks. tarkemmin
TE-Digi Työttömän
toimeentulon
turvaaminen
-prosessi

Yksinkertaistamisen vuoksi oletetaan, että
henkilö ei ole ilmoittautunut yksityisen
sote-keskuksen asiakkaaksi, vaan on siten
maakuntakonsernin sote-keskusasiakas.

Asiakasinteraktiot

Täyttää tarkentavat
esitiedot
tapaamista varten

Tapaa työhönvalmentajan,
tarkentaa
palvelusuunnitelmaa

Tarkemman
palveluarvioinnin
lisätietojen keruu

Tarkentaa asiakkaan
kanssa
palvelusuunnitelmaa

Tutustuu lisätietoihin
ennen tapaamista ja
valmistautuu sen
perusteella

Pyytää tapaamista
sosiaalityöntekijän
kanssa

Tapaa
sosiaalityöntekijän ja
tehdään
asiakassuunnitelma

Varaa lääkäriajan
masennuksen takia

Käy lääkärin
vastaanotolla

Tekee vuokrasopimuksen,
saa muut
asiakassuunnitelmassa
suunnitellut palvelut ja
muuttaa

Hakee ja saa
sosiaalista
luototusta

Hakee
ammatinvalinta- ja
uraohjaukseen

Toteaa tarpeen
ohjata
sosiaalipalveluiden
pariin

Laatii asiakkaan
tilanteesta ilmoituksen
maakunnan
sosiaalipalveluille

Siun soten
kokeilupäivän
10.10.17 pohjalta
tarkennettu. Siellä
oli visioitu ODAn
käyttämistä
tiedonkeruuseen

Maakunnan
suunnittelu
aktivoituu

Sosiaalihuollon
ammattihenkilö: Arvioi
vastaanotetun
ilmoituksen ja kontaktoi
tarvittaessa asiakasta

Sosiaalihuollon
ammattihenkilö:
Tapaaminen asiakkaan
luona, tehdään
asiakassuunnitelma

Sosiaalihuollon
ammattihenkilö:
ohjaa lääkäriin
masennuksen takia

Sosiaalihuollon
ammattihenkilö:
Tekee hakemuksen
kunnan
vuokra-asuntoon

Ajanvaraus: Tekee
asiakkaalle
ajanvarauksen
lääkärille

Lääkäri: Kirjaa
reseptin ja antaa
arvion
työkykyisyydestä

Sosiaalihuollon
ammattihenkilö:
Myöntää sosiaalista
luototusta

Ennakoidaan
koulutustarpeita:
havaitaan maakunnassa
lähihoitajatarvetta

Sovitaan
etäpalaveri
ammatinvalinta- ja
uraohjaukseen

Pitää etäpalaverin
ammatinvalintapsykologin
kanssa

Asiantuntija toteaa
tarpeen
ammatinvalinta- ja
uraohjaukseen

Urasuunnitelman
päivittäminen
asiakkaan kanssa

Koordinoidaan maakunnan
ammatillisen koulutuksen
suunnittelijoiden kanssa
lähihoitajakoulutus
(yhteensovitaminen)

Alueellisen koulutuksen
vastuutahot toteavat
lisäksi
muuntokoulutustarpeen.

Hakee
lähihoitajamuuntokoulutukseen

Suorittaa
muuntokoulutuksen
ja saa siitä
todistuksen

Hakee
lähihoitajatyöpaikkoja

Rekisteröityminen
Työmarkkinatorille

Muuntokoulutus
toteutetaan
(järjestetään)

Päätetään
tuottaa/hankkia
lähihoitaja-muuntokoulutus

Saa työpaikan

Tekee työtarjouksen ja
esittelee työnhakijoita
työnantajille

Ilmoittaa
työllistymisestä ja
työnhaun
päättymisestä

Rekisteröi
työllistymisen
työnhaun
päättyneeksi

Valitaan
muuntokoulutukseen
Suunniteltu
koulutus
on
toteutettu
ja
siiretty
vaikutustenseurantaan

Tukee muutossa ja
hoitaa asiakkaan kanssa
muut
asiakassuunnitelman
kohdat

Kunta
Käsittelee
asuntohakemuksen
Sisäiset interaktiot

Hakee informaatiota (Suomi.fi) sähköisissä
palveluissa aloittaaksen työnhaun ja
vamistaakseen toimeentulon ilmoittautuu
työttömäksi työnhakijaksi. Henkilö tunnistetaan
vahvasti. Hän on voinut tulla ohjatuksi
työttömyysturvan hakijaksi maakunnan
rekrytointipalveluiden sivuston kautta.

Valtio

Asiakasinteraktiot

KELA ja
työttömyyskassat

Asiakasinteraktiot

Muu
palveluntuottaja

Konkurssia ei tarkastella tässä tapauksessa
laajemmin kuin alkusyynä yrittäjän työttömyydelle.
Periaatteessa konkurssi voisi aloittaa yrityksen
kannalta oman laajahkon tapahtumienkulkunsa, jossa
olisi myös mahdollista, että konkurssipesä jatkaisi
yrityksen toimintaa ja yrittäjä jatkaisi siellä
työntekijänä.

KELA ja
työttömyyskassat:
Etuuspäätös, seuranta
ja maksatus

KELA: Myöntää
asiakkaan
hakemuksesta
opintoetuuden ja
maksaa sitä

KELA: Käsittelee
asumistukihakemuksen
ja myöntää
asumistuen

Oikeusaputoimisto tai sen
palveluntuottaja: Annetaan
asiakkaalle velkaneuvontaa

Koulutuspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa ja valitaan
toteuttamaan koulutus. Palveluntuottaja voi olla
esimerkiksi kuntayhtymän omistama
ammattikorkeakoulu.

Tarjoaa koulutusta
ja voitettuaan
kilpailutuksen tekee
sopimuksen

KELA ja
työttömyyskassa:
Lopetetaan etuuksien
maksaminen

Toteuttaa
koulutuksen

Asiakasinteraktiot

Maakunnan palvelu
Neuvonta ja ohjaus rekrytointi- ja osaamispalveluissa

Palvelutarpeen arviointi

Työttömyysturvaan liittyvät ilmoitukset
ja lausunnot

Työikäisten palvelut

Muut työllistymisen, yrittäjyyden ja työllistämisen
palvelut (Laki julkisista rekrytointi- ja
osaamispalveluista, §10 kohta 4)

Päivystys

Työikäisten palvelut

Uraohjaus

Koulutustarpeiden ennakointi

Kasvupalvelukoulutus

Hankinta

Rekrytointi

Tekee työtä

Töissä
ja
masentuneisuus
hallinnassa

