
a) haastattelu: erillinen haastattelulomake 
 
b) havainnointi: työryhmän tekemät ha-
vainnoinnit asiakkaan elämänhallinnasta 
 
c) tulotietolomakkeet: omaistiedot, omai-
suusluettelo, asumistiedot, edunvalvoja, 
avopalvelunohjaaja, kenelle tietoja saa 
luovuttaa 
 
d) tietojenkeruu: asiakirjalupa  saadaan 
sairauskertomuksia muista laitoksista tai 
sairaaloista, joita tarvitsee asiakkaan tämän 
hetkisessä hoidossa. Lääkäri päättää tilat-
tavista asiakirjoista. Lähettävästä yksiköstä 
tiedot, mitä tapahtunut, milloin alkanut, 
oireet, mikä on normaali tila. Aloita hoi-
lehden päivitys, vuorossa oleva hoitaja 
tekee tulo-hoi:n. Oma hoitaja valitaan 
tulopäivänä. 

VAALIJALAN KRIISIYKSIKKÖ SATAMA                      
KUNTOUTUKSEN PROSESSI AKUUTISSA KRIISIHOIDOSSA 
 
 

1.ONGELMAN 
MÄÄRITTÄMINEN 
-mahdollinen kriisituki: tilan- 
teen arviointi ja suunnitelma liik-
kuvana palveluna asiakkaan 
omaan toimintaympäristöön  Sa-
tamasta (maksusitoumus) 
Työkaluina Satamassa 
a) haastattelu 
b) havainnointi 
c) tulotietolomakkeet 
d) tietojenkeruu 

2. SUUNNITTELU ( kriisihoito 
kuntoutuskeskuksessa) 
- esitietojen purkaminen  moniam-
matillisen työryhmän kesken 
- asiakas kuntoutuksen suunnitte-
lussa mukana 
- luodaan suuntaviivat kokonaisval-
taiseen hoitoon  ja kuntoutukseen 
(somaattisten oireiden poissulke-
miseksi tulotarkastus, psykologin, 
psykiatrin palvelut, lääkehoito, 
kuntoutushenkilöstön palvelut) 

3. TOTEUTUS SATAMASSA 
- verkostoneuvottelut asiakkaan 
sekä hänen hoitoonsa / kuntoutuk-
seen osallistuvien kesken 
- kuntoutuksen kokonaisuus, terapi-
at, kuntoutushenkilöstön palvelut 
- lääkehoidon aloitus, seuranta ja 
toteutus sekä raportointi lääkärille 
- kuntoutuksen väliarviointi ”missä 
mennään tällä hetkellä”, jatkosuun-
nitelmien pohdinta 

4. AKUUTTIVAIHEEN 
KRIISIHOIDON LOPETUS  
SATAMASSA, 
JATKOSUUNNITELMAT 
- koti tai jatkokuntoutuspaikka 
- loppu-hoitajalehti 
- epikriisi lääkärin kirjoitettavaksi 
- papereiden järjestely + arkistoon 
palautus 
- jatkotuki liikkuvina kuntoutuspal-
veluina asiakkaan toimintaympäris-
töön (maksusitoumus) 
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Asiakkaan kunnosta riippuen 
jatkokuntoutuspaikkana 

- koottu aineisto esitetään lääkärille 
- asiakas lääkärin luo keskustelemaan 

lääkitys somaat-
tinen 
tilanne 
(tulotar-
kastus) 

psykologin 
ja lääkärei-
den palvelut, 
sosiaalipal-
velut 

Satama 2/  
Satama 3 
(rivitalo)/ 
kuntoutus-
keskuksen 
muut yksi-
köt 

Paluu ko-
tiin tai  
lähettänee-
seen yksik-
köön 

Uusi asuinpaikka 
- uusi koti 
- palvelukoti tai muu 
avopalveluyksikkö kun-
nassa 
- sairaala tai muu laitos 
 

Kuntoutus, hoito ja lääke-
hoito 

Seuranta (työryhmän ha-
vainnoinnit) 

Raportointi lääkärille kier-
rolla 

Tietojen keruu/ päivitys/ 
tulevaisuus, hoidon keston 
arviointi, koolle  verkosto-
palaveri (omaiset, lääkäri, 
sos.tt., avoh.tt, kunnan sos.tt, 
omahoitajat, lähettävästä 
yksiköstä edustaja). 

kuntou-
tushenki-
löstön 
kuntoutus-
palvelut 
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