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ASIA TUTKIMUSLUPA / SATADUUNIA-hanke 1.8.2019-31.7.2022 

 

 

SATADUUNIA-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Satasairaa-

lan rahoittama hanke, jonka päätavoitteina ovat työikäisten monialaisen 

palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa. Tavoitteena 

on parantaa asiakkaiden osallisuutta, elämänlaatua ja -hallintaa, parantaa 

palveluiden oikea-aikaisuutta ja tarvelähtöisyyttä, lisätä ammattilaisten 

osaamista sekä edistää digitaalisten palvelujen käyttöä palvelujen saata-

vuuden parantamiseksi. Hanketta hallinnoi Satasairaala. 

 

Hankkeen toiminta-alueena on koko Satakunta. Pilotointialueina ovat Po-

rin perusturva (Pori, Merikarvia, Ulvila), Euran kunta ja Satasairaala. 

 

Hankkeen kohderyhmää ovat työelämän ulkopuolella olevat, heikossa 

työmarkkinaasemassa olevat työikäiset satakuntalaiset: nuoret aikuiset, 

työttömät, vammaiset- ja kehitysvammaiset sekä päihde-ja mielenterveys-

kuntoutujat. Lisäksi varsinaisena kohderyhmänä ovat Satakunnan sosiaali- 

ja terveydenhuollon tai työvoimahallinnon palveluista vastaavat ammatti-

laiset, jotka työskentelevät ed. mainitun kohderyhmän palveluissa. 

 

Kysely liittyy SATADUUNIA-hankkeen toimenpidekokonaisuuteen II 

(työikäisten monialaisen palvelun mallinnus huomioiden nuorten ja työt-

tömien palvelut sekä työterveyshuolto osana palveluketjuja) ja III (työ-

hönvalmennustiimityön mallintaminen ja pilotointi erityisesti vammais- 

sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa). Kyselyn tavoitteena on saada 

tietoa nykytilasta kehittämistyön pohjaksi. Tarkoituksena on tehdä kysely 

sekä ammattilaisille, että asiakkaille. Kyselyihin vastataan nimettömästi. 

Molempia kohderyhmiä voidaan tarvittaessa myös haastatella lisätiedon 

saamiseksi. 

 

Kyselyillä saadaan tietoa kuntouttavan työtoiminnan nykytilasta- ja toi-

minnasta, sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnista ja tuesta. Kertynyttä tie-

toa voidaan hyödyntää organisaation oman toiminnan kehittämisessä, 

mutta myös koko Satakunnassa tehtävän kehittämistoiminnan pohjana. 

Ammattilaisten ja asiakkaiden kyselyt toteutetaan webropol-kyselynä 

(asiakkailla on mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperilomakkeella). 

Kyselyihin vastataan nimettömästi. Asiakas-kyselyllä saadaan tietoa kun-



touttavan työtoiminnan nykytilasta- ja toiminnasta, sekä työ- ja toiminta-

kyvyn arvioinnista, sen toteutumisesta ja seurannasta, sekä tuesta asiak-

kaiden näkökulmasta tarkasteltuna. 

 

Ammattilaiskyselyt on tarkoitus toteuttaa seuraavissa organisaatioissa: 

 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: 

kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä tekeville sosiaalihuollon 

ammattilaisille 

 

Tutkimuslupahakemus, toukokuu 2021 

 Muissa Satakunnan kunnissa, joista saadaan tutkimuslupa 

Asiakaskyselyt on tarkoitus toteuttaa seuraavissa organisaatioissa kohde-

ryhmän asiakkaille: 

 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: 

kuntouttavassa työtoiminnassa oleville asiakkaille 

 Muissa Satakunnan kunnissa, joista saadaan tutkimuslupa 

 

 

PÄÄTÖS Päätän myöntää SATADUUNIA-hankkeelle tutkimusluvan esitetyn mukaises-

ti Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhe- ja so-

siaalipalveluissa. 

 

 

 

 

Allekirjoitus  Kati Nordlund-Luoma 

  Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja 

 

 

 

Tiedoksianto Sataduunia-hanke/Tiia Nieminen, johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Fors-

man 

 

Valitusosoitus                   Yhtymähallitus 

 

Valitusaika                        14 päivää 


