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Monialainen palvelupolkutyö: osatyökykyisten palvelujen tarkastelu,
tiedon tuottaminen ja haasteiden ratkaiseminen yhdessä

Toteutimme Pähee 2.0 -hankkeessa neljän kerran
monialaisen palvelupolkutyöpajan: 7.11., 16.1., 6.2. ja 12.3.

Työpajassa
Keskusteltiin osatyökykyisyydestä,
osatyökykyisten palveluista ja
palvelupoluista

Kuvattiin näkyväksi osatyökykyisten
asiakasprofiileja ja palvelupolkuja
työelämään ja osallisuutteen

Nostettiin esiin palvelupolun
ongelmakohtia ja ratkaistiin niitä
yhdessä ideoimalla

Kirkastettiin viisi ratkaisua
osatyökykyisten palvelupolkujen
edistämiseen

Työpajassa oli mukana noin 30
asiantuntijaa eri organisaatioista
(Phhykyn palvelut, TE-toimisto, Elykeskus, Kela, Ohjaamo,
nuorisopalvelut, eri järjestöt)

Yhteisen
työskentelyn
tavoitteena oli

• Dynaamisen osaamisen jakamiseen ja näkyväksi
tekemiseen perustuvan palvelupolun kuvaaminen
• Toimijoiden toisilleen tutuiksi ja näkyviksi tuleminen
• Tiedon lisääminen
• Asiakkaat osataan ohjata paremmin oikeisiin palveluihin

• Palvelupolkujen sujuvoituminen
• Kehittämistarpeiden, ongelmien esiin nostaminen ja
ratkaiseminen monialaisesta näkökulmasta

• Tiedon tuottaminen kehittämiseen ja
johtamiseen
• Monialaisen verkoston kokoaminen
• Monialaisen verkoston ja yhdessä tekemisen
tarpeen ja halun selvittäminen

• Osatyökykyisyyden määrittely herätti paljon keskustelua,
sillä osatyökykyisyyttä voi tarkastella monista eri
näkökulmista. Työpajassa kuvattiin kahdeksan erilaista
asiakasprofiilia.

Osatyökykyiset
asiakkaat ja
palvelupolut

• Yhteinen keskustelu osoitti, että tallaiselle tarkastelulle
on tarvetta. Vaikka nämä asiantuntijat työskentelevät
osatyökykyisten asiakkaiden kanssa, tarvitaan myös
yhteistä ymmärrystä ja näkökulmien peilaamista.
• Palvelupolkujen kuvaaminen toi näkyväksi, että
asiantuntijat tunnistavat hyvin oleelliset palvelut.
Asiakkaan palveluihin liittyvien kosketuspisteiden
tunnistaminen oli vähän haastavampaa. Mielenkiintoista
oli se, että polut kuvasivat asiakkaan siirtymisiä
palveluista toiseen. Polun päämäärä ei ollut niin selvänä
näkyvissä.

Osallistujien
palaute
kertoo
paljon

•

Laajasti eri alojen osaamista. Painetta voisi laittaa myös terveydenhuoltoon. Toivotaan, ettei työskentely unohdu ja hautaudu,
vaan oikeasti poikii jotakin. Yhteyttä voisi rakentaa myös yrityksiin. Ilman heitä osatyökykyiset eivät työllisty.

•

Monipuolista, boksin ulkopuolelta tulevaa, virkistävää kehittämistä. Monipuoliset verkostot erittäin suuri PLUSSA. Toivottavasti
tuloksista saisi jokaisen organisaation johtoon kipinän kehittää verkoston yhteistyötä yhä enemmän.

•

Hienoa. Suuri määrä ajatusten ja näkemysten vaihtoa. Herättää paljon ajatuksia ja ideoita ja toivoa, että maailmaa voi
muuttaa. ☺

•

Kiitos mahiksesta osallistua ja liittyä tällaiseen verkoston työskentelyyn. Kohtaaminen kohillaan. Nim. ”Jatkoa odotellessa”

•

Erittäin mielenkiintoista, silmiä avaavaa, hämmentävääkin uutta tietoa. Monialaista osaamista. Toivon muutosten
konkretisoituvan. Kiitos siitä, että sain olla mukana!

•

Kiitos työryhmästä! Oli antoisaa kuulla muiden mielipiteitä/näkemyksiä. Opin paljon, sain vahvistusta asioihin. Esimiesten
läsnäolo olisi ollut tärkeää. Yhteistyössä tekemisen muotoja on tärkeä kehittää myös tuloksellisuuden näkökulmasta.

•

Paljon osaamista samassa tilassa. Opin itsekin paljon muiden työskentelystä ja osatyökykyisyydestä prosesseineen.
Osatyökykyisyyden käsite jo moninainen. Tärkeää, että työ, jonka teemme, tulee näkyväksi ja esimiehet ketkä parhaillaan
päättävät työkyvyn arviointiprosessista (SOTE) saavat tämän hankkeen tiedon. Kiitos ☺

•

Erittäin hyödyllistä tavata muita! Kehittämistä ja vaikuttamista pitäisi olla vielä enemmän työntekijä-vetoisesti, eikä vain
johtajien ja esimiesten tahoilta.

•

Aitoa ja antoisaa työpajatyöskentelyä. Looginen kokonaisuus. Mietityttää, miten saisi asioita vietyä eteenpäin omassa
organisaatiossa. Kiitos.

•

Uudenlainen tapa toimia -> HYVÄ HYVÄ. Työpajojen aikataulutus oli hyvä.

•

Kiitos energisestä luotsaamisesta tässä projektissa! Itse olisin kaivannut iltapäivän aivoriiheen jonkinlaista lämmittelyä, pieniä
ajatustehtäviä tai ”pariporinaa” aiheesta. Tuntui usein, että hypättiin aina suoraan syvään päätyyn näiden aiheiden kanssa.
Nimien ja naamojen tutuksi tulemista olisi myös voinut helpottaa jotenkin? Mutta kaiken kaikkiaan kiitos selkeästä prosessista ja
aikataulutuksesta.

•

Superkiva x 2

•

Monialaisuus, tapaamisten sisällöt hyvin suunniteltu ja toteutettu. Kokoontumiset olivat dynaamiset. Epäselväksi jää, kuinka
työryhmän tuotos/tuotokset jäävät konkreettisesti elämään tämän jälkeen.

Asiakasprofiilit

Palvelupolut

Kriittisiä kohtia palvelupolulla
• Ei tunnisteta ongelmia
• Ei tunnisteta palvelutarvetta
• Ei tavoiteta
• Sitoutumattomuus
• Ei kohdata ihmistä lainkaan
• Kuka pitää palikat kasassa?
• Asiakas kertoo tarinansa uudelleen eri
työntekijöille
• Eri tarina eri työntekijöille
• Tiedonkulku työntekijöiden välillä (tietosuoja)

• Palvelupolulta putoamisen ehkäisy
• Ennaltaehkäisy
• Varhainen puuttuminen

Tärkeimmät
kehittämiskohdat

• Palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus
asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti
• Palveluvalikoiden laajentaminen
• Mielenterveyspalveluja kansalle!
• Yhteinen alusta tiedon vaihdolle

Huomioita palvelupoluista
• Palvelusta toiseen siirtymistä vai työllistymiseen tähtäämistä?
• Missä osatyökykyisen polun määränpää? Yhteiskunnallisesta näkökulmasta
polun olisi vietävä kohti työelämää…
• Työnantaja puuttuu polulta. Onko liian kaukana?
• Mitä on saattaminen työelämään?
• Sote-palvelujen polkuja – ammatillisen kuntoutuksen näkökulma? Eikö
hahmoteta jatkopolkuina?
• Terveyspalvelujen ”portinvartijan rooli” näkyy
• Ensimmäisen kontaktoinnin ja kohtaamisen merkitys on ratkaiseva
• Miten palvelupolku ja palvelujen kokonaisuus hahmotetaan yksittäisen
asiakkaan kanssa työskennellessä?
• Miten palvelupolku ja palvelujen kokonaisuus hahmotetaan eri
asiakasryhmien kohdalla?
• Millaisella toimintamallilla voitaisiin vähentää palveluista toiseen
siirtymistä?

Ongelmat
palvelupolulla

•

Verkosto: tunnistaminen, valmiudet ,tieto
palveluista ja oikea ohjaus

•

Yhteistyö verkoston kesken

•

Verkostoitumisen haasteet, yhteisen ajan
löytyminen

Aika: mitä pidempään menee, sitä vaikeampi palata
takaisin

•

Palveluiden hajanaisuus ja koordinaation
puute asiakkaan prosessissa

•

Yrityksillä ei ole ymmärrystä osatyökykyisyydestä

•

Moniammatillinen yhteistyö

•

Työnantajien tietämättömyys: Riskit – Tuki,
työtehtävät

•

Prosessien eteneminen

•

Työnantajan ennakkoluulot, väärä tieto ja
joustamattomuus

•

Rinnalla kulkija: kuka tukee? Kuka ottaa
vastuun?

•

Työnantajan sietokyky: tilanteet vaihtelevat, ei
stabiilia

•

Suunnitelmien pirstaleisuus

•

Yhteistyö työnantajien kanssa

•

Terveydenhuollon rooli on suuri
palvelupolulla

•

Ongelman tunnistaminen oikea-aikaisesti

•

•

Asiakaslähtöinen työote

•

Työskentely: asiakkaan suunta, kohtaaminen,
tavoitteellisuus pidemmälle ajalle ja siirtyminen
palveluista toiseen

Lääkärikeskeisyys prosessissa, vaikka
lääkärin osaamisalue on hyvin kapea ja
muut tekevät ”työt”

•

Palvelut: Pääsy?

•

Miten asiakas näkee itsensä: oikean ammattilaisen
kohtaaminen, tuki ja ohjaus

•

Työntekijävaihdokset

•

Työntekijöiden paljous ja vaihtelu

•

Työpaikkojen puute

•

Koulutustaustan vaatimus

•

Työelämään pääseminen

•

Asiakas vieraantunut työelämästä: vanhentunut
osaaminen

•

•

Asiakkaan epärealistiset tavoitteet

•

•

Osatyökykyiset” on heterogeeninen ryhmä

Asiakkaalla eri näkemys työkyvystään ”hyvässä ja
huonossa”: eläkkeensaaja, joka voisi tehdä työtä

•

Osaamisen hyödyntämien ja työnjako

•

Asiakkaan sitoutumattomuus

•

•

Elämänhallinta ja moniongelmaisuus

Kuka määrittelee työkykyä ja millä
osaamisella? Miten työkykyä selvitetään
(asiakas, työntekijä)?

•

Päihdeongelma, joka pitää hoitaa ensin alta pois:
motivointi

•

•

Tiedon tuottaminen: esim. täälläkään ei ole
mukana osatyökykyisiä

Ohjaus ”sopivaan” palveluun

•

Lait eivät jousta, vaikutukset etuuksiin

Näillä ratkaisuilla vahvistetaan
osatyökykyisten palvelupolkua
• Asennemuutostyö ja vaikuttaminen työnantajiin tietoa ja
kokemuksia jakamalla
• Vaikuttaminen tiedolla päättäjiin ja palveluiden kehittämiseen
• Työllistymisen kynnyksen madaltaminen: työ ja tekijät
kohtaamaan!
• Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri, kohtaava asiakastyö:
osatyökykyisen oma suunta kirkkaaksi
• Matalan kynnyksen palvelut, jalkautuminen ja
työkyvynarviointiyksikkö
• Työntekijöiden verkosto, moniammatillinen työnohjaus ja
konsultointi
• Työntekijöiden tiedon lisääminen ja osaamisen vahvistaminen
osatyökykyisten kuntoutus-, työllistymismahdollisuuksista ja
palveluista
• Ongelmien tunnistamisen ja työkyvyn arviointiosaamisen
vahvistaminen

Ideat
Ratkaisuja osatyökykyisten
palvelupolkujen edistämiseen
Monialainen palvelupolkutyöpaja
Pähee 2.0

Asennekampanja
yhdessä muotoilemalla
• Tiedonkeruu -> Palvelumuotoilu > Resusointi -> Viestintä
• Yhteiskunnan toimivuuden ja
yksilön hyvinvoinnin kanalta
tarvitaan laajaa
työelämäosallisuutta
• Normalisoimme erilaiset tekijät ja
tavat tehdä työtä
• Palveluverkosto + työnantajat +
osatyökykyiset
• Pähee 2.0 kutsuu kokoon

Aito kohtaaminen:
Mestari-kisälli 2.0
• Osatyökykyinen mestari ja vastavalmistunut kisälli
• Helpottaa rekrytointia
• Yhteinen ymmärrys työtehtävän vaatimuksista ja työntekijän
kyvyistä
• Jalkautuminen työpaikoille
• 4 tuntia priimaa työsuoritusta:
• Osatyökykyisyys ei ole puute
• On parempi kuin 8 tuntia tasapaksua
• Keikkatyöalustan kautta työnantaja
• Pystyy tutustumaan riskittä työntekijään ja työntekijä
työpaikkaan
• Osuuskunta
• Kohtaanto-ongelman selättäminen: kaikki voittavat, myös
yhteiskunta
• Hanke: ”Vähemmän on enemmän”
• Tavoitteena osoittaa, että pienemmälläkin työpanoksella voi
lisätä tuottavuutta
• Hankkeen käynnistäjä: työnantajaosapuoli/järjestö
• Esr-rahoitus

Mun case
• Asiakkaan oma asiasalkku –digipalvelu esim.
Trello
• Eri toimijoilla omat kansiot
• Voi laittaa lausuntoja, kuvia, tietoja,
yhteystiedot, cv, työhakemukset
• Koordinoija ja suunnitelma helposti
löydettävissä ja näkyvillä
• Asiakas hallinnoi
• Näyttää ja jakaa haluamilleen henkilöille
• Pilotointi verkostojen välillä
• Nuoret
• Kohtaamiselle enemmän aikaa kun
esitiedot valmiina
• Kuka aloittaa Pilotin? Esim. Verso

Säännöllinen koulutus
• Mitä? Hyödynnetään olemassa olevaa osaamista
• Esim. Typin ja kuntoutustutkimuspoliklinikan työntekijät
• Lääkärit, työ- ja työhönvalmentajat, sosiaalityöntekijät jne.
• Täydennetään ulkopuolisella osaamisella esim. Kela
• Vaihtuvat kouluttajat
• Esimerkki koulutuksen teemoista: kuka on
osatyökykyinen?, kuka/miten osatyökykyisyys
määritellään?, työkyvyn arviointiprosessi,
osatyökykyisyyden muodot (fyysinen, psyykkinen,
neurologinen jne.)
• Miksi? Jotta tunnistetaan osatyökykyiset asiakkaat ja osataan
ohjata oikeaan paikkaan
• Kenelle? Kaikille asiakastyötä tekeville tai vaihtoehtoisesti
yksiköistä osallistuu kiertävällä periaatteella muutama työntekijä
• Miten? Vuosikellon mukaisesti 4 x vuodessa, hanke tai
esimiehet käynnistävät
• Milloin? Aloitus mahdollisimman pian, viim. elokuussa 2020 ja
jatkossa 4 kertaa vuodessa
• Missä? Toimijoiden tiloissa (ei lisäkustannuksia),
sisäilmaongelmat huomioiden

M.A.T.O.-tiimi
• Moniammatillinen työnohjaustiimi: dynaamiset moniosaajat
• Matalalla kynnyksellä liikkeelle!
• Miksi? Osatyökykyisten työkyvyn ja työllistymismahdollisuuksien
selvittäminen
• Hyvät kehittämismahdollisuudet
• Verkkoalusta konsultointiin
• Tiivistää yhteistyötä, selkeyttää rooleja ja reunaehtoja
• Epäkohtien nouseminen esiin ja eteenpäin vieminen
• Kuka? TE-toimisto, terveyssosiaalityöntekijät, sosiaalitoimi, Kela,
työterveyshuolto, Ohjaamo/Vauhdittamo, päihde- ja
mielenterveyspalvelut, muiden asiantuntijoiden mukaan kutsuminen
tarvittaessa + asiakas/kokemusasiantuntija

• Kenelle? Työntekijöille, asiakkaiden hyödyksi
• Miten? Säännöllisesti kokoontuminen, case-työskentely (nimettömänä),
pääsääntöisesti sama kokoonpano, työntekijät tuottavat caset, käsittely
kiireellisyys-/tärkeysjärjestyksessä

• Missä? Palvelutori tai kiertävä paikka
• Milloin? Tarpeen mukaan, esim. 4 x vuodessa

Monialainen
palvelupolkutyöpaja:
ajatuksia

• Dynaaminen ja ajassa elävä palvelupolkutyö
• Paljon osaamista, kokemusta ja näkemyksiä –
tämä yllätti osallistujat
• Aktiivinen monialainen verkosto toimii
osaamisen ja tiedon jakamiseen samalla kun
se tuottaa tietoa kehittämiseen ja
johtamiseen.
• Työpajassa tuotetut ideat kertovat, että
osatyökykyisyyteen liittyvälle verkostotyölle ja
osaamisen jakamiselle on tarvetta
• Tuotetun tiedon eteenpäin vieminen ja
hyödyntäminen tärkeää! Tämä on aidosti
moniäänistä tietoa palveluiden kehittämiseen
• Ratkaisut ovat helposti toteutettavia ja
sellaisia, että niillä pyritään edistämään
työntekijöiden työtä osaamista ja tietoa
jakamalla.

• Eri ammattilaisten hiljaista tietoa ja osaamista voisi
hyödyntää vielä paljon enemmän.

Monialainen
palvelupolkutyöpaja:
ajatuksia

• Aika vähän on keskitytty siihen, miten koko systeemi voisi
toimia paremmin tiedon jakamisen ja tuottamisen sekä
innovatiivisuuden ja oppimisen lähteenä, jotta löydetään
parhaat ratkaisut kompleksisiin ongelmiin ja
ennaltaehkäisyyn.
• Verkostoajattelun omaksuminen on oleellista sosiaali- ja
terveyspalvelujen muutoksessa. Tulevaisuuden palveluja
kehitetään ja rakennetaan organisaatioiden rajat
ylittävästi eri asiantuntijoiden osaamisella ja yhdessä
tekemisellä. Tämä vaatii perinteisten verkostojen
muuntamista ekosysteemeiksi. Ekosysteemi toimii
päämäärätietoisesti, tavoitteellisesti ja jokainen toimija
saa hyötyä.

• Palvelupolkutyö tuo näkyväksi monitoimijaisen verkoston,
joka tekee töitä edistääkseen osatyökykyisten polkua
työelämään ja osallisuutteen.

Monialainen
palvelupolkutyöpaja:
ajatuksia

• Tämä verkosto on halukas tekemään töitä sen eteen, että
oma työ ja asiakkaiden polut olisivat sujuvampia sekä
löytyisi sopivia palveluja kaikkien tarpeisiin. Verkostolla
on myös osaamista ja tietoa, jonka avulla on mahdollista
suunnitella kehittämistyötä ja osaamisen jakamista.
• Verkostot ja niissä tuotettu tieto on tärkeää
organisaatioiden tietojohtamiselle. Meidän vain tulee
varmistaa, että tuotettu tieto välittyy eteenpäin.
• Tällaisen työskentelyn jatkaminen voisi olla hyvä alku
jollekin uutta luovalle yhdessä tekemiselle ja siksi myös
koordinointia tarvitaan.

