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Tervehdys!

Tuetusti työhön ja osallisuuteen eli tuttavallisemmin Työkyky-hanke
aloitti toimintansa helmikuussa 2021. Alkuvuosi on lähtenyt
vauhdikkaasti käyntiin ja olemme saaneet jo kohdata paljon eri
alojen ammattilaisia yhteisten asioiden tiimoilta.
Hankkeemme on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa:
https://stm.fi/tyokykyohjelma
• Työkykyohjelman tarkoituksena on:
•

tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä
pysymistä

•

ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä

•

lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta

Työkyky-hankkeessa luodaan asiakkaille helposti saavutettavat ja toimivat
työkyvyn tuen palvelut
Hankkeemme koostuu kahdesta toimintalinjasta: Työkyvyn tuki osana SOTE-keskusta ja Tuettu työllistyminen
Työkyvyn tuen kokonaisuudessa tavoitteena on
•

Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen lisääminen työ– ja toimintakyvyn tuen tarpeen
tunnistamiseen, ylläpitoon sekä arviointiin.

•

Luoda asiakkaiden tarpeista lähtevä monialainen yhteistyötapa ja vastuutyöntekijämalli.

•

Kokonaisuudessa toimii hankkeen jalkautuva työ- ja toimintakyvyn tuen tiimi, jossa työskentelee kehittäjäasiakas,
sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja sekä lääkäri.

Tuetun työllistymisen kokonaisuudessa tavoitteena on
•

Tuetun työllistymisen palvelupolun selkiyttäminen

•

Vammaispalvelujen avotyön mallintaminen alihankintatyöksi

•

Tuetun työllistymisen toimintamallin (IPS-malli) laajentaminen esim. pitkäaikaistyöttömien palveluihin

Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, Tulevaisuuden SOTE-keskus -hankkeen, Kelan, Työllisyyden
kuntakokeilun, TE-palveluiden, järjestöjen sekä asiakkaiden kanssa.

Seuraavat askeleet:
• Työkyvyn tuen kokonaisuudessa:
1.

Nykytilanteen kartoitus alueella

2.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin osaamisen ja tunnistamisen kartoitus
Hollolan terveydenhuollossa

• Tuetun työllistymisen kokonaisuudessa:
1.

Olemassa olevien palvelupolkujen nykytilanteen kartoitus

2.

Alihankintamallin selvittely PHHYKY:n sisäisiin palveluihin

3.

IPS-mallin yhteistyökumppanien kartoitus

Yhteistyökumppanit vinkkaa:
Kelan Kuntoutuksella toimintakykyä-koulutus - kela.fi
• Koulutus on suunnattu terveyden ja sosiaalialan ammattilaisille.
Koulutuksessa saat kuntoutuksen parhaiden asiantuntijoiden
vinkkejä ja kuulet erilaisia potilasesimerkkejä käytännön työssä
hyödynnettäväksi. Koulutus auttaa tunnistamaan
kuntoutustarpeet, ohjaamaan asiakkaan Kelan
kuntoutuspalveluihin ja tekemään yksilöllisiä
kuntoutussuunnitelmia.
• Linkin kautta voi ilmoittautua tuleviin koulutuksiin tai katsoa
tallenteen jo pidetystä koulutuksesta.

Lukuvinkki:
Kehittäjäasiakkaamme Kirsi on kirjoittanut blogitekstin, jossa hän
pohtii mm. omaa työelämäosallisuuttaan sekä
kokemusasiantuntijuutta ja kehittäjäasiakkaan roolia palveluissa.
Blogiteksti on luettavissa oheisesta linkistä.
Kehittäjäasiakas matkalla kohti lempeää työelämään paluuta - Tie
työelämään (tietyoelamaan.fi)

Hankkeen työntekijät
Verson hanketiimi

•

projektipäällikkö Susanna Holopainen, (susanna.holopainen@phhyky.fi), puh 044 482 3365

•

projektityöntekijä Minna Schroderus, (minna.schroderus@phhyky.fi), puh 044 482 3387

•

sosiaalityöntekijä Anne Pulkkinen, (anne.pulkkinen@phhyky.fi), puh 044 482 3390

•

työterveyslääkäri, avoin, puh 044 482 3386

•

työterveyshoitaja Niina Tanhuanpää, (niina.tanhuanpaa@phhyky.fi), puh 044 482 3394

•

työhönvalmentaja Pasi Savitie, (pasi.savitie@phhyky.fi), puh 044 482 3391

•

kehittäjäasiakas Kirsi Lehtinen, (kirsi.lehtinen@phhyky.fi), puh. 044 823 3404

•

hankesihteeri (20%) Mervi Hietaranta ja suunnittelija (20%) Sanna Keskikylä

Osatoteuttajat: Padasjoen kunta ja LAB-ammattikorkeakoulu.
Kela: Satu Laakoli (satu.laakoli@kela.fi)

Yhteistyöterveisin Työkyky-hankkeen tiimi (vasemmalta oikealle): Työterveyshoitaja Niina Tanhuanpää,
Kehittäjäasiakas Kirsi Lehtinen, Sosiaalityöntekijä Anne Pulkkinen, Projektipäällikkö Susanna
Holopainen, Työhönvalmentaja Pasi Savitie ja Projektityöntekijä Minna Schroderus.

