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Uutiskirje huhtikuu 2020

Kevättervehdys Pähee 2.0 –hankkeesta!
Elämme tällä hetkellä hyvin poikkeuksellista aikaa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Nyt on aika pysähtyä perusarvojen äärelle ja pitää huolta
niin itsestä kuin muistakin lähimmäisistä. Voimaa ja jaksamista teille kaikille.
Pähee 2.0 -hankkeen alkuvuosi 2020 on sisältänyt paljon erilaisia kohtaamisia,
työpajoja, verkostoja ja koulutuksia. Sanna on luotsannut monialaisen työryhmän työskentelyä, joka keskittyi osatyökykyisten asiakkaiden palvelupolun
kuvaamiseen ja niistä nouseviin kehittämisideoihin. Outi on jatkanut kehittämistyötä mm. työkykykoordinaattoriverkoston ja IPS-mallin parissa. Vertaistoiminnan kehittäminen Phhykyn työpajoilla on ollut Päivin vastuualueena.
Vuoden 2019 puolella starttasimme Phhykyn työikäisten palvelujen koko henkilöstöä koskevan prosessikoulutuksen, joka sai jatkoa tämän vuoden puolella. Työ- ja toimintakykyarvioinnin osaamisen kehittämistyö sai aimo askeleen,
kun saimme keväällä sovittua Kuntoutussäätiön kanssa koulutuskokonaisuuksien järjestämisestä. Koulutuskokonaisuudet järjestetään syksyllä 2020.
Tähän uutiskirjeeseen kokoamme tähän mennessä tehdyn työn tiivistetysti
kevään 2020 osalta. Toivomme, että tähän mennessä tehty pohjatyö kantaa
vielä koronan jälkeiseenkin aikaan ja kehittämistyö jatkuu yhtä innokkaasti
kuin tähänkin asti.

Maakunnallisten yhteistyörakenteiden luominen eri
toimialat ylittäen
Osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistäminen kokeilemalla ja
ottamalla käyttöön uusia

Työpajatoiminnan
uudistus
Vertaisvalmentajatoiminta
IPS-malli
Työkykykoordinaattoriverkosto
Palvelupolkutyö
Työ– ja toimintakyky
Eteneminen

Työpajatoiminnan uudistus
Henkilöstöprosessikoulutus
Koko Phhykyn työikäisten palveluja koskeva Harri Kankareen ohjaama henkilöstöprosessi alkoi myös
vuoden 2019 aikana ja tätä prosessia jatkettiin tammikuussa. Samalla alkoi myös työpajojen esimiesten
ja tiimivastaavien työnohjaus. Prosessikoulutuksessa tavoitteena on Phhyky:n työpajojen henkilöstön
voimavarojen, jaksamisen ja osaamisen lisääntyminen niin, että ratkaisukeskeinen työote ohjaa työtä ja
toimintaa. Lisäksi prosessissa tavoittelemme yhteisöjen kokeilukulttuurin kehittymistä ja asiakkaiden
mukaan ottamista toiminnan kehittämiseen entistä vahvemmin. Prosessin myötä myös työyhteisöjen
perustehtävä kirkastuu, itseohjautuvuus kasvaa ja tiimityö vahvistuu. Näiden tavoitteiden tukemiseksi
starttasimme työpajoille yksikkökäynnit, joiden tarkoituksena oli koota yksikköjen tavoitteita ja kehittämiskohtia. Ehdimme vierailla keväällä kuudessa yksikössä. Nämä yksikkökäynnit olivat hyvin inspiroivia ja innostavia. Phhykyn työpajoilla tehdään loistavaa työtä ja saimme muutaman yksikön kanssa sovittua yhteistä jatkotyöskentelyä esimerkiksi hyvien käytäntöjen mallintamisesta.

Vertaistoiminta
Syksyllä 2019 toteutimme vertaistoiminnan koulutuskokonaisuuden kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille ja henkilöstölle. Tämän koulutuskokonaisuuden jälkeen on ollut aika viedä saadut opit käytäntöön Päijät-Hämeessä. Ajatuksena on tuoda esiin vertaistoiminnan merkityksellisyys niin asiakasosallisuuden kuin palvelutarjonnan monipuolistumisenkin näkökulmasta. Vertaistoimintaa on toteutettu
työpajoilla ennen hankettakin, mutta nyt tavoitteena on tuoda tehty työ esille ja vahvistaa tavoitteellista toimintaa työpajoilla tämän suhteen. Vertaistoiminnan mallintaminen työpajoilla sisältää toiminnan
tarvelähtöisyyden, suunnittelun ja toteutuksen arvioinnin elementit sekä lisäksi toiminnan tuen määrittelyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työpajoilla systemaattisesti otetaan käyttöön apumateriaalit, jotka on luotu tätä varten. Olemme alkutalvella vastuuhenkilöiden kanssa yhdessä myös rakentaneet juurruttamissuunnitelmaa hankkeen jälkeiseen aikaan. Luvassa on mm. Phhykyn oman henkilöstön vetämiä vertaistoiminnan koulutuksia ja työpajoja.

Työpajoilla vertaistoiminta toteutuu esimerkiksi ryhmätoimintana, jossa joko vertainen toimii itsenäisesti tai työntekijän kanssa työparina. Erilaisia vertaistoiminnan ryhmiä on tänä vuonna ollut esimerkiksi Iitin Tupakkaryhmä, Asikkalan Ruokaryhmä, Iitin Luova ryhmä ja Nastolan Digiryhmä. Vertaistoiminnan yksilötyössä (vertainen ja vertainen) on noussut esille tarve siihen vaiheeseen, kun uusi asiakas
tulee kuntouttavan työtoiminnan palveluun. Näitä vertaistoiminnan perehdytysmalleja on toteutettu
ainakin Hartolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. WAU!
”Omat voimavarat esiin!”

Sijoita ja valmenna—IPS-malli
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Työ– ja toimintakyvyn arviointiosaamisen vahvistaminen
Viime vuoden loppupuolella etenimme työ- ja toimintakykyarvioinnin
kehittämistyössä vaihtunein suunnitelmin. Loppuvuodesta saimme
osatyökykyisen asiakkaan verkostoista upean määrän vastauksia
kyselyymme työ- ja toimintakykyarvioinnin osaamisen kokemuksista
ja tarpeesta alueella. Tämän pohjalta keväälle 2020 oli järjestetty
kaksi Kuntoutussäätiön kanssa yhteistyössä toteutettavaa saman-

sisältöistä koulutusprosessia kyseisestä aiheesta. Kehittyneen tartuntatautitilanteen myötä molemmat koulutusprosessit siirrettiin kuitenkin syksylle.
Koulutusten sisältö on edelleen suunnattu kaikille kyseisten asiakkaiden verkostoissa työskenteleville. Tavoitteena on lisätä osaamista
alueella niin työ- ja toimintakyvyn havainnoinnin, dokumentoinnin
kuin arvioinnin osalta.
Lisäksi syksylle 2020 saamme Kelan asiantuntijoiden pitämät koulutukset aiheesta kohderyhmänä Phhyky:n avosairaanhoidon henkilöstö, niin lääkärit kuin hoitajat.
Aiheen kehittämistyötä kentällä aloitetaan koulutusten rinnalla.
Koulutuksen esite

Monialainen palvelupolkutyö tuotti tietoa osatyökykyisten
palvelujen kehittämiseen
Toteutimme Pähee 2.0 -hankkeessa neljän kerran monialaisen palvelupolkutyöpajan.

Työpajassa

tarkasteltiin

osatyökykyisten

asiakasprofiileja, palveluja, pavlelupotlkuja, nostettiin esiin ongelmia
palvleupolulla ja ratkaistiin niitä yhdessä ideoimalla. Työpajassa oli
mukana noin 30 asiantuntijaa eri organisaatioista (Phhykyn palvelut, TEtoimisto, Ely-keskus, Kela, nuorisopalvelut, eri järjestöt)
Työpajassa:
•

Keskusteltiin osatyökykyisyydestä, osatyökykyisten palveluista ja palvelupoluista

•

Kuvattiin osatyökykyisten asiakasprofiileja sekä palvelupolkuja työelämään
ja osallisuutteen

•

Nostettiin esiin palvelupolun ongelmakohtia ja ratkaistiin niitä yhdessä
ideoimalla.

•

Kirkastettiin viisi ratkaisua osatyökykyisten palvelupolkujen edistämiseen

Palvelupolkuja kuvatessa tunnistettiin kriittisiä kohtia asiakkaan kannalta. Kriittisinä kohtina mainittiin muun muassa se,
ettei palveluissa tunnisteta ongelmia ja palvelutarvetta, kohtaamattomuus, asiakasta ei tavoiteta tai saada sitoutumaan.
Palveluihin ja palvelupolkuihin liittyen tunnistettiin muun
muassa työnantajien asenteisiin, tietämättömyyteen, työelämään pääsemiseen, asiakastyön kohtaavuuteen, verkostotyöhön ja terveyspalveluihin pääsyyn liittyvä ongelmia.
Työpajassa

kirkastettiin

viisi

ratkaisua,

jotka

ovat

konkreettisia keinoja yhdessä tekemiseen sekä osaamisen ja
tiedon jakamiseen: Asennekampanja yhdessä muotoilemalla, Mestari-kisälli 2.0, Mun case-asiasalkku,
säännöllinen koulutus verkoston osaamista jakamalla ja M.A.T.O -tiimi.

Tutustu työpajan tuotokseen

Hankkeen eteneminen
Hankkeen toimenpiteitä on siirretty pidettäväksi syksyllä 2020, mikäli tilanne sen
silloin sallii. Tällä hetkellä siis hankkeemme tavoitteet pysyvät samoina, aikataulutus on vaan muuttunut.
Saimme hankkeen ohjausryhmän kanssa sovittua hankkeen jatkoajan pidentämisestä niin, että hanke loppuu vuoden 2021 keväällä joulukuun 2020 sijaan.

Päheet toivottaa kaikille vireää kevättä!
Pidetään huolta toisistamme.

Seuraa meitä!
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