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Aurinkoiset terveiset Työkyky-hankkeesta!

Viisi kuukautta on taivallettu hanketiimin kanssa, ja on aika antaa välikiitos
tiimille ja yhteistyökumppaneille. Menneenä keväänä on otettu haltuun niin 
hankesuunnitelmaa, verkostoa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Hankkeella on 
suuret tavoitteet, mutta niin on tekijätkin, näkeehän sen tuosta oheisesta 
kuvastakin, Verson hanketiimi ei mahdu edes ison puun taakse piiloon. 
Yhteistyö ja käytännöt rakentuu hyvien kumppaneiden ja osatoteuttajien 
avulla, kiitos siitä kaikille jo mukana olleille. Tavoitteiden toteutuminen ja 
maakunnallisen mallin rakentaminen edellyttää vahvaa yhdessä tekemistä, ja 
tarvitsemme teitä muita toimijoita myös kesän jälkeenkin.

Hanketiimi on vahvistunut tässä kesäkuussa, osa-aikaisina työntekijöinä 
hankkeessa on aloittanut kehittäjäasiakas Kirsi Lehtinen ja työterveyslääkäri 
Henni Hyytiä-Ilmonen. Kirsi tuo asiakaskokemustietoa hankkeen 
kehittämistoimintaan ja Henni vahvistaa työkyvyn arviointiosaamista 
perusterveydenhuollossa sekä kehittää tiimin kanssa työkyvyn tuen tiimin 
toimintaa. 

Mukavasti alkaneet kumppanuuskahvit jatkuvat elokuussa keskiviikkoisin, 
niistä jäljempänä tässä uutiskirjeessä. Tulossa myös muuta ”kuumaa linjaa” 
työkyvyn arviointiin ja tukeen liittyen, kannattaa seurata posteja. Tästä 
uutiskirjeestä löytyy myös osatoteuttajien kuulumiset, näppäile diat siis 
loppuun asti. 

Välillä lomaillaan ja nautitaan kesästä, kerätään voimia tuleviin pilotteihin ja 
kehittämistyöhön.

Rentouttavaa kesää ja aurinkoista juhannusta kaikille!    t. Susanna
Tiimi vasemmalta oikealle: 

Minna, Pasi, Niina, Kirsi, Susanna ja Anne.



1
Työ- ja toimintakykyyn

liittyvän osaamisen
vahvistaminen

• Työkyvyn tuen palvelut
osaksi sote-keskusta

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

• Työhönvalmennuksen
tehostaminen ja 
laajentaminen

• Osatyökykyisten työttömien ja 

pitkäaikaistyöttömien työhön

pääsyn ja työssä pysymisen

tukeminen

• Työttömyyden pitkittymisen ja 

työkyvyttömyyden

ehkäiseminen

• Heikossa työmarkkina-

asemassa olevien

työelämäosallisuuden

lisääminen

1,1 milj. €
omarahoitus 20  % 

Henkilöstö
Projektipäällikkö

Sosiaalityöntekijä

Työterveyshoitaja

Työterveyslääkäri (osa-aik.)

Kehittäjäasiakas (osa-aik.)

Työhönvalmentaja

Projektityöntekijä

2
Palvelupolkujen
vahvistaminen

• Selkeä, asiakkaiden
tarpeista lähtevä
monialainen
palvelupolkukokonaisuus
ja  vastuutyöntekijämalli

• Tuetun työllistymisen
palvelupolun
selkiyttäminen

Työkyky-hanke
Tuetusti työhön ja osallisuuteen
Päijät-Hämeessä

Verkosto

Sote-ammattilaiset, Padasjoen kunta, 

LAB-ammattikorkeakoulu, KELA,

Tulevaisuuden SOTE-keskus –hanke, 

Työllisyyden kuntakokeilu, 

TE-palvelut, järjestöt ja

asiakkaat

Työkykyohjelman

tavoitteet
3

Toimintamallien
pilotointi

• Työkyvyn tuen palvelujen
pilotit

• Vammaispalvelujen avotyön
mallintaminen
alihankintatyöksi

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

1.1.2021

31.12.2022

Osatyökykyinen
Työtön
Työkyky

Toimintakyky
Työ- ja toimintakyvyn tuki

Palvelupolku
Asiakaslähtöisyys

Osaamista ja toimintamalleja palvelupolulle



Työkyvyn tuki osana sote –keskusta ajankohtaisia: 

Työkyvyn tuki
• tarkoittaa asiakasryhmäkohtaista palvelu-kokonaisuutta ja 

yksilöllistä palvelupolkua, jotka vahvistavat asiakkaan työ- ja 

toimintakykyä ja työllistymisen edellytyksiä. 

• Työkyvyn arvio on osa työkyvyn tukea.

Työkyvyn tuki sote-keskuksessa tarkoittaa: 
• moniammatillinen työkyvyn tuen tiimiä ja asiakasvastaavamallia 

• yhteensovitettua palvelukokonaisuutta (asiakasryhmä) 

• suunnitelmallisia ja koordinoituja palvelupolkuja (yksilöllinen)

• asiakasosallisuuden menetelmiä

• työkyvyn tuen mallinnusta

Työkyvyn tuessa tapahtuu syksyllä:
❖ Padasjoen pilotti käynnistyy

❖ yhteistyö Hollolan kuntakokeilun kanssa 

palvelupolkuihin liittyen

❖ Heinolan, Orimattilan, Hartolan työkyvyn tuen nykytilan ja 

toimijoiden kartoituksen aloittaminen

❖ Lahden ja TYPin työkyvyn tuen kartoitus/selvitys jatkuu

❖ Työttömien terveystarkatukseen liittyvien 

lomakkeiden kehittämistyö alkaa

❖ Sosiaalityön rooli sote–keskuksessa selvitystyö jatkuu



Hanketyön perustana on nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoitus. Niin myös 
meillä. 

Menetelmien kehittäminen on lähtenyt työntäyteisesti käyntiin. Olemme 
verkostoituneet alan toimijoiden kanssa ja siten aloitelleet yhteistyötä 
tavoitteidemme saavuttamiseksi. 

Alihankintamallin kehittäminen Phhykyn vammaispalveluihin on ollut kevään ajan 
työmme keskiössä. Lisäksi olemme selvitelleet tuetun työllistämisen 
palvelupolkujen nykytilaa sekä laatineet alustavaa suunnitelmaa IPS-mallin 
laajentamiseksi maakunnassamme. Näiden kaikkien osakokonaisuuksien 
työstäminen jatkuu syksyllä. 

Tavoitteenamme tässä kaikessa on yhä useamman täsmätyökykyisen
työllistymismahdollisuuksien parantaminen.

Innokylästä löydät lisätietoja hankkeestamme ja toimintamalleista. Tässä linkki.

Tuetun työllistämisen ajankohtaisia:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tuetusti-tyohon-ja-osallisuuteen-paijat-hameessa


• Otimme käyttöön Kykyviisari –työkalun ja 

näillä hetkillä lähtee jo toinenkin kierros 

käyntiin.

• IPS menetelmän käyttöönotto on myös 

käynnistynyt ja parhaillaan sovellamme sitä 

omaan käyttöömme sopivaksi

• Työkykytiimin suunnitelmat on nyt tehty ja 

syksyllä kääritään hihat senkin osalta

• Pienen kunnan työllisyydenhoitomallin 

suunnittelu on hyvällä alulla ja hiominen 

jatkuu.

Terveisiä Padasjoelta! 

Mitäs Padasjoella on tähän mennessä tehty?

Padasjoella hankkeen piirissä häärii Petri, Paula ja 

Saija

Puhelimella tavoitat meidät näin:

Petri Jalkanen 044 778 0242

Paula Toikka-Rantanen 044 753 3604

Saija Kolulahti 044 780 2573

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@padasjoki.fi



• Seuraavaksi otamme käyttöön myös IPS–mallin lomakkeet. 

• Kehittelemme pienen kunnan mallia toimia työllisyydenhoidossa, 

kokeilemme uusia toimintamalleja ja tapoja palvella asiakkaita. 

• Tiivistämme yritysyhteistyötä, sekä työllistämisen että 

koulutusyhteistyön merkeissä.

• Luomme tehokkaan yhteistyömallin TE-keskuksen kanssa.

• Tiedonhallinta-asiat, sekä sisäisesti että yhteisen tiedon hallinta, 

vaativat myös miettimistä ja ratkaisuja

Entäs seuraavaksi Padasjoki?







Kela mukana työkykyhankkeissa

Heippa!

Olen Satu Laakoli, hankkeen ”kelalainen”. Kelan 

etuudet ja palvelut ovat tärkeä osa työkyvyn tukemista 

ja Kela osallistuukin työkykyohjelmaan 

yhteistyökumppanina 16 paikallisessa hankkeessa. 

Myös hankkeiden ohjausryhmissä on Kelan edustus.

Tavoitteena meillä Kelassa on osallistua paikallisten 

hankkeiden suunnitteluun ja asiakastyöhön. Niistä 

saatujen kokemusta perusteella luomme Kelassa työ-

ja toimintakykyä ja työllistymistä edistävän 

toimintamallin joka on otettavissa käyttöön Kelan ja 

sote-keskusten välisessä yhteistyössä.



Etsimme ratkaisuja siihen miten Kelassa voidaan jatkossa lisätä 

asiakkaiden työllistymisen edellytyksiä työ-ja toimintakyvyn tukemisen 

lisäksi. Tavoitteena on myös lisätä sote-ammattilaisten tietoa Kelan 

etuuksista ja palveluista.

Olen iloinnut miten hyvin olen päässyt mukaan hankkeen 

suunnitteluun ja osaksi tiimiä. Kaikki saamani kokemus auttaa meitä 

Kelassa luomaan asiakkaille tulevaisuudessa sujuvampia palveluita.

Lisätietoja meidän kelalaisten työstä hankkeissa voit lukea 

blogistamme Lähdettiin polkuja perkaamaan - Kela sote-keskuksissa 

(elamassa.fi)

Lisätietoja: satu.laakoli@kela.fi

Kela mukana työkykyhankkeissa

https://elamassa.fi/kela-sote-keskuksissa/lahdettiin-polkuja-perkaamaan/


Touko-kesäkuussa, toteutimme vapaamuotoiset 

virtuaaliaamukahvit, jotka olivat avoimia kaikille 

yhteistyökumppaneillemme.

Koska työkyvyn tuen ja tuetun työllistämisen aiheet 

eivät tässä ajassa tulleet vielä täysin käsitellyiksi, 

päätimme jatkaa tilaisuuksia syksyllä.

Jatkossa aamukahvit järjestetään keskiviikko 

aamuisin klo 8-9 ja luvassa on myös teemallisia 

keskustelutuokioita. Julkaisemme ja lähetämme 

linkin sekä tarkemmat tiedot teemoista elokuun 

aikana. 

Kumppanuus-

aamukahvit 

jatkuvat!



Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä –hankkeen 

yhteystiedot: 

Projektipäällikkö Susanna Holopainen, susanna.holopainen@phhyky.fi, 044 482 3365

Työkyvyn tuki osana sote-keskusta

Anne Pulkkinen, sosiaalityöntekijä

anne.pulkkinen@phhyky.fi, 044 482 3390

Niina Tanhuanpää, työterveyshoitaja

niina.tanhuanpaa@phhyky.fi, 044 482 3394

Henni Hyytiä-Ilmonen, työterveyslääkäri (osa-aik.)

Kirsi Lehtinen, kehittäjäasiakas (osa-aik.)

kirsi.lehtinen@phhyky.fi, 044 823 3404

Tuetun työllistymisen 

menetelmien kehittäminen

Pasi Savitie, työhönvalmentaja

pasi.savitie@phhyky.fi, 044 482 3391

Minna Schroderus, projektityöntekijä

minna.schroderus@phhyky.fi, 044 482 3387


