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Osatyökykyinen
Työtön
Työkyky
Toimintakyky
Työ- ja toimintakyvyn tuki
Palvelupolku
Asiakaslähtöisyys

Osaamista ja toimintamalleja palvelupolulle

Verkosto
Sote-ammattilaiset, Padasjoen kunta,
LAB-ammattikorkeakoulu, KELA,
Tulevaisuuden SOTE-keskus –hanke,
Työllisyyden kuntakokeilu,
TE-palvelut, järjestöt ja
asiakkaat

Työkykyohjelman
tavoitteet

Henkilöstö

1,1 milj. €
omarahoitus 20 %

Projektipäällikkö
Sosiaalityöntekijä
Työterveyshoitaja
Työterveyslääkäri (osa-aik.)
Kehittäjäasiakas (osa-aik.)
Työhönvalmentaja
Projektityöntekijä

• Osatyökykyisten työttömien
ja pitkäaikaistyöttömien
työhön pääsyn ja työssä
pysymisen tukeminen
• Työttömyyden pitkittymisen
ja työkyvyttömyyden
ehkäiseminen

Työ- ja
toimintakykyyn
liittyvän osaamisen
vahvistaminen

1.1.2021

• 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
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Palvelupolkujen
vahvistaminen
•
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•

Toimintamallien
pilotointi
• Työkyvyn tuen palvelujen
pilotit
• Vammaispalvelujen
avotyön mallintaminen
alihankintatyöksi
• Tuetun työllistymisen
toimintamallin (IPS-malli)
laajentaminen esim.
pitkäaikaistyöttömien
palveluihin

• Heikossa työmarkkinaasemassa olevien
työelämäosallisuuden
lisääminen

31.12.2022

Selkeä, asiakkaiden
tarpeista lähtevä
monialainen
palvelupolkukokonaisuus
ja vastuutyöntekijämalli
Tuetun työllistymisen
palvelupolun
selkiyttäminen

Syysterveiset hankkeesta!
Hanke etenee, välillä harppauksin, välillä kukonaskelin, mutta etenee
kuitenkin. Työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen mallien kehittäminen
on ajoittain haastavaa, mutta tiimi sitkeydellään tarpoo niiden yli.
Kehittämiseen on toki tarvittu ja tarvitaan edelleen myös muita osaajia
ja ammattilaisia, kiitos jo mukana olleille ja tervetuloa mukaan, jos
aihe kiinnostaa.

Elokuussa käynnisteltiin terveydenhuollon KuumaLinja ja
yhteistyökumppaneiden Kumppanuuskahvit. Linjoilla on ollut runsaasti
verkostokumppaneita ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.
Keskustelua on käyty mm. työkyvyn arvioinnista ja yhteistyön
paikoista. Nämä linjat ovat avoinna edelleen tässä syksyllä,
jäljempänä mainokset ja linkit niihin, tervetuloa mukaan kuulolle ja
keskustelemaan. Lisätietoa saat tarvittaessa hanketiimiltä.
Hyvä tästä tulee, meillä on tapana hankkeessa todeta 😊 ja siihen
uskomme. Pysytään terveinä ja nautitaan syksyn väreistä, työniloa
kaikille.
Susanna ja hanketiimi
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Ajankohtaisia kuulumisia –
Työkyvyn tuki osana sote-keskusta, TP 1
❖ Padasjoki-pilotin käynnistyminen
Padasjoella on käynnistymässä syyskuussa moniammatillinen työkyky-tiimipilotti. Asiakkaina ovat työttömät henkilöt, joilla on
ilmennyt moniammatillista työkyvyn arvioinnin tarvetta. Työkyky-tiimi koostuu terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen
ammattilaisista sekä TE-palvelujen ja Kelan asiantuntijoista. Padasjoen työllisyyspalvelut ovat vahvasti mukana toiminnassa
vastuutyöntekijä tahona. Työkyky-tiimi kokoontuu neljä kertaa loppuvuoden aikana, ja sen toimintaa ja vaikuttavuutta
arvioidaan LAB:n toimesta.
❖ Hollolassa jatkamme kuntakokeilun kanssa työkyvyn tuen palvelupolkujen kehittämistä.
❖ Hankkeemme työterveyslääkäri Henni aloittaa terveydenhuollon koulutuksia liittyen mm. työkyvyn arviontiin.

❖ Lisäksi syksyn aikana jatkamme työkyvyn arvioinnin nykytilan kartoittamista mm. Orimattilassa, Heinolassa sekä Lahdessa,
johon kuuluu olennaisesti TYP –toiminta.
❖ Koko ajan kokoamme työkyvyn tuen/arvioinnin palapeliä ja kehitämme sitä kohti tulevaisuutta, kohti osaksi sote-keskuksia.
Toisin sanoen kehittämistyö koostuu isoista kokonaisuuksista, mutta myös pienemmistä palapelin palasista. ☺
❖ Kehittäjäasiakas Kirsi on siirtynyt toisiintehtäviin. Kiitämme Kirsiätehdystä työstä! ☺
❖ Innokylästä löydät lisätietoja hankkeestamme ja toimintamalleista. Tässä linkki.

SyysterveisinNiina ja Anne

Ajankohtaisia kuulumisia –
Tuettu työllistyminen, TP 2
❖ Loppukesän ja alkusyksyn aikana olemme jatkaneet keväällä aloittamaamme
tuetun työllistymisen tavoitteiden edistämistä. Ajan edetessä meille on
konkretisoitunut hankkeemme laajuus ja miten monia tahoja se koskettaakaan.
❖ Yksi keskeinen tehtävämme on sosiaalipalvelujen roolin kirkastaminen tuetun
työllistymisen kentällä. Syksyn edetessä olemme kutsumassa tähän liittyvää
verkostoa koolle yhtenäisen palvelupolun rakentamisen tiimoilta.
❖ Jatkamme myös alihankintapilotin valmistelua sekä siihen liittyvän konkretian ja
yritysyhteistyön rakentamista.
❖ Ennen kesää kartoitimme Phhykyn sosiaalipalvelujen työllistymistä tukevia
palveluja. Lähiaikoina tapaamme Heinolan ja Sysmän vastaavia toimijoita ja
jatkamme kehittämistyötä yhdessä myös heidän kanssaan.
❖ Innokylästä löydät lisätietoja hankkeestamme ja toimintamalleista. Tässä linkki.

❖ Syysterveisin Pasi ja Minna ☺

Missä mennään nyt - Padasjoki
❖ IPS –mallin lomakkeet on nyt kokeilussa. Kokeilun tuloksista sitten
tuonnempana.

❖ Yhteinen Elinvoimailta TE:n kanssa Padasjoen yrittäjille tulossa.
Nyt vaan mietimme miten ihmeessä tiivistämme kaiken kertomisen
arvoisen pariin tuntiin.
❖ Viimeinen helteinen työviikko ennen lomia hujahti esitemateriaaleja
muotoillessa.
❖ Tiedonhallinta-asiat on nyt mietitty ja jo suurelta osin ohjeistettukin.
❖ Ja uuttahan me kehitellään koko ajan.
❖ Siitä sitten lisää seuraavassa uutiskirjeessä...

LAB terkut
Yhteinen tiedon tuottaminen tekee
työstämme näkyvää, tavoitteellista ja järjestelmällistä.
Syksyn aikajanaa on tarkennettu ja täydennetty:

Onnistumisen kriteeristö - mistä tiedämme
onnistuneemme? Työn vaikuttavuuden
arviointi ja kehittämisprosessiin kuuluva
toiminnan reflektointi

Prosessikuvaukset ja palvelupolkujen kuvaamiset yhdessä
hanketiimin ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa

Yhteistyön tarve ja voima ovat ilmeisiä.
Niin hankkeen toimijoiden kesken, kuin
toimijaverkoston, asiakkaiden ja asiantuntijoiden
välillä.

Tervehdys Kelasta!
Kelassa olemme parhaillaan valmistelemassa osana Työkykyohjelmaa koulutuksia syksylle
2021.
Koulutukset ovat valtakunnallisia ja suunnattu työkykyhankkeissa työskenteleville sekä heidän
verkostoilleen.
Kalentereihin voit jo tehdä varausta marraskuun 9. päivälle klo 9-11 jos olet lääkäri tai muuten
työskentelet työ- ja toimintakyvyn arvioinnin parissa. Tuolloin toteutamme webinaarin, jossa
puhumassa ovat Kelan asiantuntijalääkärit.
Välitämme tästä tietoa ja osallistumislinkin hankkeiden kautta mahdollisimman pian.
Onhan sinulla Kelan uutiskirjeet tilauksessa? Saat sairausajan tukiin ja kuntoutukseen liittyvät
tuoreet uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi tilaamalla Terveysinfo -uutiskirjeen. Kirje ilmestyy
kuukausittain ja sen pääset tilaamaan täältä.
Kaikkiin uutiskirjeisiimme pääset tutustumaan ja tilaamaan täältä.
Syksyisin terveisin, Satu Laakoli, projektityöntekijä Kelasta

HEI SINÄ AMMATTILAINEN,
YHTEISTYÖKUMPPANI,
TYÖKYVYN TUEN JA TUETUN
TYÖLLISTYMISEN
TEEMOISTA KIINNOSTUNUT!

Työkyky-hanke järjestää

KUMPPANUUSKAHVIT
Joka keskiviikko klo 8-9
(aj. 18.8.-1.12.21)
Tule verkostoitumaan, juttelemaan,
kysymään, kuulemaan tai konsultoimaan!

Ei ennakkoilmoittautumista.
Klikkaa tästä ja liity mukaan:
Teams-linkki
Tervetuloa!

KuumaLinja
Infoa ja ajatustenvaihtoa työkyky-teemoista arjen
avuksi terveydenhuollon ammattilaisille
6.8.2021 KLO: 12:00-13:30
Aiheena: Työkyvyn arvioinnin toistuvat haasteet
Asiantuntijapuheenvuoro: työterveyshuollon erikoislääkäri
Henni Hyytiä-Ilmonen + vapaata keskustelua

3.9.2021 KLO: 12:00-13:30
Aiheena: Kelan kiemurat

Asiantuntijapuheenvuoro: KELA kuntoutuksen asiantuntija
Satu Laakoli + vapaata keskustelua

1.10.2021 KLO: 12:00-13:30
Aiheena: Usein kysytyt kysymykset – Q&A
+ vapaata keskustelua

5.11.2021 KLO: 12:00-13:30
Aiheena: Sosiaalityö terveydenhuollon tukena
Asiantuntijapuheenvuoro: sosiaalityöntekijä Anne
Pulkkinen + vapaata keskustelua

3.12.2021 KLO: 12:00-13:30
Aiheena: Työttömän terveystarkastuksen erityispiirteet
Asiantuntijapuheenvuoro: työterveyshoitaja Niina
Tanhuanpää + vapaata keskustelua

Lisäinfoa: Susanna Holopainen, projektipäällikkö p. 044 482 3365 susanna.holopainen@phhyky.fi

klikkaa itsesi sisään: KuumaLinja-linkki

MIKÄ IHMEEN KUUMALINJA?
KuumaLinja on kynnyksetön foorumi
terveydenhuollon ammattilaisille, eli juuri sinulle!
KuumallaLinjalla pääset kysymään apua, neuvoa ja tietoa arjessa esiin nouseviin
työkyvyn arvioinnin haasteisiin vakioasiantuntijoilta. Tarjoamme kanavan osaamisen
lisäämiseen, konsultaatioon. Me autamme, neuvomme ja opastamme.
KuumallaLinjalla käsiteltäviä teemoja – aiheita:
• Työkykyhaasteiden selvittäminen
• Yleisimmät kysymykset ja vastaukset työkyvyn arvioinnin saralla
• Etuustuntemusta – Kelan työkykykoukerot selviksi
• B-lausuntovinkkejä potilastapauksiin
KuumaLinja on auki joka kuukauden 1. perjantai-iltapäivä.
Katso tarkemmat tiedot aiheista edelliseltä sivulta.
Kokoonnumme Teams-linjalle.
Linkki on aina sama, jolloin chättiikenttää voi käyttää pika-apuna varsinaisen
KuumanLinjan ulkopuolisena aikana. Chätissä asiantuntijat vastaavat kysymyksiin
mahdollisuuksien mukaan.
Mieltäsi askarruttavia kysymyksiä – arkisia caseja, voit laittaa myös ennakkoon ja
tapaamisten välillä, KuumanLinjan chättiin
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita, klikkaat vaan itsesi mukaan:
KuumaLinja-linkki
KuumallaLinjalla kohtaamme ja keskustelemme rennolla otteella,
mutta vahvasti aiheesta.
Asiantuntijoina KuumallaLinjalla kysymyksiin vastaa:
Työterveyshuollon erikoislääkäri Henni Hyytiä-Ilmonen
KELA kuntoutuksen asiantuntija Satu Laakoli
Sosiaalityöntekijä Anne Pulkkinen
Työterveyshoitaja Niina Tanhuanpää

TERVETULOA MUKAAN!

Verso vinkkaa – Käy vastaamassa:

Linkki
kyselyyn.

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.)

Tuetun työllistymisen
menetelmien kehittäminen
Pasi Savitie, työhönvalmentaja
pasi.savitie@phhyky.fi, 044 482 3391
Minna Schroderus, projektityöntekijä
minna.schroderus@phhyky.fi, 044 482 3387

Löydät meidät myös netistä:
Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hanke - Päijät-Sote (paijat-sote.fi)

