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Jouluinen tervehdys TTO-hankkeesta!

Hankkeen ensimmäinen, melkein kokonainen toimintavuosi on kirinyt loppusuoralle. Hankkeen kahta toimintakokonaisuutta on viety 
eteenpäin, tavalla jos toisella, pienin ja suurin askelin, hanketiimissä ja verkostoissa. Työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palveluiden 
kehittäminen on haastanut meidät kaikki tässä hankkeessa, mutta hienoa on ollut huomata, että asiat kuitenkin etenevät ja muuttuvat 
konkreettisemmiksi matkan varrella. Tiimi on vahvistunut loppuvuodesta uudella tekijällä, Anna-Maria Sipponen on aloittanut 
työkykykoordinaattorin tehtävässä. Työkykykoordinaattori tulee toimimaan työkykyasioihin erikoistuneena asiantuntijana osana Sote-
keskusten monialaisia tiimejä. Tuetun työllistymisen kokonaisuudessa ryhmämuotoisen alihankintamallin toteutuminen on myös harpannut 
mukavan askeleen eteenpäin ja näistä molemmista piloteista saamme kevään aikana varmasti lisää hyviä kokemuksia. 

On aika kiittää tästä vuodesta. Lämpimät kiitokset osatoteuttajille Padasjoen työllisyydenhoidon yksikölle ja LAB-ammattikorkeakoulun 
hanketiimille. Kiitos myös Kelaan. Olette kaikki osaltanne olleet mukana tässä kehittämissopassa, osaamisenne ja panoksenne on ollut tuiki 
tärkeää. Kiitos kuuluu myös muille yhteistyökumppaneille ja verkostoille. Teitä tarvitaan myös ensi vuonna 😊 Vietetään nyt kuitenkin ensin 
joulua tässä välissä, rentoudutaan ja rauhoitutaan, kehittämisen äärelle palataan alkuvuodesta. 

Rauhallista ja ihanaa joulun aikaa, Susanna ja hanketiimi

Kuva: Pixabay



❖ Työkykykoordinaattori–palvelupilottia on suunniteltu kuumeisesti ja olemme
saaneet Anna-Marian tiimiimme. Pilotti päästään aloittamaan vuoden -22 alussa. 
Palvelupilotti toteutetaan PHHYKY:n omissa sote-keskuksissa (Hollola, Asikkala ja 
Padasjoki). Tavoitteena on, että työkykykoordinaattori tulee osaksi
moniammatillisia tiimejä työkykyyn liittyvien asioiden asiantuntijaksi.

❖ Toinen ensi vuoden iso tavoite on sote-ammattilaisten osaamisen lisääminen työ-
ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Koulutukset tukevat
myös työkykykoordinaattori-palvelupilottia.

Jouluterveisin Niina, Anne ja Anna-Maria

Työkyvyn tuki osana sote –keskusta, TP 1

Jouluterveiset



Tervehdys!

Olen Anna-Maria Sipponen ja aloittanut hankkeessa 
työkykykoordinaattorina joulukuun puolessa välissä. 
Koulutukseltani olen sosionomi (amk) ja suoritin 
kuluneen syksyn aikana ammattikorkeakoulussa 
työkykykoordinaattorin opinnot. Olen työskennellyt 
pitkään sosiaalialalla erilaisissa tehtävissä niin 
järjestö- kuin kuntapuolellakin. Hanketyö tuli tutuksi 
Verson hallinnoimassa henkilökohtaisen budjetoinnin 
hankkeessa. 

Työotteeltani olen kehittäjä ja siksi innolla tartunkin 
uuteen tehtävääni!

Työkykykoordinaattori esittäytyy



Loppuvuosi on meidän osalta ollut hyvin työntäyteinen. Olemme LABin palvelumuotoilija Maijun kanssa järjestäneet Päijät-

Soten vammaispalvelujen työhönvalmennukselle markkinointivalmennuksellisen työpajakokonaisuuden. Työpajoissa 

selkiytettiin työhönvalmennuspalvelun viestintää, joka auttaa asiakasta ja verkostoa löytämään kyseisen palvelun. Tätä 

konseptia pyritään laajentamaan sosiaalipalveluissa edelleen tulevan vuoden aikana. 

Ajankohtaisia kuulumisia – Tuettu työllistyminen, TP 2

Jotta osatyökykyiset henkilöt etenisivät työllistymispolullaan 

nykyistä paremmin, se edellyttää sosiaalihuollon palveluketjun 

selkiyttämistä ja yhteensovittamista muiden palvelujen kanssa. 

Tähän tarpeeseen järjestämme helmikuussa -22 

yhteiskehittämisen työpajan. Mikäli sinua kiinnostaa tähän 

osallistuminen, otathan yhteyttä meihin mahdollisimman pian. 

Vammaispalveluiden alihankintamallia pilotoidaan keväällä -22. 

Pilotti kohdentuu Päijät-Soten Ikäkunnon asumispalveluiden 

avustaviin tehtäviin. Käytännössä tämä tarkoittaa vammaisten 

henkilöiden ryhmämuotoista työllistämistä ohjaajan tukemana. 

Pilotissa saadaan kokemuksia uudenlaisesta työllistämisen 

muodosta sekä mahdollisuudesta laajentaa toimintakäytäntöjä.

Jouluterveisin, Pasi ja Minna
Kuva Pixabay



Mitä kuuluu nyt - Padasjoki

• Työkykytiimin pilottijakso on onnistuneesti läpi viety, tammikuussa 
on arvioinnin vuoro

• Yhteinen Elinvoimailta TE:n kanssa Padasjoen yrittäjille on siirretty 
tammikuulle. Toivottavasti se päästään silloin pitämään.

• Kunnan sisäiset koulutukset myös vielä odottavat vuoroaan, mutta 
sitä odotellessa olemme kehitelleen työkyvyn arviointia ja 
pilottijaksokin aidolla asiakkaalla on jo meneillään

• Marraskuussa saimme yksikköön myös uunituoreen 
tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon

• Näillä ensi vuoteen. Innokkaina tietenkin!



Loka-joulukuu 2021

LAB terkut 

arvionti & 

Palvelumuotoilu

Yhdessä enemmän ja parempaa

by LAb

LAB:n tiimi: 

Tarja Tolonen, Juha Roslakka, 

Tuulia Stellberg, Marjut Suokas



Yhdessä tekeminen tuottaa tulosta

Osaamisen jakaminen & lisääminen: 

• Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen -koulutus

• Projektinhallinta ja dokumentointi – koulutus & työpaja

• Pilottien konseptointia - työpajat

• Markkinointi valmennus ja palvelun mallintaminen

Asiakaslähtöisten palvelupolkujen kuvaaminen TP1 & TP2 osalta
yhdessä verkostojen kanssa. 

Palvelupolkujen visualisointi graafikon kanssa alkaa 2022 alussa.

LAB Health Annual Review on julkaistu. 
Joululomalle mielenkiintoista luettavaa löytyy täältä: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/511683/LAB_2021_30_eng.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Fiilismittari hanketiimille
Prosessiarviointi osa 2 hanketiimille ja 

sidosryhmille

LAB tiimissä asiantuntijamuutoksia. 
Suvi-Maaria Tepora-Niemi liittyy joukkoon kun Tuulia Stellberg siirtyy väikkärinsä pariin. 

Toivotamme zemppiä uurastukseen, kiitämme Tuuliaa!

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/511683/LAB_2021_30_eng.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Kiitos kuluneesta vuodesta ja 

hyvää Joulun aikaa!

Yhteistyöterveisin Satu Laakoli, 

projektityöntekijä Kelasta

Kuva Pixabay



Joulukuussa alkaneet

tapaamiset jatkuvat. 

Seuraava tapaaminen

@Teams 

ti 14.1.22 klo 8:30-10:00. 

Liity tästä.
(Kuvassa ei linkkiä.)

21.12.202110 |

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1MzdhZDItNWRlMy00ZGJiLTgxODUtMGJlYzUyNzMwYjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d97530e-8f27-4137-a2a9-5cb4dcf26f2e%22%2c%22Oid%22%3a%221440ed32-9bc2-40e2-b019-5e0204693b19%22%7d


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

Anna-Maria Sipponen, työkykykoordinaattori

anna-maria.sipponen@phhyky.fi, 044 482 5165

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

a

Tuetun työllistymisen 

menetelmien kehittäminen

Pasi Savitie, työhönvalmentaja

pasi.savitie@phhyky.fi, 044 482 3391

Minna Schroderus, projektityöntekijä

minna.schroderus@phhyky.fi, 044 482 3387

Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hanke - Päijät-Sote (paijat-sote.fi)

Löydät meidät myös netistä:

https://paijat-sote.fi/yhtyma/toimialat/sosiaalialan-osaamiskeskus-verso/kehittamishankkeet/tuetusti-tyohon-ja-osallisuuteen-hanke/


Ihanaa Joulunaikaa ja Onnea Vuodelle 2022! 

Kuva TTO-hanke


