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Hei,

Kesä on tullut tänä vuonna vauhdilla! Osasyynä kohdallani on varmasti se, että olen aloittanut 

hankkeessa osa-aikaisena projektipäällikkönä, ja uutta asiaa ja omaksumista on ollut melkoisesti. 

Hankkeessa aloitukseni kanssa samanaikaisesti on tapahtunut myös muita henkilöstömuutoksia, 

mutta nyt etenemme jo taas täydellä teholla kohti tavoitteita. Tähän tiimiin on ollut mahtava hypätä, 

ympärillä on osaavia ihmisiä! 

Jatketaan yhdessä kehittämistä, tärkeiden asioiden äärellä!

Aurinkoista kesää,

Outi Sten

Projektipäällikkö



• Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tuki- koulutuskokonaisuus on käynnissä. Sote-henkilöstölle 

suunnatussa koulutuskokonaisuudessa aiheita ovat olleet työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen, työ-

ja toimintakyvyn arviointi sekä Kelan rooli. Lääkäreille suunnataan erillinen B-lausunto koulutus. 

Elokuussa aiheena on vielä moniammatillinen työkyvyn tuki.

• Myös TE-toimiston ja Kuntakokeilun henkilökuntaa on koulutettu työkyvyn tuen tarpeeseen liittyvissä 

asioissa. Koulutusta jatketaan syyskuussa.

• Työterveyshoitaja on jalkautunut Hollolan sote-keskukseen. Työttömien terveystarkastusten lisäksi 

tarkastellaan koko terveystarkastusprosessia. Tiivistä yhteistyötä ja –kehittämistä tehdään työttömien 

terveydenhoitaja Taina Pitkäsalon sekä työkykykoordinaattoreiden kanssa. 

• Työkykykoordinaattori- palvelupilotti on saanut uutta voimaa, kun kaksi työkykykoordinaattoria on 

aloittanut hankkeessa. Nyt pilotointia ja juurruttamista päästään jatkamaan uudella sykkeellä. 

Työkyvyn tuki osana sote –keskusta, 
TP 1 terveiset ja työkykykoordinaattorien esittelyt



Työkykykoordinaattorit Tanja Aronen ja Tarja 

Mustonen esittäytyvät:

• Tanja Aronen: Olen koulutukseltani 
terveydenhoitaja. Viimeaikaiset 
työpaikkani ovat olleet Phhyky:n 
psykiatrian poliklinikalla 
kuntoutussairaanhoitajana sekä

sosiaalipsykiatrisella säätiöllä erilaisissa 
ohjaajan tehtävissä.

• Aiemmat työtehtäväni ovat sisältäneet 
työllistymiseen liittyviä haasteita, sekä

kuntouttavaa työotetta, joten TKK 
tehtävissä on tuttuja tavoitteita, joita nyt 
on mahdollista tehdä uusin keinoin.



• Tarja Mustonen: Olen tule-sairauksiin, psykofyysiseen 
fysioterapiaan, sekä päihdetyöhön erikoistunut 
fysioterapeutti.

• Työkokemukseni ovat pääasiassa Reumasairaalasta, 
sosiaalipsykiatrisesta säätiöstä ja Phhyky:n aikuisten 
avokuntoutuksesta. Aiemmissa työtehtävissäni
lähtökohtana on ollut psykosomaattisen 
kokonaisuuden huomioiminen sekä jäljellä olevan 
toimintakyvyn ja voimavarojen vahvistaminen. 

• Meillä molemmilla työkykykoordinaattoreilla on vahva 
verkostotyöosaaminen.



• Aloitin huhtikuussa hankkeessa projektityöntekijänä. 
Koulutukseltani olen sosionomi YAMK. Aiemmin olen 
työskennellyt työikäisten palveluissa sosiaaliohjaajana. Työni
ohessa opiskelen LAB ammattikorkeakoulun monialainen 
osaaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä -
erikoistumiskoulutuksessa. 

• Olen iloinen päästyäni mukaan  kehittämistyöhön ja 
yhdistämään työkokemukseni ja koulutukseni tuomaa
osaamistani uuden luomiseen! 

• Vapaa-aikani käytän elämän mukavista asioista nauttimiseen. 
Lenkkeilyn lisäksi nautin kotikaupunkini Lahden 
kulttuuritarjonnasta, hyvästä ruoasta ja matkustelusta, joka 
onkin suuri intohimoni. 

Ajankohtaiset kuulumiset – Tuettu työllistyminen TP 2
Esittelyssä Satu Holander



• Aloitin hankkeessa huhtikuussa asiakaskokemuksen 

asiantuntijana. Olen valmistunut vuoden 2021 lopussa 

muotoilijan jatko-opinnoista LAB-ammattikorkeakoulusta. 

Kartoitin opinnäytetyössäni palvelumuotoilun ja 

yhteiskehittämisen keinoin asiakkaiden palvelukokemusta ja 

palvelujen kehittämisen tarpeita Phhyky:n kuntouttavan 

työtoiminnan työpajoilla. Kokemusasiantuntijuutta minulla on 

kuntouttavasta työtoiminnasta omalta jaksoltani Lahden Työpaja 

Ovessa. 

• On hienoa päästä käyttämään kokemustani ja osaamistani 

tuetun työllistymisen ja työkyvyn tuen palveluiden kehittämiseen 

ja jatkamaan yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa! 

Hanketyöskentelyn lisäksi kesältäni odotan paljon jätskiä, kivoja 

kesäretkiä ja satoa laatikkoviljelmistäni.

Esittelyssä Riitta Nuutinen

16.6.20227 |



• 19.5.2022 järjestimme Wanhalla Walimolla tilaisuuden, johon osallistui 
kiitettävästi eri alojen asiantuntijoita pohtimaan kanssamme tuetun työllistymisen 
asioita. Tilaisuudessa kuultiin asiakaskokemuksen asiantuntija Riitta Nuutisen 
puheenvuoro asiakaskokemuksen merkityksestä kuntouttavassa työtoiminnassa. 
Työhönvalmentaja Pasi Savitie kertoi vammaispalvelujen tuetun työllistymisen 
palvelupolun kehittämiskohteista ja mahdollisuuksista. 

• Tilaisuuden osallistujat pääsivät mukaan kehittämistyöhön työpajoissa, joissa 
käsiteltiin vammaispalvelujen työhönvalmennuksen palvelupolkua sekä 
kuntouttavan työtoiminnan palvelupolkua. Keskityimme työpajoissa erityisesti 
palvelupolkujen kriittisiin kohtiin, jotka olivat nousseet esille aiemmin 
palvelupolkuja työstettäessä. Näitä kriittisiä kohtia ovat vammaispalvelujen 
työhönvalmennuksen osalta palveluun ohjautuminen ja kiinnittyminen. 
Kuntouttavan työtoiminnan osalta haasteita on ollut kuntouttavan työtoiminnan 
päättymisen yhteydessä jatkotoimenpiteisiin kiinnittymisessä. 

• Haastoimme työpajan osallistujia myös pohtimaan kuinka omassa 
työtehtävässään voisivat vahvistaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 
tukeakseen asiakkaan pysymistä palvelupolullaan. 

Palasista poluiksi – tuetun työllistymisen polut ja palvelut iltapäivä 

19.5.2022

Työpajatyöskentelyä 

Muottihuoneella



• Työpajoissa käytiin rakentavaa ja mielenkiintoista keskustelua aiheen 
tiimoilta. Saimme paljon materiaalia, jonka pohjalta palvelupolkujen 
selkiyttämistyötä jatkettiin. Hankkeen tavoitteenahan on kehittää 
maakunnallinen tuetun työllistymisen malli, josta löytyy tarvittava 
asiantuntijuus eri kohderyhmien työllistymisen tuessa. Palvelupolkujen 
mallinnoksia käytetään oleellisena osana tämän maakunnallisen tuetun 
työllistymisen mallin luomisessa.

• Palasista poluiksi –iltapäivä sai osallistujilta positiivista palautetta paitsi 
tärkeän aiheen äärelle pysähtymisestä myös järjestämisestä 
lähitapaamisena. Oli ilo tavata tuttuja kasvokkain sekä verkostoitua myös 
uusien ihmisten kanssa. Puheensorinaa oli mukava kuunnella myös 
järjestäjien taholta ☺

• Asiakaskokemuksen asiantuntija Riitta Nuutisen muotoilija (YAMK) –
opinnäytetyö ”Kuntouttavan työtoiminnan asiakaskokemus ja palveluiden 
kehittämisen tarpeet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työpajoilla” 
herätti kuulijoissa paljon kiinnostusta. Opinnäytetyöhön pääset tutustumaan 
tästä linkistä: 

• https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/512223/Nuutinen.Riitta.pdf?s
equence=2&isAllowed=y

• Kuluvan kesän aikana on suunnitelmissa jalkautuminen asiakkaiden pariin ja 
asiakasnäkemyksen kerääminen palvelupolkukuvauksiin liittyen.

Työpajatyöskentelyä 

Muottihuoneella

Suuret kiitokset kaikille 

työpajaan osallistuneille 

aktiivisesta 

työskentelystä! 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/512223/Nuutinen.Riitta.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Kuvia Palasista poluiksi -iltapäivästä



• Tuetun työllistymisen toimenpidekokonaisuuden yhtenä tavoitteena on 
mallintaa vammaispalveluiden avotyötä alihankintatyöksi. Työkykyohjelman 
hankkeet ovat saaneet varsin vapaat kädet oman alueellisen mallin 
kehittämiseksi. 

• Meillä Päijät-Hämeessä alihankintamallia pilotoidaan ikäkunnon palveluiden 
tehostetun palveluasumisen yksikössä, Onnelanpolun palvelukeskuksessa. 
Koronapandemian aiheuttamien viivästysten jälkeen olemme päässeet 
pääsiäisen jälkeen käytännön toimintaan. Kymmenen vammaispalveluiden 
asiakasta suorittaa palvelukeskuksessa avustavia keittiö- ja pyykkihuollon 
tehtäviä vammaispalveluiden ohjaajan johdolla. Kesäkuun aikana olemme 
selvitelleet esim. erilaisia palkkaamiseen liittyviä kysymyksiä ja varsinainen 
alihankintamallin pilotointi palkkauksineen alkaa heinäkuun lomailun jälkeen 
elokuussa.

Alihankintamalli etenee Onnelanpolun palvelukeskuksessa



• Hankkeen alkuperäinen suunnitelma oli laajentaa laatukriteereihin perustuva työhönvalmennusmalli 
vammaispalveluista pitkäaikaistyöttömien kohderyhmään. Suunnitelma ei kuitenkaan edennyt, 
koska työhönvalmennus nähdään alueella vahvasti TE-hallinnon tehtäväksi.

• Laadittiin laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen edistämisestä alueella uusi 
suunnitelma, jonka rahoittaja hyväksyi. Suunnitelma sisältää kolme toimenpidettä:

1. Kuvataan nykytila, haasteet ja edistämistoimet (haastattelut tehty, kuvaus valmistuu 
kesäkuussa)

2. ”Ujutetaan” laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus kuntouttavan työtoiminnan palvelun 
jatkoksi / sisään, Te-hallinnon tuottamana palveluna. Toteutetaan tästä pienimuotoinen pilotti 
syksyllä yhdessä Te-hallinnon kanssa.

3. ”Ujutetaan” laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen kriteerejä niihin kriteereihin, 
joilla Ely hankkii työhönvalmennusta tällä alueella.

• Nykytilan kuvaus ja edistämissuunnitelma perustuu työikäisten palvelujen ja vammaispalvelujen 
yksiköiden esimiesten haastatteluihin sekä  keskusteluihin yhteistyötahojen kanssa.

Laatukriteereihin perustuva 

työhönvalmennus



Mitä kuuluu Padasjoelle nyt?

• Jatkokehittelyä, pilotointia ja muutakin askartelua työkyvyn 
arvioinnin äärellä, yhteistyössä kunnan liikuntakoordinaattorin ja 
yrittäjien kanssa.

• Pienelle kunnalle sopivan toimintamallin kehittämisen tiimoilta 
verkostoiduttu vähän myös Pirkanmaan puolelle ja jaettu 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä puolin ja toisin. Kiitos Kuhmoinen!

• Maahanmuuttajien työllisyydenhoito on kaapannut osan työajasta ja 
mikä ettei, asiahan on mitä tärkein ja ajankohtaisin.

• Tulossa on TEn ja sosiaalitoimen asiantuntijoiden vierailua 
Padaspalettiin ja kunnan oman organisaation kouluttamista 
työllisyydenhoidon työkaluihin, loppuraportointikin siellä jo 
häämöttää.
Ja hei! Tietenkin tulossa on myös KESÄLOMA! Nautitaan siitä ☺



• Kevään aikana aikaan saatua: 

• Arviointitutkimus ja toimenpidesuositukset kehittämistyölle

• LAB Health Annual Review julkaisun artikkeli

• Palvelupolkujen työstäminen niin sisällöllisesti kuin 
visualisoinninkin näkökulmasta

• Prosessivaiheiden uudelleen kiteyttäminen ja 
muuttuneessa hanketilanteessa tukeminen

• Asiakaspalautteen keräämisen muotoilu

• Kesäkuun Kahvia & Kehittämisideoita tilaisuudet 13.-14.6. 
olivat merkittävä väylä jalkautua kehittämistyössä 
asiakkaiden pariin. Tavoitteena oli kerätä kattavasti 
kokemuksia, näkemyksiä, toiveita ja kehittämisideoita 
Työkykykoordinaattori pilotista ja Terveydenhoitaja 
palvelusta. Tilaisuudet järjestettiin messupiste tyylisesti. 
Asiakkaat ja sidosryhmien edustajat kutsuttiin kehitystyöhön 
Palvelutorille. Asiakkaat ja asiantuntijat kutsuttiin mukaan 
kehitystyöhön sote-keskukselle Hollolaan. Tämä oli hieno 
yhteistyön ilmentymä. Kiitos kaikille osallistujille!  

Uutiskirje maalis-kesäkuu 2022

LAB terkut 

arvionti & 

palvelumuotoilu

Yhdessä enemmän ja parempaa

by LAB:in tiimi

Tarja Tolonen, Juha Roslakka, 

Suvi-Maaria Tepora-Niemi, 

Marjut Suokas



• Kattava, jatkuva ja rakenteellisesti selkeä tiedon dokumentointi 
on keskeistä tiedon siirtymisessä.

• Kevät on ollut isojen muutosten aikaa. Resilienssiä on vaadittu 
kaikilta. Muutosten pauhatessa on ydintehtävään keskittyminen, 
jatkuvan, avoimen vuorovaikutuksen merkityksellisyys 
korostunut. Luottamus ja arvostus toisen ammattitaitoon 
kehittämistyössä keskeistä ja edistää onnistumisen edellytyksiä. 
Näiden kehitystyössä havaittujen oppien ja oivallusten siirtäminen 
sekä jalkauttaminen kehitettäviin palveluihin on tarpeellista.

• Asiakkaiden aito kuuleminen kehittämistyössä on erityisen 
merkityksellistä, varsinkin kun tavoitteenamme on kehittää 
asiakaslähtöisiä, sujuvia, ymmärrettäviä ja tavoitteellisia palveluita.

• Palvelumuotoilusta tuttu ennen – aikana – jälkeen ajattelu tukee 
jatkuvaa arviointia, raportointia ja dokumentointia. Se mitä on 
suunnittelu tehtävän, arvioidaan seuraavalla iterointikierroksella. 
Ennakoiva yhteisten työstämisajankohtien kalenterointi sujuvoittaa 
työn dynaamista etenemistä ja ajanhallintaa. Aikana vaiheessa 
tehtyjen ydintehtävien reflektointi ohjaa työn tavoitteellisuutta ja 
tuloksellisuutta. Jälkeen vaiheessa on keskeistä taas arvioida 
vaikuttavuutta, onnistumisia ja ottaa opiksi tunnistettujen haasteiden 
kehittämistyö. 

• Työelämä vaatii ja edellyttää tekijöiltä substanssiosaamisen 
lisäksi geneeristä osaamista ja työyhteisötaitoja. 
Asiakaslähtöisiä palveluita kehitettäessä tulee tarjota sisältöä näihin 
kaikkiin kolmeen kärkeen.  

Uutiskirje maalis-kesäkuu 2022

Opit ja oivallukset



• Palvelupolkujen ja maakunnallisen palvelumallin 
kiteytys ja visualisointi. 

• Palvelukonseptien laatimisessa ja kiteytyksessä 
tukeminen ja osaamisen jakaminen

• Tiedon dokumentointi, analysointi ja reflektio 
loppuraporttia varten

• Hankkeen arviointi- ja kehittämispaja ke 28.9. klo 9-
11 tilaisuus mahdollisesti hybridi toteutuksena, 
tarkempaa tietoa tapahtumasta elo-syyskuun 
vaihteessa

• Hankkeen koettujen vaikutusten arviointi ja yhteinen 
tiedon jakaminen käytänteiden jalkauttamisen 
tukena

• Verkostossa tulossa mielenkiintoisia tilaisuuksia. 
Klikkaa linkkejä ja lue lisää

• Askelmat hankkeen tilaisuuksia

• Työelämädiili

• Lahden alueen työllisyysverkosto 

• THL:n tilaisuuksia

Uutiskirje maalis-kesäkuu 2022

Syksyllä 2022 

tulossa

https://lab.fi/fi/projekti/askelmat
https://www.hyria.fi/tyoelamadiili
https://dila.fi/lahden-alueen-tyollisyysverkosto/
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLTYOK/Tulevat+tapahtumat


• Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hankkeen arviointi- ja 
kehittämispaja ke 28.9.2022 klo 9-11 (paikka ilm. myöh.) 

• Arviointi- ja kehittämispajassa pääset itse vaikuttamaan siihen, kuinka 
työkyvyn tuen palveluita kehitetään Päijät-Hämeessä. 

• Järjestäjinä Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Padasjoen kunta ja LAB-
ammattikorkeakoulu. 

• Kirjaa tapahtumapäivä jo kalenteriisi, kutsun ja ilmoittautumislinkin saat elo-
syyskuun vaihteessa. 

Tulossa…



Kela sote-keskuksissa projekti järjestää webinaarin

Osatyökykyisyys – Työelämän loppu? 30.8.2022 klo 12-15.

Webinaarin ensimmäisellä tunnilla Katja Komulainen (Kuopion aikuissosiaalityö) kertoo
laadukkaista eläkeselvityksistä, Hanna-Leena Hakulinen (SiunSote) työttömien
terveystarkastusten mahdollisuuksista ja Ilkka Rantanen (Pirkanmaan TE-palvelut) Te-
palveluiden mahdollisuuksista. Päivi Rissanen (Mielenterveyden keskusliitto) kertoo
kokemuksistaan palveluiden käyttäjänä.

Webinaari huipentuu paneelikeskusteluun n. klo 13.10. Edeltävien esiintyjien lisäksi
keskustelussa on mukana Henni Hyytiä-Ilmonen (työterveyshuollon erikoislääkäri ja työkyvyn
asiantuntija Pihlajalinnasta), Marjo Parkkila-Harju (asiantuntijalääkäri Kelasta) sekä Hanna-
Mari Raittinen (kuntoutusasiantuntija ja projektityöntekijä Kelasta). Paneelikeskustelun juontaa
Pilvi Vanne Kelasta.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Osallistumislinkki tulee kela.fi/tapahtumat –
sivulle myöhemmin.

Tervetuloa!

Kela tarjoaa koulutusta

https://www.kela.fi/tapahtumat-osatyokykyisyys-tyoelaman-loppu-


• Kuntoutuksen verkkokoulu on avattu sote –kumppaneille

• Kela sairaalassa -projekti on hiljattain julkaissut Kelan kuntoutuksen 
verkkokoulun. Sen sisältö ja rakenne on suunniteltu yhdessä 
terveydenhuollon ammattilaisten ja Kelan eri asiantuntijoiden kanssa 
helpottamaan sote-ammattilaisten työtä. Verkkokoulu sopii erinomaisesti 
myös oppimateriaaliksi alan oppilaitoksiin.

• Kelan verkkokouluun pääset osoitteesta https://extraverkkokoulu.kela.fi

• Verkkokoulu toimii Moodle-alustalla ja voit käyttää sitä Windows- ja Mac-
ympäristössä kaikilla yleisimmillä selaimilla (esim. Edge, Chrome, Firefox ja 
Safari).

• Verkkokouluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tee itsellesi 
tunnus ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla valitsemalla painike Aloita 
nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!

Kela tarjoaa koulutusta

https://extraverkkokoulu.kela.fi/moodle/login/index.php




Seuraathan meitä myös sosiaalisessa mediassa

@TyohonJa (Hankkeen oma tili)

@Tyokykyohjelma

@moninaisuus_voimavarana

(Päijät-Hämeen Täsmätyökyky-hankkeiden yhteinen tili)

@Sosiaalialanosaamiskeskusverso

(Sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteinen tili)



Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!
Seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuussa 2022 


