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Projektipäällikön syksyinen tervehdys hanketyön parista !
Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä –hankkeessa on startattu täydellä vauhdilla
viimeiseen puolivuotisjaksoon. Suurista hankkeen jatkoaikatoiveista huolimatta
Työkykyohjelman valtionavustusrahoitus rajattiin alkuperäisen päätöksen mukaan päättymään
vuoden 2022 loppuun.

Menossa on siis kiireinen syksy. Tavoitteisiin nähden toimenpiteet etenevät kuitenkin toivotusti
ja käytännön kehittämistyö jatkuu samalla kun tuloksia kerätään yhteen. Hankkeessa saa
todistaa huikeaa tekemisen meininkiä, innostuneisuutta ja pulppuavaa idearikkautta, vaikka
tiukka aikataulu vaatii myös rajaamista, priorisointia ja venymistä, jopa hetkittäisiä huokauksia.
Verkostojen yhteistyössä näkyy yhteinen ymmärrys sekä työkyvyn tuen että tuetun
työllistymisen palveluiden kehittämisen tärkeydestä. Myös huippua on ollut saada asiakkaat
mukaan omien palvelujensa kehittämiseen. Selkeisiin, helposti saavutettaviin ja tavoitteellisesti
eteneviin palveluihin yli hallintorajojen tarvitaan meidän jokaisen osallisuutta.
Jatketaan tästä, värikkäästi syksyyn, kehittämisen ja työn iloa jakaen!

- Outi

Työkyvyn tuki osana sote–keskusta,
TP 1 kuulumiset
• Koulutukset sote-henkilöstölle työ- ja toimintakyvyn tunnistamisesta ja
jatkotoimista ovat toteutuneet suunnitellusti. Kelan konsultaatiot ovat jälleen
käynnistyneet ja toteutuneet 3-4 kuukaudessa. Hankkeen osa-aikainen lääkäri
on tarjonnut konsultaatio aikoja yhteistyökumppaneille, myös konsultaatiot Sotekeskuksesta kuntoutustutkimusyksikköön käynnistyneet. Syyskuussa on tulossa
LAB-ammattikorkeakoulun järjestämä työkyvyn tuen työpaja, jossa
työkykykoordinaattori on mukana.

• Hankkeen työterveyshoitaja Niina Tanhuanpää siirtyi toisiin tehtäviin alkaen
1.8.2022. Edelleen työkykykoordinaattoreiden ja terveydenhoitajien yhteistyö ja
kehittäminen osatyökykyisten asiakkaiden kanssa sote-keskuksessa jatkuu.
• Työkykykoordinaattorin ja terveydenhoitajan toiminnan ja työnkuvan roolitusta on
tarkasteltu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämän monipalvelupolun
kanssa. Myös muita hankkeeseen liittyviä Sote-keskuksen työtekijöiden
roolituksia aletaan avaamaan.

• Hankkeen suunnitteluun on liittynyt yhteistyökumppaniksi
terveyssosiaaliohjaaja Marja Hietala. Kehittämisen keskiössä on
edelleen osatyökyvyn tunnistamisen kriteerit, monialaisen verkoston
kokoaminen ja asiakkaan vastuutyöntekijän nimeäminen.
• Työkykykoordinaattoreiden syyskuun teemana sote-keskuksessa on
tiimeihin jalkautuminen.
•

Työkykykoordinaattorin asiakkuudessa
on 18 työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn
ohjattua asiakasta. Lisäksi jonossa on
25 henkilöä. Asiakasosallisuutta
vahvistetaan kyselyiden kautta.
Asiakaskokemuksen asiantuntija Riitta
Nuutisen apuna tässä tehtävässä toimii
työkokeilija.

Kesäkuussa toteutettiin
yhteiskehittämisen työpajoja
Lahden Palvelutorilla sekä
Hollolan sote-keskuksessa

Tuettu työllistyminen
TP2 kuulumiset / alihankinta
Alihankintamallin kehittäminen on edennyt kesälomien
jälkeen varsinaiseen pilotointivaiheeseen. Neljä
vammaispalveluiden asiakasta saa kolmen kuukauden
mittaisen pilottijakson ajalta tekemästään työstä
Onnelanpolun palvelukeskuksessa työehtosopimuksen
mukaista palkkaa. Lisäksi Onnelanpolulla työskentelee
harjoittelumuotoisesti vammaispalveluiden päiväaikaisen
toiminnan asiakkaita, jotka opettelevat samalla työelämän
perustaitoja. Toiminnan sujuvuudesta vastaa
vammaispalveluiden ohjaaja. Syksyn aika on meille
kokemusten keräämisen ja mahdollisesti myös toiminnan
juurruttamisen aikaa. Palaute eri osapuolilta on ollut
voittopuolisesti kiittävää, joten hyvät edellytykset jatkoon
ovat olemassa. Toki paljon työtä on vielä edessä parhaan
mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tuettu työllistyminen TP2 kuulumiset /
palvelupolut
• Asiakasymmärryksen kartuttaminen jatkuu hankkeen kaikissa
toimenpiteissä syksyn aikana. Alihankinta-, työkykykoordinaattori- ja
työhönvalmennuspiloteissa on suunnitteilla koota asiakkaista
fokusryhmät, joissa fasilitoiduilla keskusteluilla kartutetaan
asiakasymmärrystä pilottien etenemisestä ja tuloksista. Piloteista
kerätään lisäksi asiakaskokemusta kyselyin ja lomakkein,
esim. webropol ja kykyviisari.
• Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelupolkujen työstäminen
asiakaslähtöisemmiksi ja asiakkaiden näkökulmasta mahdollisimman
selkeiksi jatkuu edelleen työpajoissa, fokusryhmissä ja kyselyillä
kerätyn asiakaskokemuksen perusteella. Polkujen mallintamisessa
tehdään yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun, Hollolan
kuntakokeilun, Kelan ja TulSoten kanssa.

Työpajapäivästä asiakkaiden näkökulmia ja ideoita kehittämiseen
Kesän aikana aloitettiin yhdessä Lahden työpajan henkilökunnan ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden
kanssa palveluiden yhteiskehittämisen suunnittelu. Hanke pääsi jalkautumaan asiakkaiden pariin ja 11.8.
järjestettiin Palvelutorilla hankkeen ja yhteiskehittämisen esittelytilaisuus sekä 1.9. työpaja kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaille.
Aiemmissa työpajoissa kehittämiskohteiksi olivat nousseet toimijaverkoston roolit ja yhteistyö ja tätä
aihetta pohdimme myös asiakkaan näkökulmasta. Todettiin asiakkaan palvelussa toimivien ammattilaisten
ja tahojen kuten Kelan, sosiaalipalveluiden ja kuntakokeilun roolien ja vastuiden selkeyttäminen myös
asiakasnäkökulmasta tarpeelliseksi.
Tämän kehittämiseen saatiin hyviä ideoita asiakkailta esimerkiksi viestinnän
ja tiedottamisen keinoin. Työpajassa käsiteltiin myös työllistymisen polkuja.
Lahden työpaja tarjoaa työhönvalmentajan palvelua. Useat asiakkaat
olivatkin jo polullaan saaneet työhönvalmentajalta apua tulevaisuuden
suunnitelmiin, opintoihin ja työhön hakeutumiseen. Valmennus ja ohjaus
työhön, opintoihin ja muille jatkopoluille koettiin tärkeäksi kuntouttavan
työtoiminnan osa-alueeksi.

Orimattilan työhönvalmennuspilotista saadaan myös tärkeää kokemusta
työhönvalmennuksen järjestämiseksi parhaiten asiakkaiden tarpeita
vastaavaksi.

Kiitokset Lahden työpajan henkilökunnalle sekä ihanille, aktiivisille
asiakkaille!
Kehittämispäiviä sekä asiakkaiden kuulemista ja osallistamista toivottiin lisää, mikä onkin
ehdoton lähtökohta palveluiden asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi!

Tuettu työllistyminen TP2 kuulumiset / laatukriteereihin perustuva
työhönvalmennus
Keväällä 2022 toteutettujen teemahaastattelujen ja neuvottelujen myötä TTO-hankkeessa
muotoutui uusi suunnitelma laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen edistämiseksi.
Suunnitelma sisältää kolme toimenpidettä:
1. Kuvataan (laatukriteereihin perustuvan) työhönvalmennuksen nykytila, haasteet ja
edistämistoimet
•

Kuvaus on valmistunut ja toimitettu rahoittajalle kesäkuun lopussa. Se perustuu TTOhankkeen kokemuksiin, toteutettuihin teemahaastatteluihin sekä neuvotteluihin
yhteistyötahojen kanssa

2. ”Ujutetaan” laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus kuntouttavan työtoiminnan
palvelun jatkoksi / sisään, TE-hallinnon hankkimana palveluna
•

Toteutetaan pilotti työhönvalmennuksen yhdistämisestä kuntouttavan työtoiminnan
palveluun

•

Pilotointi toteutetaan Orimattilassa 5.9.-30.11.2022

•

ELY-keskus on hankkinut työhönvalmennusta viidelle kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaalle (ValmennusLehto Oy)

•

Toteutusta mietitty yhdessä työntekijöiden kanssa (omatyöntekijät, omavalmentajat,
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat)

•

Osallistuminen vapaaehtoista asiakkaille

•

Malli kuvataan palvelukokonaisuutena, asiakaspolkuna ja palveluprosessina
(arvioidaan myös laatukriteereillä), huomioiden erityisesti asiakaskokemuksen
näkökulma

3. ”Ujutetaan” laatukriteereihin perustuvan työhönvalmennuksen kriteerejä niihin
kriteereihin, joilla ELY-keskus hankkii työhönvalmennusta tällä alueella
•

Työhönvalmennuksen palveluntuottajat tekevät laatukriteereihin perustuvan
itsearvioinnin

=> kokonaiskuva työhönvalmennuksen nykytilasta alueella (auditointikeskusteluista
luovuttiin aikataulusyistä)

Orimattilan toimintakeskuksella järjestettiin 23.8.2022 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille,
kuntakokeilun omavalmentajille, sosiaalitoimen omatyöntekijöille sekä kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajille infotilaisuus. Infotilaisuudessa ValmennusLehto Oy:n Suvi Lehto kertoi
käytännön valmennustyöstä ja sen sisällöstä.
Laatukriteereihin
perustuvan
työhönvalmennuksen
pilotti käynnistyi
Orimattilan työpajalla
5.9.2022!

Mitä kuuluu Padasjoelle nyt?
• Padasjoella testaillaan kehitettyä työkyvynarviointimallia, keräillään
tuloksia ja kysellään palautteita asiakkailta ja sidosryhmiltä
• Loppuraportin kirjoittaminen on aloitettu

• Elämää on myös hankkeen jälkeen ja sen suunnittelu on jo
täydessä käynnissä.
• Päällimmäisenä mielessä kysymykset:
Mitä opittiin ja saavutettiin?
Miten jatketaan tästä eteenpäin.
Unohtamatta pienen kunnan näkökulmaa.
Jaksaa! Jaksaa!!

LAB kuulumiset
Hankkeessa on siirrytty viimeiseen 3. kehittämissykliin, jossa valmistaudutaan joulukuussa päättyvän hankkeen
loppuraportointiin. Samaan aikaan, kun hankkeen tuotoksia viimeistellään, arvioidaan jo koko hankeprosessia, hankkeen
tuloksia ja koettujen vaikutuksia yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

•

Syyskuussa on tulossa sidosryhmille suunnattu Arviointiverstas, jossa ongitaan esiin tilaisuuteen osallistuvien
kokemuksia hankkeen kehittämistoimien vaikutuksista.
•

•

Arviointiverstas on kutsutilaisuus. Mutta toki otamme ilolla ja innolla vastaan myös teidän muiden uutiskirjeen lukijoiden
kommentteja ja kokemuksia TTO-hankkeen vaikutuksista. Ajatuksiasi voita laittaa tulemaan sähköpostilla suvimaaria.tepora-niemi@lab.fi

Päijät-Hämeen maakunnallisen mallin yhteiskehittäminen on vauhdissa. Maakunnan yhteinen kuvaus
auttaa asiakkaita ja eri toimijoita hahmottamaan palvelukokonaisuuden, sen osat ja eri toimijoiden roolit. Tietoa mallin
kehittämiseksi on kerätty hankkeen aikana ja elo-syyskuussa mallin visualisointi alkaa konkretisoitua ja vielä
syyskuussa kokoonnutaan mallin työstämiseen yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa.

LAB kuulumiset
•

Kahvia & Kehittämisideoita 12.-13.6.2022 @Palvelutori & Hollolan SoTe-keskus
•

Tilaisuudet olivat hankkeen tulosten kannalta merkitykselliset. Saimme kasaan arvokasta ja täsmällistä tietoa mm. palvelupolkujen ja maakunnallisen
mallin raamittamiseen siitä kuuluisasta ja kaivatusta asiakasnäkökulmasta.

•

Isoja oppeja ja oivalluksia oli:

•

•

Asiakkaat (käyttäjät & asiantuntijat eivät tiedä / tunne palveluita, niiden merkitystä ja toimintamalleja. Jatkuvaa ja kaikki kanavaista viestintää, tiedottamista ja markkinointia siis tarvitaan
runsaasti lisää.

•

Asiakkaat toivovat polulleen asiantuntijaa, joka koordinoi kokonaisuutta. Asioiden etenemistä, kulkee rinnalla ja on yhdistävä linkki ja tiedonvälittäjä eri asiantuntijaverkostojen välillä.

•

Roolit ja toimenkuvat eri asiantuntijoiden kesken menevät osittain päällekkäin, ristiin ja sekaisin. Toiset toimet taas koetaan jäävän paitsioon. Tarvitaan siis toimijoiden välistä yhteispeliä
ja –toimintaa, selkeitä rajauksia toimiin, mutta erityisesti yhteistä ymmärrystä ja tavoitetta arkisiin toimintoihin.

Tilaisuuksien anti vahvisti myös jo aiemmin saatua tietoa oikean asiakassegmentin määrittämisen tärkeydestä. Oikea aikaiset ja vaikuttavat palvelut
saadaan kun palvelut pystytään kohdentamaan relevantisti. Vanha slogan ”kaikille kaikkea on ei mitään kenellekään” osoittautui taas relevantiksi.
Asiakasymmärryksen vahvistaminen on tarpeellista ja tuloksellista. Toisaalta tämä edellyttää vahvaa asiakkaan ja palveluiden tuntemista, mutta
myös osaamista segmentoida asiakkuuksia.

•

Palvelupolkujen ja maakunnallisen mallin kiteytystyö jatkuu. Tavoitteena on saada nuo mallit erityisesti asiakkaille helposti ymmärrettävään
muotoon, niin että niitä voidaan käyttää asiakaskohtaamisissa yhteistä ymmärrystä, asiakkaan polun sujuvuutta varmistamaan ja tavoitteita
tukemaan.

•

Asiakaspalautteidenkeräämisen prosessi on yskinyt, mutta tällä toimintasyklillä tähänkin pureudutaan. Olemme ideoineet, suunnitelleet ja
tuottaneet erilaisia keinoja ja menetelmiä. Nyt on toiminnan aika. Vain asiakkailta kysymällä voimme saada asiakkaiden kokemuksia esiin. Ja
siitähän asiakaslähtöisessä kehittämisessä on kyse.

•

Merkityksellistä hankkeen tulosten kannalta on konseptoida pilotoidut palvelut ja kiteyttää niiden vaikutukset selkeästi. Tätä konseptointityötä
on tehty pitkäjänteisesti, sillä konseptoinnin koulutukset aloitettiiin jo syksyllä 2021. Nyt konseptointipohjat täyttyvät ja vaikuttavuuden arviointi
on vahvassa fokuksessa tässä viimeisessä toimintasyklissä.

Täsmätyötiistait
joka kuun 2.
tiistai klo 8.309.30.
Liity mukaan
Teamsiin tästä.

Lisätietoa ja ajankohtaisia kuulumisia
Tuetusti työhön ja osallisuuteen PäijätHämeessä -hankkeen tiimoilta:
https://paijat-sote.fi/yhtyma/toimialat/sosiaalialan-osaamiskeskusverso/kehittamishankkeet/tuetusti-tyohon-ja-osallisuuteen-hanke/

Seuraathan meitä myös sosiaalisessa mediassa
@TyohonJa (Hankkeen oma tili)
@Tyokykyohjelma

@moninaisuus_voimavarana
(Päijät-Hämeen Täsmätyökyky-hankkeiden yhteinen tili)

@Sosiaalialanosaamiskeskusverso
(Sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteinen tili)

Mukavaa, aurinkoista syksyä!
Seuraava uutiskirje ilmestyy joulukuussa 2022

