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Projektipäällikön tervehdys

Näin sitä juostaan viimeistä suoraa Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä -hankematkalla. Viimeisiä 

tuotoksia työstäessä, toimenpiteitä ja mennyttä yhteen vetäessä, on katsottu myös hanketta arvioivasti niin taakse kuin 

eteenpäinkin. TTO-hankkeen matka on ollut vaihteleva ja värikäs. Vaihtelevuus on tuonut haasteita, mutta myös 

rikkautta. On etsitty erilaisia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja, vaihdettu kapulaa, ihmetelty, mutta menty 

päättäväisesti eteenpäin.

Kun palataan hankkeen alkuaikaan, liikkeelle lähdettiin tärkein tavoittein. Nyt voimme tästä viimeisestä uutiskirjeestä 

lukea hankkeen viimeisiä tapahtumia ja tyytyväisinä todeta paljon myös tavoitteiden eteen tapahtuneen. Yhteistyötä on 

tehty tiiviisti verkostoissa. Jokainen osallisena ollut on jättänyt arvokkaan jälkensä yhteiseen kehittämiseen.

Oma reilu puolivuotinen hankepäällikkönä on mennyt todella vauhdikkaasti 

ja hienoa on ollut olla matkassa mukana. Vielä viimeinen rutistus tähän 

joulukuuhun tämän hankkeen puitteissa, rutistus siihen pilkkuun asti, mistä 

vilpitön toive toisten on hyvä jatkaa.

Ihanaa joulun odotusta,

kiitos yhteistyöstä!

Outi



TP 1 Työkyvyn tuki osana sote-keskusta 

terveiset:

Työkykykoordinaattorin, työttömien 

terveydenhoitajan ja terveydenhuollon 

sosiaaliohjaajan työnkuvaukset (yhteneväisyydet ja 

erot), resurssit ja osaamisalueet on kuvattu 

yhteistyössä em. ammattilaisten kanssa. Mukana 

kehittämisessä ollut myös työkokeilija. Yhteistyö 

ollut tiivistä sekä suunnittelun, kehittämisen että 

asiakastyön kanssa.



• Konsultaatiokäytänteiden jatkumisesta Sote-keskuksen ja 

kuntoutustutkimusyksikön välillä ensi vuoden ajalle on sovittu. Sote-

keskuksissa on muutama työkykyyn perehtyvä lääkäri, joita myös 

muilla ammattilaisilla on mahdollisuus konsultoida.

• Työkykykoordinaattori-pilotissa on ollut reilut 50 asiakasta 

helmikuusta 2022 lähtien. Suurimmalla osalla asiakkaista työkyvyn 

selvittely ja asioiden eteenpäin vieminen on vaatinut useampia 

tapaamisia/verkostoja. Muutamien asiakkaiden asiat selvinneet yhden 

kerran konsultaatiolla.

• Työkykykoordinaattori-pilotissa asiakastyö jatkuu joulukuun ajan.



• Verkostotyön kehittäminen ja verkostoihin jalkautuminen on ollut 
tärkeänä osana asiakastyötä. Verkostotyön mallintaminen on kehitteillä.

• Viimeinen suunniteltu työkyvyn tuen koulutusosuus on toteutunut. 
Työkykykoordinaattori on ollut mukana LAB:in koulutuksessa. 

• Sote-keskuksissa on tiimin vetäjien kanssa kehitetty työkyvyn tuen tarpeen 
asiakkaan polkua ja työkyvyn tuen tarpeen huomioimisen keinoja sekä 

malleja käytännön työtä helpottamaan.

• Työkykykoordinaattori-pilotista kerättiin asiakaskokemusta
haastattelemalla puhelimitse viisi palvelun käyttäjää.  Kokemukset 

palvelusta olivat pääasiassa positiivisia. Haastateltavat kertoivat 
saaneensa uutta tietoa ja tukea työkykynsä kartoittamiseen. Koettiin, että 

palvelusta sai apua asioiden eteenpäin viemiseksi. Käynneillä asiakkaita 
kuunneltiin, ymmärrettiin ja he saivat mahdollisuuden ilmaista omia 

ajatuksiaan ja mielipiteitään. 



Joulukuun teemana:

➢ Sote-keskuksissa työkykykoordinaattorille tulevien 
asiakkaiden lähetekäytännön tarkentaminen sujuvuuden 

helpottamiseksi

➢ asiakastyön loppuunsaattaminen 

➢ verkostotyön mallintaminen

➢ raportoinnit



• Alihankintamallimme pilotointi päättyi lokakuun lopulla.

• Vammaispalvelun asiakkaista koostuvan ryhmän toimintaa 

Onnelanpolun palvelukeskuksessa pidettiin pääosin 

onnistuneena ja sitä jatkettiin joustavasti edelleen loppuvuoden 

ajaksi.

• Parhaillaan on menossa neuvottelut vuoden 2023 yhteistyöstä 

myönteisessä hengessä. 

• Näyttää siis hyvin mahdolliselta, että hankkeessamme pilotoitu 

työllistämisen malli jää elämään arkeen jatkossakin.

TP2 Tuettu työllistyminen terveiset: 

Alihankintamalli



• Sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palvelupolkujen rakennetta, sisältöä ja 
visuaalista ilmettä on työstetty työpajatoiminnan, asiakaskokemuksen 

keräämisen ja asiantuntijoiden haastattelun keinoin. Tukena 
kehittämistyössä ovat toimineet LAB:in palvelumuotoilija ja graafikko

• Visualisoidut palvelupolut on liitetty Innokylään:

• https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-
10/Kuntouttavan%20ty%C3%B6toiminnan%20asiakkaan%20palvelupolku_
1.pdf

• https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-
12/Ty%C3%B6h%C3%B6nvalmennuksen%20asiakkaan%20palvelupolku_
Valtteri.pdf

• Joulukuussa kerätään ammattilaisten kokemuksia visuaalisten 
palvelupolkukuvausten käyttämisestä asiakastyön tukena

TP 2 Sosiaalihuollon tuetun työllistymisen palvelupolkujen selkiyttäminen

https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-10/Kuntouttavan%20ty%C3%B6toiminnan%20asiakkaan%20palvelupolku_1.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-12/Ty%C3%B6h%C3%B6nvalmennuksen%20asiakkaan%20palvelupolku_Valtteri.pdf


• Laatukriteereihin perustuva tuetun työhönvalmennuksen pilottijakso on ollut 
käynnissä Orimattilan työpajalla 5.11. – 30.11.2022 välisellä ajalla. 

• Pilotin aikana yhteiskehittäminen sidosryhmien välillä on ollut hedelmällistä ja 
olemme selvitelleet monia käytännön haasteita. Te-hallinto ja ELY-keskus ovat 

olleet tukena kehittämisen matkalla. 

• Pilotissa mukana olleilta asiakkailta on saatu positiivista palautetta

• Sidosryhmien kokemukset pilotista on kerätty ja analysoitu ja niitä käytetään 
toimintamallin luomisessa

• Joulukuun aikana palvelukokonaisuudesta laaditaan toimintamalli, joka 
mahdollistaa toimintamallin käyttöönoton jatkossa kaikissa kuntouttavan 

työtoiminnan yksiköissä

• Loppuvuoden aikana täydennämme myös loppuraporttia

TP 2 Laatukriteereihin perustuva tuettu työhönvalmennus



Asiakaslähtöisyys on ollut punaisena lankana hankkeen kehittämistyössä. Asiakkaat ja 
ammattilaiset ovat olleet mukana kehittämisessä palvelupiloteissa, yhteiskehittämisen 
työpajoissa ja verkostotyöskentelyssä. Asiakasraateja ja kokemusasiantuntijuutta on 
hyödynnetty asiakasymmärryksen kartuttamisessa.

• Palveluiden nykytilaa on kartoitettu, luotu yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden 
kesken palveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen tarpeista ja tulevaisuuden palveluita 
kehitetty asiakaslähtöisyys keskiössä.

• Työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluissa on tarkennettu toimijoiden rooleja ja 
palveluiden nivelkohtien sujuvuutta, sekä yhteen sovitettu verkostotyössä palveluita 
asiakkaan parhaaksi.

• Tavoitteena on ollut asiakkaalle yksilölliset, räätälöidyt sekä parhaiten 
tarpeisiin vastaavat palvelukokonaisuudet, joissa asiakkaan tukena toimii 
moniammatillinen tiimi ja vastuuhenkilö koko asiakkaan palvelupolun ajan.

• Uusia palveluita on pilotoitu käytännössä ja näin todennettu palveluiden tarvetta ja 
vaikuttavuutta, luotu uudenlaisia toimintamalleja ja saatu arvokasta tietoa 
jatkokehittämiseen.

Asiakasosallisuus ja yhteiskehittäminen hankkeessa ja kehitetyissä 

palveluissa



Padasjoen kuulumiset joulukuussa 2022

• Loppuraportti on kirjoitettu ja luovutettu omasta puolestamme.

Siirtymistä hankkeen jälkeiseen elämään aloitellaan.

• Hankkeen aikana tuotettujen mallien markkinointia ja 

jatkokehittelyä jo mietitään.

• Valmistautuminen sote-alueisiin ja TE uudistukseen on jo 

meneillään ja tästähän se vauhti vaan kiihtyy, mutta ensin 

valmistaudutaan Jouluun ja vähän relataan, eli

Hyvää Joulua ja Onnea toimiinne vuonna 2023!



Työkyvyn tuen osaamisen vahvistaminen 

jatkuu sote-alan AMK-koulutuksessa LABissa 

Kevät 2021

•Työkykyohjelman 
Työkyvyn tuki 2 
op-koulutus 
hanketyöntekijöille

Yhteissuunnittelu

1. pilotti: syksy 
2021

•Työkyky 1 op 

Sosionomi-
opiskelijat  40

2. pilotti: kevät 
2022

•Työkyvyn tuen 
tunnistaminen ja 
moniammatillinen 
yhteistyö  1 op

Sosionomi-
opiskelijat 19     
Terveydenhoitaja-
opiskelijat 35

3. pilotti: syksy 
2022

•Työkyvyn tuen 
tunnistaminen ja 
moniammatillinen 
yhteistyö 1 op

Sosionomi-
opiskelijat 33 
Terveydenhoitaja-
opiskelijat 7

Hankkeen jälkeen

•Toteutus jatkuu  
Työikäisten 
sosiaaliohjaus- ja 
Työikäisen 
terveydenhoitajan 
työ -opintojaksoilla

Työkyvyn tuen tunnistaminen ja moniammatillinen yhteistyö -kokonaisuus on integroitu osaksi 

sosionomikoulutuksen Työikäisten sosiaaliohjaus -opintojaksoa ja terveydenhoitajakoulutuksen 

Työikäisen terveydenhoitajan työ -opintojaksoa. 

Tuotoksena syntyi oppimistehtäviä, asiakastapauskuvauksia ja työpajatyöskentelyohjeet. 

Tässä monialaisessa toteutuksessa hyödynnetään Työkykyohjelmassa tuotettua avointa 

Työkyvyn tuki -koulutusmateriaalia https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyokyvyn-tuki .

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyokyvyn-tuki


Asiakastyössä: 
o Ilmentämään asiakkaalle 

palveluprosessin vaiheita ja 
kokonaisuutta sekä tavoitteiden 
asettamista

o Konkreettisena ja ohjauksellisena 
työkaluna yhdessä asiakkaan kanssa 

Asiantuntijatyössä: 
o Moniammatillisessa työskentelyssä 

asiakkuuksien koordinoinnin ja tiedon 
siirron työkaluna, jotta vältytään 
päällekkäiseltä työltä ja jotta saadaan 
kuvattua eri toimijoiden rooleja. 

o Asiakaslähtöisenä perehdytyksen 
työvälineenä

o Palvelun laadun kehittämisen ja 
yhtenäistämisen työkaluna

o Asiakastyön kehittämisessä

Esimerkkiasiakkaiden palvelupolut (2 kpl) 
Innokylässä 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tyokyvyn-
tuen-palvelukokonaisuustto-paijat-
hame/kehittamisen-polku

Asiakaslähtöiset palvelupolut käyttöön

Työkyvyn tuen asiakkaan palvelupolku 

Työkyvyn tuen asiakkaan palvelupolku 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tyokyvyn-tuen-palvelukokonaisuustto-paijat-hame/kehittamisen-polku


Asiakastyössä: 
o Ilmentämään asiakkaalle 

palveluprosessin vaiheita ja 
kokonaisuutta sekä tavoitteiden 
asettamista

o Konkreettisena ja ohjauksellisena 
työkaluna yhdessä asiakkaan kanssa 

Asiantuntijatyössä: 
o Moniammatillisessa työskentelyssä 

asiakkuuksien koordinoinnin ja tiedon 
siirron työkaluna, jotta vältytään 
päällekkäiseltä työltä ja jotta saadaan 
kuvattua eri toimijoiden rooleja. 

o Asiakaslähtöisenä perehdytyksen 
työvälineenä

o Palvelun laadun kehittämisen ja 
yhtenäistämisen työkaluna

o Asiakastyön kehittämisessä

Esimerkkiasiakkaiden palvelupolut (2 kpl) 
Innokylässä 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sosiaalihuo
llon-tyollistymista-tukeva-palvelupolku-tto-
paijat-hame/kehittamisen-polku

Asiakaslähtöiset palvelupolut käyttöön

Tuetun työllistymisen asiakkaan palvelupolku työhönvalmennuksen näkökulma

Tuetun työllistymisen asiakkaan palvelupolku kuntouttavan työtoiminnan näkökulma

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sosiaalihuollon-tyollistymista-tukeva-palvelupolku-tto-paijat-hame/kehittamisen-polku


1. Luottamus: Työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen eteen 
tehtävän työn arvon nostaminen.

2. Vuorovaikutus: Säännöllinen moniammatillinen 
keskustelufoorumi.

3. Viestintä: Tiedon ja koulutuksen esiin tuominen.

4. Työaika: Perustason työntekijöille työaikaa TP1 ja TP2 alan 
koulutuksiin.

5. Koordinointi: Koordinoiva työntekijä kullekin asiakkaalle.

6. Yhteistyö: Sote yhteistyön kehittäminen lainsäädäntö 
huomioiden.

7. Vuoropuhelu: TP1 ja TP2 välisen vuoropuhelun lisääminen.

Arviointiverstaan jälkeiset suositukset

Arviointiverstas 28.9.2022 Lahti 

Järjestäjä: LAB-ammattikorkeakoulu

Tavoite: Koota hankkeen sidosryhmiltä 

kokemustietoa hankkeen vaikutuksista. 

• Arviointikriteerinä monialaisen 

yhteistyöverkoston kokema hyöty ja 

lisäarvo. 

Koetut vaikutukset 

• Mitä vaikutuksia hankkeella on ollut 

Sinun arjessasi ja työssäsi? 

Juurruttaminen 

• Miten hankkeessa tehdyn 

kehittämistyön jatkuvuus turvataan 

Päijät-Hämeessä? 



Yhteiskehittämisessä on voimaa!

Kiitos yhteistyöstä kaikille! 

LABin arviointitiimi 

Maiju, Tuulia, Suvi, Juha & Tarja



Kela sote-kumppanuutta kehittämässä –

webinaari 15.12.2022 klo 9-12
• Kela oli mukana kumppanina 

työkykyhankkeissa kehittämässä 
työkyvyn tuen palveluita ja 
yhteistyötä sote-keskuksiin

• Tervetuloa kuulemaan 
kehittämistyön tuloksia eri 
näkökulmista maksuttomaan 
webinaariin Katso ohjelma ja 
ilmoittaudu

https://www.lyyti.fi/reg/Kela_sotekumppanuutta_kehittamassa_7766?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=Terveysinfo


Tuetusti työhön ja osallisuuteen
Päijät-Hämeessä –hankkeen 
loppuseminaaria vietettiin 

28.11.2022 Wanhalla Walimolla

Tulosaluejohtaja Leila Kankainen 

lausui tilaisuuden avaussanat



Työterveys-

huollon 

erikoislääkäri

Henni Hyytiä-

Ilmonen 

Työkyvyn tuen 

kultahippusia 

sotekeskuksessa



Työkanava Oy

Toimitusjohtaja Sari 

Nikkola kertoi 

Työkanava Oy:n 

ajankohtaisista 

kuulumisista



Tiina Turkia

THL:n Etelä-
Suomen 

aluekoordinaattori 
Tiina Turkia kertoi 

Työkykyohjelmasta 
sekä nosti esiin 

näkymiä tulevasta



Riitta Nuutinen

Tuetusti työhön ja 

osallisuuteen Päijät-

Hämeessä –

hankkeen 

asiakaskokemuksen 

asiantuntija kertoi 

osallisuudesta ja 

yhteiskehittämisestä



Wanha Walimo

28.11.2022



Hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä laadittiin posterinäyttely 



Täsmätyötiistai 8.12.2022

Klo 8.30 – 9.30

Liity mukaan tästä: tästä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk2OTg3MDctNGI1Yi00NjQxLTkzOTktNDc4ZWRlODgyM2Vm%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




Lisätietoa ja ajankohtaisia kuulumisia 

Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-

Hämeessä -hankkeen tiimoilta:

https://paijat-sote.fi/yhtyma/toimialat/sosiaalialan-osaamiskeskus-

verso/kehittamishankkeet/tuetusti-tyohon-ja-osallisuuteen-hanke/

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


Lämmintä 
joulunodotusta 

ja kaikkea hyvää 
vuodelle 2023

|

Suuret kiitokset kaikille 
yhteistyökumppaneille, 

asiakkaille ja 
sidosryhmille koko 

hanketiimin puolesta!


