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Työ- ja toimintakyvyn 
arviointimallin kehittäminen

Fasilitoinnin menetelmin 

2015-2017

PARTY Rauma

Rita Koivisto
Työkykykoordinaattori
22.11.2016

Mitä fasilitointi on?

- Ryhmäprosessiohjausta -> Yhdistetään eri henkilöiden ja eri yksiköiden tietotaitoa, jossa jokaisen 
ääni tulee kuulluksi

- Etsitään ajattelutavan muutosta ->  saadaan ihmiset ajattelemaan samalla tavalla

- Ryhmä itse on paras asiantuntija 

käsiteltävälle asialle             -> Saavutetaan yhteinen päämäärä

- He itse tuottavat tuotoksen ja 

kuvaavat sen -> Mallinnettu toimintamalli

22.11.2016Rita Koivisto2

- Valmistaa ryhmäprosessin
- Ei ohjaa sisältöä -> ohjaa menetelmää
- Ei ole asian asiantuntija -> ryhmän jäsenet ovat asian asiantuntijoita
- Ei kyseenalaista ratkaisua -> tukee ryhmää löytämään oman ratkaisunsa

- Yhdistää asiantuntemusta
- Tukee läpinäkyvyyttä
- Tukee osallistamista
- On aktiivinen kuuntelija
- Asian selkeyttäjä
- Asian kiteyttäjä

Mitä fasilitaattori tekee?

Party-hankkeen väliseminaari 22.11.2016 Salo
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Työ ja toimintakyky tarkoittaa

Ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä 
ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista: 
- työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, 

- itsestä ja toisista huolehtimista siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Ihmisen toimintakyky riippuu myös ympäristön myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista. 

Asuin- ja elinympäristöön liittyvillä tekijöillä, muiden ihmisten tuella tai erilaisilla palveluilla voidaan tukea 
ihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. 

Toimintakykyä voidaan kuvata myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien 
tavoitteiden välillä.

Hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja niitä tukeva ympäristö auttavat ihmisiä 

- voimaan hyvin, 

- löytämään paikkansa yhteiskunnassa ja 

- jaksamaan työelämässä eläkeikään asti. 

(Lainaus: THL)
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Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa

-Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen 
vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.
-Vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman 
toimintaympäristön rooleista. 
-On osa monialaista kuntoutusjärjestelmää ja sitä on toteutettava tiiviissä yhteistyössä 
lääkinnällisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen kanssa. Tämä kokonaisuus 
yhdistetään tarvittaessa päihde- ja/tai mielenterveyshoitoon sekä muihin tarvittaviin palveluihin ja 
tukitoimiin.
-Taustalla tulee olla ymmärrys kokonaisvaltaisen työskentelyn välttämättömyydestä silloin, kun 
ongelmat ovat kasautuneet ja pitkittyneet tai kun sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteet ovat muutoin 
tarpeellisia henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.
-Tulee huomioida pitkään jatkuneen työttömyyden seuraukset, hahmotus- ja oppimishäiriöt, 
mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä johtuvat sosiaalisen kuntoutuksen tarpeet sekä 
väkivaltakokemukset.
-Tavoitteena arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön 
tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen. 

(Lainaus: STM)
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4.9. Toimijat, jotka ohjaavat asiakkaita työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen 
11.9. Toimijat, jotka suorittavat työ- ja toimintakyvyn kartoituksia 
18.9. Asiakkaat, joille suoritetaan työ- ja toimintakyvyn kartoituksia 
9.10. Yhteinen välitavoitekartoitus 

30.10. Toimijat, jotka tarjoavat täydentäviä palveluja työ- ja toimintakyvyn 
kartoituksille (esim. työeläkeyhtiöt) 

15.1. 2016 Yhteinen välitavoitekartoitus 

Syksyn 2015 ryhmät
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Kevät 2016 teemat
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Pe 15.1.  
klo 9.00 - 11.00

Teema 1: Aloitus ja työkykyklinikan aloitus

Pe 4.3.  
klo 9.00 – 11.00

Pe 18.3.  
klo 9.00 – 11.00

Pe 8.4.  
klo 9.00 – 11.00

Pe 13.5.
klo 9.00 – 11.00

Pe 3.6.  
klo 9.00 – 11.00

Teema 3: Työ- ja toimintakyvyn arviointi + lähetelomake

Teema 4: Terveydenhuollon palvelut

Teema 5: 3. sektorin asiantuntijuuden hyödyntäminen

Teema 7: Asiakkaan ”Reissuvihko”

Teema 8: Loppuarviointitilaisuus

Pe 5.2.  
klo 9.00 – 11.00

Pe 29.4.  
klo 9.00 – 11.00

Teema 2: Työkykyklinikka

Teema 6: KELAn palvelut
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Syksyn 2016 teemat
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Pe 9.9. 
klo 9.00 - 11.00

Teema 1: Syksyn teemojen alkukartoitus ja Työ- ja toimintakykykartoituksen              
toimintamallin tarkastelu

Pe 30.9.  
klo 9.00 – 11.00

Pe 14.10.  
klo 9.00 – 11.00

Pe 14.11.  
klo 9.00 – 11.00

Pe 25.11.
klo 9.00 – 11.00

Pe 16.12. 
klo 9.00 – 11.00

Teema 2: Asiakkaan motivointi, yksilöohjaus ja alkuhaastattelu

Teema 3: Työmarkkinat tulevaisuudessa ja työkokeilu

Teema 4: Muut oheispalvelut ja terveyskartoitukset

Teema 5: Kuty ja jatkosuunnitelman laatiminen

Teema 6: Fölikortin kuulumisia
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Työkykyklinikka
- oikeaa työtä, työtä tekemällä

Työ- ja toimintakyvyn 
arviointi

Terveys Ammatillinen 
osaaminen

Sosiaalinen
elämä

Työ

koordinaattori koordinoi
- Tekee alkuarvioinnin
- Kokoaa moniammatillisen ryhmän
- Ohjaa palveluihin
- Kerää tiedon

Realistinen palaute
- Jatko ohjaus palveluihin

TYÖ KUNTOUTUS ELÄKE

Asiakkaan 
oma tavoite

KOULUTUS
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