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Polkuja työelämään (TEMPO) 2015-2018 
Työkykykoordinaattorikoulutus 

Pirkko Mäkelä-Pusa 22.11.2016 Salo

Tempo hankkeen kehittämistyön 
tavoite
Tukea työkykyä ja työhön palaamista ja pääsemistä, kun 
työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. 

• Palveluohjautumisen kehittäminen tuomalla 
työkykykoordinaattorityö osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluketjua 

• Kehittämällä lyhytkestoisia avomuotoisia kuntoutuksia työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä tarjoamalla psykologisen 
pääoman valmennusta nuorille ja tutkimalla niiden 
vaikuttavuutta.

Party-hankkeen väliseminaari 22.11.2016 Salo
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Kohderyhmä ja tavoitteet

Kohderyhmä

• Työttömyyden alkuvaiheessa ns. nivelvaiheessa olevat 
työttömät, joilla on terveydellisiä rajoitteita (osatyökykyiset)

• Työelämään pyrkivät nuoret, joilla on terveydellisiä tai 
elämänhallinnan haasteita.

Tavoitteet
• Työttömän asiakasohjautumisen sujuvoittaminen
• Varhainen reagointi työkykyongelmiin
• Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen 
• Psykososiaalisen tuen lisääminen
• Työelämäsuuntautumisen säilyttäminen huolimatta 

työttömyyden pitkittymisestä

Työkykykoordinaattori TEMPO-hankkeessa

Työura- / 
koulutussuunni-

telma työhön 
paluun tueksi

Työkyky-
koordinaattori

Terveydenhoitaja Lääkäri Työeläke

Terveystarkastukset
Ohjaus

Työkykyarvioinnit
B-lausunto

Eläkehakemukset:
työkyvyttömyyseläke

osatyökyvyttömyyseläke

Ammatillinen kuntoutus

TYP

Koulutus

Hankkeen 
kuntoutusinterventiot           

KELA

TE-toimisto    

Tules-kuntoutus (Apila)
Voimavarakuntoutus (Kiipula)

Kelan kuntoutukset 
ja muut palvelut

Työnantajat

Elämänhallinnan kuntoutus
(Kiipula)

Psykologisen pääoman valmennus
(Synergos)

Asiakastyö 
1–7 käyntiä 

(0,5–2h)

Työura- / 
koulutussuunni-

telma työhön 
paluun tueksi

Menomono-liikkumisresepti
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Työttömien ohjautuminen 
kuntoutukseen
Vuonna 2011 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä yli puolet oli ollut 
työttömänä edeltävän 6 vuoden aikana. Hylkäysprosentti oli 
puolitoistakertainen yli 250 pv ansiosidonnaista työttömyyspv rahaa 
saaneiden kohdalla( Laaksonen 2014, ETK)

Kelan kuntoutuksiin vuonna 2008 osallistuneista 44% oli työssä ja 4 % 
työttömänä Vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen 
osallistuneista työttömiä oli 10,6 %.  ( Polvinen 2010 )
Ammatillisen kuntoutuksen pääsykriteerit lieventyivät v. 2014 alusta. 

Kelan ja Varman selvityksessä työkyvyttömyyshylkyä edeltäneitä 
vaiheita tutkittaessa todettiin, että 13:lla 25:stä olisi ollut oikeus 
työeläkekuntoutukseen työsuhteen päättymisen aikaan. 
Vain kolme oli sitä hakenut. ( Kivekäs ym. 2013 )

Osatyökykyisyys ja työelämä

• Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa 
työllisyysastetta ja pidempiä työuria. 

• Osatyökykyisten työssä jatkaminen tai työllistyminen on 
konkreettinen tapa pidentää työuria. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian ( Sosiaalisesti kestävä 
Suomi 2020) mukaan kaikilla työikäisillä ja osittainkin 
työkykyisilläkin  on oltava mahdollisuus osallistua omien 
voimiensa mukaan työelämään.  Ja niiden henkilöiden,  
joiden työ- ja toimintakyky on tilapäisesti tai pysyvästi 

alentunut, työelämään osallistumista tuetaan.  
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Työkykykoordinaattorikoulutus –
Työluotsikoulutus 
Koulutuksen suunnittelu

• Jamit hankkeessa tehtävä – millaisella osaamisella ja 
ammattitaidolla työterveydenhuolloissa tukea työhön 
palaamista ja vähentää pitkittyviä sairauspoissaoloja. –
Työterveyshuoltojen uusi asiantuntija oli päätetty ( 
sosiaalialan asiantuntija ) Mitkä voivat olla kriteerit tähän 
tehtävään.

Yhteistyö Osatyökykyiset työssä – hankkeen kanssa
• STM ohjasi työskentelemään yhdessä. Jamit hankkeessa 

suunniteltu koulutusrunko oli pohjana työstettäessä 
koulutusmallia.

• Koulutus toteutettiin pilottikoulutuksena ja kerättiin 
palautetta jatkokehittämistä varten.

Työkykykoordinaattori/
työluotsi työelämään pyrkivän tai 
siellä jatkamista tavoittelevan 
tukena 

Työkykykoordinaattori/
työluotsi työelämään pyrkivän tai 
siellä jatkamista tavoittelevan 
tukena 

Ammatillinen täydennyskoulutus edistämään 
tuloksellista asiakastyötä ja laaja – alaista 
yhteistyötä 
• työelämään pyrkivien 
• sinne palaavien ja 
• osatyökykyisenä työssä jatkavien tukena   
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Koulutuksen sisältö jakaantuu
seuraaviin kokonaisuuksiin
Koulutuksen sisältö jakaantuu
seuraaviin kokonaisuuksiin

Työelämä nyt ja lähitulevaisuudessa, työn merkitys yksilölle, 
yhteisöille ja taloudelle

Työkyvyn uudenlaista ymmärrystä, jäljellä olevalla työkyvyllä 
työelämään

Palvelujärjestelmät toimivuus ja työelämään tukemisen 
paikantaminen järjestelmän kartalla

Keinot, välineet, etuudet, yhteistyöverkoston toimijat

Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys työntekijän 
lähestymistapana, hyvän vuorovaikutuksen mallintaminen, 
yksilön ja ryhmien kanssa työskentelyn onnistumisen avaimet
Työntekijä – esimies – työyhteisö (muu verkosto), yhdessä 
kohti inhimillistä, kaikille mahdollista työelämää 

Työhön palaajien ja jäljellä olevalla työkyvyllä työssä jatkajien 
ajatuksista koottua (kertoo jotain asiakastyön haasteista ja siitä, 
mihin ”lampun valo kannattaa osoittaa”)

• Useimmat haluavat jatkaa työelämässä

• Työllä on monia merkityksiä ”elämänlaatu paranee ja mieli on virkeä”
• ”Menetetty työkyky vaatii surutyön, se muutos on niin suuri, että sen käsittelyyn on 

saatava apua”

• Ihmiset tuntevat puutteensa ja heikkoutensa, eivät yhtä hyvin vahvuuksiaan, 
voimavarojaan, osaamisiaan tai toteutumattomia haaveitaan 

• Näköala on kapea ja ahdas, kun se on keskittynyt ”kipeään kohtaan”, moni hyötyy 
näkökulmien vaihtamisen harjoittelusta

• Uudet näkökulmat tuovat mukanaan toiveikkuutta

• Toiveikkuus vahvistaa alentunutta (tai menetettyä) itsetuntoa
• Itsetunnon koheneminen rohkaisee ja kannustaa etenemään ja löytämään 

tavoitteita

• Pienikin askel tavoitteen suuntaan antaa luottamusta ratkaisujen mahdollisuuteen  
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Työkykykoordinaattori koulutuksen teemat: 
 Aloitusseminaari, koulutuksen lähtökohta, tausta ja tavoitteet
 Työllistymisestä ja työssä jatkamisesta vastaava palvelujärjestelmä
 Työeläkelaitoksen tarjoamat ratkaisut ja työpaikan keinot
 Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja 

työllistymisen edistämiseksi
 Työllistymistä ja työssä jatkamista edistävä työ –

alueellinen/paikallinen kehittämispaja
 Työelämästä syrjäytymisen ennaltaehkäisy, varhainen välittäminen, 

tuen tarpeen tunnistaminen
 Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työntekijän,

esimiehen ja työyhteisöjen tukemisessa
 Ratkaisukeskeiset välineet työssä jatkamisen ja 
 työelämään pääsemisen edistäjinä
 Kehittämistehtävien esittely
 Koulutussisällön yhteenveto

Vastuussa: Työnantaja tai TE-toimisto
Keinovalikoiman suunnittelija: Työkykykoordinaattori
Ajantasaiset tiedot keinoista, palveluista ja etuuksista: Kaikille avoin verkkopalvelu
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Työkykykoordinaattori -koulutus
Koulutus on tarkoitettu työllistymisen ja työssä jatkamisen  
edistämiseen liittyvissä tehtävissä toimiville ammattilaisille. 

Tavoitteena on tiedollisen ja taidollisen osaamisen lisääminen  
( Oskun toimintakonsepti – kaikki keinot käyttöön) 
- ammatillisen kasvun vahvistaminen sekä työn kehittäminen, 
työllistymistä  ja työssä jatkamista edistävän työn osaamisen ja 
tuloksellisuuden vahvistaminen esimerkiksi verkostoitumalla.
(terveydenhuollon, työterveyshuollon, sosiaalitoimen, TE-
toimistojen, työnantajien ja tarvittavan verkoston kanssa )
- tavoitteena  on, että osallistujat saavat hyvät valmiudet
tukea osatyökyisten henkilöiden pääsyä työelämään
tai tukea jatkamaan siellä erilaisten ratkaisujen turvin.  ( 
Ratkaisukeskeinen työote 

Hallituksen Kärkihanke 

Osatyökykyisille tie työelämään 

Tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat 
työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille 

- Osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan laajentamalla 
työkykykoordinaattoritoiminta koko maahan

- Kannustinloukkuja puretaan 

- Parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä  
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1. 
Osku-ohjelman 

suositusten 
toteuttaminen

2. 
Koulutusinterventio

3. 
Vammaisten ja 

osatyökykyisten 
yrittäjyyden 

mahdollisuudet

4. 
Käyttöönottopilotit 

työelämän ulkopuolella 
olevien osatyökykyisten 

työllistymiseksi

5. 
Työnantajien 

mahdollisuudet 
osatyökykyisten 
palkkaamiseen

6. 
Verkkoportaali

7. 
Hoitoon ja 

kuntoutukseen 
ohjaamisen 

toimintamallit

Ote – Osatyökykyisille tie työelämään 
- hankkeen  projektit

Kiitos!




