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• Osatyökykyisille tie työelämään –hanke 

• Polut hoitoon ja kuntoutukseen –projektin koordinaatio 

• Kokeilut seitsemän maakunnan alueella 

• Osatyökykyisen työ- ja toimintakyvyn tuen toimintamallia 
rakentamassa  
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OTE-kärkihankkeen projektit 
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1. 
Osku-ohjelman 

suositukset 

5. 
Rekrytointi-kynnyksen 

madaltaminen 

2. 
Koulutuksella 

muutokseen 

6. 
Tieto helposti 

verkosta 

3. 
Vammaisten yrittäjyys 

7. 
Polut hoitoon ja 

kuntoutukseen 

4. 
Mallit työllistymiseen 

ja osallisuuteen 

8. 
Kannustin- 

loukut 



Osku-ohjelman suositukset OTE 1 

 

 

https://tietyoelamaan.fi/tyokyky-kayttoon/jukka-tolonen-sairaus-vienyt-paljon-mutta-myos-antanut/


Työkykykoordinaattori- 
koulutukset 
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Tyko 3 
Rovaniemi / Lappi 

Tyko 7  
Kuusamo / Koillismaa 

Tyko 6 
Kajaani / Kainuu 

Tyko 15 
Kuopio / Ylä-Savo Tyko 2 

Joensuu / Pohjois-Karjala 

Tyko 14 
Lappeenranta / Etelä-Karjala 
Tyko D Lappeenranta & Kouvola 
Etelä-Karjala & Kymenlaakso / Kokeilualue 
 

Tyko 5 
Mikkeli / Etelä-Savo 

Tyko 8 
Turku / Varsinais-Suomi 

Tyko 12 
Hämeenlinna / Kanta-Häme 

Tyko A Kiva-koulutus 
Hämeenlinna / Kokeilualue 

Tyko 13 
Tampere / Pirkanmaa 

Tyko B Pirkka-Sata 
Tampere / Kokeilualue 

Tyko 1 
Oulu / Pohjois-Pohjanmaa 

Tyko 11  
Seinäjoki / Etelä-Pohjanmaa 

 

Tyko 9  
Vaasa / 

Pohjanmaa 

Tyko 4 
Jyväskylä / Keski-Suomi Tyko C Kokkola-Oulu 

Kokkola / Kokeilualue 
 

Ajankohtainen tieto koulutuksista: stm.fi/tyokykykoordinaattorikoulutus 

Tyko 10 
Kouvola / Kymenlaakso 

Tyko 16  
Salo 

 
 

Tyko E 
Järvenpää / Uusimaa 



Vammaisten yrittäjyys OTE 3 
Rekrytointikynnyksen madaltaminen OTE 5 
• Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky 

• Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa. (2.11.2017) 
Ala-Kauhaluoma, Mika; Kesä, Mikko; Lehikoinen,  
Tuula; Pitkänen, Sari; Ylikojola, Pekka. 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 42/2017. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-252-1 

• Työ- ja elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija, 
Patrik Tötterman 
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Mallit työllistymiseen ja 
osallisuuteen OTE 4 

kokeilut 



https://tietyoelamaan.fi/


Kannustinloukut OTE 8 

• Lineaarinen malli ehdolla työkyvyttömyyseläkejärjestelmän 
kehittämiseen (STM 22.9.2017) 

• Kannustinloukut - Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen 
yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli. 
STM. Raportteja ja muistioita 2017:32.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3882-3 

• Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 
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Polut hoitoon ja kuntoutukseen –
projekti OTE 7 
 



Tavoite 
  
• luoda saumaton, oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen 

toimintamalli hoitoon ja kuntoutukseen ohjautumisen sekä työllistymisen, 
työhön paluun ja työssä jatkamisen kannalta  

• toimintamallin kehittämisvaiheessa kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on 
tuki- ja liikuntaelinvaivoja (TULE) tai mielenterveyden häiriöitä (MIELI) 

• toimintamallin kehittämisessä hyödynnetään sekä tutkimustietoa että 
käytännön kokemusta 

• tavoiteltu lopputulos:  
• työelämässä tai työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset pääsevät nopeasti ja 

joustavasti tarvitsemaansa hoitoon ja kuntoutukseen 
• työkyvyn tuen toimenpiteet käynnistyvät oikea-aikaisesti, moniammatillisesti ja 

yhteistyössä eri toimijoiden kesken 
• toimintamalli intergoituu osaksi hoito- ja kuntoutuskäytäntöjä osana sote- ja 

maakuntauudistusta 
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Sektoritutkimuslaitosten (THL ja TTL) 
koordinaatiohanke kokeilujen tukena 

1. Työkyvyn tuen toimintamallin prototyyppi 
• Proton yhteistyöstäminen kuuden kokeilun kanssa, valmis 2018 
• Digitaalinen oppimisohjelma, valmis syksy 2018 
• Kokonaisarkkitehtuuri - digitaalisten ja tietojärjestelmätarpeiden esille tuominen, valmis 2018 

2. Kokeiluhankkeiden vertaisverkosto 
• Vertaisoppimispäivät, webinaarit ja koulutukset 
• Innokylä ja digitaaliset yhteistyötilat 
• Työkykykoordinaattorikoulutusten ja Osku-verkkoportaalin hyödyntäminen 

3. Kokeilujen kehittävä arviointi 
• Alku- ja loppuselvitys; kyselyt, haastattelut ja tapauskuvaukset 
• Itsearvioinnit 

4. Toimintamallin levittäminen ja viestintä  
• Tulevat sote- ja maakuntarakenteet 
• Viestintä  ja levitys yhdessä STM:n kanssa 
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Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projekti (OTE7) 

Kokeilutapaamiset 04/2017 – 04/2018 

21.11.2017 

Pori 
15.-16.6.2017 

 
Webinaari: 

Suoravastaanotto ja 
matalakynnys 

Jyväskylä 
 5.-6.10. 2017 

 
Webinaari: 

Etäkuntoutus ja 
mobiliteknologia 

 
Kajaani 

30.11.-1.12. 
2017 

Webinaari: 
Osatyökykyisten 

työllistyminen 

 

 
Oulu 

22.-23.1.  
2018 

Webinaari: 
Työ- ja 

toimintakyvyn 
arviointi 

 
Espoo 

15.-16.3. 
2018 

 
Arviointipäivä  
OTE4 ja OTE7 

 

 
Helsinki 
kick off 

19.4.2017 
 
 
 
 

Lync 
palaverit 
alkoivat 

11.5.2017  

Vertaisoppimisverkoston työpajat ja mallinnustyö 

Tampere  
7.-8.9.2017 

 
Webinaari: 

Työkykykoordi-
naattorit 

Toimintamallin esittely kevät 2018 > levitys ja viestintä, muokkaus > 10/ 2018  

Lync-palaverit kokeiluille tapaamisten välissä 
toukokuu/elokuu/syyskuu/7.11./tammikuu/helmikuu/huhtikuu/kesäkuu/elokuu/syyskuu 
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Alueelliset kokeilut 
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Jyväskylä/ Keski-Suomi 
Saumaton hoitoketju ja 
kuntoutuspolku työikäisille 
 

Kainuu 
OTE maakunnassa – Polut kuntoon  

Satakunta 
Polut hoitoon ja kuntoutukseen  

Oulun kaupunki 
Uusi suunta työelämään 

Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 
Toimintakykykeskus – maakunnalliseen SOTEen 
osatyökykyisen polut työkykyyn, työhön ja 
työllisyyteen (TOIKE) 

Kiipula/ Uusimaa 
RIVAKKA OTE!  
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos 



RIVAKKA OTE! 

 TOIMIJAT 
• Kiipulasäätiö (halllinnoi) 
• HYKS Psykiatrian sosiaalityö, akuutti- ja konsultaatiolinja sekä mielialalinja 
• Vantaan kaupunki aikuissosiaalityö ja terveyspalvelut 
• Helsingin kaupunki psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityö  
• Uudenmaan TE-toimi / Vantaan ja Helsingin toimipaikat 
• KELA 

 

TAVOITE 
• Parantaa ja kehittää työttömien palvelujärjestelmän eri tahojen välistä: 

• yhteistyötä / verkostotoimintaa 
• työnjakoa 
• palveluiden tuntemusta ja palvelutarpeen tunnistamista 

• Hankkeessa mallinnetaan maakuntauudistusta varten uudenlaisia 
yhteystyökäytänteitä 

• Tavoitteena on luoda nopeasti kokeiluun ja kenttätyöhön levitettäviä työmalleja  

TOIMINTATAVAT 
 VERKOSTOAGENTTITOIMINTA = ASIANTUNTIJAVAIHTO 

 
• Kiipulasäätiö koordinoi vaihtojaksojen käytänteitä, huolehtii jaksojen arvioinnista sekä tiedon 

analysoinnista 
• Verkostoagentti on oman alansa kokenut asiantuntija 
• Vaihtojakson ajaksi hankkeen rahoituksella palkataan agentille omaan työpisteeseen sijainen 
• Agentti työskentelee palveluverkoston toisessa organisaatiossa noin 2-4 viikon jakson. 
• Samalla agentilla voi olla useita jaksoja peräkkäin eri paikoissa esim. 2+2+2vko 
• Tavoitteet: 

• vaihto-organisaation käytänteisiin tutustuminen 
• palveluverkoston toimivuuden ja sujuvuuden tarkastelu 
• ymmärryksen lisääntyminen palveluverkoston laajuudesta ja moniulotteisuudesta 
• hankkeen ja oman organisaation asettamien kysymysten selvittäminen osallistuvan 

havainnoinnin keinoin 
Esimerkki: 
Lähettävä taho: aikuissosiaalityö, sosiaalityöntekijä 
Vaihtojaksot:  2vko TE-toimi, 2vko Kela, 2vko Kiipula 
Tavoite: tutustua aikuissosiaalityön asiakkaan polkuun em. organisaatioiden prosesseissa. Millaisia hyviä 
työkäytänteitä on käytössä? Millaisia haasteita on nähtävissä? 

ASIAKASRAATI 
 

• 8-10 kpl palveluverkoston eri 
asiakasryhmiä edustavia 
kokemusasiantuntijoita 
työskentelee työpajoissa  

• Tavoitteet: 
• Asiakkaan äänen 

esilletulo 
palveluverkoston 
käyttäjänä 

• Kehittämisehdotus-
ten esille tuominen     

 

MUUT TOIMINTATAVAT 
 

• Webinaarit käytäntöä 
suoraan palvelevista 
aihepiireistä 

• Skype-kokoukset 
• Seminaarit + työpajat  
• Blogit 
• Työkykykoordinaattori-

koulutus 
 

 



TE-tsto 

TTH 

PTH 

Työllisyyspalvelut 
ESH 

Kela 

Palvelu-
polku 1 

Palvelu-
polku 2 

Palvelu-
polku 3 

Palvelu-
polku 4 

Työkykykoordinaattori-
koulutus 

Työvälineet,  
esimerkiksi 
Kykyviisari 

Keinovalikoima 

Palvelu, jossa 
osatyökykyisyys tunnistetaan 

Toimintakykykeskus 
• 2 ensilinjan työntekijää 
• 2 työterveyslääkäriä 
• 0,5 psykologi 

 
Palvelupolut 

Hoito ja kuntoutus 
Reitti työelämään 

 

Pirkanmaa ja Etelä-
Pohjanmaa:  

TOIKE 
Toimintakykykeskus - 
maakunnalliseen SOTEen 

osatyökykyisen polut 
työkykyyn, työhön ja 

työllisyyteen 



Toimintakykykeskus  maakunnalliseen SOTEen  - TOIKE 

 
Tavoitteet: 

• tunnistaa osatyökykyiset  
• tuottaa segmentoituja työllisyyttä edistäviä asiakaspolkuja  
• verkottaa perusterveydenhuolto – työterveyshuolto – erikoissairaanhoito – 

työvoimatoimisto ja muut työllisyyspalvelut – työnantajat – Kela – kuntien 
sosiaalitoimistot, hakea yhteistä visiota, yhteistä kieltä ja testata erilaisia 
yhteistyömalleja. 

• yleistettävyys, kaksi maakuntaa PSHP ja EPSHP, ei sairaussidonnainen 

Päämäärä:  
• osatyökykyisen työkyvyn tuen verkostomainen toimintamalli SOTEen 

Toimenpiteet  
• matalan kynnyksen toimintakykykeskuksen perustaminen: kliininen työ, työkyvyn tuki 
• verkostoyhteistyö Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueen terveydenhuollon, työllisyys- 

ja kuntoutustoimijoiden kanssa verkostomaisen mallin rakentamiseksi 

 

 



TOIKE käytännössä 

• Kokeilun erityispiirteet 
• erikoissairaanhoitoon rakentuva matalan kynnyksen keskus, jonne ei tarvita lääkärin 

lähetettä 
• toiminnassa keskeistä yhteinen asiakas ja luottamus verkostoon   

• Kohderyhmä 
• osatyökykyiset, joilla on tuki- ja liikunta-elinsairauden vuoksi vaikeuksia selviytyä 

nykyisen työnsä tai opiskelun vaatimuksista, mutta halua jatkaa tai palata työelämään 

• Mitä tehdään? 
• arvioidaan lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen tarvetta, 

kuntoutusmahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja työkyvyn tueksi olemassa olevaa 
verkostoa hyödyntäen (moniammatillisuus ja -alaisuus)  

• tarjoamme konsultaatioita verkoston muille toimijoille  

• Miten pääsee?  
• asiakas ottaa itse yhteyttä puhelimitse toimintakykykeskukseen ja hänet kutsutaan 

tarvittaessa vastaanotolle 

• Mitä maksaa?  
• käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, ei kuntalaskutusta 

 
 

 



• Yhtenäinen toimintakyvyn  
arviointi   

• Rajapintojen koordinointi  

• Suoravastaanotto-toiminta 

• Mini-interventio 

• Red flags –toimintatapa 

• ICF-luokituksen check list 

• Yhteistyön tukeminen  

 

• Saumaton, oikea-aikainen, 
tarkoituksen-mukainen 
työkyvyn tuen palveluketju 

• varhainen 
puuttuminen 

• nopea ja joustava 
eteneminen 

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen 
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Työ- ja toimintakykyni on hyvä – sain riittävän itsehoito-ohjeen   

Saan ajan vastaanotolle jossa  
arvioidaan Kipu ja /tai TULES ongelma 

Tarkoituksenmukainen 
 ja oikea-aikainen palvelu 

Minulla on kipua ja TULES-ongelmaa 
Tilanteeni 
arvioidaan 

Ajanvaraus 
Ohjaus kriteerien 

perusteella 

 
Sairaanhoitajan 

vastaanotto 

 

Fysioterapeutin 
Suoravastaanotto 

Lääkärin vastaanotto 

Perusterveyden 
huollon toimijat 

Sairaanhoitaja ja/tai 
Fysioterapeutti 

 Lääkärin konsultointi 

   Mini-Interventio  

 

Jatko-ohjaus Jatko-
ohjaus 

 

Moni- 
ammatillinen 

tiimi 

 
Esim. Lääkäri 

Sairaanhoitaja 
Fysioterapeutti 
Sosiaalityöntt. 
Kuntoutusohj. 

Tutkimukset ja hoidon 
arvio  

 
Suorapäätös*/Kela ammatillinen- ja lääkinnällinen kuntoutus 

 

ESH 

Muut toimijat 

Työterveyshuolto 

15 D  

Tilanteeni arvioidaan  
Tapaan moniammatillisen 

työryhmän  

Toimintakykyni 
mahdollistaa  

työhön paluun / 
työssä jatkamisen 

3. sektori 

Hoidon arviointi 
/vaikuttavuus 

15 D  

L 

L 

L 

*Petu (Tules) ja Eura 
(MT) 
 

ICT 

15 D  

TE-toimisto 

Maakunnan sähköiset 
ajanvarauspalvelut 

Maakunnan sähköinen 
palveluohjaus 

Kanta-palvelut 

Tutkimukset ja hoidon 
arvio  

 

Maakunnan asiakas-ja 
potilastietojärjestelmät Omahoidon ja 

sähköisten asioiden 
yhteiset palvelut 

Sähköinen 
palveluohjaus Sähköiset 

palvelut 

Käynti /Suorite = kustannusseuranta  

Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, työversio 0.1 



Keski-Suomi: Saumaton hoitoketju ja 
kuntoutuspolku työikäisille 
• Uusi hoitoprosessimalli on valittu koskemaan selkäkipupotilaita 

(konservatiivisesti hoidettavat ja operoidut) 

• Kokeiltavassa mallissa työterveyshuolto toimii case managerin roolissa 
vastaten prosessin toimivuudesta 

• Projektissa avataan jo tunnistettuja ja projektin aikana eteen tulevia 
solmukohtia hoitoprosessien toimivuudessa 

• Projektia tukee tietojärjestelmä (FCG), josta saadaan käsitystä potilaiden 
hoitoprosesseista, läpimenoajoista, kustannuksista ja vaikuttavuudesta 

• Lopuksi arvioidaan uuden mallin toimivuus ja tehdään esitys geneerisestä 
toimintamallista, jota voidaan soveltaa myös muihin sairauksiin 
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ESH, PTH, YKS 

Fysiatrian pkl Ortopedian pkl 

Työterveyshuolto 

Lääkinnällinen 

kuntoutus 

Ammatillinen 

kuntoutus 

Työn muokkaaminen 

TYÖHÖNPALUU / TYÖKYVYTTÖMÄKSI TOTEAMINEN 

PTH ESH YKS 

TTH:n case 

manager 

koordinoi 

Leikkauspotilaat 

M51.1 

SVA 2 viikkoa 

Projektikoordinaattori ilmoittaa potilaan TTH:n 

yhteyshenkilölle  



ESH, PTH, YKS 

Fysiatrian pkl 
(Selkäryhmä) 

Ammatillinen 

kuntoutus 

TYÖKYKYISEKSI / TYÖKYVYTTÖMÄKSI TOTEAMINEN 

Työttömät – leikatut ja 

konservatiivisesti hoidettavat 

(n=30)  

Kuntoutussuunnitelma 

Moniammatillinen tiimi Työterveyshuolto 

Lääkinnällinen 

kuntoutus (JYTE) 

TE-toimisto KELA 

Työn haun 

muokkaaminen 
TTH 



Kainuu: OTE maakunnassa -Polut kuntoon  

• Työkyvyn tuen toimintamallit ja palveluketjut sujuviksi osatyökykyisten 
hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi Kainuussa, erityisesti tuki- ja liikuntaelin 
että mielenterveysongelmien osalta, kohderyhmänä ovat sekä työttömät 
osatyökykyiset että Kainuun soten osatyökykyiset työntekijät. 

• Integroida osatyökykyisen työkyvyn tukemisen toimintamallit ja 
palveluketjut tulevaan maakunta ja sote uudistukseen. 

• Lisätä osaamista kouluttamalla muun muassa työkykykoordinaattoreita 
Kainuun soteen, muille työnantajille sekä osatyökykyisten työllistymistä ja 
työssä jatkamista tukeviin palveluihin. Luodaan 
työkykykoordinaattoriverkosto Kainuuseen.  

• Lisätä tietoa erilaisista osatyökykyisen tuista ja vaikuttaa työnantajien 
asenteisiin osatyökykyisten työllistämisessä. 
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Uusi suunta työelämään –hanke 

• Päätavoitteena on uusien palvelumuotojen kehittäminen 
uudelleensijoitettaville sekä työttömille työnhakijoille 

• Toimenpiteinä tarjotaan moniammatillista tuki- ja ohjauspalveluja 
sekä asiakkaan työ- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaista arviointia 

• Hanke toimii BusinessOulun Työllisyyspalveluissa 1.4.2017–
31.10.2018  

• Työntekijöinä projektipäällikkö/terveydenhoitaja,  
sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja 
kuntoutusohjaaja/sosiaaliohjaaja 
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1. 

3. 

2. 

4. 

   Uusi suunta  

   työelämään 



Työttömän terveystapaaminen 
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Työllisyyspalvelut 
• Asiakkaan ajanvaraus 

terveystapaamiseen 
koordinoidaan 
työllisyyspalveluista 

 

TE-toimisto asiantuntija 
• Esittelee työttömän 

terveystapaamisen 
• Lähettää 

suostumuslomakkeen ja 
yhteistyön kannalta 
tarpeelliset tiedot 
työllisyyspalveluihin 

 

Kontinkankaan ja Tuiran 
hyvinvointikeskus  
• Terveydenhoitaja ilmoittaa 

terveystapaamisajan asiakkaalle 
kirjeellä yhdessä 
esitietolomakkeiden kanssa 

 

Työttömän terveystapaaminen 
Terveydenhoitaja + 
työllisyyspalveluiden ohjaaja 

Palaute  
terveystapaamisesta lähetetään 
asiakkaan suostumuksella te-
toimistoon asiantuntijalle 

TYP 

Asiakkaan seuranta ja 
jatkopolutus  
toteutetaan voimassa olevassa 
tai terveystapaamisessa 
suositellussa palvelupaikassa 

 

KELA Työllisyyspalvelut Hyvinvointikeskus TE-toimisto 
Uusi suunta työelämään -

hanke 
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Tuula Haukka-Wacklin, 

kuntoutuspäällikkö 

Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri 

 

TOIKE –hanke  

Toimintakykykeskus maakunnalliseen 

SOTE:een – osatyökykyisen polut 

työhön ja työllisyyteen 

tuula.haukka-wacklin[at]pshp.fi 

 

03 3116 6943 

Mari Sanila, 

projektipäällikkö 

Porin kaupunki Satakunnan polut hoitoon ja 

kuntoutukseen 

mari.sanila[at]pori.fi 044 707 9537 

Sanna Pitkäranta, 

projektipäällikkö 

Oulun kaupunki Uusi suunta työelämään sanna.pitkaranta[at]ouka.fi 

 

040 120 9823 

Leila Tauriainen, 

projektipäällikkö  

Kiipulasäätiö Rivakka ote! leila.tauriainen[at]kiipula.fi 

  

 
  

Anna-Kaisa Heinistö, 

projektipäällikkö 

Kainuun sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

kuntayhtymä 

 

OTE maakunnassa – Polut kuntoon anna-kaisa.heinisto[at]kainuu.fi 044 715 7136 
  

Kirsi Piitulainen,  

projektikoordinaattori 

Vesa Nyman,  

projektipäällikkö 

Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri 

FCG 

Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku 

työikäiselle 

kirsi.piitulainen[at]ksshp.fi 

vesa.nyman[at]fcg.fi 

 

050 305 7904 
050 540 9124 
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[at] [at] 
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Työkyvyn tuen toimintamallin prototyyppi 

”Työikäisten työkyvyn tuen hoito-, kuntoutus- ja palveluketjulla 
tarkoitetaan toimintaa ja palvelukokonaisuuksia, joilla tuetaan 
työikäisten työkykyä ja työhön osallistumista. Toiminnassa tunnistetaan 
ja kartoitetaan työkyvyn muutos, jota tuetaan monitoimijaisella 
yhteistyöllä.” 

 

Kohdentuu tuki- ja liikuntaelinvaivoja (tule) ja mielenterveyden häiriöitä 
(mieli) kokevien kansalaisten palveluketjuihin. 
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Työkyvyn tuen toimintamallilta haetaan 
1. Saumattomuutta  

• sujuva yhteistyö ja yhdessä sovitut siirtymät 
• työparityöskentely esim. lääkäri ja sosiaalityöntekijä/fysioterapeutti/sairaanhoitaja 
• yhteinen asiakassuunnitelma, palvelusuunnitelma 
• verkostoagentit (l. parantavat saumattomuuden edellytyksiä), työkykykoordinaattorit, case 

managerit 

2. Oikea-aikaisuutta 
• palvelutarpeen tunnistaminen ja etsivät toimintatavat 
• asiakkaan itsearvioinnit ja -palvelut  
• matalan kynnyksen vastaanotto ja palvelut 
• suoravastaanotto 

3. Tarkoituksenmukaisuutta 
• asiakaslähtöisyys, asiakasosallisuus, tarvelähtöisyys 
• työtoiminnan yhdistäminen työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin 
• räätälöidyt polut 
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Keskustele vieruskaverin kanssa 

• Mitä asioita työttömän työ- ja toimintakyvyn tuen toimintamalliin 
tulisi ammattilaisen näkökulmasta kuvata/kirjata? 

• 1-2 pääpointtia 



Leini Sinervo 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

 

Verkkosivut: stm.fi/ote;  
#OTEhanke 
#kärkihanke 

 

Kiitos! 
 

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi

