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1 OSMO-HANKKEEN TAUSTAA 

 

OSMO - Osallisuutta moniammatillisesti –hankkeen (2018-2020) toiminta-alueena on Etelä-

Pohjanmaan maakunta. Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen yhteistoimintamalli siitä, 

miten työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden monialaiset palvelut rakentuvat tulevassa maa-

kuntamallissa ja SOTE-uudistuksessa. Hanke on ESR-rahoitteinen (toimintalinja 5: sosiaalinen osal-

lisuus ja köyhyyden torjunta) ja hallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki.  

Hanke on käynnistynyt suunnitellusti alkuvuodesta 2018, kun hankekoordinaattori aloitti työsken-

telyn tammikuussa 2018 ja neljä hanketyöntekijää maaliskuussa 2018. Hanketta hallinnoi Seinäjo-

en kaupunki ja hankkeessa ovat mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat. Hankkeen kohderyhmi-

nä ovat 1) monialaisen yhteispalvelun ja aikuissosiaalityön työelämän ulkopuolella olevat asiak-

kaat, joiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta halutaan parantaa ja 2) heidän kanssaan työs-

kentelevät työntekijät eli Etelä-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelun verkoston ja aikuissosiaali-

työn työntekijät sekä yhteistyötahot. 

OSMO-hankkeen toimintasuunnitelma on koottu sen jälkeen, kun hanketyöntekijät kävivät maa-

kuntakierroksen maalis-huhtikuussa 2018. Hanketyöntekijöiden alueellinen työskentely käynnistyi 

maakuntakierroksen jälkeen touko-kesäkuussa 2018. Yhteisillä tapaamisilla alueiden työntekijöi-

den kanssa hankehakemuksen tavoitteet ovat tarkentuneet ja konkretisoituneet piloteiksi. Seu-

raavassa luvuissa on yhteenveto toimintasuunnitelmasta hankehakemuksen tavoitteiden mukai-

sesti. Toimintasuunnitelma ja pilotit on kuvattu 31.8.2018 tilanteen perusteella. 

  



4 
 

2 OSMO-HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA SUHTEESSA TAVOITTEISIIN 

 

 

2.1 Maakunnallinen työelämän ulkopuolella henkilöiden asiakaslähtöinen yhteistoimin-

tamalli 

  

Hankehakemukseen kirjattu tavoite 

Hankkeen resursseilla luodaan Etelä-Pohjanmaan monialainen yhteistoimintamalli 2020, jossa työ-

elämän ulkopuolella oleva asiakas on aktiivisesti mukana oman elämänsä asiantuntijana. Toimilla 

kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, sektorirajat ylittävää yhteistyötä, tiedonliik-

kumisen parantamista eri toimijoiden välillä, yhteistä tavoitetta ja arvopohjaa, sekä palvelujen 

asiakaslähtöisyyttä. Mallissa on vahvistettu alueellista osaamista. Lisäksi vahvistetaan kolmannen 

sektorin roolia asiakkaan palveluverkostossa ottamalla se mukaan hankkeen tavoitteiden toteut-

tamiseen käytännössä esim. työ- ja toimintakyvyn arviointi, työelämäsuuntautuneen sosiaalisen 

kuntoutuksen kehittäminen sekä ottamalla mukaan Osmon alueellisiin kehittäjätyöryhmiin ja hyö-

dyntämällä heidän olemassa olevia asiakasraateja.  

Hankehakemukseen kirjatut konkreettiset toimenpiteet 

Alueellisten kehittäjäryhmien kokoaminen ja monialaisen yhteistoiminnan yhteisen arvomaailman, 

perustan ja tavoitteiden luominen.  

Toimintasuunnitelma 

Alueelliset kehittäjäryhmän tavoitteena on tukea OSMO-hankkeen alueellista operatiivista toimin-

taa. Kehittäjäryhmät ovat käynnistyneet kaikilla maakunnan alueilla touko-kesäkuussa 2018. Kehit-

täjäryhmien kokoonpano vaihtelee jonkun verran alueittain, mutta lähtökohtaisesti mukaan on 

kutsuttu alueen TYP-työpari (TE-palveluiden asiantuntija ja sosiaaliohjaaja / sosiaalityöntekijä), 

työttömien terveydenhoitaja, aikuissosiaalityön johtava ja/tai muu edustaja, asiakasedustaja, etsi-

vän nuorisotyön edustaja, työllisyyspalveluiden / työpajojen edustaja, seurakunnan diakoniatyön 

edustaja, kansalaisopiston edustaja seä alueen kehittämistyön kannalta oleellisia yhteistyötaho-

ja/järjestöjä. Ryhmät kokoontuvat noin joka toinen kuukausi.  
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Kehittäjäryhmissä suunnitellaan ja käydään läpi alueellista toimintaa hankehakemuksen mukaises-

ti ja tämän lisäksi maakunnallisesti yhteisesti sovittuja teemoja, joiden myötä saadaan tuotettua 

tietoa mm. maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. OSMO-hanke tekee yhteistyötä Järjestö 

2.0 –hankkeen kanssa, että järjestötoimijoita huomioitaisiin entistä enemmän ja monipuolisemmin 

kehittämistyössä.  

Monialaisen yhteistoiminnan yhteisen arvomaailman, perustan ja tavoitteiden saavuttamiseksi 

OSMO-hanke järjestää maakunnallisia seminaaripäiviä, opintomatkoja sekä työpajasarjoja, joiden 

myötä vahvistetaan maakunnallista yhteistyötä, mallinnetaan yhteisiä toimintoja ja käytäntöjä 

sekä haetaan monialaisen yhteistoiminnan arvomaailmaa. Näitä kuvattu tarkemmin toiminta-

suunnitelman sivulla 12. 

Tiedontuotantoa:  

 Etelä-Pohjanmaan aikuissosiaalityön käytännöt – kartoitus syksyllä 2018 ja raportointi al-

kuvuodesta 2019 

 Aikuissosiaalityön asiakkaiden profilointi ja palvelutarpeet – kartoitus alkuvuodesta 2019 ja 

raportointi kesään 2019 mennessä 

 

2.2 Asiakasosallisuuden vahvistaminen 

  

Hankehakemukseen kirjattu tavoite  

Osmo-hankkeessa halutaan vahvistaa asiakkaan nykyistä roolia palvelujärjestelmässä. Hankkeessa 

luodaan yhtenäinen malli kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaan roolin vahvistamisesta kehittä-

mistyössä esim. sosiaalinen kuntoutus tai työparityöskentely. Hankkeessa hyödynnetään jo ole-

massa olevia yhdistysten, työpajojen ja työllisyyspalvelujen kehittäjäasiakastyöryhmiä. Osallisuutta 

vahvistamalla lisätään asiakkaan motivaatiota parantaa omaa tilannettaan ja sitoutumista palve-

luihin.  

Hankehakemukseen kirjatut konkreettiset toimenpiteet 

Asiakkaiden näkemyksiä palveluiden toteuttamisesta kootaan esimerkiksi asiakasraadein tai toi-

minnallisten työpajojen kautta ja kyselyin. Asiakkaita otetaan mukaan alueellisiin kehittäjäryhmiin 
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ja hyödynnytetään maakunnallisen toimintamallin luomisessa. Asiakas otetaan hankkeen aikana 

systemaattisesti mukaan TyKe-tiimeihin, joka sitouttaa vahvemmin asiakasta omassa prosessis-

saan kohti työelämää ja hän tulee entistä paremmin kuulluksi omassa työ- ja toimintakyvyn arvi-

oimisessa. Hyödynnetään koulutettuja kokemusasiantuntijoita ja olemassa olevia osallisuuden 

rakenteita. Tarvittaessa mietitään alueellisesti erilaisia osallisuuden käytäntöjä ja rakenteita. Laadi-

taan yhdessä asiakkaiden kanssa esitteet sosiaalisesta kuntoutuksesta ja työ- ja toimintakyvyn ar-

vioinnista.  

Toimintasuunnitelma  

OSMO-hanke kartoittaa Etelä-Pohjanmaan asiakasosallisuuden erilaiset käytännöt ja rakenteet ja 

tästä kootaan raportti syksyn 2018 aikana. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin (EPSHP) kokemusasiantuntijakoordinaattorin ja koulutettujen kokemusasiantunti-

joiden kanssa. Hankkeen jokaisessa alueellisessa kehittäjäryhmässä on mukana alueelta koulutettu 

kokemusasiantuntija ja/tai kehittäjäasiakas. OSMO-hankkeen ohjausryhmässä on jäsenenä kaksi 

kokemusasiantuntijaa. Asiakasosallisuus huomioidaan koulutus- ja seminaaripäivissä sekä maa-

kunnallisissa työpajoissa siten, että asiakasedustajia kutsutaan mukaan puheenvuorojen pitäjiksi ja 

työpajojen jäseniksi.  

Hanke rohkaisee koulutettujen kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamista mm. vertaisohjaajiksi 

ryhmiin. Vuoden 2018 aikana EPSHP maksaa maakunnan kuntien tilaamisen kokemusasiantunti-

joiden palkkiot. Tästä tiedotetaan myös OSMO-hankkeen myötä eri toimijoille. Asiakkaat ovat mu-

kana laatimassa esitteitä ja eri palveluiden verkkosivuja. Työ- ja toimintakyvyn mittaamisen sekä 

sosiaalisien kuntoutuksen esitteet valmistuvat syksyn 2019 aikana. 

Seinäjoella järjestettiin hankkeen toimesta 26.3.2018 yhteiskehittämisen työpaja työttömien pal-

veluista. Yhteiskehittämisen työpajaan osallistui 35 asiakas- ja työntekijäedustajaa. Alustajana työ-

pajassa toimi Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksesta vastuuvalmistelija Minna Laitila. 

Yhteisessä työskentelyssä osallistujat kiersivät kolmessa eri teemapöydässä tuoden omaa koke-

musta ja näkemystä seuraavista aiheista: 1) Osallisuuden tilat Seinäjoella 2) Asiakkaan vaikutta-

mismahdollisuudet omiin palveluihin 3) Osallistuminen palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen 

ja arviointiin. Koottu tieto vietiin tiedoksi sote- ja maakuntavalmistelijoille. Vastaavia tilaisuuksia 

on mahdollista järjestämään maakunnassa myöhemmin. 
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OSMO-hanke järjestää sosiaaliseen kuntoutukseen ja asiakasosallisuuteen liittyen maakunnalli-

sen työpajasarjan ajalle 9/2018-6/2019 (liite 1), jonka tavoitteena on yhteisen näkemyksen, tieto- 

ja arvopohjan muodostuminen osallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen osalta. Työpajassa on mu-

kana asiakasedustajia maakunnasta. Työpajasarja tukee alueellisia pilotteja ja konkreettisena työ-

pajasarjan tuotoksena on maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen esite.    

 

Alueelliset pilotit asiakasosallisuuteen liittyen: 

 Kehittäjäkahvila / Alavus – syksy 2018 

 Kehittäjäasiakasryhmä / Lapua – syksy 2018 

 Vertaisohjaaja mukana nuorten sosiaalisen kuntoutuksen ryhmässä / JIK, Jalasjärvi – syksy 

2018 

 

Tiedontuotantoa:  

   Etelä-Pohjanmaan asiakasosallisuuden käytännöt ja rakenteet – syksy 2018 

 

Seminaari: 

 Osallisuuden areenat –seminaari 29.11.2018 (Liite 2) 

 

2.3 Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 

 

Hankehakemukseen kirjatut tavoitteet      

Hanketyöntekijät lähtevät kehittämään sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä työelämäsuuntaisesti ja 

osallisuutta tukevasti yhdessä alueiden kehittäjätyöryhmien kanssa, jotka edistävät asiakkaan ete-

nemistä työllisyyspolulla (vrt. Teos -työryhmä). Kehittämistyöhön otetaan mukaan järjestöjä, yhdis-

tyksiä ja työpajoja, joiden rooli on jatkossakin olla osana asiakkaan palveluverkostoa ja tiiviinä 

toimijana asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta edistävinä toimijoina. 
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Hankehakemukseen kirjoitetut konkreettiset toimenpiteet 

Sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä kehitetään työelämäsuuntaisesti ja osallisuutta tukevasti yhdes-

sä alueiden kehittäjätyöryhmien kanssa, jotka edistävät asiakkaan etenemistä. Kehittämistyöhön 

otetaan mukaan järjestöjä, yhdistyksiä ja työpajoja, joiden rooli on jatkossakin olla osana asiak-

kaan palveluverkostoa ja tiiviinä toimijana asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta edistä-

vinä toimijoina. Sosiaalisella kuntoutuksen aikana voidaan arvioida asiakkaan työ- ja toimintakykyä 

käytännössä yhdessä asiakkaan kanssa osallistamalla häntä omaan palveluprosessiinsa. Maakun-

nassa juurrutetaan yksilövalmennusta osaksi aikuissosiaalityön sosiaalista kuntoutusta OSMO-

hankkeen asiakastyön kautta. Asiakastyöstä kootaan systemaattisesti arviointitietoa.  

Toimintasuunnitelma 

OSMO-hanke tekee Etelä-Pohjanmaan sosiaalista kuntoutuksen käytännöistä kartoituksen, josta 

raportti valmistuu syksyn 2018 aikana. Maakunnan alueellisissa tavoitteissa korostuu sosiaalisen 

kuntoutuksen kehittäminen. Hanketyöntekijät tukevat ja ovat resurssina alueellisten tavoitteiden 

toteutumiseksi mm. työpareina alueellisissa piloteissa. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmämuotoista 

toimintaa pilotoidaan monella maakunnan alueella syksystä 2018 alkaen. Ryhmät tulevat olemaan 

erilaisia kokoonpanoiltaan ja tavoitteiltaan.  

Alueen työntekijöillä on vaihtelevasti kokemusta ryhmien ohjaamisesta. OSMO-hanke ei tule jär-

jestämään erillistä koulutusta ryhmäohjauksesta, mutta ryhmien kanssa työskentelevät tai työs-

kentelyn aloittavat työntekijät ovat osoittaneet kiinnostusta ulkopuolisesta tuesta oman osaami-

sen vahvistamiseksi. OSMO-hanke tulee ostopalveluna tarjoamaan ”Ryhmäohjaajien sparrausta”, 

jossa alueen ryhmien vetäjille on mahdollisuus ulkopuoliseen tukeen noin 3 kertaa / alue ja 2,5 

h/kerta. (Alueita EP:llä 8 kpl – 2-3 aluetta / lukukausi eli 1. lukukausi syksy 2018 – 2. lukukausi ke-

vät 2019 – 3. lukukausi syksy 2019) 

Sosiaaliseen kuntoutukseen ja asiakasosallisuuteen liittyen käynnistyy maakunnallinen työpaja-

sarja ajalle 9/2018-6/2019 (liite 1), jonka tavoitteena on luoda maakunnallinen sosiaalisen kun-

toutuksen malli ja asiakasesite. Työpajassa on mukana alueiden työntekijöiden kanssa kehittäjä-

asiakkaita ja kokemusasiantuntijoita. Työpajasarja toimii myös alueellisten pilottien tukena. OS-
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MO-hankkeessa tehdään myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvausta, jota työstetään työpaja-

sarjan rinnalla Etelä-Pohjanmaan aikuissosiaalityön johtavien tapaamisissa.   

Alueelliset pilotit    

 Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä nuorille / JIK, Jalasjärvi – syksy 2018 

 Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä / Järvi-Pohjanmaa, Alajärvi – syksy 2018  

 Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä/ Kauhajoki – syksy 2018 

 Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä / KY Kaksineuvoinen, Lappajärvi – syksy 2018 ja jatkuu al-

kuvuoden 2019 Järvi-Pohjanmaan pilottina.  

 Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä nuorille / Ilmajoki – kevät 2019 

 

Tiedontuotantoa:  

 Sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset, versio 1 – syksy 2018 

 Sosiaalisen kuntoutuksen käytännöt Etelä-Pohjanmaalla – syksy 2018 

Seminaari: 

 Sosiaalisen kuntoutuksen –seminaari – syksy 2019 

 

2.4 Palvelutarpeen tunnistamisen kehittäminen 

 

Hankehakemukseen kirjattu tavoite 

Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisen palvelutarpeen tunnistamista ja arviointia eri toimijoiden 

välillä, koska sen pohjalta ohjaaminen tarpeenmukaisiin palveluihin ennaltaehkäisee ajautumista 

pitkäaikaistyöttömäksi ja vähentää syrjäytymistä. Tavoitteena on kehittää palvelutarpeen tunnis-

tamista siten, että sekä asiakkaalla että työntekijällä on yhteinen näkemys asiakkaan sen hetkisis-

tä vahvuuksista, kehitettävistä osa-alueista, työ- ja toimintakyvystä sekä mahdollisesta palvelutar-

peesta. Hankkeen aikana kehitetään työkyvynarvioinnin prosessia paikallisella tasolla yhteistyössä 

Kelan, työterveyshuollon kanssa ja kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavien yhdistysten ja pajojen 

kanssa. Lisäksi tavoitteena on saada koko maakunnan käyttöön yhtenäiset mittarit, joka osaltaan 



10 
 

tukee myös toiminnan yhtenäistä arviointia sekä ja tavoitteiden asettelua. Työ- ja toimintakyvyn 

arvioinnin kehittämisellä on tärkeä rooli, koska se luo perustan, jolle kaikki muu toiminta ja ratkai-

sut pohjautuvat. 

Hankehakemukseen kirjatut konkreettiset toimenpiteet 

Palvelutarpeen tunnistamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevia eri toimijoiden 

ohjeistuksia, lomakkeita ja malleja, joita kartoitetaan hankkeen alussa. Olemassa olevaa materiaa-

lia käytetään suoraan tai niiden hyviä käytäntöjä yhdistellään. Kevään 2018 aikana kerätään ja koo-

taan yhteen erilaisia käytössä olevia mittareita. Syksyllä 2018 jalkautetaan mittareita hankkeessa 

mukana oleviin maakuntientyöntekijöille ja kolmannen sektorin toimijoille ja niiden toimivuutta 

kokeillaan hankkeen kohdeasiakasryhmän parissa. Prosessia kehitetään niin, että työ- ja toiminta-

kyvyn mittaamiseen olisi maakunnassa käytössä yhteiset mittarit ja niitä alettaisiin systemaattises-

ti käyttää asiakkuuden alkuvaiheessa, joka osaltaan tulee määrittämään yksilöllistä palvelutarvet-

ta.  

Hankkeen tuella vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä tiedonkulun parantumiseksi siten, 

etteivät asiakkaasta oleva ja kertyvä tieto kulje irrallisina ilman, että niitä hyödynnetään työelä-

mään suuntaavissa suunnitelmissa. Keskiössä on asiakkaan oma kokemus ja asiakaslähtöisyyden 

nostaminen arvioinnissa.  

Etelä-Pohjanmaan alueen TyKe- tiimien kokoonpanot ja käytännöt kartoitetaan. Jaetaan hyviä käy-

täntöjä maakunnallisesti ja Seinäjoella perustetaan TyKe-tiimi. Tavoitteena on, että jatkossa tiimit 

eivät kokoontuisi ilman asiakkaita. Kelasta on ilmoitettu halukkuus olla kehittämässä Tyke- tiimejä 

hankkeen kanssa, sekä olla niissä jatkossa jäsenenä. 

Toimintasuunnitelma 

OSMO-hankeessa on kevään 2018 aikana kartoitettu ne mittarit ja arvioinnin välineet, joita on 

käytössä Etelä-Pohjanmaalla työelämän ulkopuolella olevien työikäisten asiakkaiden parissa. Työ- 

ja toimintakyvyn mittaristoista on käyty keskustelua myös muiden toimijoiden kanssa, kuten TOI-

KE- ja PRO SOS-hankkeiden kanssa. Lisäksi OSMO-hankkeessa on selvitetty TyKe-tiimien toimintaa 

Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnasta on lähetetty sähköpostikyselyt Kelaan, TYP-työpareille ja TYP-

terveydenhoitajille niille alueille, joissa on TyKe-toimintaa. Koontiin on saatu vastaukset kaikilta 

alueilta.   
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OSMO-hankkeen asiakastyössä otetaan käyttöön Kykyviisari eli hankkeeseen ohjautuvien asiakkai-

den kanssa hankehenkilöstö täyttää Kykyviisarin nettilomakkeen hankeasiakkuuden alussa ja lo-

pussa. Hanke on hakenut henkilöstölle tunnukset Kykyviisari-sivustolle. Tämän myötä on tarkoitus 

saada kokemustietoa Kykyviisarin toimivuudesta käytännössä. Lisäksi Seinäjoen kaupunki järjestää 

henkilöstölle kaksipäiväisen ICF-koulutuksen lokakuussa 2018 ja tähän osallistuu OSMO-

hankkeesta  kaksi työntekijää.  

Syksyn 2018 aikana Kela ja OSMO-hanke järjestävät yhteisen maakuntakierroksen. Kelan kun-

toutusasioista vastaava työntekijä on mukana etäyhteydellä näissä tapaamisissa. Tapaamisten 

tarkoituksena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta Kelan kuntoutuksen palveluista, niihin hakeu-

tumisesta ja eri konsultaatiomahdollisuuksista. Kelan kanssa on keskusteltu alustavasti myös ns. 

mikrolaboratorio-toiminnasta, jota on kokeiltu Tampereen seudulla. Tässä kokeilussa on tehty 

asiakkaan luvalla asiakastietovertailua Kelan ja TE-palveluiden asiakastietojärjestelmästä. Näin on 

pystytty saamaan laajempi käsitys asiakkaan tilanteesta ja tämän myötä vahvistettua jatkosuunni-

telmaa. Tampereen alueella tästä on hyvä kokemus.      

Palvelutarpeen tunnistamiseen, työ- ja toimintakyvyn mittaamiseen sekä TyKe-tiimeihin liittyen 

järjestetään maakunnallinen työpajasarja aj. 2/2019-12/2019, jonka tavoitteena on yhteisen nä-

kemyksen löytäminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen. Työpajasarja tukee alueellisia pilotteja ja 

konkreettisena työpajasarjan tuotoksena on maakunnallinen esite TyKe-tiimeistä sekä työ- ja toi-

mintakyvyn mittaamisesta. Lopputuotoksena muodostuu maakunnallinen työohje. 

Pilotit:  

- Työttömien terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien lomakkeistojen yhtenäistämi-

nen maakunnassa – syksy 2018 

- TyKe-tiimin perustaminen / Seinäjoki – syksy 2018 

- Mikrolaboratoriot: asiakaskohtaista tiedonkeruuta ja –vertailua Kelan, Te-toimiston ja ai-

kuissosiaalityön asiakasjärjestelmistä – 1. tapaaminen kevät 2019 ja 2. seurantatapaaminen 

syksy 2019. Pilotoidaan muutamalla Etelä-Pohjanmaan alueella. 

 

Tiedontuotantoa: 

- Työ- ja toimintakyvyn mittarit Etelä-Pohjanmaalla – kesäkuu 2018. 
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- TyKe-tiimit Etelä-Pohjanmaalla – kesäkuu 2018  

Raportit ovat nähtävillä hankkeen kotisivuilla: https://www.eptyp.fi/materiaalit 

 

2.5 Työntekijöiden osaamisen ja ammattikulttuurin vahvistaminen monialaisena yhteis-

toiminta  

 

Hankehakemukseen kirjattu tavoite   

Monialaista yhteistyöstä tekevälle henkilökunnalle, kuntouttavaa työtoimintaa tarjoaville pajoille 

ja yhdistyksille sekä muille sidosryhmille järjestetään koulutuskokonaisuus. Lisäksi henkilöstölle 

kootaan työvälineiksi yhtenäiset työmenetelmät ja mittarit jne.    

 

Hankehakemukseen kirjatut konkreettiset toimenpiteet 

Kartoitetaan koko maakunnan osaaminen esim. työ- ja toimintakyvyn arvioinnin osalta sekä työky-

kykoordinaattorikoulutuksen käyneet henkilöt. Lisäksi selvitetään erilaisia mahdollisia konsultaa-

tiomahdollisuuksia esim. Skypen kautta esim. lääkärikonsultaatio asiakkaan työ- ja toimintakyvyn 

arvioimisessa.  

Järjestetään henkilöstölle koulutuskokonaisuus seuraavasti:  

1. kevät 2018; 2. syksy 2018; 3. kevät 2019; syksy 2019 ja kevät 2020 (päätösseminaari) 

Hankkeen myötä laaditaan työohje työkyvyn arviointiin. Työohjeesta käy ilmi, mitä työkyvyn arvi-

oinnissa tulee ottaa huomioon ja miten prosessi etenee. Työohje toimii myös perehdytysohjeena 

uusille työntekijöille. Lisäksi kootaan monialaista työtä tekeville yhteinen työkalupakki, toimivista 

käytännöistä ja menetelmistä. Tässä huomioidaan jo olemassa olevat ja valmisteilla olevat materi-

aalit.  

 

Toimintasuunnitelma 

Työ- ja toimintakykykoordinaattoreiden hyödyntämisessä ja heidän toiminnan koordinoinnissa 

tehdään tiivistä yhteistyötä ja työnjakoa TOIKE-hankkeen kanssa. Hankeyhteistyötä on tehty myös 

https://www.eptyp.fi/materiaalit
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Pro Sos –hankkeen kanssa liittyen sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin. Yhteis-

tapaamiset hankkeiden kanssa jatkuvat syksyn 2018 aikana ja näiden myötä OSMO-hankkeen rooli 

ja työnjaollinen osuus täsmentyy tämän osalta. Erilaisia konsultaatiokäytäntöjä työstetään mm. 

työ- ja toimintakykyyn liittyvässä työpajasarjassa (ks. 9-11).   

OSMO-hankkeen koulutuskokonaisuus on jaoteltu teemoittain. Ensimmäinen seminaaripäivä oli 

18.5.2018: Haussa Yhteinen Maakunnallinen Yhteistoimintamalli – HYMY –seminaari (liite 3). Päi-

vässä oli mukana noin 90 henkilöä. Päivän aikana käytiin läpi tilannekatsaus Etelä-Pohjanmaan 

sote- ja maakuntavalmisteluun, esiteltiin monialaisen yhteistyön näkökulmia ja käytännön toimin-

tamalleja työllisyyden hoidon sekä aikuissosiaalityön näkökulmista tutkittuna tietona sekä esi-

merkkeinä Kuopiosta ja Eksotesta. Lisäksi OSMO - Osallisuutta moniammatillisesti -hanke esittäy-

tyi. Päivän päätteeksi ajatuksia tulevasta vaihdettiin pyöreän pöydän ääreen kutsutut keskustelijat. 

Päivän esitykset saatavilla: https://www.eptyp.fi/seminaarit-ja-koulutukset 

Syksy 2018 seminaaripäivän teemana on asiakasosallisuus ja se järjestetään 29.11.2018 yhteis-

työssä Järjestö 2.0, Pro SOS ja Yhteinen Keittiö –hankkeiden kanssa. Seminaarin nimi on Osallisuu-

den areenat ja päivän aikana kuullaan puheenvuoroja valtakunnalliselta ja maakunnalliselta tasolta 

sekä esitellään maakunnan alueellisia hyviä käytäntöjä (liite 2).  

Kevään 2019 seminaaripäivä keskittyy palvelutarpeen tunnistamiseen sekä työ- ja toimintakyvyn 

arviointiin. Päivään haetaan valtakunnallisesti tunnettuja puhujia, kuullaan sote- ja maakuntauu-

distuksen tilanteesta sekä käydään läpi maakunnallisia hyviä käytäntöjä. Syksyn 2019 seminaari 

tulee keskittymään sosiaaliseen kuntoutukseen ja kevään 2020 päätösseminaarissa esitellään 

maakunnan toimijoiden taholta hankkeen myötä kehitettyjä hyviä käytäntöjä. 

Seminaaripäivien lisäksi kokeillaan maakunnan työntekijöille yhteistä opintomatkaa syyskuussa 

2018 Tampereelle. Opintomatkan aikana verkostoidutaan ja tutustutaan luennoin ja/tai vierailuin 

alueen työttömien asiakkaiden kanssa tehtävään kehittämistyöhön, kehitettyihin palveluihin ja 

hyviin käytäntöihin. Opintomatka pitää sisällään esityksen ”Hyviä käytäntöjä autismin kirjon henki-

löiden työllistymisen edistämiseksi”  / Autismisäätiö ja TE-palvelut, Neuropsykiatristen henkilöiden 

työllistymisen edistäminen -hanke (2015–2017); ja vaihtoehtoisesti joko 1. tutustumiskäynti Toi-

mintakeskus Sorinaan tai 2. esitys Tampereen kaupungin osallistavan sosiaaliturvan  -

kuntakokeilusta. Syksyn 2018 opintomatkan osallistujien palautteen perusteella mietitään, järjes-

tääkö hanke opintomatkoja vuoden 2019 aikana.  

https://www.eptyp.fi/seminaarit-ja-koulutukset
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Työohjeen osalta kootaan materiaalia syksyn 2018 aikana ja työohje valmistuu maakunnallisen 

työpajatyöskentelyn (kevät 2019-syksy2019) myötä. Tulevaan työntekijöiden työkalupakkiin koo-

taan materiaalia kevään 2019 aikana ja ratkaistaan se, mihin sähköiseen alustaan tai verkkosivulle 

sitä ryhdytään kokoamaan. Työkalupakki on valmiina syksyllä 2019.  

Seminaari- ja koulutuspäivät: 

 HYMY – Haussa Yhteinen Maakunnallinen Yhteistoimintamalli –seminaari 18.5.2018  

(Liite 3) 

 Osallisuuden Areenat –seminaari 29.11.2018 (Liite 1) 

 Työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen liittyvä seminaari alkuvuodesta 2019 

 Sosiaaliseen kuntoutukseen keskittyvä seminaari syksy 2019 

 Päätösseminaari keskittyen kehitettyihin hyviin käytäntöihin keväällä 2020  

 

Opintomatkat: 

 Opintomatka Tampereelle 6.9.2018 (Liite 4) 

 Opintomatka Vaasaan keväälle 2019. Aiheeksi suunniteltu: Rikosseuraamusasiakkaat / Vaasan van-

kila ja Aikuissosiaalityön arviointitiimin työskentely / Vaasan kaupunki.  

 Opintomatkan järjestäminen syksylle 2019 

 

Työpajat:  

 Sosiaalisen kuntoutuksen ja osallisuuden –työpajasarja 9/2018 – 6/2019 (liite 1) 

 Työ- ja toimintakykyn –työpajasarja 1/2019-12/2019 
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2.6 Alueelliset pilotit 

 

Tähän lukuun on koottu OSMO-hankkeen alueelliset pilotit, jotka ovat tiedossa elokuussa 2018. 

Alueellisia pilotteja muodostuu työskentelyn edetessä lisää ja alla olevat suunnitellut pilotit tulevat 

täsmentymään hanketyön edetessä.  Kaikilla alueilla on palvelutarpeen arviointiin ja sosiaaliseen 

kuntoutukseen liittyen hankkeen asiakastyönä yksilöohjausta, jota on kuvattu tarkemmin s. 18-

19.  

 

 
Taulukko 1. Alueelliset pilotit 

 

Ilmajoki 

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä  

Ryhmän toiminta on suunnitteluvaiheessa ja tarkentuu syksyn 2018 aikana hanketyön edetessä. 

Suunnitelmien mukaan ryhmä olisi tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat työttömiä, sairaslomalla tai 

kuntoutustuella. Tavoitteena on selvittää monitoimijaisesti asiakkaan tilanne sekä työ- ja toiminta-

kyky ja turvata palvelutarpeen mukainen riittävä tuki ja palvelut. Ryhmän alkamisajankohdasta, 

tapaamiskertojen rakenteesta ja pilotin kestosta ei ole vielä sovittu.    
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JIK-Kurikka 

Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä /Jalasjärvi  

Ryhmä käynnistyy lokakuussa 2018. Ryhmä on tarkoitettu nuorille ja nuorille aikuisille (18-30 v.), 

jotka ovat olleet kuntouttavassa työtoiminnassa jo pitkää ilman jatkosuunnitelmaa. Ryhmään osal-

listujat jatkavat sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan lisäksi edelleen kuntouttavassa työtoi-

minnassa. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 2 h/kerta. Ryhmän ohjaaja-

na toimivat hanketyöntekijä ja kokemusasiantuntija sekä heidän lisäkseen on teemoittain vieraili-

joita eri toimijoista ja ammattiryhmistä. Pilotissa kokeillaan, löytyykö osallistujille jatkopolkuja li-

säämällä sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä kuntouttavan työtoiminnan rinnalle.  

 

Järvi-Pohjanmaa 

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä / Alajärvi 

Suunnittelutapaamisia tulossa. Tavoitteena, että ryhmä käynnistyy syksyllä 2018. 

 

KuusSoTe 

Kehittäjäkahvila / Alavus 

Kohderyhmä: nuoret aikuiset. Suunnittelutapaamisia tulossa. Tavoitteena, että toiminta käynnis-

tyy syksyllä 2018. 

 

KY Kaksineuvoinen 

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä / Lappajärvi 

Suunnittelutapaamisia tulossa. Tavoitteena, että ryhmä käynnistyisi marraskuussa 2018. Ryhmä 

jatkuu Järvi-Pohjanmaan pilottina vuoden 2019 alusta.  

 



17 
 

 

 

Lapua 

Kehittäjäasiakasryhmä 

Suunnittelutapaamisia tulossa. Tavoitteena, että ryhmä käynnistyisi syksyllä 2018. 

 

Matalan kynnyksen aikuissosiaalityön ohjaus- ja neuvontapiste 

Tavoitteena, että toimintaa suunnitellaan kehittäjäasiakasryhmässä syksyllä 2018 ja toiminta 

käynnistyisi yhteiskehittämisen tuloksena keväällä 2019. 

 

Seinäjoki 

TyKe-toiminta 

Pilotti ajalle 10/2018–10/2019. Ensi vaiheessa kohdennettu TYP asiakkaille. TyKe-tapaamiset ker-

ran kuudessa 2 h / kerta ja yhdessä kerralla käsiteltäisiin kahden asiakkaan asiaa. Paikalla tapaami-

sissa: asiakas, asiakkaan oma työntekijä/tai työpari, Kelan edustaja, terveydenhoitaja, muut tarvit-

tavat asiakkaan yhteistyötahot ja mahdollisesti tarvittaessa esim. asiakkaan läheinen. Asiakkaan 

oma työntekijä toimii tapaamisessa vetäjänä, kokoaa tarvittavan yhteenvedon, huolehtii asiakkaal-

ta suostumiksen sekä kutsuu asiakkaan ja tarvittavat henkilöt paikalle. Suunnitelma kirjataan TYP 

ja tarvittaessa Effica. OSMO-hanke toimii kokemus- ja arviointitiedontuottajana pilotissa. 

 

Suupohjan LLKY   

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä /Kauhajoen kaupunki   

Ryhmä käynnistyy elokuussa 2018 ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille. Ryhmä kokoon-

tuu kerran viikossa, 4 tuntia/kerta. Tapaamisilla ensimmäisten kahden tunnin sisältö muodostuu 

sosiaalisen kuntoutuksen elementeistä ja tässä osuudessa ohjaajana toimivat kaupungin työn-

suunnittelija ja hanketyöntekijä. Toiset kaksi tuntia on suunniteltu koostuvan kaupungin teknisen 

toimen järjestämästä työtoiminnasta. Ryhmä kestää 3 kuukautta. 
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3 OSMO-HANKKEEN ASIAKASTYÖ 

 

OSMO-hankkeen hankehakemukseen on kirjattu, että asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen: Te- toi-

mistosta, kuntien aikuissosiaalityöstä ja monialaisesta yhteispalvelusta. Hankkeeseen ohjautuu 

työelämän ulkopuolella olevia asiakkaita, joiden kohdalla siirtyminen työelämään ei ole vielä ajan-

kohtaista. Etelä-Pohjanmaan alueelta ohjautuu hankkeeseen asiakkaita yhteensä 245 hlöä.  

Alueellisesti asiakasmäärä on kirjattu jakautuvan seuraavasti: 

Seinäjoki    50 hlöä  

Ilmajoki   30 hlöä  

Järvi-Pohjanmaa   30 hlöä  

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 20 hlöä  

Kurikka – JIK   30 hlöä  

KuuSoTe   30 hlöä  

Lapua    35 hlöä  

Suupohjan LLKY  20 hlöä 

 

Toimintasuunnitelma 

Asiakastyö muodostuu alueellisista ryhmämuotoisista piloteista, kuten kehittäjäasiakastoiminnas-

ta ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmistä. Ryhmiin asiakasrekrytointi tapahtuu yhteistyössä alueiden 

sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden sekä TE-palveluiden työntekijöiden kanssa.   

Näiden ryhmätoimintojen lisäksi hankkeessa on yksilöllistä asiakastyötä eli yksilövalmennusta, joka 

kytkeytyy:    

1) ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen rinnalle 

2) osaksi asiakkaan palvelutarpeen arviointia   

3) sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennukseen eli  asiakassuunnitelman toteuttamisen tueksi 

silloin, kun asiakas tarvitsee intensiivistä tukea   

Asiakasohjauksesta on tehty ohjaaville tahoille erillinen tiedote (liite 5) keväällä 2018. Tiedotetta 

tarkennetaan tarvittaessa työskentelyn edetessä.  
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Hankkeeseen yksilöasiakkaaksi ohjautuminen tapahtuu vastuutyöntekijä/vastuutyöntekijöiden 

kautta ja asiakasprosessin vastuu säilyy asiakkaan omalla työntekijällä. Asiakkaan suunnitelmassa 

sovitaan yhdessä asiakkaan, vastuutyöntekijän/-työntekijöiden ja hanketyöntekijän kesken, mikä 

on hanketyöntekijä rooli ja mitä asioita työskentelyllä tavoitellaan. Suunnitelmassa sovitaan työs-

kentelyn kesto ja seuraava yhteinen tapaaminen suunnitelman tarkistamiseksi. Hanketyöntekijä 

tekee kirjaukset tapaamisista ja yhteydenpidon osalta, jotka hän lähettää salatulla sähköpostilla 

vastuutyöntekijälle/-työntekijöille, joiden vastuulla on siirtää kirjaukset oman organisaation asia-

kasrekisteriin. Työskentelyssä edetään asiakassuunnitelman mukaisesti huomioiden tarvittaessa 

muihin palveluihin motivoiminen, ohjaaminen ja palveluiden saatavuuden turvaaminen.     

 

Tiedontuotanto    

- Kykyviisarin käyttö hankkeen asiakastyössä. Täytetään asiakkaan kanssa Kykyviisarin verk-

kolomake asiakasohjauksen alussa ja hankeasiakkuuden päättyessä. Tästä muodostuu asia-

kas- ja aluekohtaista tietoa sekä kokonaisuudessa koko maakunnasta. 

- Asiakas- ja työntekijäpalaute struktuoidulla suullisella palautekyselyllä 

- Ryhmätoimintojen palaute 

  



20 
 

4 YHTEENVETO: OSMO-HANKKEEN VUOSIKELLOT 2018 – 2020 
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LIITE 1 
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Liite 2    
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Liite 3 
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Liite 4 
 

 

 

  



27 
 

Liite 5   
 

OSMO-hankkeen hanketyöntekijöiden tehtävänkuva ja rooli asiakastyössä 

 Asiakastyö hankkeessa alkaa kevään 2018 aikana kuntien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 

 Hanketyöntekijä työskentelee kunnassa ennalta sovittuina päivinä 

 Hanketyöntekijän rooli asiakkaan prosessissa sovitaan yhteisesti työntekijöiden ja asiakkai-

den kesken 

 Asiakkaalta otetaan suostumuslomake (hankkeella oma) ja aloituslomake (EURA2014 –

järjestelmään) 

 Asiakkuuden kesto OSMO-hankkeessa vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan, mutta koko-

naisvastuu asiakkaan prosessista säilyy koko ajan omalla työntekijällä  

 Kirjaamiskäytännöistä tulee sopia tilannekohtaisesti, koska hankkeelle ei saa muodostua 

omaa rekisteriä asiakkaista ja kirjauksista. Salattu sähköposti otettu käyttöön.  

 

Hanketyöntekijä työskentelee työparina 

 Jalkautuvassa ja etsivässä aikuissosiaalityössä 

 Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksessa ja ryhmissä 

 Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä palvelutarpeen arvioinnissa 

 Yksilötapaamiset asiakkaiden kanssa ovat mahdollisia, kun niistä on laadittu suunnitelma 

asiakkaan oman vastuutyöntekijän kanssa ja prosessia arvioidaan yhdessä säännöllisesti. 

 

Hanketyöntekijän muut tehtävät 

 Alueellisen kehittäjätyöryhmän koollekutsuja 

 

Hanketyöntekijä kerää tietoa ja kokemuksia koko maakunnan alueelta ja jakaa hyviä käytäntöjä 

 sosiaalisen kuntoutuksen käytännöistä ja mahdollisuuksista 

 jalkautuvan työn mahdollisuuksista ja malleista 

 asiakkaiden tilanteista ja palvelutarpeista (Webropol-kysely, asiakashaastattelut) 

 osallisuuden toimintatavoista ja -paikoista (asiakaskehittäjäryhmät, kokemusasiantuntijat) 

 käytössä olevista työ- ja toimintakyvyn mittareista 

 

 


