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OSMO, puhuminen ja
kuunteleminen

Minulla on ollut ilo ja kunnia osallistua kokemusasiantuntijana OSMO-hankkeeseen useamman
kuukauden ajan, niin työpajoissa kuin esitepajassakin ja seuraavana aluevaltauksena minua on
pyydetty valokuvaan tätä kyseistä esitettä varten. En usko päätyväni Milanon mallimarkkinoille
edes OSMOn ansiosta, luonto kun asettaa rajoituksensa meille kaikille, mutta muuten olen ollut
hyvin iloinen saadessani vaikuttaa tulevaisuuteen omien, usein varsin synkkien
elämänkokemusteni kautta.
 
Olen kokenut suomalaista osastokulttuuria ja psykiatrista hoitoa hyvinkin laajasti ja tärkein
oppimani asia on puhumisen voima. Kun oppii puhumaan, oppii tunnistamaan ongelmia ja
vahvuuksia paitsi itsessään myös ympäröivässä maailmassa. Sanojen ansiosta kukaan meistä ei
ole yksin.     
 
Usein puhutaan suomalaisesta vaikenemisen kulttuurista. Silloinkin pitäisi muistaa sen
vastavoima, suomalainen neuvottelemisen ja sopimisen kulttuuri. Kun osapuolet saapuvat saman
pöydän ääreen ja laittavat kahvin tippumaan, alkaa tapahtua ihmeitä.
 
OSMOssa olen kokemusasiantuntijana saanut puhua ja pohtia paitsi omaa arkista elämääni
mielenterveysongelmien kanssa, myös kohtalotovereitani auttavien tarpeita ja ongelmia. Puhua,
kuunnella. Oppia, opettaa. Sitä on elämä parhaimmillaan ja sitä on myös OSMO ollut.
 
 
kokemusasiantuntija Antti Lepistö



Järjestötalon Palvelukeskus tarjoaa
asiakaslähtöistä toimintaa

Palvelukeskuksen Palveluohjaaja Ursula
Mäkinen ohjaa, neuvoo, tukee ja avustaa
asiakasta erilaisten hakemusten, valitusten ja
oikaisuvaatimusten laatimisessa yhteistyössä
asiakkaan kanssa. Toimeksiantaja on asiakas
itse, ei palvelujärjestelmä tai viranomainen.
Hakemuksia voivat olla mm. kuntoutustuki,
työkyvyttömyyseläke, eläkettä saavan
hoitotuki, vammaistuki tai asumistuki.
Tarvittaessa asiakas tavataan useita kertoja.
Palvelu on maksutonta. Palvelukeskus ei
kuitenkaan tee viranomaistahojen töitä.
 
Yksittäiselle henkilölle avunsaanti on todella
iso asia, kun omat voimavarat ovat ihan
lopussa. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu
usein puhelimitse. Palveluohjaaja kartoittaa
puhelimessa pääpiirteissään, missä asiassa
henkilö kokee tarvitsevansa ohjausta tai
apua. Puhelimessa tehdyn kartoituksen
aikana palveluohjaaja arvioi tilannetta ja
halutessaan henkilö varaa ajan tapaamiselle.
Palveluohjaaja ohjaa henkilön tarvittaessa
hakeutumaan myös muihin palveluihin.
 
Ensimmäisen tapaamisen aikana on tarkoitus
selvittää asiakkaan tilanne mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti, määrittää asiakkaan
henkilökohtaiset tavoitteet, luoda alku
luottamukselliselle asiakkuudelle sekä tehdä
jatkosuunnitelma asian eteenpäin viemiseksi.
Palveluohjaajalla tulee olla aikaa ja
mahdollisuus tutustua asiakkaaseen ja hänen
arkeensa. Asiakasta tuetaan toimimaan myös
itsenäisesti heti asiakkuuden alusta alkaen.
Palveluohjaaja ei järjestä asioita asiakkaansa
puolesta vaan eteneminen tapahtuu
yhteistyössä asiakkaan kanssa.
 
 
 

Kohtaamisen, kuuntelemisen ja luottamuksen
kautta edetään asiakkaan voimavarojen,
tavoitteiden ja toiveiden selvittämiseen ja
etsitään keinoja, palveluita ja tukimuotoja
näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Palvelukeskuksen palveluohjaaja Ursula
Mäkinen on koulutukseltaan kuntoutuksen
ohjaaja ja sairaanhoitaja. Ursulan työmottona
on: ”pienin askelin kohti asiakkaan omia
tavoitteita”
–Palvelukeskuksen toiminnalla saadaan
positiivisia vaikutuksia haastavissa
elämäntilanteissa olevien ihmisten arkeen ja
luodaan pohjaa kohti parempaa tulevaisuutta,
kertoo Ursula Mäkinen.
Palvelukeskuksen toiminnassa korostuvat
asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus,
asiakkaan voimavaroja tukeva, toivoa antava
työote. Palveluohjaus ei kestä koko elämää
vaan se päättyy, kun asiakas tulee tietoiseksi
omista kyvyistään ja kykenee toimimaan
itsenäisesti.
 
Järjestötaloa hallinnoi Yhteisöjen Yhdistys ry.
Toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin alue. Järjestötalossa toimii
15 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Asiakas
saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa eri
sairauksien hoidossa, ennaltaehkäisyssä ja
kuntoutuksessa sekä voi osallistua eri
yhdistyksien organisoimiin vertaistukiryhmiin,
joissa voi keskustella samaa kokeneiden
ihmisten kanssa.
 
Lisätietoja:
Järjestötalo Seinäjoki, Palvelukeskus,
Palveluohjaaja Ursula Mäkinen,
ursula.makinen@jtalo.fi
Ajanvaraus puhelimitse ma klo 8-16
p. 0400-142100
Avoinna ma - to klo 8-16, pe suljettu

teksti viestintäassistentti Sonja Makkonen



Kokemusasiantuntijat mukana
kehittämistyössä ja asiakastyössä

OSMO-hankkeen yksi kolmesta isosta kehittämisteemasta on asiakasosallisuuden lisääminen
monialaisten palveluiden ja aikuissosiaalityön asiakasprosesseissa ja kehittämistyössä. Olemme
tehneet erinomaisen hyvää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hankkeen omissa kehittämistyön rakenteissa on mukana
yhteensä 16 kokemusasiantuntijaa ja kehittäjäasiakasta. He toimivat hankkeen ohjausryhmässä,
alueellisissa kehittäjäryhmissä ja maakunnallisissa työpajoissa jäseninä sekä koulutus- ja
seminaaripäivissä puheenvuoronpitäjinä.
 
Kevään 2019 aikana kokemusasiantuntijoita on tullut mukaan myös monialaisen yhteispalvelun ja
aikuissosiaalityön asiakastyöhön. Kokemusasiantuntijoita on mukana mm. vertaisohjaajana
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä ja yksilötyössä sosiaalisena tukena asiakkaille. Toiminnassa
ollaan vielä hyvin alussa, mutta voidaan tässä vaiheessa jo todeta, että kokemukset ovat
rohkaisevia! Kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden välistä yhteistyötä on käynnistynyt mm. JIK-
Kurikassa ja Seinäjoella.
 
Asiakkaiden palaute on ollut positiivista, koska rinnalla on ihminen, jolla on saattanut olla isoja
haasteita elämässä ja he ovat selvinneet siitä. Kokemusasiantuntijoilta asiakkaat ovat saaneet
konkreettisia toimintaehdotuksia esim. ahdistaviin tilanteisiin sekä he ovat osanneet toimia
”tulkkina” asiakkaan ja työntekijän välillä. Työntekijänä ei välttämättä näe yksilötapaamisella tai
ryhmissä, milloin on esimerkiksi syytä pitää taukoa tai lopettaa tapaaminen sillä kertaa.
Kokemusasiantuntijoiden tuella asiakkaat ovat myös päässeet kokeilemaan erilaisia
harrastusmuotoja ja käymään alueiden ”yhteisissä olohuoneissa” kuten Olkkarissa tai Toimintojen
talolla Seinäjoella.
 
Etelä-Pohjanmaan maakunnan julkiset sote-palvelut voivat viime vuoden tapaan tilata maksutta
EPSHP:n koulutettuja kokemusasiantuntijoita sekä kehittämistyöryhmiin että asiakastyöhön.
Kannattaa rohkeasti olla yhteydessä ”EPSHP – Tilaa kokemusasiantuntija” –sivustoon, jonne
pääset 

teksti hankekoordinaattori Maarit Pasto

TÄSTÄ LINKISTÄ

http://www.epshp.fi/1/ajankohtaista/voimaa_arkeen_-kurssitoiminta/kokemusasiantuntijat/tilaa_kokemusasiantuntija%21


Yhteistyössä Kauhajoen kaupunki,
Kauhajoen  Kansalaisopisto ja
OSMO-hanke

OSMO-hanke pilotoi syksyllä 2018
kuntouttavan työtoiminnan ryhmää yhdessä
Kauhajoen kaupungin kanssa mallilla, jossa
ryhmäkerrat oli jaettu selkeästi sosiaalisen
kuntoutuksen ja työtoiminnan osioihin.
Ryhmä kokoontui Sanssin koululla, jossa
sosiaalisen kuntoutuksen osuutta ohjasi
kaupungin työnsuunnittelija yhdessä
hanketyöntekijän kanssa. Työtoiminnasta
vastasi koulun talonmies, ja työtehtävät
sisälsivät mm. koulun piha-alueen
haravointia, varastojen tyhjäystä ja tilojen
uudelleen järjestämistä. Ryhmätoiminnan
lopuksi osallistujilta kerättiin palautetta sekä
kirjallisesti että suullisesti. Palaute oli
poikkeuksetta positiivista. Osallistujat kokivat,
että olivat viihtyneet ryhmässä ja sinne oli
ollut helppo tulla. Suullisessa palautteessa
saimme ehdotuksia, miten ryhmätoimintaa
voisi kehittää jatkossa. Esiin nousi Sanssin
koulun alakerrassa olevan kansalaisopiston
puutyöluokan hyödyntäminen, jossa
ryhmäläiset voisivat tehdä puutöitä. 
 
Palautekeskusteluiden pohjalta käynnistyi
uusi kuntouttavan työtoiminnan ryhmä ajalla
20.2.2019-29.5.2019, jossa yhteistyössä
toimivat Kauhajoen kaupunki, Kauhajoen
kansalaisopisto sekä OSMO-hanke.
Hylkäsimme tässä ryhmässä selkeän jaon
sosiaaliseen kuntoutuksen ja työtoiminnan
osuuksiin. Kokoonnuimme kerran viikossa
neljä tuntia kerrallaan ja toimimme koko neljä
tuntia yhtenä porukkana. Ohjaajina toimivat
kaupungin työnsuunnittelija, Kauhajoen
kansalaisopiston puutyönohjaaja sekä
hanketyöntekijä. Ryhmäkerrat alkoivat
yhteisellä kahvihetkellä ja pienellä purtavalla,
jonka tarjosi Kauhajoen kaupunki.
Aamukahvilla oli aikaa käydä läpi
ryhmäläisten kuulumiset ja keskustella päivän
polttavista asioista.

teksti ja kuva hanketyöntekijä Minna Männikkö

Aamukahvin jälkeen siirryimme
kansalaisopiston tiloihin Sanssin koulun
alakertaan. Siellä sai oman mielenkiinnon
mukaan tehdä puutöitä tai virkata.
Puutyönohjaajan opastuksella kokeilimme
koristeveistoa, opiskelimme erilaisten maalien
koostumuksesta sen, mitä kuluttajan on hyvä
tietää sekä saimme kädestä pitäen ohjausta
vanhojen puutuolien kunnostamiseen,
linnunpönttöjen tekoon ja maustehyllyn
valmistukseen. Virkkauksen opettamisesta
huolehtivat ryhmän naispuoliset ohjaajat,
joiden ohjeilla valmistui sekä patalaput sekä
heijastinliskot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parasta tässä ryhmässä oli tasavertainen
kohtaaminen kaikkien kesken. Se madalsi
kynnystä tulla ryhmään ja loi ilmapiirin, jossa
kysyttiin neuvoja ja jaettiin kokemuksia
monenlaisista asioista, kuten perhe-elämästä,
työttömyydestä tai velkaantumisesta.
Ohjaajaresurssi ryhmässä oli loistava, mikä
mahdollisti yksilökeskusteihin syventymisen
kesken ryhmätoiminnan, jos jollakulla oli
siihen tarvetta. Tasavertaisen kohtaamisen ja
kunnioittamisen lisäksi ryhmässä viljeltiin
paljon huumoria. - Nauru on sosiaalista
liimaa, on todennut muun muassa
Massachusettsin teknisen korkeakoulun
MIT:n aivotutkimuksen ja kognitiotieteen
professori Steven Pinker.



Kehittäjäkahvilatoiminnan kokeilut
KuusSoTe:n alueella

Alavudella nuorten kehittäjäkahvilaa kokeiltiin
alkukeväästä. Paikalla oli pääsääntöisesti 
neljä nuorta. Ryhmässä keskusteltiin nuorten 
sosiaalipalveluista painottuen kuitenkin
Paja 66 toimintaan. Kävimme myös
tutustumassa Toimintojen talolla ja
Kaks Kättä työpajalla.
Alavuden ryhmäläiset kokivat
asiakaskehittäjätoiminnan tarpeellisena
ja uskoivat sen keinoin voitavan parantaa 
palveluja. Ryhmä voisi ottaa kantaa kunnan
ajankohtaisiin asioihin. Nähtiin kuitenkin 
tarpeellisena, että palvelun työntekijä olisi
paikalla kertomassa asiasta omia
näkemyksiään. Ryhmän markkinoinnin
uskottiin tapahtuvan parhaiten kasvokkaisten
tapaamisten pohjalta ja puskaradion kautta.
Nähtiin myös, että rahallinen korvaus voisi
motivoida ihmisiä mukaan. Toiminnasta ei
ainakaan saisi koitua kuluja eli vähintään
matkoista tulisi saada kulukorvaus.
Monissa kunnissahan kehittäjäasiakas ja 
kokemusasiantuntijatoimintaan on jo
määriteltykin omat palkkiot.
 
Ähtärin kehittäjäkahvila pyörähti käyntiin toukokuun alussa. Ryhmä on hiukan Alavuden
kehittäjäasiakasryhmää suurempi ja suunnattu kaikille aikuissosiaalityön ja Ähtärin Paja 66:n
asiakkaille. Mukana on myös työntekijöitä sekä Pajalta että aikuissosiaalityöstä. Työntekijät voivat
tuoda ryhmään käsiteltäväksi ajankohtaisia aiheita, kuten toimistojen sisustus tai aiheeksi voi
nousta ryhmäläisiä muuten puhuttavat sosiaalityöhön liittyvät aiheet. Ähtärissä keskustelua on
herättänyt muun muassa se, miten asiakkaiden erilaisuutta voitaisiin huomioida paremmin. 
Toiveena nousi, että asiakkaita kuunnellaan, eikä yritetä pakottaa kaikkia samaan muottiin. Tulisi
olla enemmän vaihtoehtoja, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman. Toivottiin, että erilaisia
toimintoja voisi kokeilla niin, että ne voi keskeyttää, ellei toiminta sovikaan itselle. Nähtiin, että
vapaaehtoisuus ja oma innostus jotain asiaa kohtaan tuottaa hyvää oloa ja lisää innostusta.
Ähtärin kehittäjäkahvila on kuusi viikkoa kestävä kokeilu ja toiminta poikkeuksellisesti viikoittaista.
Innolla odottaen ensi viikon ryhmää, jonka aiheena muun muassa Paja 66:den avointen ovien
ohjelma.

teksti ja kuva hanketyöntekijä Merja Paulasaari



Toimin Järvi-Pohjanmaan aikuissosiaalityössä sosiaaliohjaajana,
jossa palvelen Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin alueella 
Etelä-Pohjanmaan monialaisen yhteistyöverkoston eli TYP:n 
asiakkaita sekä Vimpelin alueella lisäksi aikuissosiaalityön 
sosiaaliohjauksen ja toimeentulotuen asiakkaita. Työnkuvaani 
kuuluu TYP:n asiakkaiden osalta myös  aikuissosiaalityön 
palvelukokonaisuudet; sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, kuntouttava
työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, täydentävä ja ehkäisevä
toimeentulotuki. 
 
Sosiaaliohjaajana TYP:n monialaisessa yhteistyöverkostossa
työskentely on kokonaisvaltaista asiakkaiden tilanteiden
kartoittamista ja asiakkaan palvelutarpeen mukaisen 
palvelukokonaisuuden rakentamista yhteistyössä eri alan
toimijoiden kanssa. Työskentelen TYP:n alueellamme määriteltyjenTE-toimiston asiantuntijoiden
työparina sekä verkostoon kuuluvan alueemme Kelan asiantuntijan ja perusterveydenhuollon
työnhakijoiden terveydenhoitajan kanssa, näistä toimijoista muodostamme Järvi-Pohjanmaan
alueen TYP:n tiimin. Yhteistyökumppaneina on myös laaja joukko eri toimijoita asiakkaiden
palvelutarpeiden mukaan.  Lisäksi toiminta-alueellamme toimii monialainen TYKE tiimi, jonka
koordinointi on sosiaaliohjaajan vastuulla. TYKE tiimissä on mukana TYP:n tiimin lisäksi
perusterveydenhuollon lääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja sekä Alajärven psykiatrisen
poliklinikan psykiatri. 
 
Sosiaaliohjaajana Järvi-Pohjanmaan aikuissosiaalityössä olen työskennellyt tammikuusta 2008
alkaen.  Järvi-Pohjanmaalla monialainen yhteistyö Etelä-Pohjanmaan TYP:ssä käynnistyi
helmikuussa 2016, josta alkaen olen ollut mukana myös TYP:n monialaisessa verkostossa.
Työskentelyn monialaisessa verkostossa olen kokenut antoisana ja asiakaslähtöisenä
toimintatapana. Asiakkaalle tarjottavan ajan osalta koen kuitenkin jatkuvaa  riittämättömyyden
tunnetta.  TYP:n monialaisen yhteistyöverkoston työskentelyssä näen keskeisenä vahvuutena ja
mahdollisuutena tiimityöskentelyn  ja asiakkaan esiin nostamisen työskentelyn keskiöön.
Asiakkaiden tilanteisiin voidaan etsiä ratkaisuja eri toimijoiden osaamista hyödyntämällä, vastuuta
jakamalla sekä tarjoamalla asiakkaille palveluita oikea-aikaisesti asiakkaiden moninaiset tuen
tarpeet huomioiden ja palveluita yhteen sovittaen. Tämä kuitenkin edellyttää riittävää aikaa
asiakkaan kohtaamiselle ja verkostojen kanssa tehtävälle yhteistyölle.
 
Osmo-hankkeessa on ollut antoisaa olla mukana kehittämässä sekä aikuissosiaalityön sisältöjä
että monialaisen yhteistyön muotoja eri toimijoiden ja verkostojen kanssa.  Paljonhan on saatu
aikaan vaikka vielä tavoitteita ja kehittämistä ja intoakin riittää. Tästä on hyvä jatkaa!

"Tullahan tutuuksi" esittelyssä Järvi-
Pohjanmaan aikuissosiaalityön
sosiaaliohjaaja Anne Timo
teksti ja kuva sosiaaliohjaaja Anne Timo



Päivämääriä, jotka kannattaa merkitä
kalenteriin. Seuraa tarkempaa
ilmoittelua kotisivuilta ja Facebookista!

5.6.

13.6.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työpaja aiempiin tyke-pajoihin
osallistuneille klo 12-16 Ruusulassa  (Ruusukatu 22 Seinäjoki)

Opintomatka Vaasaan: ohjelmassa mm. tutustuminen Vaasan
vankilan toimintaan sekä esittely Vaasan kaupungin aikuissosiaatyön
palvelutarpeen arvioinnin prosessista ja KANTA-palvelun
käyttöönottamisesta

Valtakunnalliset TYP-päivät Seinäjoki Areenalla
8.-9.
10.

Sosiaalisen kuntoutuksen työpaja: mallinnuksen läpikäynti ja
esitteen julkistaminen28.8.

25.9. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät osa 1: 
ICF, Tuuri

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät osa 2: 
Avainmittaristo (varmistuu myöhemmin), Tuuri

30.10.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät osa 3: 
IMBA ja Melba, Tuuri13.11.

Motivaatiota muutokseen monitoimijaisesti -seminaari27.11.



Yhteystiedot

Osoite
Valtionkatu 1 C
60100 SEINÄJOKI
 
Hankekoordinaattori 
Maarit Pasto 
044-4181882
 
Hanketyöntekijä Ilmajoki & Seinäjoki
Maija Kaukonen
044-4255060
 
Hanketyöntekijä Järvi-Pohjanmaa & KuusSote
Merja Paulasaari
044-4255740
 
Hanketyöntekijä KY Kaksineuvoinen & Lapua
uusi hanketyöntekijä aloittaa sopimuksen mukaan
044-4255718
 
Hanketyöntekijä  JIK Kurikka & Suupohjan LLKY
uusi hanketyöntekijä aloittaa sopimuksen mukaan
044-4255678

www.eptyp.fi/osmo-hanke

OSMO-hanke

https://www.eptyp.fi/osmo-hanke
https://www.facebook.com/OSMOhanke/?eid=ARCJ8G-QZIPliZQytvVelKPDfv_DHzR5xbKiPCXmYyedY96kvIJyaIkxD2UjXPFNqLWqTfLTVtVJRIyM


Nauti uusia perunoita ja voita,
mansikoita ja makkaroita.
Tee saunaan tuore vasta,
varpaat veteen kasta.
Hakkaa liiteriin halkoja,
oio nurmikolla jalkoja.
Ihastele poutapilviä,
siristele auringossa silmiä.
Haista kesän tuoksut,
unohda turhat juoksut.
Muista paljon lekotella,
laiturilla elämää hekotella.
Mieti kivoja juttuja,
tapaa ystäviä ja tuttuja.
Älä murehdi ötököitä,
vietä ihania kesäöitä!

Aurinkoista kesänaikaa toivottaa
OSMO-tiimi


