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GAALAN GUUMIMMAT

OSMO gaalan esitykset löydät
viereistä kuvaa klikkaamalla:
 
 
 

OSMO – hankkeen
päätösjuhlaan osallistui

13.2.2020 Hotelli
Sorsanpesällä 

lähes 90 sosiaali- ja
terveysalan, kuntien

työllisyydenhoidon, TE-
palveluiden ja KELAn

ammattilaista,
kokemustoimijoita,

järjestötoimijoita sekä
muita eri sidosryhmien

edustajia. 

OSMO gaalan ohjelma tästä linkistä
 
 
 

Heti kun tuli Ravintola Prunniin, niin tuli todella otettu ja kiitollinen olo.
Kutsu Gaalaan täyttyi heti ulko-ovella. Tunne oli kuin "elokuvatähdellä". 

Lämmin kiitos
kaikille gaalaan
osallistuneille!

 

 

 

https://www.eptyp.fi/seminaarit-ja-koulutukset
https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/OSMO_GAALA/Kutsu_OSMO_GAALA.pdf


"NÄKÖKULMA SIIRRETÄÄN
OIREISTA ELÄMÄÄN"

Merja Paulasaari & Anne Timo

OSMO-hanke on luonut sosiaalisen
kuntoutuksen mallin. Mallissa on selkiytetty
sosiaalisen kuntoutuksen prosessia sekä eri
toimijoiden rooleja siinä. 
 
Mallia on työstetty  yhdessä maakunnan
työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden
kanssa.  Mallinnusta työstettäessä on
konsultoitu myös mm. aluehallintovirastoa
ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitosta.
  

Kaikki sosiaalisen kuntoutukseen liittyvät
tuotoksemme julkaistaan sivulla 
 
 
 
Tuolta sivulta löydät myös linkit, joiden
kautta voit antaa meille vielä palautetta
mallinnuksesta ja asiakasesitteestä. 
 
 

"Toivoisin niin hartaasti että tämä

sosiaalinen kuntoutus otettaisiin

enemmän työkaluksi maakunnan

sosiaalitoimiin."

 

- lainaus OSMO-gaalan palautteesta- 

https://www.eptyp.fi/sosiaalinen-
kuntoutus

https://www.eptyp.fi/sosiaalinen-kuntoutus


 TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI
LÄHTEE ASIAKKAASTA

Maija Kaukonen

 
 

 
 

 

OSMO-hankkeen aikana työ- ja toimintakyvyn

arviointiin on pureuduttu eri näkökulmista.

Yhteisesti on todettu, että arvioinnin

lähtökohtana  tulee olla asiakkaan oma

suunnitelma ja omat tavoitteet, joiden

toteutumista ammattilaiset ovat tukemassa. 

 

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin avainsanoja

ovat tunnistaminen, työntekijän antama tuki

asiakkaalle, toimiva yhteistyö ja tiedonkulku

eri toimijoiden kesken.

 

 

 

 

 

 

OSMO-hankkeen tuottamat työ- ja

toimintakyvyn arvioinnin materiaalit

löytyvät hankkeen kotisivuilta.  

 

TYÖOHJEESSA on kuvattu miten

monitoimijainen työ- ja toimintakyvyn

arvioinnin prosessi etenee. 

 

TYÖKALUPAKKIIN on koottu erilaisia työ -ja 

toimintakyvyn arvioinnin mittareita ja

menetelmiä. 

 

Kokemustoimijoiden laatimaa ESITETTÄ 

voivat hyödyntää sekä asiakkaat että

ammattilaiset. 

 

PALVELUKARTTOJEN (Google Maps) 

avulla voi  etsiä E-P:n alueen monialaisen

yhteispalvelun toimijoita sekä työikäisten

osallisuutta ja työllistymistä  edistäviä

palveluita eri kuntien alueilla. 

 

 

 

https://www.eptyp.fi/tyo--ja-toimintakyvyn-arviointi
https://www.eptyp.fi/tyo--ja-toimintakyvyn-arviointi
https://www.eptyp.fi/palvelut


OSALLISUUS EDELLYTTÄÄ
PYSÄHTYMISTÄ

OSMO -hankkeessa on vahvistettu asiakkaan
roolia palvelujärjestelmässä.
Kokemusasiantuntijuus on vahvistunut monin
eri keinoin. Kokemustoimijat ovat olleet
luontevasti mukana palveluiden
kehittämisessä, suunnittelussa ja
työntekijöiden kouluttamisessa ja hankkeen
arvioinnissa. Eri tehtäviä on tähän mennessä
ollut 210  eri puolilla maakuntaa.

OSMO-hankkeessa on luotu yhtenäinen
malli kokemusasiantuntijuuden ja
asiakkaan roolin vahvistamisesta
kehittämistyössä. Mallia on työstetty 215
osallistujan kanssa eri tilaisuuksissa ja
työryhmissä 2019-2020 aikana. Tuotoksena
syntyneet osallisuusmallin periaatteet ovat
Etelä-Pohjanmaan monialaisen
kehittämistyön yhteisen työskentelyn tulos. 

Tuula Peltoniemi

Jotta voi kehittyä on pysähdyttävä
-  itse ja ryhmänä

 
Jotta osaa kehittyä on kysyttävä monialaisesti

- ammatillinen tieto ja kokemustieto tasavertaisina
 

Jotta muutos on mahdollista, on kuunneltava
- kaikkia, dokumentointia unohtamatta

 
Jotta konkreettisesti yhteinen näkyy, on toimittava

yhdessä  kaikkien kanssa
- ennakointi, suunnittelu ja arviointi

 

https://www.eptyp.fi/asiakasosallisuus2


ARVOT HUONEETAULUIKSI

Sosionomi YAMK Katja Rinta-Säntin opinnäytetyön
(SeAMK) sisällön analyysin tuloksena muodostui 10
huoneentaulukorttia. 
 
Painotuotteena kortteja saa OSMO Osallisuutta
monialaisesti -hankkeen ajan.
 
www.eptyp.fi/osmohanke
 

Etelä-Pohjanmaan monialaiselle yhteistyölle on valittu yhteinen arvopohja
OSMO -hankkeen aikana (2019-2020). Arvot ovat asiakaslähtöisyys,
ammattitaito, yhdenvertaisuus ja luottamus. 
 

https://www.eptyp.fi/osmo-hanke


OSMO on Tour
Aikuissosiaalityön päivillä 

Valtakunnallisten aikuissosiaalityön
päivien teema  ”Aikuissosiaalityö
muuttuvassa ajassamme” tarjosi

osallistujille ajankohtaisia ideoita ja tietoa.
 

 Aikuissosiaalityön päivien materiaaleihin
pääset tutustumaan sosiaalialan

osaamiskeskus Pikassoksen sivuilta 
 https://pikassos.fi/aineistot/category/198-
aikuissosiaalityoen-paeivaet-30-31-1-2020-

tampereella
 
 

Ensi vuonna aikuissosiaalityön päivät
järjestetään 27. - 28.1.2021 Oulussa!

Valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä Tampereella 30.-31.1.2020 OSMO-hanke oli
esillä ständillä. Sosiaalisen kuntoutuksen malli, asiakasesite sekä työ-ja toimintakyvyn
työohje herättivät runsaasti kiinnostusta ympäri Suomen. 

https://pikassos.fi/aineistot/category/198-aikuissosiaalityoen-paeivaet-30-31-1-2020-tampereella


SOSIAALINEN ULOTTUVUUS MA 9.3.2020

OSMO mukana ja kannustaa
muitakin osallistumaan:

Etelä-Pohjanmaan EU-tietokeskus järjestää maaliskuun aikana kolme tapahtumaa, jotka
levittävät tietoa EU:n ja EU-rahoituksen vaikutuksista maakunnassa. Seinäjoen tapahtumassa
erityisteemana on sosiaalinen ulottuvuus.
 
Hankemessuilla pääset tutustumaan maakunnassa meneillään oleviin hankkeisiin, joilla on edistetty
erityisesti maakunnan asukkaiden työllistymistä, kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä.
 
Ajankohtaisseminaarissa luodaan katsaus EU-rahoituksen vaikutuksiin sekä tuleviin
rahoitusmahdollisuuksiin. Paikalliset toimijat kertovat myös kokemuksiaan EU-hanketoiminnasta ja
sen vaikuttavuudesta. Seminaari päätetään osallistavaan paneelikeskusteluun, jossa pohditaan
tarkemmin päivän teemoja. 
 
Tapahtumatietoja päivitetään EU-tietokeskuksen sivuille https://www.epliitto.fi/tapahtumat
Ohjelma löytyy myös Facebook-tapahtumasivusta. Tapahtuma on avoin ja maksuton.

Ajankohtaiseminaari ja hankemessut:

Seinäjoki, Frami B (Kampusranta 9)

HANKEIDEOINNIN ILTAPÄIVÄ PE 27.3.2020

Iltapäivän tavoitteena on ideoida uutta ja löytää kumppanuuksia jo suunnittelussa oleviin
kehittämisideoihin. Tarkoitus on myös jakaa tietoutta ja kokemuksia mm. STEA, ESR- ja
Maaseuturahastohankkeiden suunnittelusta ja hakemisesta. Osallistuminen ei edellytä suunnitteilla
olevaa hanketta tai aiempaa hankekokemusta. Tilaisuuden kutsuu koolle E-P:n Järjestöt mukana
muutoksessa -hanke sekä vanhustyön/asiakasohjauksen yhdyspintoja kehittävä työryhmä
kumppaneineen. Ohjelma löytyy Järjestötalon sivuilta sekä Facebook -tapahtumasivulta
 
Iltapäivän kestävä tilaisuus on maksuton. Tarjoilun onnistumiseksi ennakkoilmoittautuminen
19.3.2020 mennessä tämän linkin avulla. Lisätietoja miika.kataja@jtalo.fi 

Sote- ja hyvinvointialojen järjestöille, kuntien ja kuntayhtymien toimijoille:

Seinäjoki, Järjestötalo, Paulansali (Kauppakatu 1, 2.krs)

https://www.epliitto.fi/tapahtumat
https://www.facebook.com/events/973809412989406/
https://www.jtalo.fi/
https://www.facebook.com/events/869452450181753/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/370bf871-4be8-42d2-ba42-58ee7317fbf9?displayId=Fin1941450&questionsAnsweredByUrlParam=fbclid%3DIwAR0I6fZZfKheYTZq2dwjhUKKmhbD-C4XdCJ7n42NYDokAVrN426I9tUilhI


Kulttuuria kaikille & Kaikukortti

klo 12.00 Kaikukortin esittely ja tietoa kortin käyttöönotosta

Outi Salolahti, Kulttuuria Kaikille -palvelu

klo 13.30 Iltapäiväkahvi

klo 13.50 Työpaja: Kaikukortin käyttöönoton suunnittelua alueittain

klo 15.00 Lopetus

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa
olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua
kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Tavoitteena on edistää
kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.
 
Kulttuuritoimijoille Kaikukortti on keino tavoittaa uusia yleisöjä ja
madaltaa osallistumisen kynnyksiä. Sosiaali- ja terveysalalle Kaikukortti
on uusi ja helppokäyttöinen työkalu esimerkiksi sosiaaliseen
kuntoutukseen.
 

2.4.2020 ohjelma:

 

Tarjoilun onnistumiseksi ilmoittautuminen ma 30.3.2020 mennessä 

 tämän linkin kautta

Sosiaalipalveluiden ja kulttuuritoimijoiden yhteinen tapaaminen
torstaina 2.4.2020 Seinäjoella klo 12-15 Toimintojentalon Voima-tila
(Kasperinviita 13)

Tervetuloa!

https://bit.ly/2V61e0R


Palveluneuvonnan, asiakas- ja
palveluohjauksen käytäntöjen
kehittäminen työikäisten
sosiaalipalveluissa
Työmenetelmien ja dokumentoinnin
kehittäminen työikäisten
monitoimijaisissa asiakasprosesseissa  
Tiedontuotannon ja rakenteellisen
sosiaalityön menetelmien
vahvistaminen työikäisten
monitoimijaisista palveluista.

Sujuvaa ja vaikuttavaa monitoimijaista
palvelua - SUJUU- hanke (2020-2022) on
jatkoa päättyvälle OSMO-hankkeelle. 
 
SUJUU-hankkeen kehittämisteemat:

 
SUJUU hankkeen kohderyhmänä ovat
monialaisen yhteispalvelun ja
aikuissosiaalityön työelämän
ulkopuolella olevat asiakkaat sekä
heidän parissaan työskentelevät
ammattilaiset ja eri sidosryhmät.
 
Rahoituksen hakijana on Seinäjoen
kaupunki. 
 
 

Hanketta on esitetty rahoitettavaksi
sillä ehdolla, että kustannusarviota
tarkistetaan, varmistetaan kuntien
rahoitus sekä se, että hankkeessa ei
tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon tai
työllisyydenhoidon normaalia
kehittämistyötä. 
 
OSMO-hankkeen henkilöstöllä on
mahdollisuus jatkaa SUJUU-hankkeessa
ja mikäli kustannusarvio säilyy
lopullisessa päätöksessä resurssien
osalta ennallaan. 
 
Tällä hetkellä hankkeen
kuntasopimukset ovat käsittelyssä
Etelä-Pohjanmaan kunnissa/
kuntayhtymissä ja saatujen aikataulujen
mukaan ratkaisut ovat tiedossa
maaliskuun puoleen väliin mennessä.
 

SUJUU -hanke
Sujuvaa ja vaikuttavaa monitoimijaista palvelua



EP TYP nyt ja tulevaisuudessa

Etelä-Pohjanmaan TYP-verkosto on nyt toiminut noin
viisi vuotta. Se perustettiin, kun laki työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan
vuonna 2015. Etelä-Pohjanmaan verkosto on kuntien
määrässä mitattuna yksi maamme suurimmista. Tällä
hetkellä laki on voimassa toistaiseksi ja toiminnan
kehittämistä jatketaan.
 
Vuonna 2018 on perustettu uudelleen TYP:n
valtakunnallinen ohjausryhmä ja työjaosto. Näiden
toimielinten tarkoituksena on luoda TYP-työlle
valtakunnalliset yhtenäiset tavoitteet. Ohjausryhmään
tuodaan TYP-kentältä näkemyksiä sekä myös viestitään
takaisin kentälle. Monialaista työtä seurataan ja
arvioidaan valtakunnallisella tasolla. Erityisesti vuoden
2019 aikana TYP-verkoston valtakunnallinen toiminta on
tiivistynyt ja yhteisiä linjauksia on lähdetty hakemaan.
Loppuvuonna 2019 ohjausryhmä ja työjaosto työstivät
yhdessä TYP-toiminnan sanallista visiota: 

 
TYP  - työllistymisen yksilölliset polut 
 
Tällä halutaan viestiä sitä, että TYP-toiminta on
työllistymisen monitahoista tukea tarjoavaa toimintaa,
joka vaatii erityisosaamista. Asiakkaiden erilaisiin
tilanteisiin ja tarpeisiin pyritään vastaamaan erilaisten
palvelukokonaisuuksien avulla ja löytämään jokaiselle
yksilöllinen ja tavoitteellinen polku kohti parempia
työllistymismahdollisuuksia.
 
Ohjausryhmän asettamia tavoiteita vuodelle 2020 ovat
mm.  kokonaisorganisoitumisen selkiyttäminen eli mm.
toimivimpien käytäntöjen levittämisen TYP-verkostoissa
sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti, edistetään
monialaista työotetta; palvelujen kattavuuden, oikea-
aikaisuuden ja tarveperustaisuuden kehittäminen, mm.
palveluun pääsyn keventäminen. Tähän on Etelä-
Pohjanmaan TYP-johtoryhmä jo reagoinut hyväksymällä
yhteiset kriteerit siten, että palvelutarve määrittelee
entistä paremmin palveluun pääsyn. Tavoitteena on
myös kehittää tiedonhallintaa ja digitaalisten
työvälineiden hyödyntämistä monialaisten tarpeiden
näkökulmasta

Anu Tikkala, vt. johtaja EPTYP

Työ-ja toimintakyvyn arvioinnin maakunnallinen
työohje
Sosiaalisen kuntoutuksen malli
Asiakasosallisuuden malli/työote

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta jää voimaan kokeilujen ajaksi. TYPit ovat
tärkeä osa kokeilua, mutta samaan aikaan TYP-
toiminnan kehittäminen on tärkeätä myös kokeilujen
ulkopuolelle jäävissä kunnissa. 
Etelä-Pohjanmaan alueella kuntakokeiluun ovat lähdössä
Seinäjoki ja Ilmajoki. Kokeilukunnissa TYP-toiminta
jatkuu kokeilun sisällä kohderyhmäasiakkaiden (Kelan
työttömyysetuudella olevat, kaikki nuoret ja kaikki
maahanmuuttajat) osalta. Kokeilujen sisällä monialainen
palvelu tarkoittaa jatkossa kunta+Kela, sillä TE-toimiston
lakisääteiset tehtävät siirtyvät osin kunnalle. TYP-
asiakkaita on myös kokeilukohderyhmän ulkopuolella,
joten heidän palvelemisensa on kokeilualueilla
mietittävä erikseen. Kuntakokeilut ja siihen liittyvät
yksityiskohdat varmistuvat ja tarkentuvat, kun
eduskunta on hyväksynyt lain. 
Etelä-Pohjanmaan TYP-verkostossa nykyisten
tavoitteiden mukaista työtä on tehty jo ennakolta. Tästä
kuuluu iso kiitos osaltaan myös OSMO-hankkeelle.
Osmon tekemän työn myötä meillä on nyt maakunnassa
mm. yhtenäinen

 
On tärkeää jatkaa tämän hyvän työn ja yhtenäistämisen
kehittämistä edelleen, huomioiden kuitenkin kuntien
ominaispiirteet. Osaamisen kehittäminen ja matalan
kynnyksen koulutusten tuominen vielä entistä
helpommin monialaisten asiakkaiden saataville on myös
tärkeä kehittämisen teema. Kaiken kaikkiaan on hienoa
todeta, että Etelä-Pohjanmaalla oikeansuuntaista
kehittämistyötä on tehty tulevia tavoitteita ajatellen!

Tulevaisuudessa on  tulossa uudistuksia, jotka
vaikuttavat myös monialaiseen toimintaan.
Kuntakokeilut ovat tulossa ja Sote-keskuksia
kehitetään siinä rinnalla. 



Hankekoordinaattori 
Maarit Pasto 

044 418 1882
 

Hanketyöntekijä Ilmajoki & Seinäjoki
Maija Kaukonen
044 425 5060
 

Hanketyöntekijä Lapua & KuusSote
Merja Paulasaari
044 425 5740
 

Hanketyöntekijä Ky Kaksineuvoinen & Järvi-Pohjanmaa
Anne Timo
044 425 5678
 

Hanketyöntekijä  JIK Kurikka & Suupohjan LLKY
Tuula Peltoniemi
044 425 5718  

Osmottaret kiittävät

www.eptyp.fi/osmo-hanke

OSMO-hanke

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Teidän kaikkien työpanoksella, osaamisella,
ammattitaidolla ja kokemustiedolla on ollut
tärkeä ja ratkaiseva merkitys. Yhdessä tehden
olemme kehittäneet ja luoneet
maakunnallisesti ja alueellisesti
monitoimijaisia malleja ja käytäntöjä. 
 
Osmottaret jatkavat hanketyössä 30.4.2020
saakka eli olethan tarvittaessa yhteydessä. 
 
 

Sydämellinen ja lämmin kiitos
KA IKESTA  S I I TÄ  YHTE I S TYÖSTÄ ,  

JOTA  OLEMME  SAANEET  TEHDÄ  KANSSANNE

OSMO -HANKKEEN  A IKANA !

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

