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JOULUNTA IKAA

MAARIT  PASTO ,

HANKEKOORDINAATTORI

Muutos on pysyvää ja pysyvyys on poikkeustila - oli Johanna Perttilän
puheenvuoron otsikko marraskuun seminaarissamme.  Seminaari oli OSMO-
hankkeen koulutuskokonaisuuden neljäs seminaari ja tässä seminaaripäivässä
halusimme näkökulman keskittyvän erityisesti jatkuvaan työelämän ja
yhteiskunnan muutokseen sekä omaan motivaatioon tämän kaiken keskellä. 
 
Miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla yhdistää sen meistä nousevan halun
muuttaa asioita paremmaksi – halun kehittää palveluita ja niihin liittyviä
toimintatapoja – ja ympärillä olevat muutokset. Te maakunnan alueiden
työntekijät ja kokemustoimijat olette yhdessä OSMO-hankkeen työntekijöiden
kanssa tekemässä muutosta omalta osaltanne sekä omilla alueillanne että
meidän yhteisessä maakunnassa. Lämmin kiitos tästä kaikille!  
 
OSMO-hankkeen toiminta-aika jatkuu keväälle 2020. Olemme loppusuoralla ja
maakunnallisesti tavoitteiden mukaiset tuotokset ovat valmistuneet tai alkavat
valmistua. Mallinnukset, esitteet, työohje ja palvelukuvaukset tulevat nähtäville ja
ovat käyttöön otettavissa OSMO-hankkeen kotisivuilta. Seuraahan sivustoa, käy
perehtymässä materiaaliin ja anna kommenttisi sivuilla olevien linkkien kautta.
Valmiit tuotokset julkistetaan helmikuussa ystävänpäivän aattona eli 13.2.2020,
jolloin toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi OsmoMasterGaalaan Seinäjoelle.

 
Osmottaret kiittävät yhteisestä vuodesta ja toivottavat teille
kaikille levollista & tunnelmallista joulua!
 
Iso kiitos ja halaus meidän sosionomiopiskelija Jenny Latvalle, joka on ollut
tärkeä osa tiimiämme syksyn harjoittelun ajan.
  
Joulurauhaa toivottaen

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


MOT IVAAT IOTA  MUUTOKSEEN  

Seminaarin osallistujat ovat työikäisten työelämän ulkopuolella
olevien tukijoita ja auttajia, eli juuri niiden ihmisten joilla on usein
kaikista vähiten psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia
resursseja. Muutos parempaan heille, on kaikkien, koko väestön etu.
Miten saamme aikaan tämän muutoksen? 

27.11.2019 "Motivaatiota muutokseen monitoimijaisesti"-seminaarin osallistujalta (screen.io)

Suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä
korostuvat työn ja työelämän muutos.
Työntekijöiden on pystyttävä omaksumaan
muutoksia jatkuvasti ja on taitoa säilyttää oma
ja organisaation toimintakyky muutosten
keskellä. OSMO haluaa tukea, kannustaa ja
innostaa työntekijöitä muutosten keskellä.
Lähes 90 toimijaa pohtivat asiaa Seinäjoki
Areenalla 27.11.2019. 
 
Seminaarissa visionäärinen yhteiskunta-
maantieteilijä Janne Antikainen haastoi
kuulijoita ajattelemaan ja toimimaan toisin.
Miten  yhteiskunnan tai organisaation rakenteet
edistävät ja estävät muutoksen mahdollisuutta?  
Iltapäivällä Johanna Perttilä avasi, että tulokset
tulevat siitä kun ihmiset oppivat ymmärtämään
omia tunteitaan ja osaavat sen jälkeen ajatella ja
toimia toisella tavalla. Työntekijän roolit, motiivit
ja  tunteet vaikuttavat työyhteisössä
toimimiseen ja omaan työhön.
 
 
OSMO -tiimi esitteli yhdessä yhteistyötahojen
kanssa hankkeen pääteemat: sosiaalinen
kuntoutus, työ- ja toimintakyvyn arviointi ja
osallisuus. Tilaisuudessa jaettu kokemustieto
jokaisesta teemasta vakuuttivat että motivaation
ja muutoksen perusta - ihmisen voimavarat ja
elämäntilanne - ovat monitoimijaisessa
yhteistyössä menestystekijät. Ammatillisen
tiedon ja kokemusosaamisen saumattoman
yhteistyön paras tulos on ihmisen sujuva arki ja
elämän mielekkyys.

 

Pienilläkin asioilla ja kokeiluilla saamme aikaan muutosta

Muutos vaatii jännitteitä ja
moniäänisyyttä

Kokeilevaa kipinämikkoilua ja
tuuppimista, jossa tärkeää on

yhteinen tekeminen ja tulevaisuus -
usko, tahto ja tunne

Hyvä ja onnellinen elämä –
merkityksellinen arki.  

Kohtaamisen & vuorovaikutuksen
taidot ja merkitys

Tunnista – tuumaa – toimi 

Perehtymiselle ja havaintojen
syntymiselle aikaa ja tilaa. 

Kun ihmisiä saadaan yhteen,
aina tapahtuu

Osaamisen hyödyntäminen edellyttää
verkostoitumista ja johtamista. Tämä tulee

toimia kaikilla tasoilla ja joka suuntaan,
jotta kehitystä tapahtuu. 



Näen OSMO -hankkeen teemat erityisen tärkeässä roolissa, kun

tarkastellaan tulevaisuuden sosiaalityötä. 

 

Asiakasosallisuus on merkityksellistä mielestäni etenkin siksi, että

tulevaisuudessa ihmiset haluavat yhä enemmän olla

vaikuttamassa ja päättämässä omaan elämäänsä liittyvissä

asioissa. 

 

Sosiaalinen kuntoutus taas on mielestäni sosiaalialan

tulevaisuuden työskentelymuoto, sillä muuttuva maailma on

muuttanut myös asiakaskunnan rakennetta. Yhä useammin käy

niin, että palvelua vailla oleva asiakas on jumittunut kotiin ja

kaipaa apua, jotta pääsee ylittämään kynnyksen.

 

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin näen tärkeänä tulevaisuuden

sosiaalityössä, sillä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei

jokainen kansalainen välttämättä pysty kokoaikaiseen

palkkatyöhön. Tällöin tarvitaan toisenlaisia ratkaisuja, joiden

mahdollistamiseksi täytyy ihmisen työ- ja toimintakykyä

arvioida. Myöskin tiedontuotannon eri menetelmät ovat

tulevaisuuden sosiaalityötä, koska työn vaikuttavuutta on jollain

keinoilla todennettava. Tämä on tärkeää, jotta voidaan

kehittää sosiaalialaa muuttuvan maailman mukana.

JENNY LATVA
SOSIONOMI  AMK -OPISKEL IJA
SEAMK

S O S I A A L I T Y Ö
- tulevaisuuden ammattilaisen silmin



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN
ARVIOINNILLE

Hallitusohjelmaan kirjatun työkykyohjelman
tavoitteena on luoda palvelukokonaisuus,
jossa työikäisten työkyvyn ja työllistymisen
tuen palvelutarpeet tunnistetaan,
rakennetaan toimivat palvelut sekä
asiakaslähtöiset palvelupolut.
Työkykyohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi
myös osatyökykyisten etuuksien ja
palveluiden varmistaminen tulevassa
sosiaaliturvauudistuksessa. Työkykyohjelmaa
tullaan toteuttamaan vuosina 2020-2022. (*)
 
Työkykyohjelman mukaiset kehittämistarpeet
ovat näkyneet myös OSMO-hankkeen
kehittämis- ja asiakastyössä.  Monialaisten
palveluiden asiakkaissa on paljon henkilöitä,
joiden työ- ja toimintakykyä tulisi ensin
selvittää, jotta sen jälkeen voitaisiin edistää
heidän omia suunnitelmiaan yhteisillä
palveluilla.
 
(* Partinen Ritva, STM. Kohti työkykyohjelmaa? Osatyökykyisten
työllistymisen tukitoimet-koulutus, Helsinki 8.11.2019)

 

Tarvetta monitoimijaiselle

Jotta tarve työ- ja toimintakyvyn arvioinnille
tunnistetaan, edellyttää se asiakkaan
kuuntelemista ja kohtaamista sekä asiakkaan
ja työntekijän välisen luottamuksen
syntymistä. Työ- ja toimintakyvyn arviointia
voidaan tehdä asiakkuuden eri vaiheissa ja
erilaisissa palveluissa. 
 
Asiakkaan näkökulmasta työ- ja toimintakyvyn
arvioinnissa on tärkeää, että erilaisista
palvelumahdollisuuksista olisi saatavilla tietoa
ja että palveluihin olisi helppo hakeutua.
Terveydentilaan liittyvien asioiden selvittelyn
lisäksi tärkeitä seikkoja ovat asiakkaan arjen ja
elämäntilanteen huomioiminen sekä
toimeentuloon ja etuuksiin liittyvien asioiden
selvittäminen.
 
OSMO-hankkeen työohje esittelee
monitoimijaisen työ- ja toimintakyvyn
arvioinnin prosessin vaiheittain sekä erilaisia
palveluita, joista voidaan sopia selvittelyn
tueksi.  

Työohje
julkaistaan
hankkeen
kotisivuilla
joulukuun

2019 aikana

Lisätietoja:
Maija Kaukonen

OSMO-hanke



I N F O P I S T E  -  A U L A P A L V E L U
 Kauhavan ja Lapuan perusturvatoimistoissa
OSMO-hanke on lähtenyt kokeilemaan
aulapalvelua, Info-pistettä, josta asiakkaat saavat
ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä muun
muassa etuushakemusten täyttämiseen,
sähköiseen asiointiin tai työnhakuun liittyvissä
asioissa. 
 
KY Kaksineuvoisen Infopisteellä Kauhavan
perusturvatoimistossa (5.9.-12.12.2019)
hanketyöntekijä on ollut tavoitettavissa torstaisin
klo 9-11.30. Infopisteeltä tukea on haettu muun
muassa työhakemusten lähettämiseen,
työttömyyskassojen työttömyysetuuden
hakemiseen, muutosverokortin tilaamiseen ja
Kelan selvitys-pyyntöihin vastaamiseen.
Ohjauksessa ja neuvonnassa on korostunut tuen
tarve sähköisessä asioinnissa, kun teknisten
laitteiden käyttö on koettu vieraaksi ja hankalaksi
tai kun niitä ei itsellä ole. Asiakkaat ovat tuoneet
esiin myös ymmärtämättömyyttä ja
monimutkaisuutta asioidensa hoidossa, joihin ovat
Infopisteeltä hakeneet ohjausta ja neuvontaa.
Infopisteeltä on voinut saada myös
palveluohjausta asiakkaan tarpeen mukaisiin
palveluihin hakeutumiseksi
 
 
 
 
  
Lapuan perusturvakeskuksessa Infopiste on
toiminut kokemusasiantuntijavetoisesti lokakuulta
2019 alkaen. Infopisteellä toimiva
kokemusasiantuntija Markku Jämsä kertoo, että
paikalla käyneistä asiakkaista suurin osa on ollut
henkilöitä, joilla itsellä ei ole nettiä käytössä tai
jotka kokevat sähköisten hakemusten teon
vaikeana. Kokemusasiantuntija on pystynyt hyvin
auttamaan asiakkaita hakemusten täytössä ja
asiakkaat ovat olleet kiitollisia avusta sekä
kehuneet sitä, että tällaista palvelua on ollut
tarjolla. 
 

Markun kokemus kokeilusta on ollut kaikin puolin
positiivinen. Ihmiset ovat olleet mukavia ja
helppoja asiakkaita kaikin puolin. Osa ihmisistä on
jutellut kokemusasiantuntijalle elämästään niitä
näitä tai he ovat voineet pohdiskella yhdessä
maailman menoa. Harmillista Markusta on ollut
ainoastaan se, että palvelua on käytetty
suhteellisen vähän.

 
Mitä erityistä kokemusasiantuntija voi 
tuoda infopisteen palveluun? 

 
Markku arvioi, että asiakkaiden voi olla helpompi
asioida sellaisen ihmisen kanssa, joka on itsekin
käyttänyt kyseisiä palveluja paljon. Asiasta
kuultuaan ihmiset ovat yleensä jollain tavalla
rentoutuneet ja usein keskustelleetkin vähän eri
tavalla ja eri asioista – asiakas ei koe tarvetta
kaunistella asioita tms.  

 
Kehittämistyön näkökulmasta arvioiden
Infopisteen asiakasmäärä varmasti kasvaa sitä
mukaa, kun palvelu tulee tutuksi.
Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen
Infopisteellä tai erilaisten aulapalveluiden ohjaus-
ja neuvontatehtävissä voisi osaltaan lyhentää
jonotusaikaa, koska osa asioista tulisi hoidettua jo
kokemusasiantuntijan antamalla ohjauksella ja
neuvonnalla. Tällainen palvelu voisi myös
rauhoittaa asiakkaita, lisätä asiakkaan kokemusta
tulla nähdyksi ja kuulluksi palvelussa sekä
vähentää kiireen tuntua. Kokemusasiantuntijaa
voisi myös pyytää mukaan viranomaistapaamiseen
esimerkiksi silloin, jos kohtaaminen jännittää tai
hermostuttaa asiakasta.

Kauhavalla ja Lapualla 

Kokemusasiantuntijan mietteitä

Anne Timo ja Merja Paulasaari
OSMO - HANKE



KULTTUURI ON OSA HYVÄÄ ELÄMÄÄ
 Etelä-Pohjanmaan liitossa toteutetaan vielä loppuvuoden
ajan Kulttuurisote II -osahanketta. Hanke on jatkoa
vuonna 2018 sote-uudistuksen tukena toimineelle
Kulttuurisote -hankkeelle. Sen tarkoituksena on nivoa
kulttuuri osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

 

Kulttuuri on kaikkien kuntalaisten perusoikeus iästä ja
elämäntilanteesta riippumatta. 

Hankkeen päätavoite on edistää kuntalaisten ja sote-

asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumista sekä
hyvien käytäntöjen juurtumista sote-palveluihin. 

 

Hanke on tarjonnut kunnille ja sote-organisaatioille
koulutusta ja työpajoja toiminnan kehittämiseksi ja sen
viemiseksi organisaatioiden rakenteisiin. Näyttöä
kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on jo riittävästi, joten nyt
koetaan, että on toiminnan aika. Alalla on monia hyviä
käytäntöjä ja laaja valikoima eri kulttuurin ja taiteen
muotoja, joita voi soveltaa muun muassa hoito- ja
hoivatyöhön, asiakastyöhön ja ryhmätoimintaan.

Toiminnan säännöllisyys ja jatkuvuus on tärkeää sen
vaikuttavuuden kannalta. Vuoropuhelun ja yhteistyön 

 lisääminen paikallisesti kulttuuri- ja sote-toimijoiden sekä
kansalaisopistojen kesken on tärkeä käytännön tavoite,

jonka kautta syntyy uutta toimintaa ja kokeiluja. 

 

Toimintaa tukee jatkossakin muun muassa Etelä-

Pohjanmaan liiton kulttuurin tehtäväalue yhteistyössä
muiden tahojen kanssa.   

Kaikukortti sosiaaliseen kuntoutukseen

Etelä-Pohjanmaalla
selvitetään laajemmin

Kaiku-kortin
mahdollisuuksia kevään

2020 aikana.

Aikuissosiaalityön
johtavien tapaamisessa
25.10.2019 asia oli esillä
ja Kaiku-kortin todettiin
olevan yksi mahdollisuus

ja konkreettinen
työväline sosiaalisen

kuntoutuksen sisältöihin.

Lisätietoa
Kaiku-kortista löydät

tästä linkistä

Lisätietoja:

 

Projektipäällikkö
Pirjo Heino
040 681 8511
 

Kehittämissuunnittelija
Hanna Hangasluoma
040 751 561
 

etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi
 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti


Sosiaalinen kuntoutus 

MALLINNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
 
Etelä-Pohjanmaan sosiaalisen kuntoutuksen mallinnukseen on saatu THL:lta
positiivista palautetta muun muassa havainnollisista taulukoista.

 

Palaute vahvistaa mallinnuksemme vastaavan THL:n luokittelun mukaista
kuvausta sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta ja mallin sisältämän runsaan
tietopohjan tukevan sosiaalisen kuntoutuksen palvelun järjestämistä ja
toteuttamista. THL:lta kommentoitiin myös kokemusasiantuntijoiden kanssa
yhteistyössä toteutettua sosiaalisen kuntoutuksen asiakasesitettä.

Palautteessa esitettä kuvailtiin hyväksi ja tiiviiksi kokonaisuudeksi. 
 

Mallissa kuntouttava työtoiminta erottuu työllistymistä edistäväksi palveluksi,
kuten myös THL:n luokittelussa kuntouttava työtoiminta kuvataan
työelämäosallisuutta tukevaksi palveluksi. Sosiaalinen kuntoutus on
sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa edistävä palvelu. 
 

Aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön ei THL:n näkemysten mukaan ole
lähitulevaisuudessa tulossa muutoksia. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluun ei
tiettävästi ole tulossa omaa etuutta.  

 

Sosiaalisen kuntoutuksen malli, asiakasesite ja
palautelinkit löytyvät OSMO-hankkeen kotisivuilta täältä
 

Etelä-Pohjanmaan kunnissa asiakasesitteen voi ottaa vapaasti käyttöön ja
mallin käyttöönotossa on mahdollisuus hyödyntää hanketyöntekijöiden tukea
– ota yhteyttä!

 

Käyhän tutustumassa sosiaaliseen kuntoutukseen verkkosivuillamme ja anna
palautetta sekä mallista että asiakasesitteestä sivustolla olevien linkkien
kautta. Sivuille on tulossa myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvaukset.   

Anne Timo ja Merja Paulasaari
OSMO -hanke

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


Kiiltävä kirkkotonttu
Veikeä kartanotonttu
Energinen pihatonttu
Halaava kirkkotonttu
Kuunteleva tallitonttu

Värikäs riihitonttu
Spontaani kartanotonttu

#TONTTUF ILOSOFIA       @PELTONIEMITUULA

J O U L U P U U H A A
- yhdistä Osmotar oikeaan tonttuminään

Maarit
Maija
Merja
Jenny
Tuula
Anu



Kalenteroi vuoden  2020
spektaakkeli!

Päätösjuhlasta ja -seminaarista tarkemmat
tiedot alkuvuodesta



Osoite
Valtionkatu 1 C
60100 SEINÄJOKI
 
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  

www.eptyp.fi/osmo-hanke

OSMO-hanke

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Yhteystiedot

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

