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Osallisuutta moniammatillisesti 



Vauhdikasta syksyä!
Kesän lomakausi on takana ja syyskausi on alkanut. Itse palasin lomaltani innostunein
mielin. Kesän aikana OSMO-hankkeen tiimi on osittain uudistunut eli Tuula ja Anne
ovat aloittaneet hanketyöntekijöinä. Heidän esittelynsä löytyy tästä uutiskirjeestä.
Olemme Maijan ja Merjan kanssa erittäin iloisia, että saimme tässä jännittävässä
muutoksessa nämä maakunnan eri toimijoille tutut työntekijät ja rautaiset ammattilaiset
työkavereiksemme. Verkostosta on kuulunutkin, että OSMO-hankkeella on huipputiimi
ja tähän toteamukseen on helppo yhtyä.  
 
Syksystä on tulossa vauhdikas. Alueiden toimintasuunnitelmia jäljellä olevalle
hankeajalle on tarkennettu. Ryhmäohjaajien sparraus ja muut tulevat ostopalvelut
tuovat oman lisänsä alueelliseen työskentelyyn. Olethan merkinnyt kalenteriisi
hankkeen maakunnalliset tilaisuudet? Tutustu näihin tarkemmin tästä uutiskirjeestä
löytyvästä koonnista, lämpimästi tervetuloa mukaan!
 
Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kehittämiseen liittyvät työpajasarjat kokoontuivat
kevään ajan ja työohjeen työstäminen tästä runsaasta materiaalista on nyt käynnissä.
Lisäksi hankkeessa luodaan yhtenäinen malli asiakasosallisuuden vahvistamiseksi
kehttämistyössä. Tämän osalta pääsette osallistumaan aktiivisesti syksyn aikana.
 
Maakunnallisesti sosiaalisen kuntoutuksen mallinnus on vuoden kestäneen
työpajasarjan myötä saatettu loppuun ja mallin ensimmäinen versio on julkaistu.
Kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden kanssa on yhdessä työstetty upea
sosiaalisen kuntoutuksen asiakasesite, joka on kaikkien Etelä-Pohjanmaan kuntien
käytettävissä. Linkit näihin tuotoksiin löytyvät tästä uutiskirjeestä ja hankkeen
kotisivuilta. Lataa nämä itsellesi ja työyhteisöllesi käyttöön.
 
Kiitos kun olette vieneet monitoimijaista kehittämistyötä yhdessä kanssamme 
eteenpäin. Jatketaan tällä hyvällä sykkeellä kohti ensi vuotta!
 
Värikkäin syysterveisin,
Maarit Pasto, hankekoordinaattori



U U D E T  OSMOLAISET

Mitä teit ennen kuin aloitit OSMOssa?
 
Anne: 
Olen toiminut yli 10 v. kunnan
sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön
viranomaistehtävissä mm. tukea tarvitsevien
kuntalaisten toimintakyvyn
vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn,
toimeentulon turvaamiseen ja työllistymisen
tukemiseen liittyvissä tehtävissä osana
monialaista verkostoa. Tätä ennen olen
toiminut myös yksityisyrittäjänä 10 v. ajan.
Koulutukseltani olen sosionomi
yamk ja parturi-kampaaja
 
Tuula:
Olen edistänyt sote-järjestöjen keskinäistä
yhteistyötä, kunta/maakunta-
järjestöyhteistyötä, osallisuutta sekä
järjestöissä olevan ammatillisen ja
kokemustiedon vahvistamista alan
opiskelijoille yli 15 vuotta valtakunnallisen
järjestön erityisasiantuntijana. Koulutukseltani
olen sosionomi yamk, kätilö ja ammatillinen
opettaja. 
 
 
Mikä on vastuualueesi OSMO-
hankkeessa?
 
Anne:
Ky Kaksineuvoinen ja Järvi-Pohjanmaa,
maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen
malli moniammatillisessa kehittämistyössä 
 
Tuula: 
JIK-Kurikka ja Suupohja, maakunnallinen
asiakasosallisuuden malli moniammatillisessa
kehittämistyössä
 

kuva ja teksti Anne Timo ja Tuula Peltoniemi

Ethän epäröi olla yhteydessä. 
 

Jos olet FBssä, klikkaa profiilimme 
OSMO-hanke Anne ja

OSMO-hanke Tuula

Mikä sinua kiinnostaa, 
mikä on luontaisinta sinua?

 
Anne:

Minulle tärkeitä asioita elämässä ovat
merkityksellisyys, inhimillisyys ja itsensä

toteuttaminen. Työntekemisessä tärkeinä
asioina koen sitoutumisen,yhteistyön ja

kehittymisen. Minulle luontaista on
ajatella, että muutos luo uusia

mahdollisuuksia.
 

Tuula:
Minulle tärkeitä asioita työssä ovat

tavoitteellisuus, luovuus, asioiden aikaan
saaminen, yhdessä tekeminen,

ennakoiminen, uusien asioiden oppiminen
sekä välittäminen ja arvostaminen.

Toimintatapaani ohjaava ajatus on ettei
ratkaisut ole minussa – vaan ne ovat

meissä, yhdessä
 

https://www.facebook.com/OSMOhanke/?view_public_for=274760896393925


Verkostoitumassa ja
virkistymässä Vaasassa

Jo Tampereen opintomatkalta tuttu Veljekset Viitalan linja-autonkuljettaja Sari poimi
opintomatkalaiset kyytiin kesäkuisena torstaiaamuna. Vaasan ABC:lla tehdyn tankkauksen
jälkeen opintomatkan ensimmäisenä kohteena oli vierailu Vaasan vankilassa.  
 
Yhdyskuntaseuraamustyötä sekä Vaasan vankilan toimintaa esittelivät monipuolisesti
vankilan johtaja Anni Karnaranta, apulaisjohtaja Eija Kamppila, erityisohjaaja Sanna
Uusitalo sekä Vierto-hankkeen työntekijä Minerva Heikkilä. Puheenvuorot toivat vahvasti
esille normaaliuden periaatteen, johon rangaistusaikana pyritään. Tärkeä huomio oli se,
että vankeus- tai muu rangaistusaika on lyhyt ajanjakso ihmisen elämässä ja sen vuoksi on
tärkeää tarjota tukea ihmisen omaan arkeen. Näin ollen yhteistyön merkitys Risen ja
kotikunnan toimijoiden välillä korostuu. Rikosseuraamuslaitos on luonut yhdessä Etelä-
Pohjanmaan kuntien sosiaalitoimien kanssa rangaistusajan yhteistoimintamallia ja tähän
liittyen sovimme, että syksyn mittaan Risen työntekijät voivat jalkautua OSMO-hankkeen
kehittäjätyöryhmiin alueellisten yhteistyökäytäntöjen pohtimiseksi. 
 
Vaasan kaupungin sosiaalityön palvelutarpeen arvioinnin prosessista kertoi johtava
sosiaalityöntekijä Johanna Koivusaari. Arviointitiimissä tehdään palvelutarpeen
arviointi kaikille työikäisille asiakkaille. Arviointitiimin työntekijä tekee palvelutarpeen
arvioinnin alusta loppuun ja pyytää arvioinnin tekemiseen mukaan tilanteen edellyttämän
työparin esimerkiksi vammaispalveluista. Asiakkuus siirtyy asiakkaan palvelutarvetta
vastaavaan tiimiin sitten kun palvelutarpeen arviointi on tehty loppuun. Vaasan
arviointitiimin tavat järjestää toimintaa sekä aikuissosiaalityön eri työtehtäville määritellyt
työntekijäresurssit herättivät meissä kuulijoissa mielenkiintoa. 
 
Kokemuksia Kanta-palvelun käyttöönotosta kertoi palvelualuejohtaja Virpi Kortemäki.
Vaasassa on aloitettu Kanta käyttöönotto ensimmäisten kuntien joukossa Suomessa.
Sosiaalihuollon asiakastietojen arkistointi on toteutettu vaiheittain. Kanta käyttöönottoon
lähti ensin mukaan lastensuojelu, sen jälkeen myös aikuissosiaalityö. Työntekijät ovat
käyneet kansallisen kirjaamiskoulutuksen, mutta vasta Kanta käyttöönoton myötä on
ilmennyt miten vaativasta ja aikaavievästä prosessista on kyse. Kantaan siirtymiseen on
varauduttava riittävän ajoissa ja koulutukseen täytyy panostaa koko prosessin ajan.
Vaasalaisten kokemuksen mukaan kirjaaminen Kantaan palvelutehtävien mukaisesti on
tuonut yhdenmukaisuutta ja helpottanut myös asiakastietojen hakemista

teksti hanketyöntekijät Maija Kaukonen ja Merja Paulasaari



Tullahan tutuuksi

Aloitin vs. TYP-johtajana 12.8.2019 eli
vastaan Etelä-Pohjanmaan monialaisen
yhteispalvelun koordinoinnista ja käytäntöjen
yhtenäistämisestä. Työhöni kuuluu myös
esimiestyö Seinäjoen kaupungin TYP-
työntekijöille sekä Osmo-hankkeen
projektipäällikölle.
 
Työkokemusta minulle on kertynyt vuosien
varrelta työllistymisen ja sosiaalityön eri
näkökulmista. Olen toiminut lastensuojelun
sosiaalityöntekijänä, te-hallinnon
asiantuntijana, työvalmentajana ja
sosiaaliohjaajana. Viimeiset kaksi vuotta olen
työskennellyt Buusti ry:llä projektipäällikön ja 
 työllisyysvastaavan tehtävässä. Työhöni
kuului esimiestyön lisäksi asiakastyötä mm.
työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyen
(Imba/Melba).  Aikaisempi työskentely eri
organisaatioissa auttaa näkemään
kokonaisuuksia, joita monialaisessa
palvelussa viedään yhteen käytännön työn
kautta. TYP-työ antaa aidon mahdollisuuden
edetä pala kerrallaan palvelutarpeen
mukaiseen suuntaan asiakaan itsensä
toivomalla tavalla. 
 
Tuleva vuosi on varmasti opettavaista monella
tapaa. Uudet asiat innostavat, haastavat,
kutkuttavat jännittävästi. TYP-johtajan
sijaisuus antaa hienon mahdollisuuden katsoa
asioita erilaisesta, laajemmasta näkökulmasta
 
Ympärilläni on hieno asiantunteva tiimi ympäri
maakuntaa. Toivon pääseväni jalkautumaan
mahdollisimman paljon myös maakuntaan.
Palvelu monialaisessa palvelussa perustuu
yhteiseen sopimukseen, mutta alueiden
erityispiirteet tuovat oman nyanssinsa
toimintaan

Toivonkin, että eri alueiden työntekijät ja
asiakkaat ottavat minuun rohkeasti yhteyttä.
Otan mielelläni vastaan kehittämisajatuksia ja
toivon, että minua nypätään hihasta jos pienikin
asia mietityttää. 
 
OSMO-hankkeen toimintaa olen seurannut
alusta saakka tiiviisti. Olen saanut edellisessä
työssäni toimia osana Osmon Seinäjoen
kehittäjätyöryhmää sekö osallistua Osmon
järjestämiin koulutuksiin. Osmon tekemä työ
asiakasosallisuuden parantamiseksi on
keskeistä tulevia palveluita suunniteltaessa.
Odotan innolla, että pääsen jatkossa vielä
tiiviimmin osaksi Osmon arkea ja sosiaalisen
kuntoutuksen kehittämistyötä.
 
Tänä vuonna Seinäjoella järjestetään
valtakunnalliset TYP-päivät 8.-9.10.2019.
Tapahtumassa on monipuolinen kattaus hyviä
puhujia ja mahdollisuus tavata eri puolilla
Suomea työskenteleviä monialaisen palvelun
verkostossa työskenteleviä työntekijöitä.
Päivien teemana on korostaa
asiakasosallisuutta. Toivotankin kaikki
tervetulleiksi Seinäjoelle!

Anu Tikkala
anu.tikkala@seinajoki.fi
puh.044 4181 183



OSMO goes 
Seuraa OSMO-hankkeen tavoitteiden edistymistä.
Etsi ja klikkaa mitä on nyt saavutettu. 
Tieto täydentyy hankkeen verkkosivuille ja tulevissa uutiskirjeissä

Työ- ja

toimintakyky

työohje 
 

työkalupakki

tyke -tiimit

Sosiaalinen kuntoutustoimintamalli
 

asiakas-
esite

työpajat

Osallisuus 

kehittämistyössä

kokemus-
osaamisen

hyödyntäminen
 osallisuuden

toimintamalli
palvelujen

kehittämiseentaustalla
kansallinen ja

maakunnalinen
kehitystyö

työntekijöiden
osaamisen

vahvistaminen

https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/Rapotit_ja_kartoitukset/Raportti_Tyo-_ja_toimintakyvyn_mittarit.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/Rapotit_ja_kartoitukset/TyKe-tiimit_Etela-Pohjanmaalla.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/TUOTOKSET/Prosessikuvaus_10.9.2019_versio.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/TUOTOKSET/sosiaalinen_kuntoutus_final_fix_printready.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/TUOTOKSET/Raportti_Asiakasosallisuuden_rakenteet_ja_kaytannot_Etela-Pohjanmaalla.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/etelapohjanmaantyp.kotisivukone.com/OSMO/TyKe_SEMINAARI_KEVAT_2019/Raija_Keratar.pdf


Sparrausta tarjolla 
alá Voimavarasto

Voimavarasto on yhden akan toiminimi
Lapualta, joka täytti juuri 9 vuotta! Toimintaidea
perustuu aitouteen, avoimuuteen ja
arvostukseen ja niitä kunnioittaen toteutetaan
OSMOn kautta alkava ryhmäsparrauskin. 
 
Tavoite on yhdessä jokaisen ryhmän kanssa
luoda rento tila ja tilanne, jossa ollaan
luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa ja
tilanteessa eläen ilman kilpailuasetelmia. Nämä
tarjolla olevat sparraustapaamiset on
ajateltu maalaisjärjellä toteutettaviksi, joten
aikomus ei ole keksiä pyörää uudelleen eikä
miettiä onko hauki kala.
 
Jokainen sparrausryhmä on taatusti hyvin
erilainen ja hyvä niin. Jokaisella on ryhmässä
annettavaa ja saatavaa kun tarkoitus on jakaa
sekä kokemuksia että osaamista. Tarvittaessa
pohdimme pulma- ja pattitilanteita ja keksimme
keinoja tilanteiden eteenpäinviemiseen. 
 
Sparrauksiin sisältyy aitoa arvostusta, hurttia
huumoria ja herkällä korvalla toisemme
kuulemista, sillä niistähän on hyvät kohtaamiset
tehty.  Ja vaikkakin sana voimaantuminen onkin
hieman inflaatiota kärsinyt niin toivon, että
sparrauskertojen anti on jokaiselle omalla
tarvitsemallaan tavalla voimaannuttavaa.

teksti ja kuva Tanja Jouppi

Voimavarasto terveisin,
Tanja Jouppi

www.voimavarasto.fi 

http://www.voimavarasto.fi/
http://www.voimavarasto.fi/


17.9.

25.9.
Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät osa 1:

ICF viitekehys.
klo 12.30-16.00 Hotelli OnnenTähti, Tuuri

Valtakunnalliset TYP-päivät
 Ilmoittautuminen 16.9.2019 mennessä

Seinäjoki Areena

8.10.-
9.10.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät, osa 2:
Avainmittaristo ja mittariston tuoman tiedon hyödyntäminen.

klo 12.30-16.00 Hotelli OnnenTähti, Tuuri.

30.10.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmät, osa 3:
IMBAn ja Melban käyttömahdollisuudet ja hyödyt.

klo 12.30-16.00 Hotelli OnnenTähti, Tuuri.

13.11.

Motivaatiota muutokseen monitoimijaisesti -seminaari.
Seinäjoki Areena.27.11.

OSMO-hankkeen tapahtumat
syksy 2019

Pro Tukipiste ja PropUp-hanke. Toiminnan esittely. 
Tunnistaminen ja puheeksiottamisen keinoja. 

klo 9.30-12.00 Hotelli Alma, Seinäjoki.

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin ja
seminaareihin! 

 
Tarkemmat tiedot tapahtumista OSMOn Facebookissa,

verkkosivuilla sekä hanketyöntekijöiltä.

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/80167d6f-d3cd-4af0-9daa-fe222429f9af?displayId=Fin1796554
https://www.eptyp.fi/typ-paivat-2019
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/a73bf68c-853d-453c-81a4-65e653f509fb?displayId=Fin1796573
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/1e629b8e-cbd7-44aa-bc7f-8b6737aeff52?displayId=Fin1796580
https://www.eptyp.fi/seminaarit-ja-koulutukset
https://www.eptyp.fi/seminaarit-ja-koulutukset


Yhteystiedot

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

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


Aika:  pe 1.11.2019 klo 9 - 14 
 
Paikka: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,
liikuntatila (Eskoontie 54, 60280
SEINÄJOKI)
 
Koulutus tarkoitettu sosiaali- ja
terveysalan asiakas- ja potilastyötä
tekeville
 
Osallistumismaksu 30€ /hlö (sis.kahvit)
 
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry
Sosiaali- ja terveysalan eettinen ja henkinen
kuormittavuus on kasvanut viime vuosien aikana  -
mitä sille on tehtävissä arkityön ristipaineessa.
 

kannustaa osallistumaan koulutukseen

Jaksaa painaa arjessa ja
muutoksissa - millä eväillä? 

Lisätietoja tulossa www.epsotery.fi 

https://lomake.seamk.fi/lomakkeet/1235/lomake.html_
http://www.epsotery.fi/

