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SATADUUNIA-
Työikäisten monialaisen palvelun ja 

työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa



SATADUUNIA-hanke

• Hankkeen toiminta-aika 1.8.2019-31.7.2022

• Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ja Satasairaala

• Hallinnoija: Satasairaala

• Hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisten satakuntalaisten, joilla on 

haasteita työllistyä, heidän työllistymisen ja työkyvyn tuen palveluja, sekä 

lisätä heidän osallisuuttaan.

• Hanke toimii koko Satakunnan alueella (pilottialueina Euran kunta, Porin 

perusturva ja Satasairaala).

• Tänään käsitellään erityisesti työnhakijoiden terveyspalvelujen 

kehittämistä osana työllistymisprosessia ja varhaista palvelutarpeen 

tunnistamista.



Aikuinen vai työikäinen? 

Elämänkaariajattelu: 

myöhäisnuoruus ja aikuisuus 

• vastuun ottaminen itsestään

• taloudellinen itsenäisyys

• työelämään siirtyminen 

• perheen perustaminen

• Mikä merkitys sillä on, että aikuinen on työelämässä, ihmiselle 

itselleen tai yhteiskunnalle?

• Voidaanko sote-palveluilla vaikuttaa siihen, että aikuinen 

pääsee, pystyy palaamaan tai pysymään työelämässä ?
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Työ ja hyvinvointi liittyvät yhteen



Sote-ammattilaisen on 
arvioitava työ- ja toimintakykyä

• Palveluiden tai etuuksien saamiseksi. 

• Hoidon tarpeen ja kuntoutuksen 
tarpeen arvioimiseksi.

• Sosiaalityön päätöksissä: 
toimintarajoitteista johtuvat palvelun ja 
tuen tarpeet, palveluarviot.

• Osana sairausvastaanottokäyntejä.

• Ehkäisevä lakisääteinen terveyspalvelu.

• Sisältää terveyden, hyvinvoinnin ja 
mielenterveyden edistämisen ja ylläpitämisen 

sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin. 

• Työttömien terveystarkastus on osa työttömien 
terveydenhuoltoa, on työttömän 
terveyspalvelu.

• Työttömät tarvitsevat terveyttä ja työkykyä 
edistäviä ja palauttavia palveluita, koska heillä 
on lisääntynyt riski terveydellisiin ongelmiin. 

• Jos sairaudet jäävät hoitamatta ja 

kuntoutustarve tunnistamatta, riski syrjäytyä 
työmarkkinoilta kasvaa.

Työttömien terveydenhuolto



Miten työttömien terveydenhuollon ja 

työkyvyn tuen palvelut toteutuvat tällä 

hetkellä Satakunnassa?



Miten ammattilaiset kokevat työttömien terveydenhuollon 
ja työkyvyn tuen palvelut Satakunnassa?

Työttömien terveydenhuollon 
palvelut tunnetaan huonosti ja 
työttömien 
terveystarkastuksista ei 
tiedoteta riittävästi…

Palveluihin ohjaudutaan 

myöhäisessä vaiheessa 
ja painopiste on pitkään 
työttöminä olleissa. 
Sosiaalihuollon palvelut 
ovat keskeisiä…

Resurssi työttömien 
terveydenhuoltoon niukka, 
vaihtuvuutta paljon, 
lääkäriresurssi haaste…

Ammattilaisten työ- ja 
toimintakyvyn arviointi 
osaamista, sekä 
kuntoutukseen
ohjaamisen osaamista on 

tarve vahvistaa… 

Pitkäaikaistyöttömien 
palvelujen kehittämiseen 
on Satakunnassa 
panostettu, sekä siihen 
liittyvään yhteistyöhön…

Asiakkaat eivät 
ole mukana 
palveluiden 
kehittämisessä… 



Miten palveluja käyttävät asiakkaat kokevat työttömien 
terveydenhuollon ja työkyvyn tuen palvelut 
Satakunnassa?

Työllistymisen ja opintojen 
haasteiden taustalla on usein 
sairauksia tai niiden aiheuttamia 
rajoitteita…

Kun palveluun on päästy, 
kokemukset niistä ovat 

olleet hyviä ja asiakkaat 
ovat kokeneet ne 
tärkeiksi…

Työttömien 
terveystarkastuksista ei 
tiedetä…

Palveluista pitäisi kertoa 
aktiivisesti ja riittävän varhain, 
sekä tarjota työnhakuun 
mahdollisimman paljon apua 
ja tukea…

Palveluiden toivotaan 
olevan tarpeeseen 

perustuvia, yksilöllisiä, 
saavutettavissa olevia ja 
taloudellisesti kannattavia… 

Ammattilaisten asenteissa 
ja asiakkaiden 

kohtaamisessa on 
parannettavaa…



Miten tulevaisuudessa?





Työkykyosaamista keskittämällä…

• Voidaan edistää, tukea ja seurata työikäisten terveyttä, hyvinvointia, sekä työ- ja 
toimintakykyä.

• Varmistetaan työkyvyn tuen osaaminen ja asiantuntijuus erityisesti niille työikäisille, 
jotka ovat työterveyshuollon ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolella.

• Saadaan terveydenhuollon asiantuntemus mukaan työllistymissuunnitelman 
laatimiseen ja seurantaan.

• Varmistetaan työterveyshuollon palvelujen ulkopuolella olevien kuntoutusohjaus ja 
siihen liittyvä yhteistyö.

• Varmistetaan työkyvyn tuen palvelut myös niille, joiden työttömyys on pitkittynyt tai 
kyseeseen tulee eläkeratkaisu.

• Pystytään hyödyntämään työttömien terveydenhuollon osaamista sote-alueella 
tehtäessä hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistämiseen tähtääviä 
suunnitelmia. 

• Vahvistetaan opiskeluterveydenhuollon työkykyosaamista.

• Varmistetaan toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa työkykyasioissa.




