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• Työkykyohjelma 2019-2023 https://stm.fi/tyokykyohjelma

Työkykyä Satakuntaan – hanke, 

STM:n TYÖKYKYOHJELMAA 

toteuttava yhteistyöhanke

Hankkeen 

asiakaskohderyhmää:

• työttömät,

• osatyökykyiset ja 

• vammaiset ihmiset.

Hankkeen hallinnoija:

• Satasairaala

Hankkeen toimialue:  

• Koko Satakunta

Hankehenkilöstö:

• Projektipäällikkö 

100% 1.12.2020 -

• Projektisuunnittelija 

50% 1-7 / 2021  -

100% 1.8. alkaen

• Projektisihteeri 50%

• Kelan 

projektityöntekijä 

100%

Hankkeen 

yhteistyötahoja:
Kela, TE-palvelut TYP, Pori, 

Rauma, Eura, Huittinen, 

SAMK, Sataedu, 

Satakunnan yhteisökeskus 

ja Tukiranka ry sekä monet 

hankkeet mm. 

SATADUUNIA, Itsemurhien 

ehkäisy Satakunnassa, 

SATASOTE-hankkeet; 

Tulevaisuuden sote-keskus 

hanke ja 

Rakenneuudistushanke 

sekä Työllisyyden 

kuntakokeilu

Tavoitteena Satakunnassa:

• Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus 

tulevaisuuden sote-keskuksessa 

hyvinvointialueella (kuvata 

palvelukokonaisuus ja mm. edistää 

palvelutarpeen tunnistamista, yhtenäisten 

menetelmien käyttöä, vahvistaa ammattilaisten 

osaamista)

• Laatukriteereihin perustuva tuetun 

työllistymisen työhönvalmennuksen 

osaamisen lisääminen ja käyttöönotto

https://stm.fi/tyokykyohjelma


Tavoitteena saada Työkyvyn tuki osaksi sosiaali- ja 

terveyskeskusta



Sosiaali- ja terveyskeskuksen työkyvyn tuki
Tarkoittaa, että sosiaali- ja terveyskeskuksessa on:

• moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaavamalli 

• yhteensovitettu palvelukokonaisuus

• suunnitelmalliset ja koordinoidut palvelupolut

• asiakasosallisuuden menetelmät

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus mallinnetaan

Toiminnassa toteutuu: 

• tuen tarpeen aktiivinen tunnistaminen 

• asiakkuus matalalla kynnyksellä 

• vastuullinen asiakasohjaus asiakkuuden päättymiseen asti

• palvelutarpeen arviointi   (esim. TervHL 13 §, SHL 36 §)

• yhteen sovitettujen palvelujen saannin varmistaminen (esim. TervHL 32 §-33 §, 

SHL 41 §)   



Työkyvyn 

tuen tarpeen 

nelikenttä -

tuen tarpeen 

tunnistamista 

ja vastuullista  

yhteispeliä

(Jarno Karjalainen 

ja Taina Schneide

10.6.2021)



Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden mallinnus

• Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus (osana työikäisten palvelukokonaisuutta)

• Kokonaisuuden sisään määritellään palveluketjuja asiakassegmentointien 

perusteella

• Mallinnusta tehdään vuoden 2022 aikana pilottien yhteydessä ja työpajoissa/ 

työryhmissä edeten Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, 

ohjauksen ja seurannan (PKPK) käsikirjan mukaisesti, maakunnan tilanne 

huomioiden, päätökset tästä vielä tulossa

• Satasote Teams:n kanava; Työkykyä Satakuntaan –avautumassa

• Esimerkkinä nuoren työllistymisen polku

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140708/URN_ISBN_978-952-343-581-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y


THL; Eeva Liukko, 10.6.2021 ja 27.10.2021 Työkykyohjelman 

työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden rakentaminen työpajassa.
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Työkykytiimien ja työkyvyn tuen palveluiden vahvistamiseen sote-

keskuksessa 

Koulutus ja valmennuspaketti – ilmoittautuminen käynnissä!

• Järjestetään kevään 2022 aikana, verkkototeutuksena helmi-kesäkuussa

• Tavoitteena on saada kokemusta siitä, miten työikäisten työkyvyn tuen palveluiden 

järjestäminen voisi tapahtua tulevalla hyvinvointialueella.

• Koulutus/valmennus on tarkoitettu sote-keskusten ammattilaisille sekä työttömien ja 

opiskelijoiden terveyspalveluihin liittyville tärkeille yhteistyötahoille, kuten TE-

palvelut, Työllisyyden kuntakokeilu, Kela, erikoissairaanhoidon toimijat ja 

oppilaitokset.

• Koulutuksen sisältöinä esim. työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen, työkyvyn 

arviointiosaaminen, kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutukseen ohjaaminen 

sekä verkostoissa toimiminen.

• Osana toiminnan kehittämistä asiakkaat otetaan mukaan 

yhteiskehittäjäryhmätoiminnan avulla

• Kiinnostuitko – ota yhteyttä Minnaan tai Tiiaan!



Kiitos!
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