
TYÖKYKY-
KOORDINAATTORI-
KOULUTUS
Ammattilaisille, jotka toimivat osatyökykyisten henkilöiden 
työllistymisen, työssä jatkamisen ja työhön paluun ratkaisemiseksi

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke



Tervetuloa mukaan Osatyökykyisille tie työelämään 

(OTE) - kärkihankkeeseen parantamaan osatyö-

kykyisten asemaa työmarkkinoilla ja 

kehittämään palveluita!

Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä sekä uusia 

lähestymistapoja tulevaisuuden haasteisiin ja 

muutoksen tekemiseen. Koulutus tukee 

verkostoitumista ja uudenlaisen yhteis-

työn käynnistämistä.

Työkykykoordinaattori voi olla 

tehtävänimike, työnkuva, 

tekemisen tapa tai 

kaikkea tätä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka toimivat osatyöky-

kyisten työllistymistä ja työssä jatkamista tukevissa palveluissa 

(mm. TE-palvelut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sosiaalivakuutus, 

työterveyshuolto, kuntoutus, työpaikat/HR, järjestöt, oppilaitokset). 

Koulutuksen osallistujat toimivat tai tulevat toimimaan työkyky- 

koordinaattoreina tai vastaavissa tehtävissä eri organisaatioissa, 

työpaikoilla ja yrityksissä. Työkykykoordinaattori on työelämän ja 

palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on löytää räätälöi-

tyjä ratkaisuja yhdessä osatyökykyisen kanssa.

Työkykykoordinaattorikoulutus mukana muutoksen tekemisessä

Työelämän muuttuessa myös käsitys työkyvystä on muuttunut. 

Osatyökykyisyys on sidoksissa työkykyä rajoittavaan syyhyn ja työn 

vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista ja se voi olla myös 

tilapäistä. Tärkeintä on kiinnittää huomiota ihmisen osaamiseen ja 

kykyihin.

Osatyökykyisten asemaan tarvitaan muutos. Tässä muutoksessa 

palvelujärjestelmässä toimivilla ammattilaisilla on tärkeä rooli.

Koulutus on 
osallistujille 
maksuton. 



Koulutuksen sisältö

Koulutus lisää osallistujien valmiuksia toimia osatyökykyisten työl-

listymisen, työssä jatkamisen ja työhön paluun hyväksi. Koulutus 

antaa kehittämistyön ja muutosprosessin välineitä sekä perehdyttää 

ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.  

Koulutus on laajuudeltaan 10 lähiopetuspäivää. Koulutus sisältää 

itsenäisiä välitehtäviä, joihin voi ottaa mukaan omia työkavereita ja 

yhteistyökumppaneita. Koulutukseen sisältyy omaan työhön liittyvä 

kehittämistehtävä, joka tarkoittaa käytännön muutosprosessin 

toteuttamista.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa seuraaviin teemoihin:

 Työllistymisestä ja työssä jaksamisesta vastaava laaja palvelu-
 järjestelmä, keinot ja etuudet

 Tulevaisuuden työelämä

 Uutta ymmärrystä työkykyyn

 Työeläkelaitoksen tarjoamat ratkaisut ja työpaikan keinot

 Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja 
 työllistymisen edistämiseksi

 Työelämästä syrjäytymisen ennaltaehkäisy, varhainen 
 välittäminen, tuen tarpeen tunnistaminen, sosiaalinen ja 
 psykologinen pääoma
 Oman työn ja verkostoyhteistyön kehittäminen

 Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työntekijän, esimiehen ja 
 työyhteisöjen tukemisessa

 Ratkaisukeskeiset välineet työssä jatkamisen ja työelämään 
 pääsemisen edistäjinä

 Muutosprosessin välineet

 Hyvän vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentaminen

 Yhteistyö taitolajina

Sain ammatillisen 
kunnianhimoni 
takaisin.

Työkykykoordinaattorikoulutuksen toteuttavat yhdessä OTE - kärkihankkeen kanssa Kuntoutussäätiö, Työterveyslaitos, Tampereen yliopiston Synergos ja Sano Ky. Lisäksi yhteistyökumppaneina ja 
kouluttajina ovat Kela, Keva, työeläkeyhtiöt, järjestöt, oppilaitokset, työnantajat, Lapin yliopiston emeritusprofessori Asko Suikkanen sekä eri aihepiirien asiantuntijoita alueellisten tarpeiden mukaan.



Aikataulu

Työkykykoordinaattorikoulutuksia järjestetään alueellisesti kattavasti. 

OTE-kärkihankkeen sivuilta näet kaikkien tähän mennessä sovittujen 
koulutusten aikataulut. Näet ajantasaisen koulutuskalenterin osoitteessa 
stm.fi /tyokykykoordinaattorikoulutus

Koulutukseen mahtuu 20 henkilöä/ryhmä. Koulutus on maksuton. 
Osallistujat vastaavat itse ruokailu- majoitus- ja matkakuluista.

Muuta

Työterveyshuollossa työskenteleviltä työkykykoordinaattoreilta, jotka ovat 
koulutukseltaan muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia, edellytetään 
lisäksi työterveyshuollon opintoja 2 op. Näitä opintoja voi suorittaa 
Työterveyslaitoksella Työterveyshuollon koulutus sosiaalialan asiantuntijoille 
-koulutuksessa, joka toteutetaan vuosittain. Seuraavan koulutuksen 
ajankohdasta saat tietoa osoitteessa www.ttl.fi /koulutus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.lyyti.in/OTE_tyokykykoordinaattori

Lisätiedot kurssin sisällöstä:sirpa.tujunen@kuntoutussaatio.fi  

On hienoa, kun voi 
onnistua työssään. 
Tämä koulutus 
antaa eväät 
siihen.


