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• TEM ja STM – koordinaation vahvistaminen

• Ohjelmien ja kehittämishankkeiden valtakunnallinen, alueellinen 

ja hankkeiden toteuttama yhteistyö 

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelma 

• TE- palvelut, työllisyyden kuntakokeilut

• Kela

• Järjestöt

Yhteistyö eri tahojen kesken 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –

ohjelman ja Työkykyohjelman yhdyspinnat
• Työkyvyn tuen palvelut yhdenvertaisesti 

työikäisille

• Yhteensovitetut sosiaali- ja terveyspalvelut 

• Palvelutarpeiden varhainen tunnistaminen

• Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen –

parempaa laatua ja vaikuttavuutta 

• Tutkimustietoa työttömien palveluista ja 

etuuksista ja niiden yhteensovittamisesta 

päätöksenteon ja rahoitusratkaisujen tueksi



Työkykyohjelmassa rakennetaan sote-

uudistuksen sisältöjä

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus:

• rakennetaan työkyvyn tuen palveluja,

• otetaan käyttöön moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaava toiminta,

• otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus

• vahvistetaan sote- ja TE-palveluissa ammattilaisten kykyä tunnistaa asiakkaan työkyvyn 

tarpeet ja tukea asiakkaan työ- ja toimintakykyä



• Valtionavustus on myönnetty 22 hankkeelle, yht. 17 milj. €

• THL:n ja TTL:n tukevat valtakunnallisesti hankkeiden kehittämistyötä: 

webinaarit, teematyöpajat ja vertaistuki.

• Aluekoordinaattorit: hankkeiden tuki ja seuranta, alueellisten 

kehittämishankkeiden yhteensovittaminen, sote-palvelujärjestelmän 

muutosten edistäminen sekä viestintä.

• Inno-kylä – alustana, jonne hankkeet kuvaavat toimintamallinsa.

Työkykyohjelman hankkeet



• Hankkeet ovat aloittaneet tiiviin yhteistyön eri toimijoiden kanssa

• Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden rakentaminen

• Moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja asiakasvastaava 

toiminta

• Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen 

työhönvalmennus

Mitä hankkeissa tapahtuu?



• Tavoitteet: 

• Ammattilaiset osaavat tukea asiakkaidensa työkykyä ja työllistymistä 
parhaalla mahdollisella tavalla.

• Ammattilaiset tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja 
palvelupolut sekä osaavat tehdä monialaista yhteistyötä verkostoissa ja 
vahvistaa asiakasosallisuutta. 

Mitä saatu aikaan:

1. Työkyvyn tuki -työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutus (2 op) 
hankehenkilöstölle ja verkostotoimijoille

2. Työkykykoordinaattorikoulutuksen (10 op) käynnistynyt 8 AMK:ssa

3. Työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutusta kehitetään

Osaamisen vahvistaminen



Arviointi- ja seurantatutkimuksen 

tutkimuskokonaisuus

Vaikutukset ja 

vaikuttavuus

Työ- ja toimintakyvyn 

muutos (TTL)

Palvelupolkuseuranta 

(THL)

Kestävä työllistyminen 

(TTL)

Palvelujen ja 

etuuksien 

yhteen-

sovittaminen

Rekisteritutkimus 

(THL & TTL)

• Toimeenpano 
ja tulokset

•

• Toimenpide-
kokonaisuuksien 

arviointi (THL)

• Työurasuunnitelmat 
(TTL)



Työkyvyn tuki on 

investointi osaavaan 

työvoimaan 

Työkykyohjelman verkkosivut:
www.stm.fi/tyokykyohjelma
www.tem.fi/tyokykyohjelma
www.thl.fi/tyokykyohjelma

http://www.stm.fi/tyokykyohjelma
http://www.tem.fi/tyokykyohjelma
http://www.thl.fi/tyokykyohjelma

