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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


Kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä ja 

moniammatillisista työkyvyn tuen tiimeistä Satakunnassa

Työkyvyn tuen tiimit perusterveydenhuollossa (Työkykytiimit) yhteistyökumppaneina, erityisesti

 Porin perusturvassa, toimintaa käynnistetty SATAOSAA OTE-kärkihankkeen aikana v. 2018 – kehittämistä 

edelleen, Kelan projektityöntekijä mukaan tiimien palavereihin syksyllä 2021

 Euran sote-keskuksen Työkykytiimin kehittäminen ja toiminta alkuun vuonna 2020, SATADUUNIA-hanke 

mukana, nyt myös Työkykyä Satakuntaan, Kelan projektityöntekijä osana tiimiä elokuusta 2021 alkaen

 Rauman sotekeskuksen monialaisten tiimien toiminta käynnistynyt kesällä 2021, Työkyvyn tuen 

palveluiden järjestäminen osana toimintaa; suunnittelua aloitettu, pilottia hankkeen kanssa käynnistellään

Satasairaalan kuntoutustutkimuspoliklinikka

• Kokemukset Walk in –toiminnasta hyviä, ohjaukset TE-palveluista (SATADUUNIA-pilotti)

• Yhteisen kuntoutustutkimuksen konseptin kehittäminen Psykiatrian kanssa käynnistynyt lokakuussa

• Tavoitteena on pilotoida työhönvalmentajan työtä osana kuntoutustutkimusprosessissa hankeyhteistyössä –

työntekijän rekrytointi käynnissä, vahvistaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöönottoa



Kokemuksia monialaisesta 

yhteistyöstä ja moniammatillisista 

tiimeistä:

Tuleva hyvinvointialue 

palvelee koko Satakunnan 

aluetta, noin 218 500 

asukasta. 
Nyt alueella 7 sote-palveluiden 

järjestäjää, 16 kuntaa

Porin perusturvan 

yhteistoiminta-alue: Pori, Ulvila 

ja Merikarvia 

(99 700 asukasta)

Alueilla tietyt ammattilaiset 

nimetty Työkykytiimeihin 

(yhdeksän eri toimipaikkaa)

Tavoitteena työkykyarvion teko

• Itäinen alue; Koivula, Ulvila ja 

Lavia

• Läntinen alue; Maantiekatu, 

Pihlava ja Reposaari

• Pohjoinen alue; Sote-Cotton, 

Merikarvia ja Noormarkku

• Yhteinen sosiaalityöntekijä 

kaikilla tiimeillä, asiakkaiden 

jatkot

Eura (11 600 asukasta)

Sote-keskuksen työkykytiimi

Rauma (39 000 asukasta)

Työkyvyn tuen palvelut Sote-

keskuksen monialaisissa 

tiimeissä; kehitteillä

Kuntoutustutkimus-

poliklinikka; 
Kuntoutustutkimusprosessi 

suppeampi tai laajempi, ICF-

viitekehykseen pohjautuva 

arviointi – laaditaan 

kuntoutussuunnitelma



• Työ- ja toimintakyvyn, työllistymisen tai arjen hallinnan haasteet voidaan 
tunnistaa niin lääkärin vastaanotolla, TE-toimistossa, sosiaalitoimessa kuin 
työtoiminnassakin tai haasteet voi huomata ihminen itse. 

• Toiminnassa tärkeää, että asiakas kohdataan ihmisenä ja lähdetään 
hakemaan hänelle tukea ja apua hänelle tärkeisiin asioihin ja hänelle sopivalla 
tavalla. Edetään asiakkaan tarpeet ja motivaatio edellä hänen tahdissaan 
oman nimetyn yhteyshenkilön tukemana. Asiakkaalta suostumus.

• Asiakkaan tilannetta katsotaan kokonaisvaltaisesti, moniammatillisessa 
tiimissä, jossa  mukana Kela ja TE-palvelut. Sote-keskuksesta lääkäri, oh, th, 
sos.tt, työllisyysyksikön esimies, käytettävissä ft ja psyk.sh. Tiimi kokoontuu 3-
4 viikon välein. Tapaamisten välillä konsultoinnit tarvittaessa. 

• Toiminta on tavoitteellista; asiakkaan kanssa tehdään sekä lyhyen että pitkän 
aikavälin suunnitelma, tilannetta seurataan, jotta suunnitelmia voidaan 
muokata ajoissa. Seurantaa on tärkeä jatkaa myös tarpeeksi pitkään, jotta 
nähdään, että asiakkaan tilanne myös säilyy hyvänä tavoitteiden 
saavuttamisen suhteen. 

Euran sote-keskuksen työkykytiimin toiminta



Prosessimallin kuvaus; SATADUUNIA-hanke

Työkykytiimitoiminnan prosessimalli

Asiakkaan tuen 

tarve tunnistettu

 Asiakas on 

ohjautunut 
ammattilaisen luo

Yhteydenotto 
työkykytiimiin / 

työkykytiimin 
jäsen on 

tunnistanut 
asiakkaallaan 

tuen tarpeen 

Asiakkaan 
luvalla hänen 

asiansa viedään 
työkykytiimiin

Työkykytiimin 
yhteistyökokous
(Työllisyydenhoito, 

sosiaalitoimi, 
terveyspalvelut

Asiakas voi 

myös 

halutessaan 

tulla paikalle 

tiimin 

kokoukseen

Asiakkaan tilanteen 

yhteissuunnittelu 

siitä, miten saavuttaa 

asiakkaalle: 

• parempi työ- ja 

toimintakyky

• työllistyminen

• opinnot

• hyvä arki

Asiakkaalle 

nimetään 

yhteyshenkilö

Lisätutkimukset ja selvittelyt
• asiakkaan tarpeen 

mukaan 

• yhteyshenkilön tuki 

tutkimusten ja 

selvittelyjen 

toteuttamiseen ja 

läpiviemiseen

Asiakkaan 

kanssa 

asetetaan 

tavoitteet 

Jatkopolku 

työllistymiseen  

löytyy

Jatkopolkua 

työllistymiseen ei 

löydy 

Työkyvyttö-

myys-eläke
• varmistetaan 

tuki 

eläkehaussa

• sovitaan 

tarvittavat 

tukitoimet 

jatkossa 

Tarvittaessa 
jatkosuunnitelma 

yhteistyötahon 
kanssa (TYP, 

Kela, TE, 
sosiaalitoimi  

Jatko-

suunni-

telma

Seuranta 

yhteyshenkilö
• koordinoi jatkopolkua

• seuraa jatkosuunnitelman toteutumista

• tuo asiakkaan asian uudelleen 

työkykytiimiin tarvittaessa 

• Seuranta jatkuu työsuhteen/opiskelujen  

alkamisen jälkeen tarpeen mukaan 

Asiakkaan tuen tarve päättyy

Löytyy pitkäkestoinen ratkaisu 
 Opiskelu /työllistyminen /työkyvyttömyyseläke 



• Kuntoutustutkimuksia on toteutettu suppeina (lääkäri, sosiaalityöntekijä/ kuntoutussuunnittelija, psykologi) 
tai laajoina (lisäksi fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja) tutkimuksina.

• Potilas on täyttänyt ennen käyntejä esitietolomakkeet sähköisesti Satasairaalan Mobiiliapurissa tai 
paperisena.

• Käyntien jälkeen on pidetty yhteispalaveri ja laadittu kuntoutussuunnitelma yhdessä potilaan kanssa. 
Seurantaa on toteutettu poliklinikalla puhelinkontaktein tai käynnein eri ammattilaisten toimesta.

• Prosessiin ja sen laatutyöhön kuuluu seurantayhteydenotto potilaaseen vuoden kuluttua 
kuntoutustutkimuksen tekemisestä.

Seurantatutkimukseen perustuva artikkeli julkaistaan joulukuussa Kuntoutus -lehden 4/2021 
numerossa. 

• Seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuntoutustutkimuspotilaiden tilannetta vuoden kuluttua 
tehdystä kuntoutustutkimuksesta. Työmarkkinatilanteen, sairasetuuksien käytön, elämänlaadun sekä 
toiminta- ja työkyvyn eri osa-alueiden muutoksien suhteen. Tavoitteena oli myös selvittää suppean ja 
laajan kuntoutustutkimuksen läpikäyneiden potilaiden välisiä eroja muutosten osalta.

Kuntoutustutkimusprosessi



Työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä 

tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöönotto

Miten Satakunnassa on edetty ja miten jatketaan

Osaamisen lisääminen koulutuksin 
ja yhteisiä käytäntöjä kokeilemalla

•Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen, 
asiakasosallisuuden menetelmät, 
kuntoutusosaamisen ja 
verkostoyhteistyön lisääminen ja 
käytännössä oppiminen.

•Työkyvyn tuki (2op) koulutus (TTL) 
keväällä 2021
•Työhönvalmennuksen 
koulutusverkosto (n. 30 osallistujaa)
•Kela mukana työkykytiimeissä 
syksystä 2021
•Työkykykuntoutuksen 
koulutuskokonaisuus, johon liittyy 
valmennusta tulossa 2022 – alueen 
toimijoiden sitoutuminen selvityksen 
alla, yhteistyö Tulevaisuuden sote-
keskushankkeen kanssa.

Yhtenäisten menetelmien ja 
mittareiden kokeilu ja edistäminen, 

mm. Whodas – itsearviointi & 
Kykyviisari -itsearviointi

•Kuntoutustarpeen / työkyvyn tuen tarpeen 
tunnistaminen, kokemusta yhtenäisten 
menetelmien käytöstä 

•Käytöllä saadaan tietoa avuksi 
palveluiden vaikutusten arviointiin

•Asiakkaan osallisuuden edistäminen

•Kokemuksia Whodas-lomakkeesta:

•Porin perusturvan työkykytiimien uusille 
asiakkaille kokeiltu Whodas-itsearviointia 
SATADUUNIA-hankkeen pilotissa 2021, 
käyttö jatkuu sos.työntekijän toimesta 
pilotin jälkeen – tietoja hyödynnetty 
työkykytiimissä

•Satasairaalan sos.työntekijät pilotoineet
lomaketta touko-lokakuussa 2021, pilotti 
jatkuu työikäisiä kohtaavilla työntekijöillä

•Kykyviisari erityisesti psykososiaalisissa
palveluissa ja jnkv vammaispalveluissa.

Työkyvyn tuen 
palvelukokonaisuuden 

mallintaminen ja palveluketjujen 
kuvaaminen 

•Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus

•Palvelukokonaisuuteen liittyvät 
palveluketjut

•Esim. yhteiskehittäjäryhmä mallintanut 
vammaispalveluissa Huittisissa asiakkaan 
polkua palkkatyöhön.

•Päätökset hyvinvointialueen 
palvelukokonaisuuksien rakentumisesta 
vaikuttavat – aikataulut ja muoto

•24.11. maakunnallisessa monialaisten 
tiimimallien - osahankkeen 
kehittämiskokouksessa työkyvyn tuen 
asiat aiheena

•Yhteistyö maakunnan toimijoiden, 
Satasoten tulevaisuuden sote-keskus-
hankkeen ja rakenneuudistushankkeen, 
Kelan, TE-palveluiden ja Työllisyyden 
kuntakokeilun kanssa 



Työikäisten 
työkyvyn tuen 

palvelu-
kokonaisuus

2. Rakentaa 
asiakkaiden 

tarpeisiin 
vastaava 

työkyvyn tuen 
palvelukoko-

naisuus

3. Varmistaa 
yksilölliset 

palvelupolut ja 
palvelujen saanti 

4. Vahvistaa 
ammattilaisten 
työkyvyn tuen 

osaamista

TYÖKYVYN TUEN TIIMI

• Työkyvyn ylläpitäminen, työ- ja 

toimintakyvyn arvio

• Työkyvyn tuki ja seuranta 

työttömyyden aikana

• Moniammatillinen yhteistyö, 

keskeiset yhteistyökumppanit 

(Kela, TE, oppilaitokset) 

• Hoidon- ja kuntoutustarpeen 

arvio

• Tarvittavat lausunnot ja 

suositukset 

• Arvio soveltuvuudesta 

työtehtävään/ammattiin

• Tarvittaessa ohjaus työkokeiluun 

työ- ja toimintakyvyn 

selvittämiseksi ja seuranta 

työkokeilujakson aikana

• Palvelutarpeen arviointi ja ohjaus 

tarvittaviin palveluihin

• Palvelukokonaisuuden 

koordinointi

1. Parantaa 
asiakkaiden 
osallisuutta, 

elämänlaatua ja 
elämänhallintaa

3. Lisätä 
ammattilaisten 

osaamista

4. Edistää 
digitaalisten 
palvelujen 

käyttöä 
palvelujen 

saatavuuden 
parantamiseksi

2. Parantaa 
palvelujen oikea-

aikaisuutta ja 
tarvelähtöisyyttä

Toiminnan tavoite ja tarkoitus Mittarit vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan

SATADUUNIA-
hanke

1. Tunnistaa 
sosiaali- ja 

terveyskeskuk-
sessa työttömien 
asiakkaiden tuen 

tarpeet

Satakunnan 
Tulsote-hanke

Työkykyä 
Satakuntaan-
hanke



Työikäisten työkyvyn tuki tulevaisuuden 

sote-keskuksissa

Lähde: STM & TEM. 2019. Työ on tärkeää-siksi työkyvystä on pidettävä huolta. Työkyvyn tuen opas päättäjille. 

Kuvaa muokattu SATADUUNIA-hankkeen toimesta.

Työkyvyn tuen palvelut pitää 

olla saatavissa kaikille 

työikäisille!

Erityisesti huomiota 

kiinnitettävä 

työterveyshuollon 

ulkopuolella 

oleviin!

Työkyvyn 

tuki 
ei ole 

yksittäinen 
toimenpide, 

vaan prosessi, 
jossa…

Tavoitteena varmistaa 

henkilön työ- ja 

toimintakyky (hoidolla 

ja kuntoutuksella)

Keskeinen osa 

työikäisten palveluja

Investointi

Työterveyshuolto!
Sovittava, kuka 
on vastuutaho!

Edellyttää eri toimijoiden 
yhteistyökäytännöistä ja 
toiminnoista sopimista!



Tavoitteena: Asiakkaan työkyvyn tuen tarpeen 

tunnistaminen ja oikea-aikaiset palvelut monialaisesti 

 Yhteinen keskustelu ja tietoisuus – päätös – mitä toiminnalla tavoitellaan? Mitä 

työkyvyn tuen palvelut tarkoittavat? Mitä ne omassa työssä, asiakkaan 

kohtaamisessa tarkoittavat? Yhteinen kieli on tärkeää.

 Tunnistamiseen liittyen käyttöön yhteiset menetelmät: Selvitetään onko työtön 

vai työterveyshuollon asiakas? Kysytään työkykypistemäärä? Kuka ottaa kopin, 

kun tarve tunnistettu?

 Sovitaan vastuutahoista (asiakasvastaava) ja käytännöistä (työkyvyn tuen 

suunnitelma) sekä kokeillaan uudella tavalla toimimista systemaattisesti. 

Sitoutumista tähän tarvitaan vielä.

 Systemaattisen kokeilun tavoitteena on vahvistaa osaamista, saada 

kokemusta ja tehdä yhteinen mallinnus tavasta järjestää työikäisten 

työkyvyn tuen palvelut Satakunnan hyvinvointialueella. 



Kiitos!

WWW-sivut: Työkykyä Satakuntaan | Satasairaala

Innokylä: Satakunta: Työkykyä Satakuntaan | 

Innokylä (innokyla.fi)

https://www.satasairaala.fi/tutkimus/kaynnissa-olevat-hankkeet/tyokykya-satakuntaan
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/satakunta-tyokykya-satakuntaan-0

