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Hankekoordinaattori
Maarit Pasto
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Hanketyöntekijä
Maija Kaukonen
044-4255060

Hanketyöntekijä
Merja Paulasaari
044-4255740

KESÄTERVEISET
OSMO-HANKKEESTA!
Osmo-hanke käynnistyi alkuvuodesta 2018. Keväällä
päästiin heti hyvään vauhtiin, kun koko
hankehenkilöstö oli koossa maaliskuun alusta lähtien.
Maalis-huhtikuussa jalkauduimme
maakuntakierrokselle, jonka myötä alueelliset tavoitteet
tarkentuivat ja osittain ne tulevat tarkentumaan syksyllä
työskentelyn edetessä. Kaikkien alueiden
kehittäjäryhmät ovat kokoontuneet kevään ja
alkukesän aikana ensimmäisen kerran. Myös
asiakasohjaus ja –yhteistyö eri toimijoiden kanssa on
käynnistynyt.
Hanke on saanut olla mukana tuottamassa tietoa soteja maakuntavalmisteluun, mikä on ollut erittäin
mielenkiintoista. OSMO-hanke on ollut yhteydessä ja
tulee jatkossakin lähestymään kohderyhmän toimijoita
erilaisin kartoituksin ja kyselyin, jotka ovat osa tätä
tiedontuotantoa.
Kesän jälkeen jatkamme hyvällä sykkeellä eteenpäin
eli kannattaa seurata hankkeen kotisivujen lisäksi
nopeinta tiedotuskanavaa eli OSMO-hankkeen
facebook-sivua.
Hyviä lukuhetkiä Osmo-uutisten parissa sekä hyvää kesää
toivottavat
Maarit, Maija, Merja ,Minna ja Sami

Hanketyöntekijä
Minna Männikkö
044-4255718

Hanketyöntekijä
Sami Kallio
044-4255678

YHTEYSTIEDOT
ETELÄ-POHJANMAAN
MONIALAINEN
YHTEISPALVELU
VALTIONKATU 1 C
60100 SEINÄJOKI

Etelä-Pohjanmaan
työelämäosallisuuden ja
sosiaalisen työllistämisen
verkosto
Etelä-Pohjanmaan
työelämäosallisuuden ja
sosiaalisen työllistämisen
verkoston eli tutummin TYSOverkoston tarkoituksena on
jakaa maakunnassa tuettuun
työllistämiseen liittyviä hyviä
käytäntöjä, auttaa
kehittämistyössä sekä vahvistaa
alueen osaamista ja yhteistyötä.
Verkosto on tarkoitettu kaikille
Etelä-Pohjanmaan työtekijöille,
jotka työskentelevät erityistä
tukea työllistymiseensä
tarvitsevien henkilöiden kanssa.
Liity verkoston samannimiseen
ryhmään
Innokylässä tai
Facebookissa
Opitaan yhdessä!

HAKU
KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUKSEEN ON AVOINNA
Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaista
kokemusta sairauksista ja pitkistäkin
sairausjaksoista, joko palveluita itse
käyttäneenä tai läheisenä. He tietävät
millaista on olla hoidossa ja myös
kuntoutua.
Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä
on tukenut toipumisessa, mitkä palvelut
ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet niin
tehokkaita.
He voivat toimia mm.
• tukihenkilönä potilaille ja heidän
omaisilleen osastoilla ja poliklinikoilla
• ryhmässä ryhmänohjaajana tai potilaan
tukena
• luennoilla ja oppitunneilla
• Sosiaali- ja terveysalan
kehittämistyöryhmissä
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on
kouluttanut kokemusasiantuntijoita
vuodesta 2010 alkaen ja koulutettuja
kokemusasiantuntijoita on jo 132!
Toistaiseksi olemme kouluttaneet
kokemusasiantuntijoita vain
mielenterveys- ja päihdetyöhön, mutta
ensi vuodelle on suunnitteilla koulutus
myös somaattiselle puolelle.
Koulutus on vuoden mittainen (kesäheinäkuu taukoa) ja sisältää mm.
ryhmätapaamisia ja asiantuntijaluentoja,
jotka valmistavat
kokemusasiantuntijuuteen.
Haku vuoden 2019 koulutukseen on
alkanut osoitteessa
www.epshp.fi/kokemusasiantuntijakoulutu
s
Mikko Ketola
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
kokemusasiantuntijakoordinaattori

Raportit tyke-tiimeistä
sekä työ- ja toimintakyvyn
mittareista ovat
valmistuneet

Työttömän työ- ja toimintakyvyn arviointi

Kevään 2018 aikana hanke on koonnut tietoa

edellyttää monialaista yhteistyötä ja

Etelä-Pohjanmaan alueella toimivista TyKe-

onnistunutta kokonaistilanteen

tiimeistä, jotka ovat sosiaali- ja

kartoitusta. Työllistyminen pitkään

terveydenhuollon, Kelan sekä TE-palveluiden

jatkuneen työttömyyden jälkeen

yhteisiä moniammatillisia työryhmiä. Niissä

edellyttää usein työllistämistoimien lisäksi

selvitellään yhdessä asiakkaan kanssa hänen

henkilön tilanteen arviointia

työ- ja toimintakykyynsä liittyviä asioita ja

kokonaisuutena, jossa huomioidaan

rakennetaan kuntoutuspolkuja eteenpäin.

henkilön terveys, työ- ja toimintakyky sekä

TyKe-tiimien toiminta on tärkeää, jotta

sosiaalinen ja taloudellinen tilanne

työttömien terveysongelmat tunnistettaisiin

(Saikku 2011).

ajoissa, ja heidät voitaisiin ohjata
kuntoutukseen varhaisemmassa vaiheessa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen alla
korostuu tarve koota tietoa ja yhtenäistää

Toinen OSMO-hankkeen selvitystyö on tehty

moniammatillisten palveluiden

aikuissosiaalityöhön ja työpajoille siitä,

käytäntöjä. OSMO - Osallisuutta

millaisia menetelmiä ja mittareita heillä on

moniammatillisesti -hankkeen yhtenä

käytössä asiakkaan palvelutarpeen ja

tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn ja

elämäntilanteen arviointiin. Maakunnan

palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen.

alueella on eniten kokemuksia Kykyviisarin ja
Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä –
ESY:n käytöstä. ICF-luokituksen käyttö on
tutumpaa terveydenhuollossa ja työpajoilla
on käytössä edellä mainittujen mittareiden
lisäksi pajoille suunnattuja ohjelmistoja sekä
itse luotuja menetelmiä tilanteen arviointiin.
Raportteihin pääset tutustumaan OSMOhankkeen sivuilta:
https://www.eptyp.fi/materiaalit

Etelä-Pohjanmaan aikuissosiaalityön ja TYP:n
työntekijöiden

Opintomatka Tampereelle 6.9.2018
Päivän sisältö:
Hyviä käytäntöjä autismin kirjon henkilöiden työllistymisen edistämiseksi
/Autismisäätiö ja TE-palvelut
sekä vaihtoehtoisesti tutustumiskäynti
Toimintakeskus Sorinaan
tai esitys
Tampereen kaupungin osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilusta
Valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä!
Lähtö Seinäjoelta linja-autolla klo 8.00 ja kotimatkalle Tampereelta lähdemme klo 15.00.
Matkalla yhdessäoloa ja verkostoitumista. Päivä on maksuton, ainoastaan lounas on
omakustanteinen. Tarkempi aikataulu lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautumislinkki

Rentouttavaa
kesänaikaa!
t:Osmolaiset

