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”Se että joku kasas niistä tiedoista sen
kokonaisuuden.
Täydellisesti mä oon sitä tarvinnu.”
Asiakas, 57v
Seitsemällä alueella Etelä-Pohjanmaalla on toiminnassa moniammatilliset TyKe-tiimit. TyKe-lyhenteen
katsotaan kuvaavan sekä työkyvyn kehittämistä että työkyvyttömyyseläkettä. TyKe-tiimeihin onkin
ohjautunut asiakkaita erilaisin perustein tilanteissa, joissa useat terveydelliset haasteet ja jumittava
tilanne ovat jatkuneet jo pidemmän aikaa. OSMO-hanke teki keväällä 2018 selvityksen TyKe-tiimien
toiminnasta. Työntekijöille suunnatun kyselyn perusteella tiimien tavoitteena on saada selvitettyä
asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti, miettiä vaihtoehtoja yhdessä ja tehdä yhteinen, selkeä
suunnitelma jatkotoimista yhdessä asiakkaan kanssa.
Haastattelin viime kesänä asiakkaita kysyen heidän kokemuksiaan TyKe-tiimistä ja sosiaali-, terveysja työllisyyspalveluista ylipäätään. Asiakkaiden kokemukset Tyke-tiimeistä olivat myönteisiä. He
kokivat tulleensa kuulluiksi ja kohdatuiksi tapaamisissa. TyKe-tiimien perusajatus kiteytyi erään
asiakkaan kommentissa: ”Se moniammatillisuus. Että siinä on useamman alan ihmiset, jotka
täydentää toisiaan ja pystyy konsultoimaan ja ohjaamaan ihmisiä oikeaan paikkaan.”
Haastattelemani asiakkaat pitivät tärkeänä sitä, että he saavat olla itse mukana omien asioidensa
käsittelyssä. Heillä oli halua toimia: etsiä ratkaisuja työllistymisen tai kuntoutumisen poluille tai löytää
muita pysyviä ratkaisuja elämäntilanteissaan. Eri palveluiden tuomat mahdollisuudet ja ammattilaisilta
saatu tuki olivat asiakkaiden toimijuutta edistäviä tekijöitä.
Asiakkaiden kokemukset palveluista ja palvelujärjestelmistä eivät olleet pelkästään myönteisiä.
Asiakkaat kokivat toimimisen monimutkaisessa palveluiden ja etuuksien viidakossa vaikeaksi.
Palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö asettivat heille erilaisia velvoitteita ja myös asiakkaiden omasta
terveydentilasta johtuva kykenemättömyys asetti omat rajoitteensa. Helsingin Sanomien (8.1.2019)
julkaisemassa niukkuuskyselyä koskevassa artikkelissa professori Juho Saari tuo esiin sen, että
suomalainen palvelujärjestelmä toimii siihen asti kunnes ihminen kohtaa useamman kuin yhden
ongelman ja ongelmat kasaantuvat. Haasteena suomalaisessa järjestelmässä on Saaren mukaan
kokonaisvaltaisten palveluketjujen luominen.
Niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin on olemassa paljon palveluita ja hyviä käytäntöjä
osatyökykyisten asiakkaiden tueksi. Asiakkaan kokonaistilanteen hahmottaminen ja oikeanlaisen
palvelukokonaisuuden muodostaminen edellyttävät ennen kaikkea asiakkaan arjen näkökulman
huomioimista sekä eri toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä.

Kevättalven terveisin, Maija

Voimauttava Tunnistamisesta
toimiviin käytäntöhin -seminaari
7.2.2019
Tunnistamisesta toimiviin käytäntöihin
–seminaarin avasi TYP-johtaja Marjo Taittonen.
Hän kertoi odottaneensa tätä seminaaria kovasti,
koska työ- ja toimintakyvyn arvioinnin
kehittäminen sekä palvelutarpeen tunnistaminen
olivat nousseet selkeästi maakunnan yhteisesti
jaetuksi tavoitteeksi OSMO-hankkeen
hankehakemusta kirjoitettaessa. Taittonen
pohjusti päivän teemaa kertomalla kokemuksiaan
Kelan koordinoimasta mikrolaboratorio
tapaamisesta Seinäjoella. Mikrolaboratorio
tapaamisessa TE-toimiston, Kelan,
terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön työntekijät
kokoontuivat saman pöydän ääreen ja keräsivät
omista tietojärjestelmistään asiakkaan luvalla
hänestä olemassa olevat kirjaukset kronologiseen
järjestykseen. Tämä oli näyttänyt toteen sen, että
toimijoilla oli hyvin erilaista ja jopa ristiriitaista
tietoa kirjattuna asiakkaan tilanteesta.
Oorninki Oy:n kuntoutuslääkäri Raija Kerätär yhtyi
Taittosen puheenvuoroon; eri toimijoilla on eri
tietoa, joka pitäisi saada yhdistettyä. Kerätär
strattasi luentonsa nostamalla esiin
pitkäaikaistyöttömien erilaisia taustoja.
Työttömyyttä voi edeltää vakaa työura tai
työttömäksi saatetaan jäädä suoraan koulun
penkiltä tai elämässä ovat vaihdelleet työlliset ja
työttömät jaksot. Yhteistä pitkäaikaistyöttömien
joukolle on se, että he käyvät terveydenhuollon
vastaanotoilla selvästi vähemmän kuin työssä
olevat (Lappalainen ym. 2018). Kerätär kertoo
havainneensa työuransa aikana myös sen, että
lääkäreiden työkyvyn arvioinnin osaamisessa on
vakavia puutteita ja lisäksi asenne heikommassa
asemassa olevia kohtaan saattaa olla sellainen,
että heitä ei tutkita riittävällä tarkkuudella.
Kuitenkin pitkäaikaistyöttömistä joka viidennen
työkykyä voitaisiin kohentaa hoidolla tai
kuntoutuksella. Lisäksi joka kolmas
pitkäaikaistyötön on työkyvytön. Kerätär painottaa
työttömien työkyvyn selvittämisessä sitä, että
kaikissa asiakastapaamisissa silmät ja korvat on
pidettävä auki. Työntekijän pitää luottaa siihen,
jos itselle nousee huoli asiakkaasta. Asiakas on
esimerkiksi saattanut kiertää palveluissa kehää
tai hän ei ole pystynyt hoitamaan sovittuja
asiointejaan.

Millä tavalla monialaista työkyvyn ja
kuntoutustarpeen arviointia pitäisi tehdä
Kerättären mukaan? Hän neuvoo eri
ammattilaisia keräämään asiakkaasta yhteen
seuraavat tiedot:
-toimintakyvyn historia ja siinä esiin tulleet häiriöt
ja voimavarat
-tiedot asiakkaan työssä selviytymisestä
-minkälaisia työllistymisyrityksiä asiakkaalla on
takana
-aiempi terveydentila, hoidot ja kuntoutukset
-asiakkaan motivaatio, toiveet sekä hänen
kokemat ongelmat ja oireet
-havainnot ja tutkimukset toimintakyvystä
-tiedot asiakkan sosiaalisesta tilanteesta.
Tämän tiedon avulla päästään käsitykseen siitä,
miten asiakas on tullut kyseiseen tilanteeseen ja
mitä tehdään seuraavaksi. Monialaista työkyvyn
ja kuntoutustarpeen arviointia pitäisi tehdä
huolellisesti ajan kanssa, mikä edellyttää
uudenlaista toimintatapaa. Kerättären mukaan
työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointia ei tehdä
vastaanottotyön puitteissa, vaan sille on luotava
rakenteet, joissa on huomioitu monialaisten
palveluiden johtaminen sekä yhteisten tehtävien
ja tavoitteiden määrittely.

Voimauttava Tunnistamisesta
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7.2.2019
Kerättären jälkeen lavalle nousi
Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija
Kirsti Lappalainen. Hän pohjasi ajatuksiaan
työttömien työelämävalmiuksien tukemisesta
omaan väitöskirjaansa sekä PARTY - Parempaa
työ- ja toimintakykyä -hankekokonaisuuteen.
Lappalaisen mukaan työttömillä on
terveyspalveluiden vajaakäyttöä ja
tyydyttämätöntä palveluntarvetta. Lisäksi
työttömät käyvät harvoin kuntoutuksessa ja
terveyskeskuskäyntien käyntisyissä korostuvat
mielenterveydenhäiriöt. Lappalainen toteaa, että
työttömien työelämävalmiuksien tukemiseen
tarvitaan viranomaisverkostoa, mutta
verkostoituminen on haasteellista johtuen
resursseista ja osaamisesta. Verkostot ovat
itseorganisoituvia, eikä niillä ole selvää johtajaa.
Lappalainen pohtikin sitä, onko
perusterveydenhuollossa nykyisellään
mahdollista toteuttaa työttömien terveyspalveluita
terveydenhuoltalain edellyttämällä tavalla. Sen
sijaan työterveyshuollossa malli tähän on jo
osittain sisäänrakennettu. Yhdeksi ratkaisuksi
Lappalainen esittää perusterveydenhuollon ja
työterveyshuollon yhteistyön kehittämistä sekä
terveydenhuollon ja työvoimahallinnon yhteistyön
tiivistämistä. Lappalainen esittääkin kysymyksen:
"Voisiko organisaatioilla olla yhteisiä
työntekijöitä?
Lounaan jälkeen moniammatillisen yhteistyön
käytäntöinä esittäytyivät Ky Kaksineuvoisen ja
Kuusiokuntien tyke-tiimit sekä Seinäjoen
Työllistymisen palveluallianssi. Palveluallianssin
projektikehittäjä ja Etelä-Pohjanmaan TEpalveluiden palvelujohtaja Katri Lehto kertoi, että
palveluallianssiin ohjautuu 1800
työmarkkinatukea saavaa asiakasta Seinäjoelta.
Lehto piti tärkeänä, että allianssimalli mahdollista
asiakkaille monialaiset palvelut, ammattilaisten
välisen yhteistyön ja yhteisten resurssien
tehokkaan hyödyntämisen sekä avoimeen
sopimukseen perustuvan uudenlaisen
palvelutuotannon.

Seminaarimateriaaliin pääset tästä

Ky Kaksineuvoisen tyke-tiimiä esittelivät lääkäri
Raimo Rintala, terveydenhoitaja Marita Ojanperä
ja sosiaalityöntekijä Teija Niinimäki. Heistä
muodostuu yhdessä asiakkaan kanssa myös
tyke-tiimin perustason ydin. Muuta verkostoa
kutsutaan tarvittaessa paikalle. Tiiminsä
vahvuutena he pitävät nimenomaan ydintiimiä,
joka toimii lähellä asiakasta ja koordinoi
verkostoyhteistyötä.
Kuusiokuntien tyke-tiimin toimintaa avasivat
terveydenhoitaja Seija Kouvalainen ja TEpalveluista Minna Paloheimo-Asunmaa.
Kuusiokuntien tyke-tiimiin kuuluu 2-3 tk-lääkäriä,
työterveyslääkäri, terveydenhoitaja, TEpalveluiden edustaja, psykiatrisen poliklinikan
erikoislääkäri, sosiaaliohjaaja sekä tarvittaessa
Kela. Vahvuudeksi tässä kokoonpanossa
nähdään laaja-alainen asiantuntijuus sekä
mahdollisuus vapaassa keskustelussa nostaa eri
näkemyksiä ja vaihtoehtoja tilanteen eteenpäin
saattamiseksi.
Iltapivän koskettavasta osuudesta vastasi
kokemusasiantuntija Linda, jota haastatteli
seminaarin lämminsydäminen juontaja Tuula
Peltomäki. Linda kertoi oman tarinansa, ja siihen
liittyviä kohtaamisia eri palveluissa. Linda oli
kokenut sekä positiivisia että negatiivisia
kohtaamisia matkansa varrella. Joissakin kohdin
palaveri, jossa on ollut paikalla moniammatillinen
tiimi, on tuntunut asiakas-vastaan-työntekijä
-tilanteelta, joka Lindan mukaan pitäisi osata
ottaa huomioon. Toisaalta moniammatillinen tiimi
on myös saanut yhdessä ratkaistua Lindan
asioita. Pääasia on, että asiakasta kuunnellaan ja
hänen toiveensa ja tarpeensa otetaan huomioon.
Linda antoikin tärkeän neuvon koko
seminaariväelle: ”Näe sairauden taakse. Kohtaa
ihmisenä:”
Päivän lopuksi OSMO-hankkeen
hankekoordinaattori Maarit Pasto kertoi, miten
työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kehittämistyö
jatkuu seminaarin jälkeen. Tästä enemmän
uutiskirjeen seuraavalla sivulla.

Miten kehittämistyö jatkuu?
Tavoitteena: Maakunnallinen työohje
monialaiseen työ- ja toimintakyvyn
arviointiin
Periaate: Yhteinen arvopohja ja tietopohja.
Tehdään yhdessä, meidän kaikkien
osaamista tarvitaan.
Kehittämistyön pohjana mm. vuonna 2018
koostetut raportit:
TyKe-tiimit Etelä-Pohjanmaalla
Työ- ja toimintakyvyn mittarit EteläPohjanmaalla.
Materiaaleihin pääset tästä
TyKe-työpajailtapäivät keväällä 2019
Ke 13.3.2019 klo 12-16 TE-palveluiden
henkilöstö. Paikka: Ruusula, Seinäjoki
Ke 10.4.2019 klo 12-16 Kuntien
aikuissosiaalityön työntekijät ja
työllisyyspalveluiden henkilöstö. Paikka:
Seinäjoki Areena
Ke 8.5.2019 klo 12-16 Terveydenhuollon
toimijat. Paikka: Ruusula, Seinäjoki

Työpaja-iltapäivissä mukana ovat:
• EPSHP Toimintakykykeskuksen ja
kuntoutustutkimuspoliklinikan lääkäri
Mervi Tuunanen
• Kelan ratkaisuasiantuntija ja/tai
asiantuntijalääkäri
• muita ajankohtaisia alustajia
Työpajailtapäivissä työstetään:
1) Mikä on oma roolimme työ- ja
toimintakyvyn tunnistamisessa ja
arvioinnissa sekä yhteisessä
suunnitelmassa?
2) Miten asiakasosallisuus huomioidaan
prosessissa ja miten voimme omalla
toiminnallamme tukea tätä?
3) Mitä muiden tulee tietää meidän
työstämme ja mitä meidän tulee tietää
muiden työstä, että monialainen työ- ja
toimintakyvyn arviointi toteutuu?
Työpajatapaamisten yhteenvetopäivä
ke 5.6.2019 klo 12-16. Paikka: Ruusula,
Seinäjoki.
Tämä tapaaminen tarkoitettu kaikille
aiemmissa työpajoissa mukana olleille
toimijoille
Iltapäivien tarkempi ohjelma ja
ilmoittautumislinkit tulevat jakoon
lähempänä.
Työskentely jatkuu tämän jälkeen
syksyllä 2019 siten, että maakunnallinen
työohje valmistuu loppuvuodesta.

Tervetuloa tilaisuuksiin!

"Tullahan tutuuksi" esittelyssä
Kelan TYP-työkykyneuvojat
Hanna-Mari Raittinen ja Kirsi Tynjälä
Toimimme Kelan Keskisessä vakuutuspiirissä kuntoutusetuuksien parissa. Lisäksi
toimimme molemmat monialaisessa yhteispalvelussa eli TYP:ssa. Hanna-Mari
Raittinen toimii Kelan TYP-työkykyneuvojana Etelä-Pohjanmaan ja Läntisen
Pirkanmaan alueilla. Kirsi Tynjälä toimii Kelan TYP-työkykyneuvojana EteläPohjanmaan ja Itäisellä Pirkanmaalla alueilla. Etelä-Pohjanmaa on jaettuna meidän
kesken seuraaviin alueisiin. Hanna-Marin alueita ovat Järvi-Pohjanmaa,
Kuusiokunnat, Suupohja, Ilmajoki ja Seinäjoki. Kirsin alueita ovat Lapua,
Kaksineuvoinen, Kurikka, Seinäjoki.
Kelan TYP-työntekijän työ sisältää
asiakkaiden kokonaistilanteen
selvittelyä muiden toimijoiden, kuten
TYP työparin (TE, sos) ja
terveydenhoitajan kanssa.
Osallistumme asiakkaan tilanteisiin
liittyviin asiakastapaamisiin sekä
alueiden TYKE-tiimeihin. TYKEtiimeissä on mukana mm. TYP-työpari,
Kela ja terveydenhuolto. Työnkuvaan
kuuluu myös työkykyetuuksiin ja
muihin etuuksiin liittyvää
neuvontatyötä. Tarvittaessa
ohjaamme ja koulutamme TYP:n
henkilökuntaa Kelan
etuuksista.Yhteistyöllä voidaan
vaikuttaa asiakkaan
kokonaistilanteeseen ja mahdollistaa
oikea-aikaiseen palveluun/etuuden
piiriin ohjautuminen.
OSMO –hankkeen kanssa on tehty
syksyn 2018 aikana yhteistyötä
järjestämällä eri alueille Kela-infoja
Kelan kuntoutuspalveluista. Työ on
vaihtelevaa ja mielekästä.
Terveisin Hanna-Mari ja Kirsi

Yhteystiedot

Osoite
Valtionkatu 1 C
60100 SEINÄJOKI
Hankekoordinaattori
Maarit Pasto
044-4181882
Hanketyöntekijä Ilmajoki & Seinäjoki
Maija Kaukonen
044-4255060
Hanketyöntekijä Järvi-Pohjanmaa & KuusSote
Merja Paulasaari
044-4255740
Hanketyöntekijä JIK Kurikka & Suupohjan LLKY
Minna Männikkö
044-4255718
Hanketyöntekijä Ky Kaksineuvoinen & Lapua
Sami Kallio
044-4255678

www.eptyp.fi/osmo-hanke
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