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YHYRES TEHEREN – Terveisiä 
valtakunnallisilta TYP-päiviltä 
Jyväskylästä 3.-4.10.2018

Keväällä 2018 Marjo Taittoseen oltiin yhteydessä Jyväskylästä. Häneltä pyydettiin puheenvuoroa valtakunnallisille TYP-päiville. 
Puheenvuoroa toivottiin siitä, miten meidän maakunnassa on valmisteltu yhdessä työikäisten palveluita osana maakunta- ja sote- 
uudistusta ja miten OSMO-hanketta on hyödynnetty valmistelutyössä.  TYP-päivillä on pitkä perinne ja tänäkin vuonna päivät keräsivät 
valtakunnallisesti koolle noin 500 osallistujaa.  
 
Meidän Etelä-Pohjanmaan TYP:n ja OSMO-hankkeen puheenvuoro ”Yhyres teheren” oli ensimmäisenä päivänä. Saimme siitä 
yllättävän paljon positiivista palautetta useilta osallistujilta eri puolelta Suomea. Ylpeänä kuuntelimme palautetta siitä, miten hyvää 
työllisyyden hoitoa tehdään Etelä-Pohjanmaalla ja meidän ”Yhyres teheren” on se valttikortti. Jäimmekin pohtimaan, pidämmekö tätä 
meidän maakunnassa itsestään selvänä asiana, koska selkeästi näin se ei ole kaikkialla Suomessa. 
 
Yhdessä tekeminen vaatii yhteisen tahtotilan ja näkemyksen muodostumista. Täytyy pysähtyä yhdessä myös tarkastelemaan, mihin 
asioihin voidaan vaikuttaa ja mitä on oikea-aikaista tehdä.  Mitä maakunnan käytäntöjä ja malleja voidaan jo nyt yhtenäistää OSMO 
-hankkeen tukemana.  TYP- päivien aikana kuulimme puheenvuoroja tulevaisuuden TYP näkymistä, tutkitusta tiedosta monialaisista 
palveluista sekä hyvistä ja innovatiivisista käytännöistä. Kaikki esitykset ovat tallennettu ja ne tulevat myöhemmin 
sivuille katsottavaksi. 
 
Toisena seminaaripäivänä elimme jännittäviä hetkiä, kun valittiin vuoden 2019 TYP päivien järjestäjä. Etelä-Pohjanmaan TYP ilmoitti 
ensimmäisenä halukkuutensa, jonka jälkeen pääkaupunkiseutu eli Helsinki, Espoo ja Vantaa yhdessä lähtivät haastajaksi kisaamaan. 
Pohojolaasen trossauksen myötä pääkaupunkiseutu luovutti suosiolla. Näin ollen vuoden 2019 valtakunnalliset TYP-päivät tullaan 
pitämään Etelä-Pohjanmaalla! Nuov vaan ! 
 
Tehdään myös nämä ensi vuoden TYP-päivät yhdessä ja tuodaan paikallinen osaaminen näkyväksi monella eri tapaa. 
 
Yhtöhöösin terfyysin: 
Marjo Taittonen, johtaja, Etelä-Pohjanmaan TYP 
Maarit Pasto, hankekoordinaattori, OSMO-hanke 

TYP- päivien 2018

https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/tyopaikat-ja-tyollisyys/tyollisyyspalvelut/typ-paivat-2018


Osmo-hanke järjesti työikäisten sosiaali-, terveys- ja 
työllisyyspalveluiden sekä yhteistyötahojen ammattilaisille 
opintomatkan Tampereelle. Matkalle osallistui 34 henkilöä ja 
edustettuina olivat kaikki Etelä-Pohjanmaan seutukunnat. 
 
Bussimatkalla avattiin leikkimielellä maakuntamallin arvoitusta 
pohtimalla olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja uudenlaisten 
asioiden hyödyntämisen mahdollisuuksia. Monialaisen työn 
vahvuuksina Etelä-Pohjanmaalla nähdään kehittämisintoiset 
työntekijät, asiakaslähtöinen toimintatapa sekä yhteistyön 
toimivuus käytännön asiakastyössä. Huolta herättävät mm. 
väliinputoaja-asiakkaat, sekä palveluihin pääsyn hankaluus 
etäisyyksien ja huonojen kulkuyhteyksien vuoksi.  Tiedonkulkua 
asiakkaan asioissa tulisi myös kehittää edelleen.  
Kehittämismahdollisuuksina nähtiin jalkautuvan työn lisääminen 
sekä uusien matalan kynnyksen toimintamuotojen kehittäminen. 
 
Perillä Tampereella tutustuimme Autismisäätiön hyviin käytäntöihin 
autismin kirjon henkilöiden työllistämiseksi ja tukemiseksi, 
Toimintakeskus Sorinaan sekä Tampereen kaupungin osallistavan 
sosiaaliturvan kokeiluun. 
 
Autismisäätiön hanketyöstä sekä autismin kirjon asiakkaiden 
kohtaamisesta kertoivat Pilvi Sipiläinen ja Sami Niemi-Ruuth. He 
kuvasivat konkreettisesti erilaisia tilanteita, joissa autismin kirjon 
henkilön haasteet voivat näkyä esimerkiksi kommunikaation ja 
sosiaalisten tilanteiden vaikeutena. Taustalla vaikuttaa autistisen 
ajattelun erilaisuus, Niemi-Ruuth kuvasi tätä kontekstisokeudeksi, 
jossa on kyse autismin kirjon henkilön erilaisesta tavasta 
hahmottaa maailma yksityiskohtina kokonaisuuden sijaan. 
Työskentelyssä autismin kirjon henkilöiden kanssa tärkeää on 
kommunikoinnin 
selkeys, usein myös visuaalinen tuki, eli tärkeät asiat paperilla 
kuvina tai kirjoitettuna auttavat asioiden jäsentämistä. 
Oikeanlaisten palveluiden löytyminen edellyttää, että tunnistetaan 
henkilön autismin kirjon 
piirteitä sekä kartoitetaan kokonaistilanne.Autismisäätiön 
julkaisuun pääset 
 

 
Opintomatka Tampereelle tarjosi 
tietoa, verkostoitumista ja 
virkistymistä

Toimintakeskus Sorinaa ja sen toimintaa meille esitteli 
yksikönjohtaja Leena Valkama. Sorina järjestää asiakkailleen 
sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa valoisissa, 
esteettömissä tiloissa. Lisäksi tarjolla on päivätoimintaa yli 65- 
vuotiaille mielenterveyskuntoutujille heidän oman Hoivis-pajansa 
tukemana. Hoivis-pajalaiset ovat hoiva-alasta kiinnostuneita 
asiakkaita. He saavat pajan avulla kokemusta 
mielenterveyskuntoutujien parissa tehtävästä työstä, jolloin 
valmiudet edetä alalle opiskelemaan ja/tai työelämään kasvavat. 
Jokainen päivä Sorinassa alkaa aamukokouksella, jossa jaetaan 
päivän työt siivouksesta keittiöaskareisiin ja käydään läpi tulevan 
päivän tapahtumat ja ryhmien teemat. Esimerkiksi kevään ja 
kesän aikana tarjolla on ollut yhteiskunnallisiin asioihin perehtyvä 
ryhmä, leivontaryhmä, luovaryhmä, lukupiiri, venäjän kielen 
opiskeluryhmä, retkiryhmä sekä musiikkia ja liikuntaa. 
Tutustumiskäynnillä ollut porukka sai vinkkejä oman toiminnan ja 
erilaisten ryhmätoimintojen ja sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittämiseen. Enemmän tietoa Toimintakeskus Sorinasta saat 
 
 
Tampereen kaupungin osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilusta 
kertoi projektisuunnittelija Marja Hekkala.  Kokeilussa on 
valtakunnallisesti mukana kuusi kuntaa. Tampereella 
kohderyhmänä ovat tulottomat asiakkaat. Hankkeessa on 
tavoitteena kehittää aikuissosiaalityötä ja sen työmenetelmiä ja 
toiminnan muotoja sekä myös selvittää nykyisen 
palvelukokonaisuuden aukkoja, jotka lisäävät ihmisten 
syrjäytymisriskiä. Tampereella on mm. lisätty ryhmätoimintaa, 
haettu taloudelliseen tukeen uusia malleja sekä toteutettu 
yhteisöprojekteja. Näiden toteutuksesta kuulimme erilaisia 
käytännön esimerkkejä. Blogikirjoituksen osallisuudesta löydät 

TÄSTÄ 

TÄÄLTÄ 

TÄÄLTÄ 

https://www.autismisaatio.fi/Portals/24/Pirkanmaan%20typo-hanke_Autismisaatio.pdf
https://www.sopimusvuori.fi/sorina/
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/blogit/gU0BtKZdN.html


Sosiaalisen kuntoutuksen ja osallisuuden työpajasarja 
käynnistyi 26.9.2018 hyvällä fiiliksellä sateisesta 
syyssäästä huolimatta. Paikalle oli saapunut 
aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajia, työpajojen väkeä 
sekä kokemusasiantuntijoita ympäri Etelä- 
Pohjanmaata. 
 
Työpajan alkajaisiksi Osmo-hankkeen 
hankekoordinaattori Maarit Pasto toivotti osallistujat 
tervetulleeksi ja kertoi muutamalla sanalla Osmo- 
hankkeen tavoitteista. Tästä jatkoi Järvi-Pohjanmaan 
sosiaaliohjaaja Anne Timo kertomalla 
opinnäytetyöstään (YAMK), jossa hän tutki sosiaalisen 
kuntoutuksen jäsentämistä aikuissosiaalityön 
sosiaalipalveluna Etelä-Pohjanmaalla. Tulosten 
perusteella sosiaalinen kuntoutus jäsennetään 
maakunnassa toisaalta sosiaalityötä läpileikkaavana 
työotteena ja toisaalta omana palvelunaan, ja siksi 
yhteinen keskustelu onkin ensiarvoisen tärkeää.  
Samansuuntaisesti Osmo-hankkeen hanketyöntekijä 
Merja Paulasaari tiivisti hankkeessa tehtyä kartoitusta 
koskien sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamista 
maakunnassa - meillä ei ole oikeastaan ainuttakaan 
yhtenäistä käytäntöä koskien sosiaalista kuntoutusta. 
 
Näiden puheenvuorojen jälkeen THL:n tutkija-kehittäjä 
Helka Raivio esitteli työpajan osallistujille sosiaalista 
kuntoutusta voimavaraistamisen näkökulmasta. Raivio 
lähestyi teemaa oppimis- ja kehitysprosessina, jonka 
tehtävänä on ”ihmisten tietoisuuden sekä sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistaminen niin, että sekä 
yksilöllinen ja persoonallinen, mutta myös sosiaalinen 
muutos tulevat mahdollisiksi”. Silloin sosiaalinen 
kuntoutus ei voi olla olemassa olevan järjestyksen 
säilyttämistä tai vallitseviin tilanteisiin sopeuttamista. 
Sosiaalinen kuntoutus on ennen kaikkea muutosta, 
jossa työntekijät toimivat innostajina, motivoijana ja 
rohkaisijoina, jotta ihmisen omat voimavarat tulisivat 
näkyviksi, kasvaisivat ja karttuisivat.   
 

Alustusten jälkeen osallistujat jaettiin neljään ryhmään 
keskustelemaan sosiaalisesta kuntoutuksesta 
jaettujen materiaalien ja omien kokemusten pohjalta. 
Päivän päätteeksi keskustelut purettiin yhteisesti. 
Tässä muutamia ryhmien keskusteluissa esiin 
nousseita asioita: 
-sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseen tarvitaan 
resursseja tai muuten yhteisillä malleilla ei ole 
merkitystä 
-sosiaalisen kuntoutuksen asiakkuus tulisi perustua 
tarpeeseen, ei ikään, diagnooseihin tai muihin 
kategorioihin (syrjäytyneet, pitkäaikaistyöttömät, 
toimeentulotukiasiakkaat…) 
-oman etuuden saaminen sosiaaliselle kuntoutukselle 
olisi tärkeää asiakkaiden tulotason säilyttämiseksi 
-sosiaalinen kuntoutus on pitkä, tavoitteellinen 
prosessi, jossa työntekijältä vaaditaan hyviä 
vuorovaikutustaitoja, kunnioittavaa kohtaamista ja 
palveluiden tuntemusta 
 
Palaute ensimmäisestä työpajasta oli todella 
positiivista, joten Osmo lähtee iloisin ja odottavin 
mielin kohti seuraavaan työpajatapaamista.

Sosiaalisen kuntoutuksen ja 
osallisuuden työpajasarja 
käynnistyi hyvällä fiiliksellä



Aloitin Lakeudenportin kansalaisopiston rehtorina tammikuussa 2018. Ennen tätä 
työskentelin Mänttä-Vilppulan kulttuurijohtajana sekä Autere-opiston rehtorina. 
Työhistoriaani mahtuu myös yrittäjä-kirjailijavaihe sekä 13 vuotta Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun palveluksessa, viimeksi kulttuurituotannon lehtorina. 
Kansalaisopisto ja muutama muukin vapaan sivistystyön oppilaitos ovat olleet kuvioissa 
mukana vuodesta 1995. Siitä lähtien vuoteen 2016 toimin tuntiopettajana nykyisessä 
opistossani. Opetin myös Lapuan kansalaisopistossa sekä Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan 
kesäyliopistoissa, enimmäkseen kirjoittamista. 
Olen kirjoittanut 19 kirjaa, joista kaksi on tehty työryhmän kanssa. Runokirjoja 
eteläpohjalaisella murteella on kertynyt kymmenen ja tietokirjoiksi luokiteltavia yhdeksän. 
Olen kirjoittanut myös laulujen sanoja ja näytelmiä sekä joitakin lehtijuttuja. 
Nykyisessä työssäni saan käyttää kaikkea vuosien varrella kertynyttä osaamista. 
Kansalaisopisto on ketterä laitos järjestämään kursseja vaikkapa tilauksesta. Toivomme 
ihmisten kertovan meille kurssi-ideoitaan, sillä haluamme järjestää kursseja, joille oikeasti 
on tarvetta. Yritämme löytää mielekästä tekemistä mahdollisimman monille. Kuulumme 
hyvinvointipalveluihin, ja tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi teemme 
ennaltaehkäisevää työtä. 
Yhteistyössä Osmo-hankkeen kanssa tavoitamme ihmisiä, jotka eivät välttämättä lähtisi 
mukaan kansalaisopiston kursseille. Aloitamme digitaitojen opetuksella, mutta jatkossa 
saattaa löytyä muitakin kurssiaiheita. 
 
Arto Juurakko 
Rehtori 
Lakeudenportin kansalaisopisto 

"Tullahan tutuuksi" -osion 
esittelyssä 
Lakeudenportin 
kansalaisopiston rehtori 
Arto Juurakko 
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TYSO- 

VERKOSTOON? 

LIITY NYT! 

Etelä-Pohjanmaan työelämäosallisuuden ja 
sosiaalisen työllistämisen verkosto TYSO 

Etelä-Pohjanmaan TYSO-verkosto 

Verkosto on tarkoitettu kaikille Etelä-Pohjanmaan 

työntekijöille, jotka työskentelevät erityistä tukea 

työllistymiseensä tarvitsevien henkilöiden kanssa. 

Jaetaan tietoa ja opitaan yhdessä! 

https://www.innokyla.fi/web/verkosto1015903
https://www.facebook.com/groups/1770972879663677/


TULEVIA 
TAPAHTUMIA 

ILMOITTAUDU OSALLISUUDEN AREENAT 
-SEMINAARIIN TÄSTÄ 

ILMOITTAUDU AIKUISSOSIAALITYÖN 
KLUBIIN TÄSTÄ 

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/01b9395e-05ac-4504-b17d-18d23ace0534?displayId=Fin1581247
https://www.webropolsurveys.com/S/109FD83B5F65103A.par


YHTEYSTIEDOT 

www.eptyp.fi/osmo-hanke 

www.facebook.com/OSMOhanke 

Etelä-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu 

Valtionkatu 1C 

60100 Seinäjoki 

Hankekoordinaattori 

Maarit Pasto 044 4181 882

Hanketyöntekijät 

Maija Kaukonen 044 4255 060 

Merja Paulasaari 044 4255 740 

Minna Männikkö 044 4255 718 

Sami Kallio 044 4255 678

https://www.eptyp.fi/osmo-hanke
https://www.facebook.com/OSMOhanke/

