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S20519, PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -projekti 

Hankkeen nimi, S-
numero ja toteutusaika 

S20519, PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä, 1.4.2015 – 31.3.2018 (hanke 

RR-tietopalvelussa ja Innokylässä)   

Rahoittaja ja toteutunut 
julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 3 674 629 € 

Toteuttajat 
Rauman kaupunki, Rauman TaitoKunto Oy, Työterveyslaitos, Someron kaupunki, 

Turun kaupunki, Eurajoen kunta, Euran kunta, Vates-säätiö ja Salon kaupunki 

Varsinaiset 
kohderyhmät 

Pitkäaikaistyöttömät; ikääntyneet; osatyökykyiset ja muut syrjäytymisvaarassa olevat; 

kuntoutustuen saajat; eläkkeen lepäämään jättävät tai eläkkeellä olevat sosiaaliseen 

työtoimintaan osallistuvat 

Hankkeen tausta 
Hanke auttaa kuntia mm. monialaisen yhteispalvelun laajetessa kaikkiin Suomen 

kuntiin ja kuntien vastuun lisääntyessä työttömien aktivoinnissa. 

Tavoitteet  
Parantaa pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työnhakijoiden palveluita ja lisätä 

heidän osallisuuttaan 

Toimintatapa 

Toimialarajat ylittävän kuntoutuksen kehittäminen (sosiaalinen ja lääkinnällinen 

kuntoutus, työllisyys- ja muut palvelut); uusien palvelumallien pilotoinnit 

(terveydenedistämis-, työkykyklinikka- ja työkykykoordinaattoripalvelut, tehokas 

palveluohjaus); sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelut; kierrätyskeskus; 

kuntouttavan työtoiminnan ym. ryhmät (kokkaus, kädentaidot, hevostoiminta, NLP- ja 

draamaohjaus, teatteri, museokäynnit, liikuntalajikokeilut, retket); kimmoke-ranneke 

ja -ryhmätoiminta; työ- ja toimintakyvyn arviointimallit; kuntoutus- ja ohjausosaamisen 

kehittäminen (mm. asiakasraadit, monialainen yhteistyö, työllisyyttä tukevien tahojen 

yhteispalaverit); koulutukset (mm. ammatillisen kuntoutuksen keinot ja 

mahdollisuudet työttömyyden aikana, asiakkaiden elintapoja ja fyysistä ja psyykkistä 

terveyttä edistävät kurssit); kuntaosahankkeiden asiantuntija- ja 

ryhmätoimintaostopalvelut (lääkäri-, terveydenhuolto- ja psykologipalvelut); 

asiakasosallisuus- ja kokemusasiantuntijatoiminta (palkattu kokemusasiantuntija 

hanketyöntekijänä, sekä ohjausryhmän jäsenenä, asiakkaiden osallistuminen 

toimintojen suunnitteluun); perusterveydenhuollon osaamisen lisääminen työ- ja 

toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa (pitkäaikaistyöttömien 

terveyspalveluiden käytön selvitys, asiakkaiden näkemysten selvitys 

terveyspalveluista ja työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista asioista, selvitys 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20519
https://www.innokyla.fi/web/hanke2107599


   

 

 

 

terveydenhuollon ja TE-toimiston henkilöstön näkemyksistä yhteistyön nykytilasta) 

Tuotokset 

Julkaisut: Lappalainen ym. (laakarilehti.fi, 2018), Sanden (Metropolia, 2016), 

Nyrhinen (Turun AMK, 2016), Nordberg (XAMK, 2018), Raportti (indd.adobe.com), 

Kuusisto & Savela (Kyvyt käyttöön 2/2017) (pdf 2785 kt), Työpankki Arbeetti 

(arbeetti.fi); Videot (Youtube): ESR PARTY (27.1.2017), PARTY - Parempaa työ- ja 

toimintakykyä (28.3.2018), Jonna Kuusisto on saanut tukea elämäänsä PARTY-

hankkeesta (14.11.2017), PARTY -Rauman TaitoKunto osahanke (25.5.2018), 

PARTY -Työterveyslaitoksen TTP-hankkeessa kehitettiin työttömien 

terveyspalveluita (25.5.2018); PARTY - hankkeesta tukea työnhakuun (25.5.2018); 

PARTY - Rauman osahanke (25.5.2018); PARTY - Salon osahanke (25.5.2018) 

Lupaavat osallisuuden 
käytännöt ja palaset 

Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen –toimintamalli 

(innokyla.fi), Koppia asiakkaasta -toimintamalli (innokyla.fi)  

Muut tulokset ja 
vaikutukset 

Asiakkaiden osallisuuden kokemuksen lisääntyminen, elämänhallinnan ja –laadun 

paraneminen tai tulevaisuuden suunnitelmien selkiytyminen; asiakkaiden jatkopolut 

esimerkiksi työhön, kuntouttavaan työtoimintaan opiskeluun tai etuuksille; uudet 

työkalut monialaiseen palveluun (mm. työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointimallit, 

sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnot sekä työttömien perusterveydenhuolto); 

työnhakijoiden työ- ja toimintakykyarvioinnin toimintatapojen selkiytyminen 

kehittämällä työ- ja toimintakyvyn arviointimallia; moniammatillisen 

verkostoyhteistyön vakiintuminen osaksi TYP-työtä; uudet näkökulmat ja oivallukset, 

joita ammattilaiset kykenevät hyödyntämään omassa työssään. 

Levittäminen ja 
juurrutus 

Moniammatillinen verkostotyö vakiintui osaksi TYP-työtä; kierrätyskeskustoiminta 

vakiintui Eurajoella; sosiaalisen kuntoutuksen pienryhmiä jatkaa TYP:ssa ja 

Työkeskuksessa; Kimmoke-ryhmätoiminta jatkuu soveltuvin osin Turun kaupungin 

Työkeskuksessa ja vapaa-aikatoimialalla; asiakasraatitoiminta jatkaa Turun 

työllisyyskokeilussa; yhteistyö Itä-Hämeen Martat ry:n kanssa jatkuu Arki sujuvaksi –

kursseilla  

Erityishuomioita, 
kehittämistyön ongelmia 

Hankkeen loppua kohti koulutuksiin saatiin mukaan enemmän myös lääkärikunnan 

edustajia. Kohderyhmässä on ihmisiä, jotka eivät ole autettavissa hankkeen keinoin. 

Heidän toimeentulonsa tulisi turvata työttömyysturvan sijaan jollakin muulla tavalla. 

 

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/pisimpaan-tyottomana-olleet-kayttavat-vahiten-terveyskeskuksen-palveluja/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016103015539
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112317053
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805148019
https://indd.adobe.com/view/eb5b7acd-07be-4a2b-9d56-31cb4f56a7d1
http://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/kk_lehdet/vates_kk2.17_web01.pdf
http://www.arbeetti.fi/
http://www.arbeetti.fi/
https://youtu.be/riimI-XGhNg
https://www.youtube.com/watch?v=nMCJrXI29Co
https://www.youtube.com/watch?v=nMCJrXI29Co
https://www.youtube.com/watch?v=RKQ0efhNreU
https://www.youtube.com/watch?v=RKQ0efhNreU
https://www.youtube.com/watch?v=K6t59Tr54Gk
https://www.youtube.com/watch?v=KNoqU67MxQU
https://www.youtube.com/watch?v=KNoqU67MxQU
https://www.youtube.com/watch?v=KbJunPwzaAk
https://www.youtube.com/watch?v=QUgxJoWUCvo
https://youtu.be/SqxqpeYqJPA?list=PLkbkkOPv2r_Twar_efMcBdqpraHFhn_8z
https://www.innokyla.fi/web/malli6617417
https://www.innokyla.fi/web/malli6617417
https://www.innokyla.fi/web/malli6850808

