
Etelä-Savon työkykyhankkeen 
yhteistyökumppanit, työnjako ja 
yhteistyön rakenteet

Työkykyä ja kumppanuutta sote-

keskuksesta!- hanke



• Mikkelin seudun kuntakokeilu on alkanut 
maaliskuussa 2021

• Kunnista mukana Etelä-Savossa Mikkeli, 
Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, 
Pertunmaa ja Puumala

• Kuntakokeilun asiakkaina työttömät ja 
työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät 
ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, sekä alle 30-
vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat

• Kuntakokeilu on tehnyt tiivistä yhteistyötä 
työkykyhankkeen kanssa ja lähes kaikki hankkeen 
asiakkaat ovat kuntakokeilun asiakkuudessa

• Hankkeen työhönvalmentajat ja elintapaohjaajat ovat 
tehneet yhteistyötä kuntakokeilun omavalmentajien 
kanssa

Mikkelin seudun 
kuntakokeilu
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Työllisyyspalvelut

• Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut ovat mukana kuntakokeilussa

• Työllisyyspalveluissa asiakkaina ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt ja nuoret työnhakijat, 

sekä maahanmuuttajat

• Työllisyyspalvelut järjestävät:

• Palkkatuki- ja velvoitetyöllistämistä

• Työllistämisperusteisia oppisopimuspaikkoja yhteistyössä oppilaitosten kanssa

• Siviilipalveluksen suorittamista

• Ympäristön kunnostustöitä

• Nuorten työpajatoimintaa



TE-palvelut
• TE-palveluiden asiakkaina ovat ne työnhakijat, jotka eivät ole kuntakokeilussa

• Oikeus ansiopäivärahaan

• TE-palveluiden työkykykoordinaattori Mirja Hirvonen on tehnyt tiivistä yhteistyötä hankkeen kanssa

• TE-palveluiden palvelujohtaja Päivi Pirskasen kanssa yhteistyöpalaveri tammikuussa 2022

• Mukana myös hankkeen ohjausryhmässä, työkyvyn tuen kehittämistyöryhmässä ja työttömien 

terveystarkastuksiin liittyvässä kehitysyhteistyössä

• Uudet Kasvot- hanke

• Hankkeessa pilotoidaan pohjoismaisen työnhaun mallia asiakastyössä ja kehitetään osatyökykyisten 

palveluita yritystyöllistymiseen, sekä kehitetään kumppanuusosaamista Etelä-Savossa

• Työkykyhanke on mukana kumppanuuspöydän rakentamisessa ja kehittämisessä



Kela

• Etelä-Savon alue kuuluu Kelan Itäiseen vakuutuspiiriin

• Hankkeen ohjausryhmässä ja tiiviissä yhteistyössä mukana Kelan 
työkykyneuvoja Armi Peltomäki

• Kela palvelee palvelupisteillä, puhelinpalvelussa, pop-up-tapahtumissa ja Kelan 
verkkopalvelussa, OmaKelassa

• Tietojen vaihtaminen ja asiakkaan suostumus siihen ovat monimutkaisia Kelan ja 
muiden palveluiden välillä (poislukien TYP)

• Eri asiantuntijat varaavat aikoja henkilöasiakkaille ja toiset asiantuntijat ratkaisevat 
asiakkaiden tilanteita

• Sosiaalihuollon työntekijöiden on mahdollista ottaa yhteyttä viranomaislinjan kautta

• Työkykyhankkeesta voidaan olla suoraan yhteydessä Kelan hanketyöntekijään 
asiakastilanteissa



Kelan etuudet ja tuet työttömille henkilöille
• Työttömyyspäiväraha (työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiopäiväraha)

• Edellytyksenä työnhaun voimassaolo ja työllisyysviranomaisen puoltava lausunto

• Kansaneläke, työeläke ja takuueläke

• Työeläkettä saa henkilö, jolla on ollut työtuloja

• Työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi työkyvyn tulee olla alentunut vähintään 60%, 
osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi 40% (työeläkelaitos maksaa osaetuudet)

• Vammaistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki, sekä tulkkauspalvelut

• Perusteena vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

• Tulkkausta voi saada kuulo- tai puhevammainen 180h/vuosi ja kuulonäkövammainen 360h/vuosi

• Kuntoutusraha

• Mm. vaativa lääkinnällinen kuntoutus, neuropsykologinen kuntoutus sekä terapiat

• Kuntoutusrahaa voidaan maksaa kuntoutuksesta aiheutuneisiin kuluihin tai matkakustannuksiin joko 
kuntoutujalle tai työnantajalle



TYP

• Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan 
yhteistoimintamallia, jossa TE- palvelut, kunta ja Kela yhdessä asiakkaan 
kanssa arvioivat, suunnittelevat ja vastaavat prosessivastuullisesti 
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta

• TYP- palveluiden tehtävä on edistää pitkään työttömänä olleiden 
työllistymistä, elämänhallintaa, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista

• Etelä-Savossa TYP toimii Essoten, muiden Etelä-Savon kuntien (poislukien
Heinävesi ja Joroinen), TE-palveluiden ja Kelan yhteispalveluna

• Mikkelissä TYP-palveluiden yhteydessä toimivat kuntouttavaa työtoimintaa ja 
työkyvyn selvityksiä tuottavat sosiaalipalvelut

• TYP:sta on ohjautunut asiakkaita työkykyhankkeen elintapaohjaukseen ja 
työhönvalmennukseen



• Työikäisten sosiaalityö

• Kuntouttava työtoiminta

• Vammaispalvelut

• Alihankintamalli

• Toimintakeskus Kipinän kanssa hanke on tehnyt yhteistyötä ja suunnitellut 
alihankintamallin toteutusta Kipinän asiakkailla. Kipinän asiakkaina on tällä hetkellä jonkin 
verran nuoria opinnoista valmistuneita henkilöitä, joilla olisi mahdollisuus tehdä osa-
aikaista ohjattua työtä

• Yhteistyö Vaalijalan Homma haltuun!- hankkeen kanssa on ollut tiivistä koko hankeajan. 
Hankesuunnitelmassa on maininta alihankintamallin vertaiskehittämisestä ja Vaalijan 
pilotin mallintamisesta osaksi tulevan hyvinvointialueen toimintaa. Vaalijalan hankkeen 
työntekijät ovat myös kehittämässä työhönvalmennuksen verkostoa yhdessä Työkykyä ja 
kumppanuutta sote-keskuksesta!- hankkeen työhönvalmentajien kanssa

Sosiaalihuolto



Sosiaalihuolto

• Maahanmuuttajapalvelut

• Asiakkaina kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, sekä muut maahanmuuttajat 
palvelutarpeen mukaan

• Työkykyhanke on mukana maahanmuuttotoimijoiden verkostossa ja työnhakijat voivat ohjautua hankkeen 
asiakkaiksi esimerkiksi kuntakokeilun kautta

• Ohjaamo Olkkari

• Ohjaamon palvelut ovat tarkoitettu alle 30-vuotiaille, matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa

• Mukana toiminnassa mm. sijais- ja jälkihuolto, etsivä nuorisotyö, tuettu asuminen, sosiaalityö, kuntakokeilu, 
sekä kolmannen sektorin toimijoita ja hankkeita

• Työkykyhankkeen työntekijät ovat mukana Olkkarin asiakastiimeissä, ohjaustyön tiimeissä sekä 
kuukausipalavereissa

• Lisäksi työkykyhankkeen elintapaohjaajat ja työhönvalmentajat ovat mukana Olkkarin järjestämillä 
aktivointisuunnitelmamessuilla

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut



Terveydenhuolto

• Työikäisten 

terveystarkastus ja 

työkyvyn tuen palvelu

• Terveystarkastukset 

siirtyivät 

marraskuussa 2021 

takaisin Essoten

omaksi palveluksi 

(aiemmin Etelä-

Savon 

työterveydessä)
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Kolmas sektori

• Uutta Elämää Group Oy

• Mikkelin toimintakeskus toimii osana Uutta Elämää Groupia ja on Etelä-Savon paikallinen 
yhdistystyöllistäjä

• Uutta Elämää Group Oy järjestää kierrätys- ja työllistämistoimintaan liittyviä palveluita ja 
koordinoi muissa yhdistyksissä (mm. EsLi, Estery) olevia kuntouttavan työtoiminnan, 
työkokeilun ja palkkatukityön paikkoja

• Mikkelin työttömät ry toimii myös yhtenä yhdistyksenä UEG:n alla ja hankkeen 
elintapaohjausta on viety yhdistyksen asiakkaille

• Toimintakeskuksen asiakkaita on ohjautunut työkykyhankkeeseen

• Etelä-Savon yrittäjät

• ViaDia

• Työkykyhanke toimii myös yhteistyössä EsLi:n elintapaohjaushankkeen kanssa



Työnantajayhteistyö

• Työnantajien kanssa on tehty yhteistyötä hankkeen asiakkaiden 

työllistymisen edistämiseksi

• Työnantajia on tiedotettu työllistämisen 

vaihtoehdoista, mahdollisuuksista ja eduista

• Osatyökykyisyys

• Työn muokkaus


