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Työtä | Palvelumuotoilun polku

Työpaja 1 | Projektin esittely & asiakastarpeet (Teams)
17.1.2022 klo 12-16
▪ Intro: Työtä –hanke | Missä mennään nyt, mitä tullaan kehittämään ja miksi 

sekä, mikä on meidän tavoite 
▪ Toimijoiden esittely
▪ Inspiraatioluento 1: Yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun ABC
▪ Asiakaspersoonat ja asiakastarpeet sekä palvelulupaus 0.1

Työpaja 2 | Palvelupolku & palvelukartta 
8.2.2022, klo 12-16 | Zoom
▪ Intro: Edellisen työpajan tulokset ja tämän työpajan tavoitteet
▪ Inspiraatioluento 2: Palvelupolku ja palvelukartta
▪ Palvelulupauksen jatkotyöskentely, palvelupolun 1.0 ja alustavan 

palvelukartan rakentaminen

Työpaja 3 | Palvelupolun ja palvelukartan kirkastaminen
16.3.2022, klo 12-16 | Zoom
▪ Intro: Edellisen työpajan tulokset ja tämän työpajan tavoitteet
▪ Inspiraatioluento 3: Ymmärrystä ja työkaluja palvelumaailmaan
▪ Palvelupolku 1.2 ja palvelukartta – olemassa olevat palvelut sekä mahdolliset uudet 

palvelutarpeet

Palvelumallin kehittämisen yhteenvetotyöpaja
25.5.2022, klo 13-15.30 Zoom
▪ Kevään kehittämisen yhteenveto ja toimintamallin 1.0 esittely
▪ Työpajatyöskentely pienryhmissä – toimijoiden näkemykset 

toimintamallista
▪ Jatkoaskeleet

Ydintiimin suunnittelutapaaminen
18.1.2022, 14-15

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen 

2.3.2022, klo 14-15

Ydintiimin suunnittelutapaaminen ja 
pilotin suunnittelu

Projektin aloitustapaamiset 
24.11.2021, klo 13-14 | 1.12.2021, klo 14-15 | 7.12.2021, klo 15-16 | 

13.12.2021, klo 12-13 | 12.1.2021, klo 8.30-10 

Työpaja 4 | Toimintamallin rakentaminen ja palveluprosessi
31.3.2022, klo 12-16 | Zoom
▪ Intro: Edellisen työpajan tulokset ja tämän työpajan tavoitteet
▪ Inspiraatioluento 4: Verkostomainen  toimintamalli ja asiakaslähtöinen 

toiminta
▪ Palveluprosessi (tuotannon prosessi) ja tiimit/ roolit

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen 

4.4.2022, klo 13-15

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen 

29.3.2022, klo 14-15

Tavoite
Työskentelyn tavoitteena on kehittää Etelä-Karjalan alueen työkyvyn tuen 
palvelumallia. Lisäksi tavoitteena on kirkastaa, millaisilla palvelupoluilla ja 
palveluilla voimme tarjota työkyvyn tuen ja avun työllistymisessä.

Sisäinen 
konseptointityöpaja 2h 

15.2.2022, klo 13-15

Sisäinen 
konseptointityöpaja 
2h, 26.1.2022, 13-15

Sisäinen 
konseptointityöpaja 2h 

17.3.2022, klo 13-15

Työkyvyn tuen OHRY 
18.2.2022, klo 10-11

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen

1.2.2022, klo 14-15

Yhteistyössä

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen

17.2.2022, klo 13-14

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen 

21.3.2022, klo 10-11

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen 

2.5.2022, klo 13.30-15.30

Sisäinen konseptointityöpaja + kokemusasiantuntijoita ja ohrylaisia
10.5.2022, klo 14-16

Ensimmäinen palvelumalliversio 

Työkyvyn tuen OHRY 
22.3.2022, klo 15-16

Ydintiimin 
suunnittelutapaaminen 

6.5.2022, klo 12-14
Ydintiimin 

suunnittelutapaaminen 
18.5.2022, klo 14.30-16

Työkyvyn tuen OHRY 
23.5.2022, klo 14-16



Palvelumallin yhteiskehittäjät 
▪ Sosiaalihuolto: Toivo Nyyssönen & Riikka Puisto/ Aikuissosiaalityö, Sari Pekkinen/ Kotoutumispalvelut, Hanna Lange/ Vammaispalvelut
▪ Kelan kuntoutuspalvelut: Sari Savikurki & Hannele Ruokonen
▪ Te-palvelut: Miia Pöllänen
▪ Eksoten työllisyyspalvelut: Outi Saarno, Minna Kolari, Leena Cederström/ Työllisyyden monialainen yhteispalvelu (TYP) ), Pasi Vuorikoski/ Tuetun työllistymisen palvelut
▪ Ohjaamot: Nina Laine
▪ Laptuote –säätiö: Mervi Reiman & Riitta Romo
▪ Etelä-Karjalan kuntien edustus: Sini Javanainen, Elinvoima- ja hankekehittäjä - Rautjärvi, Pipsa Vuorela, Työllisyyskoordinaattori - Rautjärvi, Anne Rasimus/ 

Työllisyyskoordinaattori - Ruokolahti, Marika Vento/ Työllisyysasiantunija - Imatra)
▪ Eksoten hyvinvointiasemien palveluneuvonta: Sari Laamanen, Palveluohjaaja
▪ Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemien työttömien terveystarkastukset: Niina Ryhänen, Hanna Muhli, Maiju Nironen & Jenna Pylkkönen
▪ Kokemusasiantuntijat: Klaus Kauppinen, Elena Iakkola, Reetta Pulkkinen & Mediatrice Nyiramugisha
▪ Työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointi, kuntoutustutkimuspoliklinikka: Eija Friberg
▪ Mielenterveyspalvelut: Laura Varis
▪ Kuntoutusyksikkö/kuntoutusohjaus: Pirjo Ketvell
▪ Työtä –hankkeen terveydenhoitajaopiskelija Sallamaari Saloranta

Etelä-Karjalan alueen työkyvyn tuen palvelumallin 
yhteiskehittäjät

Ydintiimin toimijat
▪ Työtä –hanke: Pirjo Toivanen/ Pilottien 1 

& 2 vetäjä, Kaisa Pesonen tai Katja 
Heiskanen/ Projektipäällikkö & 
terveydenhoitajaopiskelija Sallamaari 
Saloranta

▪ Vision Factory: Krista Keränen ja Jaakko 
Hannula

Sisäisten konseptointipajojen toimijat
▪ Sosiaalihuolto: Toivo Nyyssönen & Riikka Puisto/ Aikuissosiaalityö, Sari Pekkinen/ Kotoutumispalvelut, Hanna Lange/ 

Vammaispalvelut
▪ Kelan kuntoutuspalvelut: Sari Savikurki & Hannele Ruokonen
▪ Te-palvelut: Miia Pöllänen
▪ Eksoten työllisyyspalvelut: Outi Saarno, Minna Kolari, Leena Cederström/ Työllisyyden monialainen yhteispalvelu 

(TYP) ), Pasi Vuorikoski/ Tuetun työllistymisen palvelut 
▪ Työtä –hanke: Pirjo Toivanen/ Pilottien 1 & 2 vetäjä, Kaisa Pesonen tai Katja Heiskanen/ Projektipäällikkö
▪ Työtä –hankkeen terveydenhoitajaopiskelija Sallamaari Saloranta

Yhteistyössä



Palvelumallin yhteiskehitetty taustamateriaali
Asiakaspersoonakuvaukset
Tarvekartta
Palvelulupaussanasto ja palvelulupaus
Asiakkaiden ja palveluntuottajien kipupistekartat



Asiakaspersonakuvaukset  

Kevään aikana on kehitetty yhteensä 15 
asiakaspersonakuvausta, jotka ovat 
ohjanneet palvelumuotoilun mukaisesti 
palvelumallin rakentamista.



23-vuotias mies
Asuu yksin vuokralla
Kiinteistö-hoitajan 
koulutus
Lievä älyllinen 
kehitysvamma

Janne on yksin vuokralla asuva 23-vuotias mies, jolla on lievä älyllinen kehitysvamma. Jannella on suoritettuna peruskoulu, 
jonka lisäksi hän on suorittanut kolmen vuoden kiinteistöhoitajan tutkinnon erityisammattioppilaitoksessa. 
Käytännönläheinen opiskelu oli Jannelle hyvä mahdollisuus opiskella ammatti ja opiskelu toisella paikkakunnalla tuki 
itsenäisen elämän harjoittelua. Hän kuitenkin kokee, että työllistyminen on haasteellista, koska työnantajien 
tietämättömyys erityisyydestä on puuttellinen ja asenne kehitysvammaa kohtaa on hieman tyly. 

Haasteet/kipupisteet

• Sosiaalisen 
kanssakäymisen 
vaikeudet

• Ei osaa itse hakea ja 
etsiä työtä, vaan  
työnhaku vaatii tukea ja 
läheisten mukanaoloa

• Työnantajien 
tietämättömyys ja 
asenne

• Tarvitsee apua 
etuusasioiden ja -
oikeuksiensa 
selvittämisessä

Tavoitteet

• Valmis työllistymään, jos 
vain töitä löytyy

• Tavoitteena päästä 
ajamaan isoja työkoneita

• Mahdollisesti oma 
kiinteistöhuollon 
pienimuotoisen 
yrityksen perustaminen 
työkokemuksen 
kartuttua 
(mökkitalkkarin –
tyyppistä työtä omiin 
nimiin)

Vahvuudet
• Suorittanut 3-vuotisen 

erityisammatti-
koulutuksen

• Erityishaasteiden vuoksi 
50% palkkatuki-
mahdollisuus 

• Aktiivinen 
harrastustoiminnassa

• Hoitaa itse laskujen 
maksun ja itsenäisen 
elämisen asiat aluksi 
tuetusti opetellen

• Myös hyviä kokemuksia 
työnantajista

• Oma-aloitteisesti ja –
kustanteisesti suorittaa 
ajokortin lisäluokkia 
(suuremmat työkoneet)

Janne

Tarpeet

• Tukihenkilö tai 
rinnallakulkija

• Tuki (työ)yhteisön 
etsintään

• Onnistumisen 
kokemuksia

• Tukea 
harrastuneisuuden 
hyödyntämiseen 
laajemminkin

• Ryhmätoiminta ja 
sosiaalisten taitojen 
kehittäminen

Esimerkkinä asiakaspersoonakuvaus  



Työ- ja toimintakyvyn tuen palvelumallin tarvekartta



Työ- ja toimintakyvyn tuen palvelumallin 
palvelulupaussanasto



Palvelulupaus



Asiakkaiden kipupistekartta



Palveluntuottajien kipupistekartta



Palvelupolku
Asiakkaan palvelupolkua on nyt katsottu ns. ”peruspertin” näkökulmasta, jossa 
oletuksena on, että ”peruspertti” on työtön ja hän osaa käyttää digitaalisia 
palveluita. Pilotin aikana palvelupolku rakentuu kuvaamaan myös muiden 
asiakaspersoonien (mm. maahanmuuttajat, vammaiset) polkuja.















Palvelumallin osa-alueet



 

 

 

 

PALVELU-
LUPAUS JA

ARVO asiakkaalle

POLKU

MALLIN 
PÄÄTOIMIJAT

MITÄ JA 
KENELLE?

MITTARIT

TYÖKALU-
KARTTA

 

Palvelupilotti

Palvelupilotin aikana tavoitteena on testata toimintaa 
käytännössä ja tarkentaa palvelumallia niin, että se
- kirkastaa mitä tarjotaan ja kenelle,
- kattaa kaikki palvelumallin pääasiakkuudet,
- tuo esille eri toimijat ja heidän vastuut,
- kuvaa polun/ polut eri pääasiakkuuksien 

näkökulmasta,
- määrittää käytettävät työkalut kuten mm. arvioinnit ja 
- määrittää käytettävät asiakasarvonmittarit.


