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TÄSMÄTYÖTÄ YRITYKSIIN 

Osatyökykyisten polku yrityksiin valmennus ja työpajat  

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn 
käyttämiseen (THL).  Miten saamme tämän työreservin käyttöön Pudasjärvellä? 

 

Aikataulu: 1.3 - 26.4.2022 

Toteutus: Teams-kokouksena 

Sisältö: 3*3h valmennuspäivä ja 2*3h työpaja, joista yrityksille 2 valmennuspäivää ja 2 työpajaa 

Tavoitteet:  

• Löytää pysyviä ratkaisuja osatyökykyisten työllistämisen polulle yrityksiin  
• Osallistujien tiedot ja taidot vahvistuvat osatyökykyisten työllistymisen ja työssäjaksamisen 

tukemisessa 
• Työnantajayhteistyö kehittyy ja yritysten tietoisuus osatyökykyisten työllistämisen 

mahdollisuuksista lisääntyy  
• Yritykset saavat työtehtäviinsä sopivaa ja osaavaa työvoimaa 

 

Kohderyhmä: Valmennus on suunnattu Pudasjärvellä työllistettävien ja yritysten kanssa toimiville 

ammattilaisille sekä yritysten edustajille. Koulutettavia n.15 henkilöä. 

Kouluttajana: Kuntoutussäätiön asiantuntijat 

Valmennuksen tarjoaa: Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  

• Aili Jussila, projektipäällikkö, Vahvaksi-osatyökykyisten työllistäminen -hanke 
p. 040 5874971 aili.jussila@pudasjarvi.fi  

 

I Valmennuspäivä, Nykytilan analyysi ja tavoitteet 

Tiistai 1.3. klo 9.00-12.00  

Kohderyhmä: Ammattilaiset 

Kouluttaja: Valtiotieteiden tohtori, Yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma, Kuntoutussäätiö 

Etukäteistehtävä 1: Kartoitus alueen yrityksistä ja oman tavoitteen laatiminen. 

 

Sisältö: 

• Missä mennään ja mitä tapahtuu osatyökykykyisten työllistymisen tukemisessa? 

• Työnantajayhteistyön pelisääntöjä  

• Yritysten neuvonta ja ohjaaminen osatyökykyisten työllistämiseen  

• Näkymiä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja sosiaaliseen innovaatiotoimintaan 

• Ryhmätehtävä: Hissipuhe yritysten edustajille 

mailto:aili.jussila@pudasjarvi.fi
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II Valmennuspäivä, Hyviä käytäntöjä osatyökykyisten työntekijöiden ja työnantajan 

kohtaamiseen 

Torstai 24.3. klo 9.00-12.00  

Kohderyhmä: Ammattilaiset klo 9.00-12.00, yritysten edustajat klo 10.00-12.00 

Kouluttaja: Työfysioterapeutti, Terveystieteiden maisteri, Työurien rakentaja, Marja Heikkilä, 

Kuntoutussäätiö  

Etukäteistehtävä 2. Hissipuheen sovellus: Ota yhteyttä alueesi yrityksiin ja kartoita kiinnostuneita 

yhteistyöyrityksiä, esittele hanketta ja sen tavoitteita hissipuheella. 

 

Sisältö: 

Klo 9.00 

• Tehtävän 2 läpi käynti  

• Osatyökykyisen henkilön työkyvyn tunnistaminen  

Klo 10.00 

• Työnkuvien muokkaaminen  

• Uuden työn kuvaus, Työnkuvauslomake Iisisti töihin-hankkeesta  

• Työhön valmentajan rooli  

• Kannustimia työnantajalle osatyökykyisen palkkaamiseen 

 

 

III Valmennuspäivä, Osatyökykyisen työhön paluu ja työyhteisön merkitys 

Maanantai 28.3. klo 9.00-12.00 

Kohderyhmä: Ammattilaiset, yritysten edustajat 

Kouluttaja: Psykologi, psykoterapeutti, työ- ja organisaatiopsykologian EuroPsy -erikoispätevyys, 

Leena Boltar, Kuntoutussäätiö 

 

Sisältö: 

• Psykologinen turvallisuus työssä  

• Oma kokemus työyhteisön tuesta, pohdintaa ryhmissä 

• Tutkimustietoa lähityöyhteisön merkityksestä työhön paluun onnistumisessa 

• Hyviä kokemuksia työtiimin osallistumisesta paluuprosessiin 

• Kestävä työhön paluu 

• Avoimempaan työkulttuuriin 

• Kokemuksia työyhteisön vastaanottokyky -valmennuksesta 

• Työhön palaajien tärkeäksi kokemaa 

• Miten voin soveltaa omassa työssäni, pohdintaa ryhmissä 
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Kehitystyöpajat 

Kehitystyöpajojen työskentely on luonteeltaan ohjaavaa yhteiskehittämistä ja konsultointia. 
Työpajaan osallistujien rooli on keskeinen, koska he tuntevat toimintaympäristön, kohderyhmät ja 
heihin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet parhaiten. 
 
Työpajoissa yhteiskehittämisen lopputuloksena muodostuu yhteistyötoimintamalli, joka: 

• auttaa työllistämään osatyökykyisiä ja vaikeasti työllistyviä yrityksiin 

• tukee yritysten rekrytointia ja yritykset saavat työtehtäviin sopivaa ja osaavaa työvoimaa 

• yritysten on helppo ottaa käyttöön 

• auttaa työkykyratkaisuissa 

 

IV Kehitystyöpaja, Pudasjärven mallin tuotteistus 

Tiistai 12.4. klo 9.00-12.00 

Kohderyhmä: ammattilaiset, ammattilaisten esimiehiä, yritysten edustajat 

Kouluttajat: Työfysioterapeutti, Terveystieteiden maisteri ja Työurien rakentaja Marja Heikkilä, 

Kuntoutussäätiö sekä Yhteiskunnallinen yrittäjä, Väitöskirjatutkija, Koulutuskehittäjä, Satu 

Niskanen, Kuntoutussäätiö 

Etukäteistehtävä 3: Kokeillaan työn muokkausta omassa työssä  

Sisältö: 

• Tehtävän 3 läpi käynti 

• Yhteisten toimintatapojen sopiminen  

• Mallin muodostaminen ohjatuissa pienryhmissä  

• Riskien arviointi  

 

V Kehitystyöpaja, Pudasjärven mallin juurrutus 

Tiistai 26.4. klo 9-12  

Kohderyhmä: Ammattilaiset, ammattilaisten esimiehiä, yritysten edustajat 

Kouluttajat: Työfysioterapeutti, Terveystieteiden maisteri ja Työurien rakentaja Marja Heikkilä, 

Kuntoutussäätiö sekä Yhteiskunnallinen yrittäjä, Väitöskirjatutkija, Koulutuskehittäjä, Satu 

Niskanen, Kuntoutussäätiö 

Etukäteistehtävä 4: Mallin työstäminen valmennettavien ja yritysten yhteistyönä 

Sisältö: 

• Tehtävän 4 läpi käynti ja mallin hionta  

• Juurruttamisen suunnittelu ohjatuissa pienryhmissä  

• Juurruttamisen suunnitelman laatiminen 

• Tavoitteiden itsearviointi 

 

Tervetuloa mukaan löytämään ratkaisuja! 
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Kouluttajien esittely 

VTT, Mika Ala-Kauhaluoma työskentelee yhteyspäällikkönä Kuntoutussäätiössä. Hän vastaa osaltaan säätiön 

toiminnan strategisesta kehittämisestä sekä mm.  hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ulkoisen 

tulorahoituksen hankinnasta. Hänen vastuualueenaan ovat erityisesti sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja 

syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat. Hän johtaa myös kokonaisuuden alla sijoittuvia erillishankkeita sekä toimii 

hankkeissa työskentelevän henkilöstön esimiehenä. Ala-Kauhaluoma on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi Turun 

yliopistosta vuonna 2007.  Väitöskirja käsitteli uusia työllistymisen tukemisen tapoja (ml. IPS ja kuntouttava 

työtoiminta) suomalaisessa työpolitiikan kontekstissa. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon.  

Viimeisten vuosien aikana hän on ollut käynnistämässä ja toteuttamassa useita erityisryhmien palvelujärjestelmiin 

liittyviä tutkimus-, arviointi- ja kehittämishankkeita (mm. Iisisti töihin-hanke).  Esimerkiksi vuosina 2015 -2016 hän 

johti laajaa Valtioneuvoston kanslian tilaamaa tutkimushanketta työpoliittisten toimenpiteiden toimivuudesta, 

tuloksista ja tulevaisuudesta.  Ala-Kauhaluomalta löytyy vankkaa metodiosaamista sekä tilastollisista että 

laadullisista tutkimusmenetelmistä.  Hän on tottunut työskentelemään sekä yksityisen, julkisen että kolmannen 

sektorin toimijoiden kanssa. Hänellä on yli 60 julkaisua kuntoutuksen kehittämisen, sosiaali -ja terveyspalvelujen 

arvioinnin sekä työpolitiikan saralta. 

Tutkija Tft, TtM, AmO Marja Heikkilä on kokenut terveydenhuollon, työterveyshuollon ja ammatillisen kuntoutuksen 

asiantuntija.  Kuntoutussäätiössä hän on toiminut työhyvinvointia, työkykyä ja työllistymistä edistävissä 

kehittämishankkeissa.  Jamit (Työurien jatkamisen tuki) -hankkeessa (2012-2014) hän vastasi mm.  osahankkeesta, 

jossa kehitettiin työpaikkojen turvallisuus-työterveysyhteistyö- ja työkykyjohtamisen käytäntöjä. Tempo (Työpaikat 

työkyvyn tukijoiksi) -hankkeessa (2015-2018) Heikkilä toimi projektipäällikkönä. Hankkeessa mm. selvitettiin 

palvelujärjestelmän toimivuutta osatyökyisen tukemisessa sekä kehitettiin ja kokeiltiin interventioita osatyökykyisten 

työkyvyn ja työllistymisen edistämiseksi. Heikkilä vastaa Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksesta, joka 

on ammatillinen 10 op laajuinen täydennyskoulutus esim.  sote-alan ja HR:n asiantuntijoille.  Koulutuksessa 

edistetään työpaikkojen osaamista työkyvyn edistämiseksi sekä osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen ja 

työssä pysymisen tukemiseksi. Lisäksi Heikkilä toimii yritysvalmentajana Iisisti töihin -hankkeessa sekä tutkijana 

Työ- toimintakyky teattereissa –hankkeessa.  

Psykologi, psykoterapeutti Leena Boltar on koulutukseltaan myös työnohjaaja ja psykodraamaohjaaja. Hänellä 

on työ- ja organisaatiopsykologian EUROPSY -erityispätevyys.  Psykoterapiakoulutuksia on kaksi, 

ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen. Yli kolmikymmenvuotisen uransa aikana hän on toiminut paitsi kuntoutuksen, 

psykoterapian ja työnohjauksen alalla myös kouluttajana. Ratkaisukeskeisen psykoterapian lopputyönsä hän teki 

ratkaisukeskeisestä työhön kuntoutuksesta.  Työhön on kuulunut mm.  ratkaisukeskeisten metodien koulutus 

ammattiauttajille (Jamit-projektissa), toiminnallisten ryhmätyömenetelmien koulutuksia kuntoutusalan toimijoille, 

esimiesten puheeksiottokoulutusta (JATS-hankkeessa), mielentaitovalmennuksia sekä ratkaisukeskeinen 

työyhteisön ja tiimin kehittäminen. 

Väitöskirjatutkija, TtM, toimintaterapeutti Satu Niskanen työskentelee Kuntoutussäätiössä koulutuskehittäjänä 

sekä työkykykoordinaattori koulutuksen toisena koordinoijana. Hänellä on yli viiden vuoden työkokemus 

toimintamallien kehittämisestä ja juurruttamisesta sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa. Niskanen on 

työskennellyt mm. Tapatuunaus hankkeessa projektipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena oli työvoiman ulkopuolella 

olevien päihteiden käytön vähentäminen. Niskanen johtaa yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen hautomo- 

ja kiihdyttämötoimintaa. Yhteiskunnallisten yritysten tavoitteena on tyypillisesti myös osatyökykyisten työllistäminen.  

Lisäksi hän johtaa perustamaansa yhteiskunnallista yritystä. 

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä. Visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen 

kehittämisympäristö. Osaamisalueemme ovat työkyky, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus. Toiminnassamme 

yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja 

kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja 

asiakkaita. 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/iisisti-toihin

