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1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 

Hankkeen nimi  Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen 

Hankekoodi   S21782 

Alkamispäivämäärä   1.9.2019  

Päättymispäivämäärä  31.10.2022 

Toimintalinja   3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 

Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-ase-
massa olevien työllistymisen edistäminen 

Tukimuoto Työllisyyden ja osaamisen edistäminen sekä sosiaali-
seen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke  

Hanketyyppi   Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä 

Kustannusmalli  Flat rate 15% 

2 TUENSAAJAN PERUSTIEDOT 

Tuensaajan nimi  Pudasjärven kaupunki 

Y-tunnus   0188962-2  

hankkeen WWW-osoite  http://www.pudasjarvi.fi/vahvaksi 

Yhteyshenkilön nimi  Irina Hallikainen 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite  irina.hallikainen@pudasjarvi.fi 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 050 405 8409 

  

http://www.pudasjarvi.fi/
mailto:irina.hallikainen@pudasjarvi.fi
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3 TIIVISTELMÄ 

3.1 HANKKEEN TOIMINNAN JA TULOSTEN TIIVISTELMÄ 

Vahvaksi – osatyökyisten työllistäminen -hankkeessa on luotu uusia paikallisia, ennaltaehkäi-
seviä hyvinvointi- ja työllisyyspalveluketjuja erityisesti osatyökykyisten osaamisen ja työkyvyn 
tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä polkuja kohti työelämää. Toimintamalleja näiden pal-
velujen tuottamiseen on rakennettu yhteistyössä laajan työllistymisen- ja työkyvyn tuen ver-
koston kanssa. Kaikki hankkeen verkoston kyselyyn vastanneet kertoivat ottaneensa käyttöön 
kehitettyjä uusia työkyvyn arvioinnin toimintamalleja.   

Yhteistyössä Pudasjärvellä toimivien pysyvien työntekijöiden kanssa on toteutettu kehitystyöt 
monialainen työkyvyn tuen malli, työttömien terveystapaamisen kehittäminen, toiminallisen 
työkyvyn arvioinnin menetelmä ja sosiaalisen kuntoutuksen pilotti. Palvelupolkua asiakkaille 
kohti työllistymistä yrityksiin on rakennettu tuomalla hankinnoilla työllistämisen toimintamalli 
Pudasjärven kaupungin käyttöön ja rakentamalla Täsmätyötä yrityksiin toimintamallia yhdessä 
yritysten kanssa. Rakennetut toimintamallit jäävät käyttöön hankkeen jälkeenkin.   

Asiakastyötä on toteutettu hankkeessa yksilöllisenä palveluohjauksena asiakkaiden tarpeiden 
mukaan tilanteiden selvittelyssä ja tavoitteiden edistämisessä. Palveluohjauksen tarve asiak-
kailla on vaihdellut kevyestä neuvonnasta vahvaan tukeen, jossa ohjausta on toteutettu yh-
dessä asiakkaan verkoston toimijoiden kanssa. Asiakkaille on tarjottu heidän toiveidensa mu-
kaisia ryhmätoimintoja vertaistuki-, hyvinvointi- ja voimavararyhmä sekä atk-valmennus. Asi-
akkaille on järjestetty myös korttikoulutuksia sekä matalan kynnyksen tapahtumia. Asiakasky-
selyssä asiakkaat kertoivat, että heidän tietoisuutensa omasta työkyvystään on lisääntynyt. 

Vahvaksi-hankkeen toimesta tehty kehittämistyö tulee vaikuttamaan myös jatkossa. Työttö-
mien terveystapaamisen kehittäminen varmistaa, että työkyky ja sen arviointi tullaan huomi-
oimaan paremmin työnhakijoiden terveystarkastuksissa ja arvioinnille on yhtenäiset käytän-
teet. Toiminnallisen työkyvyn arvioinnissa asiakkaat saavat konkreettista tieota omasta työky-
vystään ja mitä olisi tarvetta kehittää. Sosiaalisen kuntoutuksen pilottikokeiluista saadun tie-
don myötä, sosiaalipalvelut ovat oppineet tunnistamaan työikäisten palvelutarpeiden eri tasoja. 
Täsmätyötä yrityksiin -toimintamalli antaa yrittäjälle mahdollisuuden nähdä uusia mahdolli-
suuksia työllistää, tarjoaa uusia kanavia saada osaavaa työvoimaa ja mahdollistaa osatyöky-
kyiselle sopivia työpaikkoja. Pudasjärven kaupunki ottaa hankinnoissaan työllistämisehdon 
käyttöön vuoden 2023 aikana. Hankkeen kehittämistyössä huomioitiin myös tulevaa hyvinvoin-
tialueuudistusta. Hankkeessa kehitettyjä monialaisen työkyvyn tuen TYP-kirjauskäytänteitä 
tullaan käymään läpi alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vahvaksi-hankkeen aikana kehitetystä 
kuudesta toimintamallista on tehty ja julkaistu infograafit hyödynnettäväksi kaikkien verkoston 
toimijoiden käyttöön. 
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3.2 HANKKEEN TOIMINNAN JA TULOSTEN ENGLANNINKIELINEN TIIVISTELMÄ 

Stronger me - Better career opportunities for people with partial work ability. New local, preven-
tive model for local employment of people with partial work ability have been created in cooper-
ation with a wide interdisciplinary network. Especially for identifying and strengthening the 
skills and working ability of a person with partial work ability. Also paths towards working life 
have been created.  

During the Stronger me -project, a model for local employment of people with partial work ability, 
the health examinations for the unemployed, an evaluation of functional work ability and a so-
cial rehabilitation pilot have been implemented. These processes support the identification of 
person functional capacity and ability of work.  

The service path model for employment through procurement has been developed for use by 
the city of Pudasjärvi. This development work has been carried out in cooperation with local 
companies. Model is called “Targeted work for companies”. Operating models will remain in use 
after the project. In all six operational models have been modelled and published developed 
during the Stronger me -project. 
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4 HANKKEEN TARVE, TOTEUTUS JA TULOKSET 

4.1 MITEN HANKE ONNISTUI VASTAAMAAN KEHITTÄMISTARPEESEEN JA KUINKA HANKKEEN TAVOITTEET TOTEU-
TUIVAT? 

Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke (myöhemmin Vahvaksi-hanke) on vastannut 
työllistämisen kehittämistarpeeseen Pudasjärvellä. Hankkeen tehtäväksi oli määritelty, että se 
pyrkii luomaan osatyökykyisten työllistämiseksi sellaisia paikallisia palvelupolkuja, jotka koe-
taan vaikuttaviksi, vahvistaviksi ja kannustaviksi. Hanketoiminta oli hyvä ratkaisu ja tarpeelli-
nen kehittämään hankesuunnitelman mukaisia kehittämistehtäviä.  Hankkeessa rakennettiin 
selkeitä palvelupolkuja osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen ja työllistymiseen. 
Laaja kerittämistyö ja toimijoiden välinen yhteistyö vaatii paljon resursseja ja ilman hankkeen 
tuomaa lisäresurssia kehittäminen olisi ollut mahdotonta. Hanketoiminnan avulla voitiin tuot-
taa uusia toimintamalleja ja materiaalia toimivalle verkostolle, joka parantaa osatyökykyisten 
työllistämistä. Konkreettisia toimintamalleja esitellään raportissa myöhemmin. 

Yhteistyöllä rakennetut asiakaspolut toimiessaan tulevat auttamaan vaikeassa työmarkkinati-
lanteessa ja osatyökykyisiä kohti työtä tai eläkettä. Työllisyysketjuja on hankkeen toimesta ke-
hitetty Pudasjärvellä mm. kaupan-, kiinteistöhuolto-, metsätyö-, hoiva-, puhtaanapito-, kasva-
tus-, keittiö- ja ajoneuvoaloilla. Välittömien hankkeen aikaisten asiakastyön tulosten lisäksi py-
syvien toimintamallien tulokset tulevat näkyviin viiveellä. 

Vahvaksi-hankkeessa kehittämistöitä on tehty koko tiimin yhteistyöllä. Projektipäällikkönä 
toimi Aili Jussila, päävastuualueenaan hankehallinnointi, hankinnoilla työllistämisen ja täsmä-
työkykyisten työllistämisen mallin kehittäminen.  Projektityöntekijänä toimi Sini Kauppila-Vää-
räniemi hankkeen alussa (100%) ja lopussa (50% työajalla), päävastuualueenaan asiakastyö, 
toiminnallisen työkyvyn arvioinnin, sosiaalisen kuntoutuksen ja kirjaamiskäytänteiden kehit-
täminen. Projektityöntekijänä toimi Marjo-Riitta Alatalo (100%) kaksi vuotta hankkeen lopussa. 
Hänen päävastuualueinaan olivat asiakastyö, monialaisen työkyvyn arvioinnin ja tuen-, työttö-
mien terveystarkastuksen ja työllisyyspalveluiden palveluprosessien sekä opinnollistamisen 
kehittämistyöt. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat Arja Lamminkangas ja Tarja Hemmilä ovat 
antaneet 10% työpanoksen osan hankkeen toiminta-ajasta. Koko hanketiimi teki vahvaa ver-
kostoyhteistyöstä ja toimintojen juurruttamista pysyvään toimintaan.  

Hankkeen alussa on kartoitettu avoimen kyselyn avulla työikäisten asiakkaiden ja verkoston 
näkemystä nykyisestä osatyökykyisten palveluiden tilanteesta Pudasjärvellä. Kyselyn perus-
teella verkosto näki tarvetta mm. lisäkoulutukselle, verkostojen välisen yhteistyön kehittämi-
selle, verkoston jäsenten roolin selkeyttämiselle, moniammatillisen yhteistyöryhmän toimin-
nan kehittämiselle ja asiakkaan oman vastuuhenkilön määrittämiselle. Asiakkaat näkivät ke-
hittämisentarvetta mm. tiedolle mistä saa apua, vertais- ja tukiryhmille, saumattomalle 



8 

 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – Työllisyyspalvelut 
Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke, www.pudasjarvi.fi/ vahvaksi 
PL 10, Varsitie 1, 93101 Pudasjärvi    
   

yhteistyölle eri toimijoiden ja tahojen kesken, toiminnan kehittämistä asiakaslähtöisemmäksi 
ja asiakkaille nimetty tukihenkilö. Hankkeen aikana pidetyissä kehittämistyöpajoissa nousivat 
myös nämä aiheet esille. Hankkeen kehittämistyön painopiste määrittyi asiakkaiden työ- ja toi-
mintakyvyn selvittämisen parantamiseen ja asiakkaiden poluttamiseen yrityksiin töihin.  

Hanke on onnistunut saamaan toimijaverkoston mukaan kehittämistyöhön. Yhteistyössä pysy-
vien työntekijöiden kanssa on rakennettu asiakaspolkuja kohti työelämää. Oulunkaaren Sosi-
aali- ja terveyspalveluiden kanssa on kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa, työt-
tömien terveystapaamista ja verkostoyhteistyötä. Pudasjärven työllisyyspalveluiden, Osallisuu-
della työkykyä -hankkeen toimijoiden ja TE-palveluiden kanssa on rakennettu toiminnallisen 
työkyvyn arviointia yhdistysten ja kaupungin palkkatukityöhön. Asiakkaiden työllistymistä 
edistävät hankinnoilla työllistämisen käyttöönotto Pudasjärven kaupungin hankinnoissa. Tätä 
on kehitetty Pudasjärven kaupungin teknisen toimen kanssa. Osatyökykyisten työllistymistä tu-
kee myös Täsmätyötä yrityksiin toimintamalli, jota olivat mukana rakentamassa myös paikalli-
set yritykset. Työnhakijoiden osaamisen vahvistamiseksi hankkeen toimesta vahvistettiin myös 
opinnollistamisen mahdollisuuksia Pudasjärvellä. 

Asiakkaita on ohjautunut hankkeeseen hankesuunnitelman mukainen määrä. Asiakastyötä on 
toteutettu yksilöllisenä palveluohjauksena heidän tarpeidensa mukaan tilanteiden selvitte-
lyssä ja tavoitteiden edistämisessä. Palveluohjauksen tarve asiakkailla on vaihdellut kevyestä 
neuvonnasta vahvaan tukeen, jossa ohjausta on toteutettu yhdessä asiakkaan verkoston toi-
mijoiden kanssa. Ohjausta on annettu runsaasti puhelimitse sekä tarpeen mukaan toimistolla. 
Asiakkaille on tarjottu heidän toiveidensa mukaisesti ryhmätoimintoja vertaistuki-, hyvin-
vointi- ja voimavararyhmää sekä atk-valmennusta. Nämä on toteutettu ostopalveluna pää-
sääntöisesti paikallisten palveluntuottajien toimesta. Asiakkaille on järjestetty myös korttikou-
lutuksia sekä matalan kynnyksen tapahtumia. 

Hanke onnistui sisällöllisesti tavoitteiden mukaisesti.  

Hankkeen toiminnan aikana esille tulleita haasteita ja huomioita: 

– Haasteina hankkeessa oli yritysyhteistyön aloittamisen viivästyminen. Hankkeen alussa 
yrityksiä etsittiin hankkeeseen mukaan mainoskampanjalla, mutta se ei tuonut tulosta. 
Suoraa kontaktointia yrityksiin ei tehty, koska tämä nähtiin vaativan yrityksiltä liikaa ai-
kaa. Yrityskontaktit sovittiin tehtäväksi yhdessä muiden Pudasjärvellä toimivien hank-
keiden kanssa, mutta tämä ei toteutunut. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa pii-
lotyöpaikat yrityksissä. Koska laajaa yrityshaastattelua ei tehty, tämä tehtävä jäi toteu-
tumatta. Myöhemmin todettiin suoran kontaktoinnin ja yhteistyö Pudasjärven Kehitys 
Oy:n kanssa olevan paras tapa saada yritykset mukaan kehittämistyöhön. Hankkeen lop-
puvaiheessa pilottiyrityksiä saatiin mukaan Täsmätyötä yrityksiin -toimintamallin ra-
kentamiseen. 



9 

 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – Työllisyyspalvelut 
Vahvaksi – osatyökykyisten työllistäminen -hanke, www.pudasjarvi.fi/ vahvaksi 
PL 10, Varsitie 1, 93101 Pudasjärvi    
   

– Haasteita hankkeen aikana toi Korona-epidemia. Se esti hanketoiminnassa asiakkaille 
tarjottavia yhteisiä toimintoja. Epidemian alkuvaiheessa toimintatapoja muutettiin etä-
työksi ja -palveluiksi. Tämä vaihe opetti asiakastyössä löytämään tapoja, miten esimer-
kiksi neuvoa asiakasta tekstiviestillä OmaUran käytössä.   

– Tuleva Sote-uudistus ja TE-palveluiden uudistus toivat haastetta tehdä kehitystyötä. 
Hankkeen toiminnan aikana Pohjois-Pohjanmaan sote-palveluiden tulevaa toiminta-
mallia ei tiedetty eikä ohjaavaa lainsäädäntöä. 

– Hankkeen suunnittelu- ja kirjoitusvaiheessa olisi pitänyt ottaa yhteistyökumppanit 
enemmän mukaan. Hankkeelle kirjattua työaikaa olisi ollut hyvä jakaa myös Oulunkaa-
ren sosiaali- ja terveyspalveluille. Tämä olisi helpottanut kehitystyössä ajan riittämistä. 
Kehittäminen onnistuu, kun mukana yksiköstä ovat sekä työntekijä/työntekijät että lä-
hijohtaja. 

– Yhteistyöverkoston avaintyöntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytointien hitaus hidasti ja esti 
useiden kehittämistöiden etenemisen. Esimerkiksi työttömien terveystarkastuksen ke-
hittämisen aikatauluun vaikutti sijaiskäytänteiden puute. Myös palkkatuella työllistä-
vien yhdistysten työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyön tekeminen epäonnistui, 
kun työterveyshoitaja vaihtui useaan kertaan. Kehittämistyötä ei voi tehdä, jos ei ole vas-
tuutyöntekijöitä yhteistyökumppanina koko prosessin ajan. Vasta valmis toimintamalli 
voidaan viedä käytäntöön ja saada toimivaksi myös uusien työntekijöiden kanssa.  

– Työttömyysetuus on useiden osatyökykyisten työnhakijoiden toimeentulo, vaikka he ei-
vät voi ottaa kokoaikaista työtä vastaan. Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusjärjestelmän ko-
konaisuus ohjaa työkyvyttömät, joilla työkyvyttömyysajan etuudet on käytetty tai joilla 
ei ole niihin muusta syystä oikeutta, työttömyysetuuden piiriin.   

– Asiakkaan verkostotyössä on huomattu, että roolit ja vastuut ovat olleet välillä epäselviä. 
Asiakkaalla voi olla päällekkäisiä, erillisiä ja jopa ristiriitaisia suunnitelmia yhteensovi-
tettujen moniammatillisten suunnitelmien sijaan. Kirjaamisessa sekä tiedonsiirrossa on 
havaittu paljon haasteita, jotka vaikuttavat asiakasprosessien etenemiseen. Monialaisen 
työskentelyn haasteet ovat tunnettuja sote- ja työllisyyspalveluiden kentän toimijoiden 
keskuudessa ja niiden ratkomista tulee tehdä yhdessä palveluiden jokaisella tasolla 
ruohonjuurelta lähijohtamiseen ja aina ministeriöihin asti.  

– Sosiaalisen pilotin yhteydessä nousi esille asiakkaiden tarve saada sekä mielenterveys-
palveluita että päihdepalveluita samanaikaisesti. 

4.2 MITÄ VÄLITTÖMIÄ TULOKSIA HANKKEELLA SAATIIN AIKAAN? MITÄ VAIKUTUKSIA TULOKSILLA ON? 

Vahvaksi-hankkeen päätavoitteen on ollut luoda uusia paikallisia, ennaltaehkäiseviä hyvin-
vointi- ja työllisyyspalveluketjuja erityisesti osatyökykyisten osaamisen ja työkyvyn tunnista-
miseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on ollut luoda verkostomainen ja kustannustehokas 
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malli näiden palvelujen tuottamiseen yhteistyössä kaupungin, Oulunkaaren kuntayhtymän, TE-
toimiston, oppilaitosten sekä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa on voitu 
vastata näihin tavoitteisiin. Yhdessä verkoston kanssa on rakennettu useita palvelupolkuja 
edistämään osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Tätä tu-
kevat hankkeen aikana toteutetut kehitystyöt monialainen työkyvyn tuen malli, työttömien ter-
veystapaamisen kehittäminen, sosiaalisen kuntoutuksen pilotti, toiminallisen työkyvyn arvi-
oinnin menetelmä ja opinnollistamisen toiminnan käynnistäminen. Palvelupolkua asiakkaille 
kohti työllistymistä yrityksiin on rakennettu tuomalla hankinnoilla työllistämisen toimintamalli 
Pudasjärven kaupungin käyttöön ja rakentamalla Täsmätyötä yrityksiin -toimintamallia yh-
dessä yritysten kanssa. Nämä toimintamallit jäävät käyttöön hankkeen jälkeenkin. 

   

Monialaisen työkyvyn arvioinnin ja tuen malli 

Monialaisessa työkyvyn arvioinnin ja tuen mallin rakentamisessa on ollut monta vaihetta. Pu-
dasjärven paikallisen monialaisen asiakasyhteistyöryhmän (MAYR) kanssa on kokeiltu Kunnon-
Syyni-asiakastietojärjestelmää. MAYR Aiheesta on tarjottu tietoa verkostolle infotilaisuuksilla. 
Monialaisen työkyvyn arvioinnin järjestelmän avulla on saanut 26 asiakasta, jotka ovat olleet 
tyytyväisiä. Palautekyselyyn vastanneet 15 asiakasta suosittelisivat palvelua muille samassa 
tilanteessa olevilla. ”Pitkästä aikaa sai vastinetta sairausvakuutusmaksulle. Verkosto on koke-
nut uuden asiakastietojärjestelmän idean hyväksi, mutta kirjaamisen käytännössä työlääksi.  

Monialaisen asiakasyhteistyöryhmän MAYR:n kanssa oli suunniteltu, että kaikki heidän asiak-
kaat ovat mukana monialaisessa työkyvyn arvioinnissa KunnonSyyni-järjestelmän kautta. Han-
ketyöntekijöillä ollut haastavaa saada tietoa, miten MAYR:n toiminta on ollut osa KunnonSyyni-
asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvittelyiden polkuja. Asiakkaiden kirjaaminen KunnonSyy-
niin tapahtui pääsääntöisesti hankevetoisesti. Tavoitteena oli, että peruspalvelut ottaisivat oh-
jelman perustyökaluksi. Hankkeen aikana MAYR:n monialaisen työkyvyn arvioinnin kirjauskäy-
tänteisiin ja palvelukuvaukseen ei tullut muutoksia.  

Hanke on järjestänyt KunnonSyyni -kokeilun jälkeen monialaisen työkyvyn tuen toimijoille ke-
hittämistyöpajoja. Niiden kautta on löydetty Pudasjärvellä myös toimivasta TYP-verkostosta rat-
kaisuja monialaisen työkyvyn tuen toimintamalliin. Verkoston kanssa on rakennettu ja pilotoitu 
TYP-lääkärimallia. Lisäksi muita työkyvyn kirjauskäytänteitä TYPPI-asiakastietojärjestelmään 
on kehitetty, esimerkiksi kirjaajien roolit ja kirjaussisällöt. Kehittämisessä huomioitiin myös tu-
levaa hyvinvointialueuudistusta. Hankkeessa kehitettyjä TYP-kirjauskäytänteitä tullaan käy-
mään läpi alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Työkykyyn liittyvä tieto kul-
kee paremmin asiakkaan monialaisessa verkostossa. Asiakas saa paremmin tietoa omasta työ-
kyvystä ja palvelumahdollisuuksista. Tulokset tukevat myös oikea-aikaisia palveluita ja 
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resurssien tehokkaampaa käyttöä. Pudasjärven monialaisen työkyvyn tuen verkosto on saanut 
uutta tietoa ja kokemuksia työkyvyn arvioinnista ja tuesta. Kaikki hankkeen verkoston kyselyyn 
vastanneet olivat sitä mieltä, että hankkeen kehittämisen myötä he ovat ottaneet käyttöön uu-
sia toimintamalleja työkyvyn arvioinnissa. Asiakkaille on kuvattu työkyvyn tuen vahvistamisen 
poluista Työkyvyn tuen reitit -infograafi (liite 1). 

Työttömien terveystarkastuksen kehittäminen 

Työttömien terveystarkastus on nähty tärkeäksi palveluksi osatyökykyisille ja henkilöille, joilla 
työkyvyssä saattaa olla rajoitteita. Hankkeen asiakkaista lähes kaikki ovat käyneet terveystar-
kastuksessa vähintään kerran asiakkuuden aikana. Terveystarkastuksen kehittämisessä hanke 
on tukenut työkyvyn arvioinnin toimintamallien rakentamista osaksi terveydenhoitajien ja lää-
käreiden toimintaa. Hankkeen toimesta on kehitetty terveystarkastuksiin työkyvyn arvioinnin 
sisältävät esitietolomakkeet, päivitetty terveydenhoitajien työohjeet Oulunkaaren kuntayhty-
mälle, luotu terveydenhoitajille kirjaamiseen yhteinen rakenne, tehostettu työkyvyn palautteen 
kirjaamista lähettävälle taholle, tuettu hoitaja-lääkäri-työparin kehittymistä ja järjestetty työt-
tömien terveystarkastusten Pop-up tapahtuma Pirtin Kohtaamolla. Asiakkaat ovat kokeneet, että 
heidän työkykynsä huomioidaan aiempaa paremmin osana terveystarkastusta. 

Oulunkaaren kuntayhtymän työttömien terveydenhoitajien kanssa on päivitetty heidän työ- ja 
kirjausohjeensa ja rakennettu siihen työkyvyn arvioinnin käytänteitä. Työohje sisälsi mm. ku-
vauksen palvelusta, verkoston kuvauksen, työkyvyn arvioinnin käytänteet, yhtenäiset kirjaami-
sen otsikot ja ajantasaiset tilastoinnin ohjeet. Terveydenhoitajien työohjetta on kokeiltu ja arvi-
oitu ammattilaisten työssä. 

Hankkeessa on päivitetty Oulunkaaren terveydenhoitajien kanssa yhtenäiset työttömien ter-
veystarkastusten esitietolomakkeet. Lomakkeeseen kehitettiin työkyvyn arviointia koskevat ky-
symykset ja mittarit. Lisäksi pilotoitiin terveystarkastusten sähköisen Omaolo-hyvinvointiky-
selyn liitteeksi lyhyt työkykykysely-lomake. Uusia terveystarkastuksen esitietolomakkeita on 
pilotoitu ja arvioitu asiakastyössä.  

Terveystarkastusten PopUp-tapahtuma monipalvelupiste Pirtin Kohtaamolla järjestettiin yh-
teistyössä Pudasjärven työllisyysverkoston kanssa. Tapahtumassa oli tavattavissa terveyden-
hoitaja sekä TE-palveluiden työkykykoordinaattori ja TYP-asiantuntija. Te-palvelut viestivät 
työnhakijoille tapahtumasta ja paikan päällä asiakkaat varasivat aikoja terveydenhoitajalle. 

Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Työkyky ja sen arviointi tul-
laan huomioimaan paremmin työnhakijoiden terveystarkastuksissa. Työkyvyn arvioinnille työt-
tömien terveystarkastuksissa on yhtenäiset käytänteet koko Oulunkaaren kuntayhtymän alu-
eella. THL hyödyntää terveydenhoitajien ohjeistusten materiaaleja kansallisen rakenteellisen 
kirjaamisen ohjeistuksen rakentamisessa, mikä tukee tulosten jatkuvuutta. Asiakkaita osataan 
ohjata paremmin työkykyasioissa ja tiedetään mitä tietoja asiakkaan tulee koota työkyvystään 
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terveystarkastusta varten. Toimintamallista on tehty ja julkaistu infograafi (liite 2), joka on kaik-
kien toimijoiden käytettävissä. Työkyvyn arviointi työttömien terveystarkastuksessa -toiminta-
malli on myös kirjattu Innokylään (liite 7). 

Toiminnallinen työkyvyn arviointi 

Toiminnallinen työkyvyn arviointi yhdistyksen ja kaupungin palkkatukityöhön ja työkokeiluun 
tukee asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointia. Toimintamallia on kehitetty yhteistyönä Li-
vokas Ry:n hallinnoiman Osallisuudella työkykyä-hankkeen kanssa. Mukana on ollut työllistä-
vien yhdistysten toimijat, TE-palveluiden työkykykoordinaattorit, Pudasjärven työllisyyspalve-
lut, Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelut ja työterveyshuolto. Työ- ja toimintakyvyn selvi-
tystä on kehitetty kolmessa työpajassa Raija Kerättären Oorninki Oy fasilitoimana. Käytänteiden 
kehittäminen oli haastavaa koska työterveyshuollossa vaihtui avaintyöntekijät. Kerättären mu-
kaan työterveyshuollossa on tarvetta lisätiedolle pitkäaikaistyöttömyyden jälkeen työllistynei-
den työkyvyn arviointiin. Työpajojen tuloksista on kirjoitettu ja julkaistu raportti Toiminnallisen 
työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön -selvitysraportti (liite 9). Rapor-
tissa esille tulleita tuloksia on tuotu näkyväksi paikallisesti ja maakunnallisesti.  

Pauli Leinonen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas fasilitoi neljä kehittämistyöpa-
jaa. Työpajoissa käsiteltiin yhdistysten työtehtävien räätälöintiä työkyky ja ammattitaitovaati-
muksiin. Lisäksi työpajoissa muotoiltiin yhdistysten työtehtäviä erilaisille työkyvyn ja osaami-
sen tasoille sopiviksi. Työpajoissa on tarjottu myös toimijoille perustietoa työkyvyn ja työn vaa-
tivuuden arvioinnista ja analysoitu yhdistysten töiden työnkuvia. Tuloksena on saatu työn vaa-
tivuusprofiilit. Samoja työtehtäviä on arvioitu myös pudasjärveläisten yritysten toimesta. Heille 
on tarjottu ammattilaisen tekemää työn vaativuuden arviointi. Yhteistoiminnassa on kehitetty 
ecxel-työkalu, jonka avulla työkykyä voi arvioida työsuhteen tai työkokeilun aikana. Sen avulla 
saadaan näkyville työntekijän työkyky verraten avoimille työmarkkinoille. Toimintamallista on 
tehty ja julkaistu Infograafi, joka on kaikkien toimijoiden käytettävissä. Toiminnallisen työkyvyn 
arviointi yhdistyksen palkkatukityössä -toimintamalli on myös kirjattu Innokylään Osallisuu-
della työkykyä -hankkeen toimesta (liite 7). 

Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Toiminnallinen työkyvyn ar-
viointi yhdistyksen ja kaupungin palkkatukityöhön ja työkokeiluun tukee asiakkaiden työ- ja 
toimintakyvyn arviointia.  Arvioinnin yhteiskäyttö yhdistyksissä ja työllisyyspalveluissa tuo ar-
viointiin yhtenäisyyttä. Asiakkaat saavat konkreettista tieota omasta työkyvystä ja mitä olisi tar-
vetta kehittää. Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin mallista on tehty infograafi (liite 4). 

Sosiaalisen kuntoutuksen pilotti 

Sosiaalihuoltolain 17§ mukaisen sosiaalisen kuntoutuksen palvelun nykytilaa selvitettiin Pu-
dasjärvellä jo hankkeen toiminnan alkuvaiheessa vuonna 2020. Tuolloin havaittiin työelämän 
ulkopuolella olleiden henkilöiden palveluntarpeita, joihin ei ollut tarjolla sopivaa palvelua. 
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Sosiaalisen kuntoutuksen -pilotti on kehitetty yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän työikäisten 
sosiaalipalveluiden, kaupungin työllisyyspalveluiden ja paikallisen palveluntuottaja -yrityksen 
kanssa 2022.  

Kokeilu on mahdollistanut matalan kynnyksen palvelun sosiaalipalveluiden asiakkaille. Pilo-
toinnin tavoitteena järjestäjän näkökulmasta on ollut hankkia kokemusta sosiaalisen kuntou-
tuksen ryhmämuotoisesta palvelusta, mahdollisuuksista ja sen järjestämisestä sekä oppia tun-
nistamaan sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta hyötyvät asiakkaat. Palvelulle asetettuina yk-
silöllisinä tavoitteina ovat olleet sosiaalisten suhteiden vahvistuminen, osallisuuden lisäänty-
minen ja vertaistuen saaminen, arjen taitojen vahvistaminen, säännölliseen toimintaan sitou-
tumisen harjoitteleminen ja päihteettömyyden tukeminen.  Vahvaksi-hanke on koordinoinut 
pilotin toteutuksen ja ohjannut tahojen välistä yhteistyötä.  

Sosiaalisen kuntoutuksen pilotoinnin prosessin aikana luotiin käytänteet palveluun ohjautu-
miseen, päätöksentekoon, toiminnan rahoittamiseen, asiakkaalle maksattaviin korvauksiin, 
osallistujamäärään, tavoitteiden asettamiseen, palvelun vaikuttavuuden arviointiin ja asiakas-
palautteen keräämiseen. Pilotin suunnittelun ja yhteenvedon osalta tehtiin yhteistyötä myös 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Työkyvyn tuen -tiimin kanssa.  

Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Sosiaalisen kuntoutuksen 
järjestämisestä Pudasjärvellä on saatu kokemusta, asiakastarpeet on opittu tunnistamaan so-
siaalipalveluissa ja asiakkaalle voidaan tarjota hänen tilannettaan edistävää palvelua tavoit-
teellisesti ja oikea-aikaisesti. Sosiaalipalveluissa on havaittu, että myös osa kuntouttavan työ-
toiminnan palvelua saaneista asiakkaista hyötyykin jatkossa enemmän sosiaalisen kuntoutuk-
sen ryhmämuotoisesta palvelusta, jolloin oikea-aikaisella palvelulla turvataan myös asiakkaan 
oikeus toimeentuloonsa. Myös palvelulle asetettujen yksilöllisten tavoitteiden osalta asiakas-
prosessit ovat edenneet sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta ja tarve sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelun jatkolle on todennettavissa.  

Kokeilu on osoittanut, että ryhmämuotoiselle sosiaaliselle kuntoutukselle on tarvetta Pudasjär-
vellä. Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen lakisääteinen palvelu, jonka jär-
jestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Pudasjär-
vellä on kuitenkin paikallisesti myös jatkossa hyvät edellytykset tunnistaa tarve ja toteuttaa 
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmämuotoista palvelua osaavan henkilöstön turvin myös ostopal-
veluna, unohtamatta pudasjärveläisten kyläyhdistysten resursseja ja mahdollisuuksia toimia 
palveluntarjoajina. 

Opinnollistaminen  

Työllistymisen mahdollisuuksien vahvistumista on tuettu hankkeessa rakentamalla osaami-
sen tunnistamisen käytänteitä Pudasjärvelle. OSAO on tehnyt valmentaviin opintoihin ja nuor-
ten pajaan liittyen opinnollistamiseen liittyvän opinnäytetyön 2021. Opinnollistamista 
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kaupungin palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan työtehtävissä on käynnistetty kansalli-
sesti opinnollistamista kehittävän toimijan PAIKKO:n kanssa.  

Oppimisympäristön tunnistamisen raportit on tehty neljää eri ammattialaa varten. Asiakkaille 
on tullut mahdolliseksi saada osaamistodistus hoiva-, keittiö-, ajoneuvo- ja kasvatusalojen teh-
tävistä, joita voi toteuttaa Pudasjärvellä eri toimipaikoissa. Osaamistodistus peilaa asiakkaan 
osaamista ammatillisen koulutuksen vaatimuksiin. Työnhakijoille osaamistodistus voi olla en-
simmäinen ammatilliseen koulutukseen liittyvä dokumentti. 

Osaamistodistusten avulla työkokeilijat ja kaupungille työllistetyt saavat omaa osaamistaan 
esille. Asiakkaat saavat yksilövalmentajalta näyttämistään ammatillisista taidoista osaamisto-
distuksen. Opinnollistaminen auttaa asettamaan työelämään suuntaavia tavoitteita. Osaamis-
todistusta voi käyttää työnhaussa ja ammatillisten opintojen henkilökohtaistamisessa. Työn-
hakija oppii osaamistodistuksen avulla sanoittamaan omaa osaamistaan ja rohkaistuu etene-
mään kohti työtä. Toimintamallista on tehty ja julkaistu infograafi (liite 3). 

Täsmätyötä yrityksiin verkostoyhteistyö 

Vahvaksi-hankkeen toimesta on koordinoitu Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä -toimintamal-
lia. Verkostoa on koottu ja toiminta rakennettu yhdessä yrittäjien, TE-palveluiden, Pudasjärven 
OSAO:n, Pudasjärven kehityksen, Pudasjärven työllisyyspalveluiden, Livokas ry:n ja Pudasjärven 
Työkeskuksen kanssa. Täsmätyö tarkoittaa työtehtävien, -aikojen ja -olojen mukauttamista 
työntekijän osaaminen ja työkyky huomioiden yrityksen tavoitteisiin. Täsmätyökykyinen on 
henkilö, jolla on osa työkyvystään jäljellä ja halu tehdä työtä.  

Keväällä 2022 on järjestetty Kuntoutussäätiön vetämänä neljä työpajaa, joissa on ollut myös 
asiantuntijaluentoja. Työpajojen aikana verkosto rakensi yhdessä toimintamalin, joka tukee 
sekä yrittäjää että työntekijää työllistymisen polulla.  Verkoston toimijat sitoutettiin palvelu-
jensa tarjoamiseen yrittäjille. Tämä toiminta tulee jatkumaan pysyvien toimijoiden tekemänä 
verkostoyhteistyönä. TE-palveluiden työkykykoordinaattori ja työllisyyspalveluiden yksilöval-
mentaja ovat vastuuroolissa viemässä palvelua yrityksiin. He etsivät yhdessä yrittäjän kanssa 
työtä osatyökykyiselle yrityksen tarpeiden mukaisesti. Työntekijä etsitään TE-palveluiden tuella 
ja työn räätälöinnissä työntekijälle sopivaksi tuetaan. Yrittäjälle ja työntekijälle tarjotaan tukea 
työllistämisessä ja työn aloittamisessa. Toiminta on alkanut kolmessa pilottiyrityksessä Pudas-
järvellä syksyllä 2022.  Toimintamallista on tehty ja julkaistu Infograafi, joka on kaikkien toimi-
joiden käytettävissä. Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä -toimintamalli on kirjattu Innokylään. 

Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Toimintamallin käyttöönotto 
helpottaa osatyökykyisten rekrytointia ja auttaa rakentamaan uusia työnkuvia. Toimintamalli 
antaa yrittäjälle mahdollisuuden nähdä uusia mahdollisuuksia työllistää ja toteuttaa rekrytoin-
tia toisin sekä tarjoaa uusia kanavia saada osaavaa työvoimaa. Toimintamallista on tehty in-
fograafi (liite 5). 
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Hankinnoilla työllistäminen 

Koko hankkeen aikana hankinnoilla työllistämisen toimintamallin käyttöönottoa on edistetty 
Pudasjärven kaupungilla. Siitä on viety tietoa kuntapäättäjille ja varmistettu sen kirjaaminen 
hankintasopimukseen. Ehto on kirjattu 2021 voimaan tulleeseen hankintaohjeeseen ja se ote-
taan ensimmäisen kerran käyttöön 2023 hankinnoissa. Työllistämisehdolla tarkoitetaan julki-
sissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka 
velvoittaa sopimuskumppania työllistämään ehdossa sovittuja henkilöitä. Pudasjärven kau-
pungin suuriin (yli 200 000€) ja toiminnaltaan sopiviin hankintoihin tullaan liittämään työllistä-
misehto, joka velvoittaa palveluntuottajaa täyttämään sen. Pudasjärvellä työllistämisehdon ta-
voitteena on työllistää paikallisia heikossa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita, kuten 
pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä.  

Toimintamalli on valtakunnallisesti olemassa ja siitä on valmista materiaalia, jota on sovellettu 
Pudasjärvelle. Pudasjärven toimintamallia on rakennettu yhdessä hankintatoimen, teknisen 
toimen, työllisyyspalveluiden ja yritysten edustajien kanssa.  Hankkeen aikana on järjestetty 
toimijoille koulutusta ja haastateltu etukäteen yrittäjiä. Materiaalia on koottu ja muokattu Pu-
dasjärvelle sopivaksi hankinta-asiakirjoihin liitettäväksi ja esittelymateriaaliksi (liite 6). Materi-
aali jää kaupungin toimijoiden käyttöön.   

Toiminta jää pysyväksi Pudasjärven kaupungilla niihin soveltuviin hankintoihin. Työllisyyspal-
velut vastaavat jatkossa omalta osaltaan toiminnan onnistumisesta. Toimintamallista on tehty 
ja julkaistu Infograafi.  Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Toi-
minta parantaa pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten mahdollisuutta työllistyä yrityksiin. 

Vahvaksi-hankkeen asiakastyö 

Asiakastyö on toteutunut yksilöllisenä palveluohjauksena asiakkaiden tarpeiden tilanteiden 
selvittämiseen ja tavoitteiden edistämiseksi. Palveluohjauksen tarve on asiakkailla vaihdellut 
kevyestä neuvonnasta vahvaan tukeen, jossa ohjausta on annettu tiiviissä yhteistyössä heidän 
verkostojensa kanssa. Ohjausta on annettu puhelimitse sekä toimistolla. Asiakkaiden kanssa 
on asetettu tavoitteet ja arvioitu niiden toteutumista. Asiakkuuksien kestot ovat olleet usein 
pitkiä johtuen tuen tarpeiden ja palveluiden järjestymisen luonteesta. Asiakastyössä tavoitteina 
ovat olleet mm. työllistymisen, työkyvyn arvioinnin, osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen. 
Hankkeen aikana asiakkaat ovat työllistyneet, aloittaneet ja viimeistelleet opintoja, siirtynet sai-
raus- ja kuntoutusetuuksille, saaneet myönteisiä eläkepäätöksiä.  

Hanke on tukenut asiakkaiden osaamisen vahvistumista tarjoamalla korttikoulutuksia. Työky-
vyn tueksi hanke on tarjonnut maksuttomia käyntejä Virkistysuimala Puikkarissa. Hankkeen 
asiakastyöstä tulleita kokemuksia on hyödynnetty kehittämistehtävien toteuttamisessa ja pal-
velupolkujen suunnittelussa. 
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Hankkeen asiakkaiden ryhmätoiminnat 

Asiakkaille tarjotut ryhmätoiminnat toteutettiin ostopalveluina. Kaksi vertaistukiryhmää toteu-
tettiin pudasjärveläisen palveluyrittäjän kanssa. Vertaisryhmästä tuotettiin kaksi esittelyvide-
ota, joilla asiakkaat kertovat toiminnan vahvistaneen työ- ja toimintakykyä. Työikäisten hyvin-
vointiryhmät työkyvyn tueksi rakennettiin myös pudasjärveläisen palveluyrittäjän kanssa. Asi-
akkaat kokivat sen lisäävän hyvinvointia. Useiden pienryhmien jälkeen toimintaa pilotoitiin yh-
dessä liikuntapalveluiden liikuntaneuvonnan kanssa. Lyhyt voimavaravalmennus järjestettiin 
kaksi kertaa. Vertaistukiryhmä osatyökykyisille ja hyvinvointiryhmä osatyökykyisille -toiminta-
mallit on kirjattu Innokylään (liite 7).   

ATK-valmennuksen ryhmä toteutettiin kaksi kertaa, sen toiminnassa haasteellista oli ryhmän 
pieni koko, osallistujien erilaiset tavoitteet ja taitotasot. Hanketyön näkökulmasta tarvetta ATK-
ryhmille olisi ollut, mutta asiakkaat eivät kokeneet tarvetta osallistua. 

Ryhmätoiminnoista saatiin hyviä kokemuksia ja asiakaspalautetta, mutta ryhmätoiminnat ei-
vät jatkuneet hankkeen jälkeen. Toimintaa olisi ollut hyvä rakentaa vahvemmin yhteistyössä 
Pudasjärven työkyvyn tuen verkoston peruspalveluiden kanssa.  

Tiedon lisääminen osatyökykyisyydestä 

Asiakkaille on tarjottu henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta. Asiakastyössä on arvioitu toi-
meentuloa eri palveluiden aikana. Asiakkaille on jaettu tietopaketti ja vertaiskeskustelu ryhmän 
kanssa ryhmätoimintojen osana. Verkostolle hankkeen aikana on tarjottu heidän toivomiaan 
lyhyitä alan asiantuntijoiden koulutuksia ja webinaareja. Aihealueina ovat olleet työkyvyn arvi-
ointi ja tuki, neuropsykiatristen oireiden tunnistaminen, talous- ja velkaneuvonta, peliriippu-
vuus ja työikäisten työkyvyn selvitys- ja kuntoutuspalveluiden esittely. Varsinkin Raija Kerättä-
ren luennot ja työpajat avasivat pitkäaikaistyöttömän työkyvyn kartoittamisen puutteita.  Myös 
verkoston yhteistyön kehittyminen lisäsi tiedon vaihtoa ja tietoa osatyökykyisten palveluista.  

Kehittämishankkeen tulokset tulevat vaikuttamaan myös jatkossa. Pudasjärven työllistymisen 
ja työkyvyn tuen verkosto on saanut ajankohtaista tietoa käytettäväksi työssään.  Osatyökykyi-
set ja työttömät asiakkaat ymmärtävät paremmin heille tarjottavat palvelut ja osaavat niitä vaa-
tia. Asiakkaat ymmärtävät myös kuinka tärkeää työkyvyn tunnistaminen ja tarvittaessa sai-
rauslomalla oleminen on heidän jatkopolkujensa kannalta.  

Työllisyyspalveluiden muu toiminnan kehittäminen 

Työllisyyspalveluiden palveluketjuja on edistetty eri kehittämistehtävissä kaupan-, kiinteistö-
huolto-, metsätyö-, hoiva-, puhtaanapito-, kasvatus-, keittiö- ja ajoneuvoaloilla. Hankkeella on 
myös tuettu osatyökykyisten palkkaamista Pudasjärven kaupungille.  
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Työkyvyn arvioinnin käytänteiden kehittämiseksi hanke on tukenut kuntouttavaan työtoimin-
nan ja yksilövalmennukseen prosesseja ja työohjeiden rakentamista. Yhdessä on kehitetty pa-
lautteiden sisältöjä ja viestintää sekä asiakastietojen siirtymistä muiden toimijoiden kanssa. 
Kirjaamiskäytänteitä on kehitetty työllisyyspalveluissa koko hankkeen toiminnan ajan asiakas-
tietojärjestelmä Walmuun. Hankkeessa on tehty työllisyyspalveluille ja työllistäville yhdistyk-
sille käyttöohjeet järjestelmää ja työkykykirjaamista varten. 

Maahanmuuttajataustaisten työllistymispolut 

Kotoutumispalveluiden kanssa on tehty yhteistyötä liittyen työllisyyspalveluiden ja kotoutu-
mispalveluiden tuleviin muutoksiin. Yhdessä on käyty läpi asiakasohjautuvuutta kotoutumis-
ajan päättyessä ja rakennettu palvelutarjotin, jonka avulla asiakkaat voivat hakea tukea työllis-
tymiseen, työkykyyn, opintoihin, osallisuuteen sekä muihin tarpeisiin. Kotoutumis- ja työlli-
syyspalvelut varautuvat tuleviin muutoksiin yhdessä.  

Työllisyydentoimijoiden yritysyhteistyö 

Pudasjärvelle on koottu yhdessä JobBoost-hankkeen kanssa toimijoista työllistämisen verkosto, 
joka etsii vaihtoehtoja lähestyä työnantajia yhteisillä näkemyksillä ja yhteistyössä toimien. Ver-
kosto on aloittanut toimintansa. Tiedottaminen on aloitettu kokoamalla yrityksille suunnattu 
monipuolinen työllisyysliite, joka on ilmestynyt kaksi kertaa. 

4.3 MITEN HAKEMUKSEN KOHTEENA OLEVAA TOIMINTAA JATKETAAN JA TULOKSIA SEKÄ KOKEMUKSIA HYÖDYN-
NETÄÄN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN? 

Monialaisen työkyvyn tuen malli 

Monialaisen työkyvyn tuen kehittäminen jatkuu. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-
keskusten työkyvyn tuen tiimit ovat yksi tuleva toimintamalli. Hankkeessa kuvattu nykytilan 
kartoitus sekä monialaisen työkyvyn käytänteiden rakentaminen ovat olleet jatkon kannalta 
hyödyllisiä. TYP-verkoston toiminta vahvistuu tulevaisuudessa. Hankkeen koordinoima TYP-
lääkärimalli on kuvattu hyväksi käytänteeksi ja toimijat Pudasjärvellä voivat kehittää sitä eteen-
päin sekä muilla alueilla mallintaa omaan toimintaansa. TYP-verkoston kehittämistä tukee al-
kava TE-palveluiden monialaisen työn valmennus, johon paikallinen verkosto osallistuu. Vah-
vaksi-hankkeessa on kuvattu työkyvyn tuen palveluiden malli asiakkaan näkökulmasta (liite 1). 
Kuvaus jää työllisyyspalveluiden asiakastyössä käytettäväksi. 

Työttömien terveystarkastukset ja työkyvyn arviointi 

Terveydenhoitajien työ- ja kirjausohje on käytössä koko Oulunkaaren kuntayhtymässä. Ter-
veystarkastusten työkykykysely-lomake työkyvyn arviointia varten on pilotoinnissa Oulunkaa-
rella sähköisen Omaolo -hyvinvointitarkastuksen rinnalla. Tuloksista ja toimintamalleista on 
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jaettu tietoa terveydenhoitajien kansallisessa verkostossa sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueelle. Työttömien terveydenhoitajien työ- ja kirjausohje sekä työkyky -kysely on toimi-
tettu THL:lle osaksi kansallisen työkyvyn arvioinnin toimintamallin kehittämistä. Myös usea 
muu kunta, kuntayhtymä ja hyvinvointialue ovat olleet kiinnostuneita toimintamalleista. Työt-
tömien terveystarkastuksen työkyvyn arvioinnin toimintamallista on tehty ja julkaistu in-
fograafi (liite 2), joka on kaikkien toimijoiden käytössä. 

Työttömien terveystarkastusten hoitaja-lääkärityöparitoimintaan Oulunkaaren kuntayhtymällä 
Pudasjärvellä on nimetty kaksi yleislääkäriä ja Oulunkaari jatkaa monialaisen kokonaisvaltai-
sen asiakasohjauksen kehittämistä. 

Toiminnallinen työkyvyn arviointi 

Toiminnallisen työkyvyn arviointimenetelmään kehitettyä excel-työkalua yhdistyksissä on käy-
tetty ja kokeiltu vähän. Kuitenkin siellä tiedetään, milloin työkalun käyttäminen on tarpeen. Ar-
viointimenetelmää pidetään yhdistyksissä Osallisuudella työkykyä -hankkeen toiminnan ajan 
korostetusti käytössä ja hankkeen aikana excel-työkalun käyttö on luvattu jalkauttaa yhdistys-
ten toimintaan.  

Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmää on muokattu sopivaksi työllisyyspalveluiden 
omaan käyttöön. Arviointi on otettu ja jää yksilövalmentajan ja kuntouttavan työtoiminnan oh-
jaajan käyttöön.  Toimintamallista on tehty ja julkaistu infograafi (liite 4), jota hyödynnetään Pu-
dasjärven kaupungin työllisyyspalveluissa ja yhdistyksissä. 

Täsmätyötä yrityksiin verkostoyhteistyö 

Täsmätyötä yrityksiin Pudasjärvellä toimintamallia on alusta alkaen rakennettu laajalla verkos-
toyhteistyöllä, joka on sitoutunut toimintaan. TE-palveluiden työkykykoordinaattori ja työlli-
syyspalveluiden yksilövalmentaja ovat vastuuroolissa viemässä palvelua yrityksiin. He ovat 
aloittaneet työtä pilottiyrityksissä.  Yrityksille tarjottavasta tuesta kerrotaan Pudasjärven kau-
pungin työllisyyspalveluissa, TE-palveluissa ja Pudasjärven Kehitys Oy:ssä. Toimintamallista on 
tehty ja julkaistu infograafi (liite5), joka on kaikkien toimijoiden käytettävissä. Malli on kirjattu 
myös Innokylään (liite 7). 

Hankinnoilla työllistäminen 

Toiminta jää pysyväksi Pudasjärven kaupungilla niihin soveltuviin hankintoihin. Työllisyyspal-
velut vastaavat jatkossa omalta osaltaan toiminnan onnistumisesta. Toimintamallista on tehty 
ja julkaistu infograafi (liite 6), jota hyödynnetään Pudasjärven kaupungin tiedotuksessa ja han-
kinta-asiakirjoissa.  
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Hankkeen asiakastyö 

Hankkeen henkilökohtaisella palveluohjauksella ei ole jatkoa sellaisenaan. Asiakkaat saavat 
jatkossakin palvelua olemassa olevista palveluista, joiden työkyvyn tuen osaamista on vahvis-
tettu. 

Ryhmätoiminnot 

Vahvaksi-hankkeen aikana tehtyjä ryhmätoimintoja ei ole sellaisenaan jalkautettu olemassa 
oleviin palveluihin. Hyvinvointialueelle siirtyminen on vaikeuttanut pysyvien toimintamallien 
jalkauttamista. Hyvinvointialue vastaa tulevaisuudessa tämäntyyppisten toimintojen järjestä-
misestä. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän kokeilusta ja tuloksista, on viestitty vahvasti tule-
valle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Pudasjärven sosiaalipalveluissa on vahva tahto-
tila jatkaa sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa. Osatyökykyisten vertaistukiryhmän ja hy-
vinvointiryhmän hyvä tulokset on tuotu näkyväksi ja viety eteenpäin hyvinvointialueelle. Osa-
työkykyisten vertaistukiryhmä ja osatyökykyisten hyvinvointiryhmä -toimintamallit on avattu 
Innokylään (liite 7), josta toimintamallien hyödyntäminen on mahdollista valtakunnallisestikin. 
ATK-ryhmätoiminta siirtyi KOHOTA-hankkeen toiminnaksi ja se on jatkanut kehittämistä.  

Osaamistodistukset ja kirjaamiskäytännöt 

Osaamistodistuksia hyödynnetään asiakkaiden valmennuksessa. Työllisyyspalveluiden yksilö-
valmentaja voi kirjoittaa todistuksia kaupungin yksiköissä työkokeilussa tai palkkatuetussa 
työssä oleville. Palvelun infograafi (liite 3) on käytettävissä asiakastyössä sekä palveluiden esit-
telyssä. Työllisyyspäällikkö vastaa toiminnan jatkuvuudesta. Kuntouttavan työtoiminnan oh-
jaaja tekee osaamistodistuksia vuoden 2022 loppuun asti, jonka jälkeen kuntouttava työtoi-
minta siirtyy hyvinvointialueelle ja osaamistodistusten jatkonäkymät selviävät myöhemmin.  

Työohjeet ja asiakkaiden työkyvyn arvioinnin käytänteet kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalle 
ja työllisyyspalveluiden yksilövalmentajille jäävät työllisyyspalveluiden käyttöön. Kirjaamiskäy-
tänteet ja käyttöohjeet (Walmu) on tehty työllisyyspalveluille ja työllistäville yhdistyksille. Kir-
jaamisohjeet jäävät käyttöön. Kaikki hankkeen tuottamat infograafit jäävät työllisyyspalvelui-
den käyttöön.  

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevat palvelut työttömien työkyvyn tueksi 

Vahvaksi-hanke on tehnyt vahvaa yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittä-
mistyöryhmien kanssa.  Hyvinvointialueella tullaan panostamaan samoihin kehittämiskohtei-
siin, joille hankkeessakin on nähty tarvetta. Hankkeessa kehitetyt palvelupolut ja toimintamallit 
on jaettu hyvinvointialueen käytettäväksi. 

Raportin kirjoittamisvaiheessa hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma oli lausuntovai-
heessa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden 
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järjestämissuunnitelmaluonnoksen 2023- 2025 tavoitteessa 5. Työttömien palvelut, kuntoutus 
ja hoito yhteensovitetaan monialaisesti toimenpiteet ovat:  

– Työkyvyn tuen tiimien toimintaa kehitetään sotekeskuksissa saatavuuden paranta-
miseksi 

– Rakennetaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toimintamalli 
– Yhteistyön toimintamallit sovitaan TYP- toiminnan ja Kelan kanssa 
– Yhteisösosiaalityötä ja etsivää sosiaalityötä kehitetään 
– Rakennetaan sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan hyvinvointialue-

tasoiset toimintamallit sekä laaditaan palvelukuvaukset ja kriteerit 

Mitä tekisimme toisin? 

– Hankkeen suunnittelu ja kirjoitusvaiheessa olisi pitänyt ottaa yhteistyökumppanit 
enemmän mukaan. Hankkeelle kirjattua työaikaa olisi ollut hyvä jakaa myös Oulunkaa-
ren sosiaali- ja terveyspalveluille. Tämä olisi helpottanut heidän ajan riittämistä kehi-
tystyössä. 

– Innokylän kirjaaminen olisi ollut hyvä aloittaa heti kehittämistyön alku vaiheessa, näin 
olisi voitu hyödyntää palvelun tarjoamaa kehittämisenpolkua paremmin.  

– Ostopalveluina toteutettavien ryhmätoimintojen toteuttamisessa verkostotoimijat olisi 
pitänyt ottaa mukaan koko kehittämisen ajaksi. Tämä olisi parantanut toiminnan jal-
kauttamista ja asiakasohjautuvuutta. 

4.4 TOTEUTUIKO HANKE AIOTULLA MAANTIETEELLISELLÄ ALUEELLA TAI KUINKA ALUE MAHDOLLISESTI MUUTTUI? 
SAAVUTETTIINKO SUUNNITELTU KOHDERYHMÄ VAI TULIKO SIIHEN MUUTOKSIA? OLIKO MUITA TOTEUTUKSEEN 
LIITTYVIÄ MUUTOKSIA?  

Hanke toteutui aiotulla maantieteellisellä alueella, Pudasjärvellä. Osittain toiminnan yhteistyö-
verkosto laajeni, kun kehittämisessä huomioitiin tulevaa hyvinvointialuetta. Työttömien ter-
veystarkastuksia kehitettiin koko Oulunkaaren työttömien terveydenhoitajien kanssa.  

Kohderyhmä oli hankesuunnitelman mukainen. He olivat työttömiä työnhakijoita, osa-aika-
työssä olevia ja pitkäaikaistyöttömiä. Kohderyhmä saatiin mukaan TE-palveluiden, työllisyys-
palveluiden ja muiden verkoston toimijoiden ohjaamana. Osallistujia saatiin myös suoran 
markkinoinnin ja hankkeen verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta. 

Kohderyhmän asiakkaiden kanssa toimivia verkoston toimijoita oli hankkeen asiakkaina han-
kesuunnitelman mukaisesti.  Heitä oli mukana Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveys-
palveluista, TE-palveluista, kolmannen sektorin toimijoista, Pudasjärven kaupungilta, oppilai-
toksista ja yrityksistä. Verkosto saatiin mukaan suoraan kontaktoimalla ja asiakkaan rinnalla 
yhteistyössä. Yritysyhteistyössä tukena oli myös Pudasjärven kehitys Oy. 
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5 SEURANTATIEDOT 

5.1 PÄÄSTIINKÖ TOTEUTUKSESSA HAKEMUKSESSA ESITETTYIHIN (KOHTA 12) NUMEERISIIN TAVOITTEISIIN? 
MISTÄ MAHDOLLISET EROT JOHTUVAT? 

Hankkeeseen osallistui yhteensä 156 asiakasta, joista naisia oli 96. Tavoite oli 191 henkeä, joista 
naisia 71. Hankkeen kohderyhmään kuuluvia asiakkaita oli hankkeessa mukana 92 ja tavoite 
oli 100 henkeä. Tähän tavoitteeseen päästiin. Hankkeen verkostoon ja yhteistyökumppaneihin 
kuuluvia henkilöitä oli mukana 64. Osallistujien kokonaismäärä jäi hankesuunnitelmaa pie-
nemmäksi, mutta sillä ei ollut hankkeen toiminnan kannalta merkitystä. Välillisenä kohderyh-
mänä vanhuuseläkeläisiä ei pidetty tarpeellisena kehittämistyön onnistumisen kannalta, joten 
heitä ei ollut asiakkaina mukana.  

Yrityksiä hankkeeseen osallistui: 

– 7 mikroyritystä ja tavoite oli 18  
– 4 pientä yritystä ja tavoite oli 3 
– 0 keskisuurta yritystä ja tavoite oli 1  
– 2 suurta yritystä tavoite oli 0.  

Mikroyrityksiä ei ole saatu hankkeen toimintaan mukaan hankehakemuksessa esitettyä mää-
rää. Näitä yrittäjiä on vaikea saada mukaan kehittämistyöhön, koska heillä ei ole aikaresursseja 
eivätkä he näe tarvetta uusille työllistämisen malleille. Suuria yrityksiä oli mukana hankesuun-
nitelman tavoitteita enemmän. Näissä yrityksissä on tarvetta työntekijöille sekä paremmin 
myös resursseja kehittämistyöhön.  

5.2 MITEN ASETETUT NUMEERISET TAVOITTEET PALVELIVAT HANKKEEN TOTEUTUSTA? MITKÄ INDIKAATTORIT OLI-
SIVAT TUKENEET PAREMMIN TOTEUTUSTA? MITÄ MAHDOLLISIA OMIA SEURANTATIETOJA TAI INDIKAATTOREITA 
TOTEUTUKSESSA HYÖDYNNETTIIN? 

Numeeriset tavoitteet 

Yritysmäärä on selkeä indikaattori. Varsinaisesti määrä ei kuitenkaan kuvaa sitä, millaista yh-
teistyötä on tehty ja onko toiminta edennyt. Tärkeintä on saada yhteistyökumppaneita, joiden 
kanssa kehitetään ja kokeillaan toimintaa. Tähän riittää pienikin määrä yrityksiä. 

Henkilömäärä on myös selkeä indikaattori. Sillä voidaan tuoda konkreettisesti esille, montako 
henkilöä on ollut mukana hankkeen toiminnassa. Epäselvyyttä tuo se, että samassa määrässä 
on sekä asiakkaat että verkostoon kuuluvat henkilöt ja nämä pitää erotella manuaalisesti. 

Tässä hankkeessa asiakastyö oli hyvin moninaista. Paremman kuvan asiakastyön määrästä ja 
sisällöllisten tavoitteiden toteutumisesta olisi tuonut esimerkiksi asiakkaiden kohtaamisten 
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määrä ja asiakkuuksien kestot. Hankkeessa tuloksia mitataan työllisyystilanteella asiakkuuden 
päättyessä. Asiakkaiden tuloksia on paljon muitakin kuin työllistyminen tai työvoiman ulko-
puolelle siirtyminen. Esimerkiksi osa-aikaisen työn mittaamiseen olisi hyvä olla mittari osatyö-
kykyisillä asiakkailla. 

Asiakastyön toimenpiteiden määrää ja sisältöä seurattiin omassa seurannassa kuukauden 
ajan. Asiakastyöhön käytettiin tarkastelujaksolla 26,5h työtuntia, joiden aikana palveltiin 15 
asiakasta. Työhön sisältyi 84 puhelua, 34 kirjausta, 25 eri palvelun hyödyntämistä, 10 kertaa ta-
loudellisissa asioissa neuvomista, useaan eri palveluun ohjautumista sekä työnantajien neu-
vontaa.  

Hankkeessa seurattiin osallistujien määrää eri toiminnoissa kuten ryhmätoiminnoissa, info-
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Hankkeen yksilöllisessä asiakastyössä käytettiin työkyvyn ar-
vioinnissa KykyViisari -itsearviointikyselyä. 

Mittarit palautekyselyissä 

Palautekyselyiden sisällöt rakennettiin hyödyntäen THL:n ehdotuksia asiakaspalautteen kan-
sallisen keruun yhtenäistämisen toimintamalliin. Tavoitteena oli tuottaa palautetta, joka on ver-
tailukelpoista muiden kuntien ja toimijoiden välillä. Kyselyissä käytetiin tarkoituksen mukaisia 
väittämiä sekä THL:n suosittelemia arviointiasteikkoja. Väittäminä kyselyissä käytettiin: palve-
lun saatavuus, asiakkaan kohtaaminen, osallistuminen omaan päätöksen tekoon, turvallisuu-
den tunne, palvelun hyödyllisyys, tiedon saanti ja sen ymmärrettävyys, tarpeita vastaavan tuen 
saanti, eri tahojen välisen yhteistyön sujuvuus (arviointiasteikko 1-3 tai 1-5) sekä suosittelu-
väittämä (1-10). 

Työterveyslaitoksen Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn itsearviointikyselyn Mieli -osiota käytet-
tiin mittarina vertaistukiryhmissä ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä. Hyvinvointiryhmässä 
käytettiin UKK-terveystestauksia soveltuvin osin asiakkaan tilanteen kartoituksessa ja tavoit-
teen asettelussa. 

6 HAKIJAN OSAAMINEN, HANKKEEN RISKIARVIOINTI JA OHJAUSRYHMÄ 

6.1 MITEN HANKE KARTUTTI TUENSAAJAN HANKETYÖOSAAMISTA JA HANKKEEN SISÄLLÖN MUKAISTA OSAA-
MISTA? 

Hanketyön osaamisen kartuttaminen 

– Vahvaksi hankkeen toiminnan aikana Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden 
osaaminen hankehallinnoinnista ja hanketyöstä on laajentunut ja vahvistunut.  

– Hankehenkilöstö on opastanut uusien hankkeiden hakemiseen ja läpiviemiseen.  
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– Hanketoimijat ovat olleet mukana kehittämässä kaupungin hankeohjeistusta hanketoi-
mijoiden tiimin kanssa.  

– Hankkeessa on kokeiltu uusia tapoja tuoda organisaation hanketyön tuloksia esille esi-
merkiksi loppuseminaarin toteutuksessa. 

Hankkeen sisällön mukaisen osaamisen kartoittaminen 

– Hankkeen sisällön mukaista osaamista Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluille on 
juurrutettu koko hankkeen toiminnan ajan. Hanketyöntekijät ovat tehneet jatkuvaa yh-
teistyötä pysyvien työntekijöiden kanssa.  

– Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan ja yksilövalmentajan työnkuvaa on avattu ja muo-
kattu uudelleen. Molempiin on kirjattu sisälle asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvit-
tämisen prosessit. 

– Opinnollistamista on kehitetty yhteistyössä työllisyyspalveluiden toimijoiden kanssa. 
Koko toiminta on heidän prosessinsa tulevaisuudessa. Toimintaan on kirjattu käytänteet 
sekä esittelymateriaalit. 

– Toiminnallisen työkyvyn arviointimenetelmää on muokattu sopivaksi työllisyyspalvelui-
den omaan käyttöön. Arviointi jää yksilövalmentajan ja kuntouttavan työtoiminnan oh-
jaajan käyttöön.   

– Hankinnoilla työllistämisen toimintamallista on tarjottu koulutusta ja toiminnan käyt-
töönottoa on rakennettu yhdessä työllisyyspalveluiden ja teknisen toimen kanssa. Toi-
minta jää pysyväksi Pudasjärven kaupungilla niihin soveltuviin hankintoihin. Työllisyys-
palvelut vastaavat jatkossa omalta osaltaan toiminnan onnistumisesta.  

– Täsmätyötä yrityksiin -toimintamallia on alusta alkaen rakennettu työllisyyspalveluiden 
pysyvien toimijoiden kanssa. Yksilövalmentaja on vastuuroolissa viemässä palvelua yri-
tyksiin. Hän on aloittanut työtä pilottiyrityksissä TE-palveluiden työkykykoordinaattorei-
den kanssa.   

– Uusista toimintamalleista on tehty selkeät infograafit, joita työllisyyspalveluiden työnte-
kijät voivat jatkossa hyödyntää asiakastyössä.  

– Työllisyyspalveluiden asiakastyön kirjaamisen käytänteitä Walmu-asiakastitojärjestel-
mään on kehitetty hankkeen tuella. Hankkeessa on tuotettu ohjeistus, johon on eritelty 
mm. eri työntekijöiden roolit kirjaamisessa ja huomioitu tietosuoja.  

– Hankkeessa on kehitetty työkyvyn tuki -välilehti Pirtin Kohtaamon verkkosivuille ja osal-
listututtu monipalvelupisteen verkostotyön kehittämiseen. 

6.2 TOTEUTUIKO HANKKEEN AIKANA ENNAKOITUJA TAI MUITA RISKEJÄ JA KUINKA NIIHIN REAGOITIIN? 

Riskinä on ennakoitu, että asiakkaita ei ohjaudu riittävästi hankkeeseen ja verkostotoimijat ei-
vät osaa ohjata omia asiakkaitaan hankkeeseen.  Hankkeen aikana asiakkaita on ohjautunut 
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hankkeeseen riittävästi poikkeusajoista huolimatta. Verkostoyhteistyö ja ohjaaminen ovat toi-
minet moitteettomasti.  

Asiakkaiden tyytymättömyys/pettyminen hankkeen/toiminnan tuloksiin on myös nähty riskinä.  
Toiminnan aikana asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä hankkeen toimintaan. Asi-
akkaita on kuultu, asiakaspolkuja on arvioitu hankkeen aikana ja toimintaa on mokattu sen 
mukaan.  

Riskinä on nähty myös, että yhteistyötahot/toimijat eivät sitoudu hankkeeseen ja sen toimin-
taan, eivät koe sitä tarpeelliseksi tai aikapulan takia on vaikea osallistua toimintaan. Yhteistyö-
tahot ovat sitoutuneet ja ovat nähneet kehittämistyön tarpeelliseksi, mutta aikapula on ollut 
tosiasia. Yhteistyölle on saatu tukea esimiestasoltakin, mutta resurssipula on ollut suuri on-
gelma. MAYR-toiminnan kehittämiseen suunnitellun KunnonSyyni-järjestelmän käyttöön si-
toutuminen on ollut heikkoa. Yhdistysten kanssa kehitettävä toiminnallisen työkyvyn arvioin-
nin malliin ja Walmu-asiakastietojärjestelmän käyttö osana sitä, toimijat eivät ole sitoutuneet 
toivomallamme tavalla. Työllisyyspalveluiden sisällä työskentely on tuonut hankkeen toimin-
nalle hyvän pohjan. Sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan hankkimana ostopalvelu Oulunkaaren 
kuntayhtymältä on tuonut hallinnollisen haasteen. Tahto- ja tavoitetila on saatu luotua, mutta 
aikapula on ollut haasteena loppuun asti. Hanke olisi pitänyt jo suunnitteluvaiheessa tehdä 
yhteistyönä ja kirjoittaa siihen työntekijäosuus myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Tietosuojan aiheuttamat haasteet tiedonsaannissa eri toimijoiden välillä on ollut selkeä enna-
koitu riski. Tietosuoja onkin tuonut sekä toiminnallisia että hallinnollisia haasteita toiminnalle. 
Hankkeen alussa on selvitetty tiedonsiirtoon liittyvät haasteet ja etsitty niihin mahdolliset rat-
kaisut. Toimintaa on jatkettu lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.  KunnonSyyni-asiakas-
tieto-järjestelmää on kokeiltu vaihtoehtona, mutta siitä ei voinut tulla pysyvää järjestelmää. 
TYP-järjestelmän laajempi käyttö on nähty yhtenä hyvän ratkaisuna tiedonvaihtoon ja tätä toi-
mintaa on kehitetty yhteistyöllä verkoston kanssa. Walmu-asiakastietojärjestelmän käyttöön-
otto on tuonut työllisyyspalvelluille ja yhdistystoimijoille yhtenäisen kirjaus- ja arviointijärjes-
telmän.   

Riskiksi on etukäteen arvioitu myös, että osatyökykyinen asiakas ei hyödy taloudellisesti työn 
ottamisesta vastaan. Tämä on edelleen sisällöllinen haaste. Osatyökykyisten työkyky ja talou-
delliset tilanteet ovat hyvin moninaisia. Työnteko voi vähentää taloudellisten tukien tarvetta ja 
lisätä itsenäisyyttä. Toisaalta määräaikaiset työsuhteet, tulorajat ym. voivat vaikeuttaa asiak-
kaan toimeentuloa useiden kuukausien ajan. Hankkeen aikana laskelmia on tehty ja tulos on 
joillekin työllistymistä kannustava joillekin vähemmän kannustava. Arviot ovat vaikuttaneet 
asiakkaiden valintoihin. Asiakkaille on tuotu työn tuoma fyysinen ja psyykkinen etu esille. Ta-
loudellisille kannustinloukuille emme ole löytäneet ratkaisua. Pudasjärvellä haasteita aiheut-
taa myös työmatkojen pituus ja kustannukset, joihin haettiin ratkaisuita koulukyytien hyödyn-
tämisestä. 
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Hankkeen aikana riskinä on noussut kehittämistyölle tärkeiden avaintyöntekijöiden puuttumi-
nen. Useita työntekijöitä on vaihtunut ja työvoimapulan vuoksi rekrytointi on ollut hidasta. Si-
jaiskäytänteiden tarve on tuotu esille, mutta näihin haasteisiin ei ole löytynyt ratkaisua. 

Korona-pandemia on tuonut ennakoimattomana riskinä laajan terveysriskin ja riskin yhteisen 
kehittämistoiminnan hidastumiselle. Pandemian vuoksi toimintatapoja on muutettu etätyöksi 
ja etäpalveluiksi. Toimintaa on tehty lähes koko hankkeen ajan koronarajoitusten mukaisesti. 

6.3 MITEN OHJAUSRYHMÄ TUKI HANKKEEN TOTEUTUSTA? MITEN OHJAUSRYHMÄ LUONNEHTI HANKKEEN ONNIS-
TUMISTA? 

Ohjausryhmä on koottu hankkeen toimintaa ja verkostotyötä tukevaksi. Oulunkaaren terveys-
palveluiden, TE-palveluiden ja Kelan edustajat ovat olleet hyvä reitti saada yhteyttä näihin or-
ganisaatioihin. Ohjausryhmän kautta on saatu viestiä hankkeen toiminnasta eteenpäin. Pudas-
järven kaupunginvaltuuston edustaja on kertonut hankkeen toiminnasta kuntapäättäjille. Pu-
dasjärven yrittäjien edustajan rooli on jäänyt toivottua vähemmäksi, eikä viesti hankkeen toi-
minnasta yrittäjille ole kulkenut hänen kauttaan toivotulla tavalla.  

Ohjausryhmä on ollut sitoutunut koko hankkeen toiminnan ajan ohjausryhmänkokouksissa ar-
vioimaan toimintaa ja suunnittelemaan toiminnan painopisteitä. Hankkeen toiminta on saanut 
kiitosta ohjausryhmältä läpi koko toiminnan. Keskusteluissa osallistujat ovat kommentoineet 
aktiivisesti hankkeen etenemistä ja toiminnan sisältöä.  Ohjausryhmän jäsenet toivat esille asi-
akkaiden, verkoston ja yritysten tarpeita työkyvyn ja työllistymisen tueksi sekä jakoivat vinkkejä 
hankkeen kehittämistyöhön. Asiakasjäsen on tuonut esille asiakkaan näkökulmaa ja kokemuk-
sia hankkeen toiminnasta. Kokouksissa on vaihdettu ajankohtaista tietoa toimijoiden välillä.  

Hankkeen toiminta on ollut ohjausryhmän palautteen mukaan vaikuttavaa, konkreettista ja 
hankesuunnitelman mukaista. Hankkeessa on saavutettu tuloksia, jotka jäävät elämään. To-
teuttamisen järjestelmällisyys, asiakaspolkujen luominen, oppilaitosyhteistyö, asiakkaiden 
työllistymiseen auttaminen ovat olleet hyvin toteutettuja. Hankkeen toiminnassa on painottu-
nut vahvasti useiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä työ.  Työelämä on muuttunut 
vuosien myötä ja työllistämiseen tarvitaan uusia keinoja. Ohjausryhmän mielestä hankkeen 
kehittämät toimintamallit on kuvattu hyvin, infograafit ovat selkeitä ja toimivia. Toimintamallien 
jatkuvuutta on suunniteltu ja heidän mielestään vaikuttaa siltä, että mallien käyttö jatkuu. Oh-
jausryhmä piti tärkeänä, että hankkeen konkreettisia tuloksia esitellään Pudasjärven kaupun-
ginhallitukselle.  
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6.4 MITEN KOHDERYHMÄ KOKI HANKKEEN? MILLAISTA PALAUTETTA KOHDERYHMÄLTÄ ON SAATU?  

Hankkeen toiminnasta on tullut pääsääntöisesti positiivista palautetta. Keskusteluissa toimi-
joiden ja verkoston kanssa hankkeen kehittämistyö on nähty tarpeelliseksi ja hakkeessa raken-
netut toimintamallit, on otettu innolla vastaan. Hankkeen toimintaa on arvioitu jatkuvasti koh-
deryhmän kanssa keskustellen. Palautetta osallistujilta on kerätty jokaisen työpajan ja ryhmä-
toiminnan yhteydessä. Webropol-kyselyitä on järjestetty sekä verkostolle että asiakkaille hank-
keen alussa ja lopussa. Palautteita on hyödynnetty aktiivisesti toiminnan suunnittelussa. Vah-
vaksi-hankkeen kyselyiden palautteiden yhteenveto on raportin liitteenä (liite 7).  

Asiakkaille suunnatussa kyselyssä toiminnan lopussa, asiakkaat suosittelivat Vahvaksi-hank-
keeseen osallistumista keskiarvolla 8,7 asteikolla 1-10. Asiakkaat arvioivat kokemuksiaan hank-
keen ajalta seuraavasti asteikolla 1-3:  

– Sain sellaista tukea, jota tarvitsin 2,5  
– Minulle jäi sellainen tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti 2,7 
– Koin saamani palvelun hyödylliseksi 2,5  
– Yhteistyö asiaani hoitavien tahojen välillä on sujunut hyvin 2,6  
– Olen saanut tietoa oman työ- ja toimintakyvyn tunnistamisen palveluista 2,5  
– Tietoisuuteni omasta työkyvystäni on lisääntynyt 2,5  
– Työ- ja toimintakykyni on vahvistunut hankkeen aikana 2 
– Olen oppinut taitoja, joista on hyötyä työnhaussa/työssäjaksamisessa ja toimeentuloni 

on parantunut 1,8  

Verkoston antamassa palautteessa monialaisesta työkyvyn tuen kehittämisestä, he arvioivat 
omia kokemuksiaan hankkeen toiminnasta asteikolla 1-3: 

– Olen saanut lisää tietoa monialaisesta työkyvyn arvioinnista 2,6 
– Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessit ovat tullee näkyvämmäksi omassa työssäni 

2,3  
– Työkyvyn arvioinnin uusia toimintamalleja on otettu käyttöön verkostossa, jossa toimin 

3 
– KunnonSyyni -kokeilu oli mielestäni tarpeellinen 2,6  
– KunnonSyyni - kokeilun prosessi oli toimiva 2,3 
– Työttömien terveystarkastusten kehittäminen (hoitaja-lääkäri -työpari, PopUp-tapah-

tuma, lomakkeet ja kirjaamiskäytänteet) olivat onnistuneet 3  
– TYP-lääkäripilotti oli mielestäni tarpeellinen 3  
– Kevään työpajojen toteutus oli toimiva 2,8  
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7 HORISONTAALISET TAVOITTEET 

7.1 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 

Hankkeen päätavoite on 
sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen 

 

ei Hankkeen päätavoite oli ennen kaikkea osatyökykyisten 
tasa-arvon edistäminen suhteessa muihin väestöryh-
miin. Sukupuolten tasa-arvo toteutui Vahvaksi -hank-
keessa niin, että henkilökohtaista asiakaspolkua ja sen 
mukaisia toimenpiteitä suunniteltaessa tarjottiin sekä 
miehille että naisille oikea-aikaisia ja heidän itsensä 
kanssa suunniteltuja, räätälöityjä ja tarkoituksenmukai-
sia vaihtoehtoja toimenpiteiksi.  

Hankkeessa on tehty toi-
mintaympäristön ana-
lyysi sukupuolinäkökul-
masta 

ei Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysi su-
kupuolinäkökulmasta.  

Sukupuolinäkökulma on 
huomioitu hankkeen toi-
minnassa (valtavirtaista-
minen)  

kyllä Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite 
sisällytettiin kaikkeen Vahvaksi-hankkeen toimintaan. Se, 
miten hankkeen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet 
koskevat naisia ja miehiä otettiin huomioon kaikessa toi-
minnassa. Toimintamallien kuvauksissa kiinnitettiin 
huomioita nais- ja mies- sukupuolisien hahmojen suun-
nittelussa. 

7.2 KESTÄVÄ KEHITYS 

 välitön 
vaiku-
tus 

välilli-
nen vai-
kutus 

 

Luonnonvarojen käytön 
kestävyys luonnon mo-
nimuotoisuus 

 

2 3 Hankkeen toimesta kehitettiin yhteistyöver-
koston tehokkaampaa toimintaa. Hankkeessa 
ei ollut luonnon monimuotoisuuden säilyttä-
miseen tai parantamiseen kohdistuvia välit-
tömiä toimia. 
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Ilmastonmuutoksen ai-
heuttamien riskien vä-
hentäminen. 

 

1 3 Hankkeessa käytettiin ryhmätoiminnoissa 
luontopainotteisia menetelmiä kuten voi-
mauttavaa valokuvausta ja Green Care toi-
mintaa. Ryhmätoimintoja on järjestetty myös 
sivukylillä ja etänä.  

 

Kasvillisuus, eliöt ja 
luonnon monimuotoi-
suus 

1 2 Hankkeessa käytettiin ryhmätoiminnoissa 
luontopainotteisia menetelmiä kuten voi-
mauttavaa valokuvausta ja Green Care mene-
telmiä. 

Pinta- ja pohjavedet, 
maaperä sekä ilma (ja 
kasvihuonekaasujen vä-
heneminen) 

2 3 Hankkeessa vähennettiin lähitapaamisia ja 
autolla kulkemista. Hankkeen toimintaa, kou-
lutuksia ja työpajoja pidettiin pääsääntöisesti 
etäyhteydellä. 

Natura 2000 -ohjelman 
kohteet.  

1 1 Hankkeessa ei ollut Natura 2000-ohjelmaan 
kohdistuvia välittömiä toimia. Pudasjärvellä 
luonto on lähellä, myös suuri osa hankkeen 
asiakkaista virkistäytyy luonnossa.  

Taloudellinen kestävyys 

Materiaalit ja jätteet 

 

2 2 Hankkeen toimenpiteissä suosittiin paikallisia 
hankintoja ja ne tehtiin tarpeen mukaisesti ja 
niin, että hankitut materiaalit jäävät käyttöön 
myös hankkeen jälkeen. Näin jätteisiin kul-
keutui mahdollisimman vähän hankituista 
materiaaleista. 

Uusiutuvien energialäh-
teiden käyttö 

 

1 

 

1 

 

Luonnonmateriaaleja ja puuta käytettiin 
hankkeen tilaisuuksissa ja toimenpiteissä 
mieluummin kuin muovia tms. 

Paikallisen elinkeinora-
kenteen kestävä kehittä-
minen 

 

4 6 Osatyökykyisten olemassa olevan työkyvyn 
tukeminen ja sen näkyväksi tekeminen tuo 
esille uusien työmahdollisuuksien tarjoami-
sen. Hankinnoilla työllistäminen ja täsmä-
työlle tekijöitä Pudasjärvellä -toimintamallit li-
säävät paikallisen elinkeinorakenteen kykyä 
työllistää myös osatyökykyisiä. Lisäksi kehi-
tettiin palveluita, jotka tukevat kohderyhmän 
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kuntoutumista ja kouluttautumista kohti työ-
elämää. 

Aineettomien tuotteiden 
ja palvelujen kehittämi-
nen 

 

5 9 Hankkeessa kehitettiin osatyökykyisten mo-
nialaisia palveluita lähellä tuotettuna. Toi-
minta ja kehittäminen jatkuvat hankkeen jäl-
keenkin hankkeessa luodun verkoston toi-
minnan avulla.  

Hankkeessa muotoiltiin ja kuvattiin kaupun-
gin työllisyyspalveluiden omia prosesseja, 
kaupungin hanketyöverkoston sekä kohde-
ryhmän palveluverkoston yhdessä tuottamia 
palveluita. Palveluita ja palveluketjuja tehos-
tettiin, laatua vahvistettiin ja lisättiin näky-
vyyttä. Palveluita kehitettiin paikallisesti ja 
alueellisesti. Kehittämistyö huomioitiin myös 
kansallisesti. 

 

Liikkuminen ja logistiikka 

 

3 6 Vahvaksi -hankkeessa hyödynnettiin laajasti 
digitaalisia palveluja ja opastettiin myös koh-
deryhmää ja toimijoita käyttämään niitä. Fyy-
sistä liikkumista vähennettiin hankkeen ai-
kana minimiin, myös koronarajoitusten 
vuoksi. Toiminta jäi osittain myös rajoitusten 
poistuttua. Hankkeessa haettiin ratkaisuita 
pitkiin välimatkoihin Pudasjärvellä mm. jär-
jestämällä ryhmätoimintaa työkyvyn tueksi 
sivukylällä sekä kartoittamalla kohderyhmän 
keinoja tehdä työmatkoja muuten kuin omilla 
henkilöautoilla.  

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus 

Hyvinvoinnin edistämi-
nen 

 

9 

 

9 Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäsivät osa-
työkykyisten hyvinvoinnin, terveyden, osalli-
suuden, osallistumisen ja tiedon saatavuuden 
edistymiseen. Työllisyyspalveluiden palvelu-
prosessien kehittäminen, työttömien terveys-
tapaamisen kehittäminen, ryhmätoiminnot, 
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monialainen yhteistyö, ohjaaminen ja neu-
vonta ovat tukeneet näitä tavoitteita. Suurin 
osa toimintamalleista jää toimintaan hank-
keen jälkeenkin. 

Tasa-arvon edistäminen 

 

3 4 

 

Osatyökykyisyys oli hankkeessa määrittävä 
tekijä. Tämä on tärkeä myös tasa-arvon kan-
nalta, sillä ryhmän sisällä oli nuoria, pitkäai-
kaistyöttömiä, maahanmuuttajia ym. Jokainen 
heistä tarvitsi omalaisensa polun kohti työtä, 
ja se heille pyrittiin järjestämään. Sukupuol-
ten välisen tasa-arvon edistäminen huomioi-
tiin hankkeen aikaisessa asiakastyössä sekä 
toimintamallien kuvaamisessa.  

Yhteiskunnallinen ja 
kulttuurinen yhdenver-
taisuus 

 

5 5 

 

Hanke vaikutti erilaisuuden hyväksymiseen, 
eriarvoisuuden vähentämiseen ja yhteiskun-
taryhmien välisiin suhteisiin asiakastyössä 
sekä lisäämällä tietoa osatyökykyisyyden mo-
nimuotoisuudesta ja palveluista Pudasjär-
vellä. Onnistumisten kokemukset yritysten 
kanssa yhteistyössä ja niistä paikallisesti tie-
dottaminen, vertaisuus asiakkaiden ryhmätoi-
minnoissa ja kulttuurilliset kokemukset toi-
minnassa tukivat vaikutusta. Monikulttuurista 
verkostoyhteistyötä edistettiin. 

Kulttuuriympäristö 

 

2 2 

 

Kulttuuriympäristö ei ollut hankkeen tee-
mana. Hankkeen ryhmätoiminoissa tutustut-
tiin pakallisiin taidenäyttelyihin ja käytettiin 
luontopainotteisia menetelmiä kuten, voi-
mauttavaa valokuvausta, jossa ympäristö ja 
maisema olivat suuressa roolissa.  

Ympäristöosaaminen 2 2 

 

Green Care ajattelua ja mukaan ottaminen 
suunnitelluissa toimenpiteissä paransi hake-
henkilöstön kouluttautuminen aiheeseen.  
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8 JULKISUUS, TIEDOTTAMINEN JA YHTEYDET MUIHIN HANKKEISIIN 

8.1 MITEN HANKE NÄKYI JULKISUUDESSA? MITEN HANKKEESTA TIEDOTETTIIN? 

Vahvaksi-hankkeen tiedottamisessa on noudatettu hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Hank-
keelle on perustettu omat nettisivut ja painatettu jaettavia esitteitä.  Toiminnasta on tiedotettu 
nettisivuilla, Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden Facebook-sivuilla, paikallislehdissä 
ja ilmoitustauluilla. Hankkeessa on julkaistu 22 tiedotetta, paikallisissa lehdissä 53 lehtijuttua 
ja 27 mainosta. Facebookissa on olut julkaisuja viikoittain yhteensä 167 julkaisua ja niiden ja-
kamista alueen facebook-ryhmiin sekä 2 maksettua mainosta. Hankkeessa kehitetyistä toimin-
tamalleista on tehty 6 infograafia ja vertaistukiryhmän toiminnasta 2 videota. Asiakkaiden ryh-
mätoiminnoista ja tapahtumista sekä työttömien terveystarkastuksesta on tehty esite.  

Hankkeen loppuseminaari on haluttu järjestää uudella tavalla ja saada näin näkyvyyttä. Vah-
vasti työhön Pudasjärvellä! -talkshow saikin hyvin näkyvyyttä mediassa. Osallistujia tapahtu-
massa oli paikan päällä ja etäyhteydellä yhteensä noin 160. Osallistujat kokivat tilaisuuden ol-
leen erittäin mielenkiintoinen ja onnistunut. He kertoivat, että oli hyvä nähdä ja ymmärtää mi-
ten monenlaista toimijaa ja toimintoa oli hankkeessa ollut. Oli myös hienoa kuultavaa asiak-
kaana olleiden kokemuksia, tuntoja ja mitä apua he olivat hankkeessa mukana olleena saaneet.  

Tapahtumista on tiedotettu asiakkaille ja verkostolle puhelimitse sekä sähköpostilla. Yhteyden-
pitoa asiakkaiden kanssa on toteutettu pääsääntöisesti puhelimitse. Lisäksi on käytetty tarvit-
taessa sähkö- ja turvasähköpostia. Henkilökohtaisia tapaamisia on tehty koronarajoitusten sal-
liessa. Myös TE-palveluiden jakelun kautta on tiedotettu tapahtumista. Asiakaspalautteessa 
asiakkaat arvioivat hankkeen tiedotuksen 8,3 arvoiseksi asteikolla 0 – 10.  

Hanke näkyi julkisuudessa alkuun paikallisesti, mutta kun toiminta eteni myös Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueen laajuisesti ja osittain (TYP) myös valtakunnallisesti.  Hankkeen tu-
loksista on tiedotettu hyvinvointialueen toimintaryhmissä ja ELY:n verkostossa.  

8.2 MIHIN HANKKEISIIN TAI HANKEKOKONAISUUKSIIN HANKE TOIMINNALLISESTI TAI MUUTEN LIITTYI JA MITEN?  

Paikallisesti vahvaa hankeyhteistyötä on tehty Livokas ry:n Osallisuudella työkykyä -hankkeen 
(S22162) kanssa. Kehittämistyötä on tehty laajasti toiminnallisen työkyvyn arvioinnin kehittä-
misessä, yhteisissä koulutuksissa ja työpajoissa. Hankeyhteistyölle on ollut erityisen hyvä, kun 
hankkeet ovat olleet yhtä aikaa toiminnassa. Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy hal-
linnoiman ja Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden osatoteuttaman Mahdollisuuksien 
Pohjoinen – JobBoost Koillis-Suomi-hankkeen (S22183) kanssa on kehitetty, tiedotusta, asiakas-
polkuja ja Kohtaamo-mallia Pudasjärvelle. Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden hallin-
noiman Kohota -hankkeen (S22506) kanssa on kehitetty asiakkaiden Atk-koulutuksia ja Likistä 
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Digiä-hankkeen kanssa on vahvistettu työllisyyspalveluiden osaamista etäpalveluiden käy-
tössä. Nämä hankeyhteistyöt ovat tukeneet Vahvaksi-hankkeen tiedotusta ja asiakastyötä. KSAK 
Oy:n hallinnoiman LUONNOLLISESTI-valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosi-
aalista kuntoutusta (S21591) yhteistyönä on lisätty luontolähtöisten menetelmien tietoisuuttaja 
ja arvoja on sisällytetty hankkeen, kuten vertaistukiryhmän toimintaan. 

Alueellisesti yhteistyötä on tehty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) Pohjois-Pohjan-
maan Tulevaisuuden sotekeskus -kehittämishankkeen kanssa. Hankkeen organisoiman Työ-
kyvyn tuki Pohjois-Pohjanmaalla verkoston kanssa on jaettu kokemuksia ja toimintamalleja 
työkyvyn tuesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Yhteistyötä on tehty myös Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialueen PoPSTer, Tiedolla johtamisen, Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytän-
töjen yhtenäistäminen kehittämishankkeiden kanssa. 

Työttömien terveystarkastusten työkykykysely-lomake on liitetty työttömien terveystarkastus-
ten kyselykaavakkeisiin Oulunkaaren kuntayhtymälle sekä toimitettu THL:lle ja useiden kuntien 
alueelle käytettäväksi. Yhteistyötä on tehty Pop-Sote mielenterveys- ja päihdepalveluiden ver-
koston, kuntoutuksen kehittämisohjelman henkilöstön kanssa. Näiden alueellisten hankkeiden 
yhteistyön myötä Vahvaksi-hankkeessa tehtyjen kehittämistöiden tuloksia on levitetty tulevalle 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. 

9 AINEISTON SÄILYTYS 

9.1 MISSÄ HANKKEEN AINEISTO SÄILYTETÄÄN JA ARKISTOIDAAN? YHTEYSHENKILÖN YHTEYSTIEDOT. 

Hankkeen aineisto arkistoidaan ja säilytetään Pudasjärven kaupungin keskusarkistossa kau-
pungintalolla. Yhteyshenkilönä toimii Arkisto- ja tiedonhallintasihteeri, tietosuojavastaava Pu-
dasjärven kaupunki, puh. 040 198 4604, juha.hagelberi@pudasjarvi.fi. 
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LIITE 1. Työkyvyn tuen reitit -toimintamalli 

PDF: Vahvaksi-toimintamallit - Pudasjärvi (pudasjarvi.fi) 

 

 
 

https://www.pudasjarvi.fi/wp-content/uploads/Vahvaksi-hanke_Tyokyvyn_tuen_reitit.pdf
https://www.pudasjarvi.fi/hankkeet/tyollisyyshankkeet/vahvaksi/vahvaksi-toimintamallit/
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LIITE 2. Terveystarkastus -toimintamalli 

PDF: Vahvaksi-toimintamallit - Pudasjärvi (pudasjarvi.fi) 

 

  

https://www.pudasjarvi.fi/wp-content/uploads/Terveystarkastus.pdf
https://www.pudasjarvi.fi/hankkeet/tyollisyyshankkeet/vahvaksi/vahvaksi-toimintamallit/
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LIITE 3. Osaamistodistus Pudasjärvellä toimintamalli 

PDF: Vahvaksi-toimintamallit - Pudasjärvi (pudasjarvi.fi) 

 

 

https://www.pudasjarvi.fi/hankkeet/tyollisyyshankkeet/vahvaksi/vahvaksi-toimintamallit/
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LIITE 4. Toiminnallinen työkyvyn arviointi Pudasjärvellä -toimintamalli  

PDF: Vahvaksi-toimintamallit - Pudasjärvi (pudasjarvi.fi) 

 

 
 

https://www.pudasjarvi.fi/hankkeet/tyollisyyshankkeet/vahvaksi/vahvaksi-toimintamallit/
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LIITE 5. Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä -toimintamalli 

PDF: Vahvaksi-toimintamallit - Pudasjärvi (pudasjarvi.fi) 

 

https://www.pudasjarvi.fi/wp-content/uploads/vahvaksi-Tasmatyolle-tekijoita-Pudasjarvella-toimintamali.pdf
https://www.pudasjarvi.fi/hankkeet/tyollisyyshankkeet/vahvaksi/vahvaksi-toimintamallit/
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LIITE 6. Hankinnoilla työllistäminen Pudasjärvellä -toimintamalli 

PDF: Vahvaksi-toimintamallit - Pudasjärvi (pudasjarvi.fi) 

 

 
  

https://www.pudasjarvi.fi/wp-content/uploads/vahvaksi-Hankinnoilla-tyollistaminen-toimintamalli-Vahvaksi-hanke.pdf
https://www.pudasjarvi.fi/hankkeet/tyollisyyshankkeet/vahvaksi/vahvaksi-toimintamallit/
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LIITE 7. Innokylään kirjatut kokonaisuudet ja toimintamallit 

Vahvaksi-hankkeen kehittämät toimintamallit on kirjattu Innokylään www.innokyla.fi.  
 

• Linkki: Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke, Pudasjärvi 
• Linkki: Hyvinvointiryhmä osatyökykyisille 
• Linkki: Vertaistukiryhmä osatyökykyisille 
• Linkki: Täsmätyölle tekijöitä Pudasjärvellä 
• Linkki: Työkyvyn arviointi työttömien terveystarkastuksessa 

o Toimintamalli sisältää: 
o Työttömien terveydenhoitajien työ- ja kirjausohje Oulunkaaren kuntayhtymä 

2022 
o Terveys- ja työkykykysely työttömien terveystarkastusten esitietolomakkeeksi 

Oulunkaari 2022 
 

LIITE 9. Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten palkkatukityöhön -selvitysra-
portti 

Raportti toiminnallisen työkyvyn arvioinnin kehittämisen tueksi on julkaistu Innokylässä sekä 
Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla. 

Linkki kaupungin verkkosivuille: Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin menetelmä yhdistysten 
palkkatukityöhön -selvitysraportti 

Linkki Innokylään: Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke, Pudasjärvi | Innokylä 
(innokyla.fi) 

 

 

 

  

http://www.innokyla.fi/
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/vahvaksi-osatyokykyisten-tyollistaminen-hanke-pudasjarvi
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/hyvinvointiryhma-osatyokykyisille
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/vertaistukiryhma-osatyokykyisille
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tasmatyolle-tekijoita-pudasjarvella
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tyokyvyn-arviointi-tyottomien-terveystarkastuksessa
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-10/ty%C3%B6tt_th_ty%C3%B6-ja%20kirjausohje_oulunkaari_vahvaksihanke%209.2022.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-10/ty%C3%B6tt_th_ty%C3%B6-ja%20kirjausohje_oulunkaari_vahvaksihanke%209.2022.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-10/ty%C3%B6tt_esitietokysely_Oulunkaari_Vahvaksi-hanke%206.2022.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-10/ty%C3%B6tt_esitietokysely_Oulunkaari_Vahvaksi-hanke%206.2022.pdf
https://www.pudasjarvi.fi/toiminnallisen-tyokyvyn-arvioinnin-menetelma-yhdistysten-palkkatukityohon-selvitysraportti/
https://www.pudasjarvi.fi/toiminnallisen-tyokyvyn-arvioinnin-menetelma-yhdistysten-palkkatukityohon-selvitysraportti/
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/vahvaksi-osatyokykyisten-tyollistaminen-hanke-pudasjarvi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/vahvaksi-osatyokykyisten-tyollistaminen-hanke-pudasjarvi
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LIITE 10. Vahvaksi-hankkeen kyselyiden palautteiden yhteenveto 

Asiakaskyselyiden palautteet  
Vahvaksi-hankkeen asiakaspalaute 9/2022 

Vahvaksi hankkeen asiakaspalautteeseen vastasi 28 henkilöä. Vahvaksi-hankkeeseen osallis-
tumista samassa tilanteessa oleville suositteli asteikolla 1-10, keskiarvo 8,7.  

Kokemuksia hankkeen ajalta, asteikko 1-3, tuloksena keskiarvo:  

– Sain sellaista tukea, jota tarvitsin 2,5  
– Jäi sellainen tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti 2,7 
– Koin saamani palvelun hyödylliseksi 2,5 
– Yhteistyö asiaani hoitavien tahojen välillä on sujunut hyvin 2,6 
– Olen saanut tietoa oman työ- ja toimintakyvyn tunnistamisen palveluista 2,5  
– Tietoisuuteni omasta työkyvystäni on lisääntynyt 2,5  
– Työ- ja toimintakykyni on vahvistunut hankkeen aikana 2 
– Olen oppinut taitoja, joista on hyötyä työnhaussa/työssäjaksamisessa ja toimeentuloni 

on parantunut 1,8 
 
Polkuni eteenpäin hankkeen aikana: 

– 10 oli päässyt terveystarkastukseen,  
– 11 oli saanut työkyvyn arvioinnin ammattilaiselta,  
– 6 oli sairaslomalla, 6 oli kuntoutuksessa,  
– 11 työkyky huomioitu työnhaun suunnitelmassa,  
– 9 oli osallistunut Vahvaksi-hankkeen tarjoamaan ryhmätoimintaan,  
– 6 oli päivittänyt osaamistaan esim. korttikoulutuksella,  
– 5 oli työllistynyt välityömarkkinoille (yhdistykseen tai kaupungille),  
– 1 oli työllistynyt avoimille työmarkkinoille (yritykseen),  
– 4 oli työllistynyt osatyökykyisenä työntekijänä,  
– 3 oli saanut myönteisen eläkepäätöksen ja  
– 6 on tehnyt vakituista työtään osa-aikaisesti sairausloman jälkeen tai ollut sairaslo-

malla, määräaikainen työkyvyttömyyseläke, terveysselvittely/kuntoutussuunnitelma 
kesken, myönteinen päätös ammatillisesta kuntoutuksesta.  
 

Vastaajien mielestä hankkeeseen osallistumisesta oli parasta terveystarkastukset, helppo 
pääsy työkykyasioiden arviointiin, tutustuminen uusiin ihmisiin, pääsy lääkärintarkastukseen 
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ja hyvät kokemukset sieltä, ryhmätoiminta ja siitä saatu tuki, tieto muistakin vaihtoehdoista 
kuin kokoaikatyö, auttaminen ja positiivinen henki, Puikkaripassi, yksilöiden huomioiminen ja 
heistä välittäminen, hyviä neuvoja, aitoa ja hyvää asiakaspalvelua, asiantuntevat vinkit tule-
vaisuuteen, pääsy työkykykoordinaattorin palveluihin. Kun olin sairastuttuani heikko ja epä-
varma, hankkeen työntekijät tulivat auttamaan henkilökohtaisesti.  

Kysymykseen, mikä Vahvaksi-hankkeessa epäonnistui tuli seuraavanlaisia vastauksia: Usko 
työllistyä kunnollisella palkalla koki olevan epätodennäköistä ja osa koki, ettei mikään epäon-
nistunut, mutta henkilökohtaisia tapaamisia olisi toivottu lisää.  

Kysyttäessä, mitä toivot jatkossa matkalla kohti työtä tai muuta tavoitetta: Olen saanut hyvää 
tukea ja tiedän, mitä haluan tehdä jatkossa. Vaikka yhteistyömme on ollut antoisaa, toivon 
suoriutuvani työstäni puolikuntoisenakin (työnantaja tullut vastaan sallimalla kokoaikaisen 
etätyön). Toivon rinnalla kulkijaa, tukea liikuntaan, monipuolista ohjeistusta eri osa-aikaisista 
työllistymismahdollisuuksista ja tukea piilotyöpaikkojen löytämiseen.  

Kaupungin työllisyyspalveluiden toivottiin kehittävän seuraavaksi samanlaisen hankkeen ja 
kaupungin työllisyyspalvelut olisivat yhteydessä yksityisiin yrityksiin mahdollisuuksista työl-
listää määräajaksi työllistämistuella ja palkkatuella rekrytoivien mikro-yritysten kouluttami-
nen ajan tasalle. 

 

Asiakaspalaute hankkeen järjestämistä ryhmätoiminnoista 

Sosiaalinen kuntoutuksen pilotit 5/2022 ja 10/2022 

Sosiaalisen kuntoutuksen pilotin yhteenvedossa todetaan, että sosiaaliset kontaktit ja osalli-
suus lisääntyivät, ryhmätoiminta tuki päihteettömyyttä, arkirytmin ylläpitoa ja sosiaalisissa 
tilanteissa selviytymisen taitojen harjoittelua. Asiakaspalautteen mukaan 75% asiakkaista 
koki päässeensä toimintaan osallistumisen avulla lähemmäs tavoitteitaan ja jokainen asiakas 
suositteli palvelua myös muille samassa tilanteessa oleville.  
1. pilotti 

Asiakaspalaute sosiaalisen kuntoutuksen 1 pilotin toteutuksesta (1=täysin eri mieltä, 5=täysin 
samaa mieltä)  

- Toiminta on ollut selkeää. (esim. tapaamisajat, yhteydenpito, suunnitelmat) 4,75     
- Ryhmään tuleminen on ollut helppoa 4,75  
- Ryhmän vetäjä on osannut auttaa ja ohjata minua hyvin 4,75  
- Suosittelen muille samassa tilanteessa oleville 4,75  
- 3/4 arvioi päässeensä toimintaan osallistumisen avulla lähemmäs tavoitteitaan 
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1. ja 2. pilotin yhteenveto 

Asiakaspalaute sosiaalisen kuntoutuksen kahden pilotin tuloksista. Kykyviisari-työkyvyn it-
searviointikysely pilotin alkaessa ja päättyessä. Tulokset ilmoitettu keskiarvona alkuti-
lanne/lopputilanne: 

- Miten suoriudut päivittäisistä toimistasi ja tehtävistäsi? (0=suoriudun erittäin huonosti, 
10=suoriudun erittäin hyvin) 4,6/3,75  

- Minua arvostetaan (1 täysin eri mieltä, 5 täysin samaa mieltä) 2/3 
- Olen kokenut onnistumisia (1 täysin eri mieltä, 5 täysin samaa mieltä) 1,6/3 
- Minun on helppo tutustua ihmisiin (1 täysin eri mieltä, 5 täysin samaa mieltä) 1,6/3,25 
- Minun on helppo olla tekemisissä vieraiden ihmisten kanssa (1 täysin eri mieltä, 5 täy-

sin samaa mieltä) 1,6/3,2 
- Minulla on haaveita ja toiveita tulevaisuudelleni (esim. arkirytmin löytyminen, päih-

teettömyys, koulutuksen aloittaminen, työelämään siirtyminen), (1 täysin eri mieltä, 5 
täysin samaa mieltä) 2/3,25 

 
Vertaistukiryhmä 12/2020 ja 1/2022 

Vertaistukiryhmistä asiakaspalautekyselyssä asteikolla 1-5 ryhmätoiminnan onnistumisesta 
ryhmätoiminnan hyödyt itselle keskiarvo oli 4,08 ja ryhmätoiminnan toteutuksesta 4,94.  

Vertaistuen vaikutusta mitattiin Työterveyslaitoksen Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn itsearvi-
ointikyselyn Mieli osiolla. Ryhmäläisten arvion kokonaistulos ensimmäisen ryhmän tulos pa-
rani 20% toiminnan aikana. Toisen ryhmän tulos parani 8%. Suurin muutos oli kohdissa, olen 
tuntenut itseni rentoutuneeksi, olen ajatellut selkeästi ja olen kyennyt tekemään omia päätök-
siä asioissa. Vertaistukiryhmän yhtenä toimintamenetelmänä käytettiin voimauttavaa valoku-
vausta.  

Kerro omin sanoin, mitä vertaistukiryhmä / voimauttava valokuvaus on antanut sinulle?  

– Ryhmä on antanut voimia ryhmäläisten kokemuksista  
– Toisilla voi olla vielä vaikeampaa ja silti he selviytyvät  
– Sain jakaa kokemuksia ja tutustua uusiin ihmisiin 
– Voimauttava valokuvaus oli uusi kokemus ja haasteellinen 
– Pääsin valokuvauksen avulla syvälle sisimpääni / itseeni  
– Käsittelen valokuvauksen kautta asioita eri tavalla, ne ovat näkyviä ja tunteellisia  
– Olen saanut uusia ystäviä  
– Sai jutella vaikeista asioista toisten kanssa ja jakaa niitä  
– Katson kuvista itseäni ihan uusin silmin  
– Näkee voimaannuttavia asioita ympärillä 
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– Saa voimia elämässä eteenpäin  
– Menetelmän kautta katsoo itseä lempeämmin, kertoen itsestään omalla tavalla  
– Tämä oli kuin huume, oli pakko päästä tapaamisiin  
– Luo ja tuo avoimuutta, uskallan olla minä itse  
– Huomaan, että en ole yksin tai ainoa ongelmineni  
– Omien henkisten lukkojen avaaminen 

 

Hyvinvointiryhmät 2021-2022 

Hyvinvointiryhmien asiakkaat ovat kokeneet erityisesti saaneensa lisää tietoa osatyökykyisyy-
destä sekä saaneensa vertaistukea sekä oppineensa uusia taitoja, joista on hyötyä arjessa ja 
työkyvyn ylläpitämisessä. Yksilötapaamisia fysioterapeutin kanssa on pidetty tärkeänä. Asiak-
kaat ovat olleet tyytyväisiä ryhmän toteutukseen sekä ohjaukseen ja kokeneet voimavarojensa 
vahvistuneen toiminnan aikana. Hyvänä on pidetty, että ryhmä on ollut pieni ja toiminnassa 
on yhdistelty keskustelua sekä yhdessä tekemistä liittyen liikuntaan ja ruokailuihin. Ryhmään 
osallistumisesta vastaajien mielestä parasta myös avartavat keskustelut ja ohjaajan kannus-
tus.  

Vastaajien mielestä toiminnassa kehitettävä: yksilöohjausta enemmän, aloitusajan myöhen-
täminen ja sukupuolijakauma pitäisi olla tasaisempi.  

Vastaajat toivoivat Vahvaksi-hankkeen järjestävän seuraavaksi yksilöllisiä fysioterapia-aikoja, 
selkäkuntoutusta, kevyitä liikuntamuotoja ja erilaisten liikuntamuotojen kokeilua. Toivottiin 
myös vastaavaa toimintaa jatkossakin. Toiveissa oli jatkossa lisää liikunnallista toimintaa 
sekä selkäkuntoutusta. 

Tämän palautteen koontiin sisältyy Hyvinvointiryhmät kevät 2021 ja Hyvinvointiryhmä Syöte. 
Kyselyitä tehtiin jokaisesta ryhmästä erikseen. Jatkossa olisi hyvä koota kaikki samalle poh-
jalle, samaan raporttiin. Vastaajien määrä 4. Asteikko 1-5, 1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri 
mieltä, 3=neutraali, 4=osittain samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. Tuloksena keskiarvo. 

Palaute ryhmätoiminnan hyödyistä:  

– Hyvinvointini on lisääntynyt ja voin paremmin kuin ennen ryhmää 4,7  
– Itsetuntemukseni on vahvistunut, tunnistan omat vahvuuteni paremmin kuin aikai-

semmin 4,3  
– Olen oppinut taitoja, joista on hyötyä arjessa 4,3 
– Olen oppinut taitoja, joista on hyötyä työnhaussa/työssä jaksamisessa 4,0  
– Elämäntilanteeni on selkiytynyt 3,7  
– Työmahdollisuuteni ovat selkeytyneet 4 
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– Oma suunnitelmani terveyden ja työhaun suhteen on selkeytynyt 3,7 
– Olen saanut tukea muilta samassa tilanteessa olevilta 4,0  
– Tietoni osatyökykyisyydestä on lisääntynyt 4,3  

Ryhmätoiminnan toteutuksen tulokset:  

– Ryhmän toiminta on selkeää esim. tapaamiset, yhteydenpito, suunnitelmat 5,0  
– Ryhmän vetäjä on osannut auttaa ja ohjata minua hyvin 5  
– Suosittelisin muille samassa tilanteessa oleville tähän ryhmään osallistumista 5   
– Olen kiinnostunut osallistumaan Vahvaksi-hankkeen ryhmätoimintoihin jatkossa 4,3 

 

Polkuja tulevaan – lyhyt voimavararyhmä 6/2022 ja 12/2022 

Ryhmän asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat ovat kokeneet oppineensa uusia taitoja ar-
keen, hyvinvointinsa lisääntyneen, itsetunnon vahvistuneen ja elämäntilanteen selkeytyneen. 
Hyvänä asiakkaat ovat kommentoineet muiden kanssa keskustelun ja erilaiset näkökulmat 
aiheisiin. 

Vastaajien määrä 4, asteikko 1-5, 1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=neutraali, 4=osit-
tain samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä, tuloksena keskiarvo.   

Tulokset asiakkaiden kokemista ryhmätoiminnan hyödyistä:  

– Hyvinvointini on lisääntynyt ja voin paremmin kuin ennen ryhmää 4 
– Itsetuntemukseni on vahvistunut ja tunnistan vahvuuteni paremmin kuin aikaisem-

min 4  
– Olen oppinut taitoja, joista on hyötyä arjessa 4,3 
– Olen oppinut taitoja, joista on hyötyä työnhaussa/työssä jaksamisessa 3,3  
– Elämäntilanteeni on selkiytynyt 4  
– Oma suunnitelmani terveyden ja työhaun suhteen on selkeytynyt 3,5  
– Olen saanut tukea muilta samassa tilanteessa olevilta 3,3   
– Tietoni osatyökykyisyydestä on lisääntynyt 3,5  

Ryhmätoiminnan toteutuksesta seuraavanlaiset tulokset:  

– Ryhmän toiminta on selkeää esim. tapaamiset, yhteydenpito, suunnitelmat 4,8  
– Ryhmän vetäjä on osannut auttaa ja ohjata minua hyvin 4,8  
– Suosittelisin muille samassa tilanteessa oleville tähän ryhmään osallistumista 4,8  
– Olen kiinnostunut osallistumaan Vahvaksi-hankkeen ryhmätoimintoihin jatkossa 5  
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ATK- ryhmä 5/2021 

Ryhmästä ei saatu palautetta. 

 

Asiakaspalautteet hankkeen kehittämistöiden pilotoinneista 

KunnonSyyni-kokeilu 11/2021 

Asiakkaille on lähetetty palautekysely, johon on vastannut 15 asiakasta. Asiakkaat ovat vas-
tanneet suosittelevansa palvelua muille samassa tilanteessa oleville keskimäärin 8,4 toden-
näköisyydellä arviointiasteikolla 1–10. Asiakkaat ovat kokeneet, että heistä on välitetty koko-
naisvaltaisesti ja he ovat saaneet tarpeitaan vastaavaa tukea. he ovat kokeneet saamansa pal-
velun hyödylliseksi ja yhteistyön asiaa hoitavien tahojen välillä sujuvaksi. ”Pitkästä aika tun-
tui siltä, kuin olisin saanut vastinetta maksamilleni sairausvakuutusmaksuille”. ”Todella asi-
allista ja mukavaa palvelua. Tietämystä löytyy sekä ohjataan mahdollisiin paikkoihin mistä tu-
kea saa lisää/jatkossa. ”Todella paljon olen apua saanut haasteellisissa tilanteissa Vahvaksi 
hankkeen ihmisiltä. KIITOS”. 
 

Työttömien terveystarkastuksen kehittäminen ja terveystapaamisten PopUp 3/2022 

Asiakaspalaute terveystarkastusten tapahtumasta, uusista lomakkeista ja esitteistä. Vastan-
neita 20. Arviointiasteikko 1-3. 1=täysin eri mieltä, 2=neutraali, 3=täysin samaa mieltä) 

Lomakkeiston ja materiaalien palautteet 

– Ajanvarauslomake on selkeä ja ymmärrettävä 2,5 
– Alkukartoituslomake ja liitteet olivat selkeitä ja informatiivisia 2,4 
– Työttömien terveystapaamisen esite on selkeä ja informatiivinen 2,5 
– Terveystarkastusten esittely nettisivuille on selkeä ja informatiivinen 2,4 

 
Terveystarkastuksen PopUp 15.3. Kohtaamolla tapahtuman kommentteja   

– Oli hyvä tavata terveyden ja työkyvyn ammattilaisia 3 
– Vapaa sana kokemuksestasi: ”Palvelu on tarpeellinen ja toimiva kokonaisuus” 
– Vapaa sana kokemuksestasi: ”On hyvä, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään” 

 
Tapahtumassa 17 henkilöä varasi ajan terveystarkastukseen. 
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TYP-lääkärimalli: palautetta työttömien terveystarkastuksesta 3/2022 

Kysely tehtiin asiakkaille terveystarkastuksenyhteydessä yhteydessä. Vastanneita 8. Vastaus 
kysymykseen kuinka todennäköisesti suosittelisit terveystarkastusta muille samassa tilan-
teessa oleville keskiarvo oli 9,6 (arviointiasteikko 1-10). Kysymykseen pyysitkö työkyvystä pa-
lautetta tai lausunnon esim. TE-toimistolle tai Kelalle. Vastaukset en 37%, kyllä 63%. 

Arvoasteikko 1-3. Tuloksena esitetty keskiarvo. 

– Koin saamani palvelun hyödylliseksi 2,8 
– Sain tietoa työkyvystäni 2,6 
– Sain ohjausta eteenpäin työkykyni tueksi 2,6 
– Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti 2,8 
– Yhteistyö minua /asiaani hoitavien tahojen välillä (TE-toimisto, terveydenhoitaja, lää-

käri) on sujunut hyvin 2,8 
 
TYP-lääkärimalli: monialaisen suunnitelman päivittäminen 4/2022 

Asiakaspalaute terveystarkastuksen jälkeen monialaisen suunnitelman päivittämisestä, jossa 
mukana myös yleislääkäri. Vastanneita 2. Arvoasteikko 1-3. 1=täysin eri mieltä, 2=neutraali, 
3=täysin samaa mieltä) 

– Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti 2,5 
– Sain tarpeitani vastaavaa tukea 2,5 
– Yhteistyö minua ja asiaani hoitavien tahojen välillä on sujunut hyvin 2,5 
– Koin hyväksi, että lääkäri oli mukana suunnitelman tekemisessä 3 
– Suunnitelmassa on huomioitu minun kokemukseni työkyvystäni 3 
– Terveystarkastuksen perusteella työkykyyni liittyvät asiat on huomioitu uudessa suun-

nitelmassani 2,5 
– Koen uuden monilaisen suunnitelman auttavan kohti työllistymistäni 2 
– Vapaa sana kokemuksestasi: ”Oli hyvä, että lääkäri antoi oman arvion tilanteeseeni” 

 

Verkoston kyselyiden palautteet 
Vahvaksi-hankkeen palautekysely verkostolle 2/2021  

Kysely tehtiin Nepsy-valmennuksen yhteydessä. Vastanneita 14. Arvoasteikko 1-5. Tuloksena 
esitetty keskiarvo. 

– Olen saanut lisää tietoa osatyökykyisyydestä 3,93 
– Olen saanut lisää tietoa työkyvyn haasteiden palvelutarpeen tunnistamiseen 3,57 
– Olen saanut lisää tietoa työkyvyn arvioinnista 2,79 
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– Olen saanut lisää tietoa työkyvyn tuen palveluista 2,79 
– Olen kokenut, että verkostotyö on kehittynyt vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 

asiakkaiden osalta 3,43  
– Suosittelisin muille kollegoille Vahvaksi-hankkeen tarjoamiin tapahtumiin osallistu-

mista 4,14 
– Olen kiinnostunut osallistumaan Vahvaksi-hankkeen tarjoamiin tapahtumiin jatkossa 

4,21 

 

Toiminnallinen työkyvyn arviointi / Excel-työkalu 11/2021 

Käytöstä on tehty kysely sekä asiakkaille että toimijoille. Palautetta on antanut 3 asiakasta ja 
yksi toimija. Työkalua on pidetty hyvänä. Osaamisen arviointi työkalun avulla oli selkeää ja 
helppoa. Osaaminen tuli hyvin näkyviin työkalun avulla. 

 

Palautetta verkostolta monialaisesta työkyvyn tuen kehittämisestä -kysely 5/2022 

Työkyvyn arviointiin terveystarkastuksessa kyselyyn osallistui 8 vastaajaa. Kyselytulokset ar-
vioitiin asteikolla 1-3, tuloksena esitetty keskiarvo: 

– Olen saanut lisää tietoa monialaisesta työkyvyn arvioinnista 2,6 
– Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessit ovat tullee näkyvämmäksi omassa työssäni 

2,3 
– Työkyvyn arvioinnin uusia toimintamalleja on otettu käyttöön verkostossa, jossa toimin 

3 
– KunnonSyyni -kokeilu oli mielestäni tarpeellinen 2,6  
– KunnonSyyni - kokeilun prosessi oli toimiva 2,3  
– Työttömien terveystarkastusten kehittäminen (hoitaja-lääkäri -työpari, PopUp-tapah-

tuma, lomakkeet ja kirjaamiskäytänteet) olivat onnistuneet 3  
– TYP-lääkäripilotti oli mielestäni tarpeellinen 3   
– Kevään työpajojen toteutus oli toimiva 2,8  

 
Vapaamuotoinen palaute oli, että KunnonSyyni -kokeilu oli tarpeellinen, koska siitä oppii pal-
jon työttömien asioista ja siitä kokonaisuudesta, kuinka katsoa ”työtöntä”. Monialaisen työky-
vyn arvioinnin kehittämisestä 2020-2022 antoi kolme vastaajaa: Kiitos hyvästä hanketyöstä, 
kehittämistyö on tärkeää ja hyvää sekä energistä otetta koko tiimiltä. 

 


