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Työkyvyn tuen mallin kehittäminen koko työvoimalla 

Osatyökykyisen palvelut ovat hajallaan 

eri organisaatioissa 
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Terveydenhuollon työkyvyn tuki ei toteudu 

yhdenvertaisesti 

Suomessa työkykyyn liittyvä osaaminen on keskitttynyt vahvasti työterveyshuoltoon. 

 

Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tarvitsisivat tuekseen työkyvyn tuen 
osaamista.  

 

Erityisesti riskissä joutua työelämän ulkopuolelle ovat: 

• työssä olevat henkilöt, joilla toipuminen pitkittyy ja yhteys työterveyshuoltoon 
katkeaa 

• yrittäjät ilman työterveyshuoltoa 

• osatyökykyiset, jotka menettävät työnsä 

• työttömät sairastuessaan 

  

Osaamis-
vajetta 

Puutteelliset 
palvelut 
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Verkosto työskentelemässä yhdessä 

asiakkaan parhaaksi 
 

Case manager/  

Työkykykoordinaattori 
Yksi yhteinen  

asiakassuunnitelma 

Työterveys Terveyskeskus KELA Tays 

 
Mielen- 

terveyskeskus 

Ammatillisen 

kuntoutuksen toimija 

 

Eläkevakuuttaja Fysioterapia Sosiaalipalvelut TE-toimisto 
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Osatyökykyiselle työkykykoordinaattori 

 ja “kaikki keinot käyttöön” 

STM:n OSKU-hankkeessa  
2013-2015: 
 
o aloitettiin 

työkykykoordinaattori-
koulutus (Pirkanmaalla n. 
60 ammattilaista) 
 

o koottiin osatyökykyisen 
tueksi keinovalikoima, 
“kaikki keinot käyttöön” 

  



Työkyvyn tuen mallin kehittäminen koko työvoimalla 

Työkyvyn tuen 

toimintamallin 

kehittäminen 

Verkostotyöskentely 
Kliininen toiminta = 

Toimintakykykeskus  

 

Infotilaisuudet eri toimijoille, 

viestintä, 

asennemuutoksen tuki 

Asiakastyöhön liittyvä 

yhteistyö verkostossa, 

asennemuutoksen tuki  

Työpajoissa  

palvelupolkujen kehittäminen 

verkoston kanssa 

Asiakastyössä kertyvä tieto 

palvelukokonaisuuksista, 

segmentointityövälineet 

Työpajoissa ja yhteis- 

neuvotteluissa erilaisten 

yhteistyömallien etsiminen ja 

kokemusten jakaminen 

Asiakastyössä erilaisten 

yhteistyömallien kokeilu 

Palvelumuotoilu 
Kehittäjäasiakkaat 

Osatyökykyisen 

tunnistaminen 

Osatyökykyisen 

segmentoidut  

palvelupolut 

Osatyökykyisen  

verkosto 



Perustettiin eri toimijoiden yhdyspinnalle  

Taysin toimintakykykeskus   
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Mallina TOIKE-asiantuntijoiden verkosto 

TOIKE-asiantuntijaverkosto: OMA-valmentajat, 
terveydenhoitajat, kuntoutusohjaajat, 
työkykykoordinaattorit ja sosiaalityöntekijät,  toimivat koko 
alueella ”kaikki keinot” -osaajina 

 

Työkyvyn tukiverkosto on saavutettavissa koko 
maakunnassa matalalla kynnyksellä maakunnassa Tays-
TOIKEsta ja tulevaisuudessa alueen ns. LähiTOIKEsta 

 

Verkostoa johdetaan Pirkanmaalla Taysin 
Toimintakykykeskuksesta 

Tuula Haukka-Wacklin 
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TOIKE-verkoston hyödyt 

Hyödyt osatyökykyiselle:  

• Kukaan ammattilainen ei voi osata kaikkea mutta on 
hyvä tietää keneltä voi kysyä 

• Asiakkaan ei tarvitse toistaa tarinaansa, jos 
luottamus toisen osaamiseen on tiedossa 

 

Hyödyt verkoston jäsenelle: 

• Ammatillinen tuki ja tiedon jakaminen 

• Työntekijä voi keskittyä omaan osaamisalueeseensa 

 

Hyödyt maakunnan eri organisaatioille: 

• Saadaan hajalla oleva tieto laajemmin eri 
organisaatioiden käyttöön 

• Tehostaa ajankäyttöä ja hillitsee kustannuksia 
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TOIKE -palvelu 

 Osatyökykyinen 

Voimavarat, vahvuudet 

 

  Ammattilaiset 

  

Omat tavoitteet 

Terveydentila 

Hoidon ja 

kuntoutuksen ennuste 

Työ 

Toimintakyky 

Ratkaisuvaihtoehdot 

VUOROPUHELU: 

• tuki 

• tieto 

• motivointi 

• vaihtoehdot 

 (keinovalikoima) 

• perusteltu toivo 

Kliininen työ TOIKEssa 

vuorovaikutteinen työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessi 
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Geneerinen palvelupolkumalli – yksilölliset polut 

Avun 

hakeminen 

heikentyneen 

työkyvyn vuoksi 

 Osatyökykyisen 

tunnistaminen 

ja palveluun 

ohjaus 

Palvelukokonai-

suuden 

suunnittelu 

yhdessä 
Reititys suuntaa 

antaville poluille 

• Työtön 

• Työssä 

oleva 

• Yrittäjä 

Reitti 

yksilölliselle palvelupoluille 

• Perusterveydenhoito 

• Työterveyshuolto 

• Erikoissairaanhoito 

• Työllisyyspalvelut 

• TE-toimisto 

• KELA 

TOIKE Toimintakykykeskustyyppiset palvelut 

Työkykykoordinaattorin palvelut kulkevat rinnalla, tukea 

tarpeen mukaan 

 

Palveluekosysteemi tarvittavin 

palvelukokonaisuuksin 

Töihin 

DIGITAALINEN 

PALVELUTARJOTIN 

Tuula Haukka-Wacklin 
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TOIKEn työn jatkosuunnitelma  

DIGITAALINEN 

PALVELUTARJOTIN 



Monialainen asiakassuunnitelma tehdään yhdessä 

Asiakas TOIKE-asiantuntija 
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Verkostomainen malli edellyttää 

 

Asiakkaan suostumusta yhteiseen asiakassuunnitelmaan 

Verkoston tuntemusta, osaamisen ja toimintatapojen 
tuntemista 

Toimintakulttuurin muutosta (muodostamme yhteisen 
palvelun asiakkaalle) 

Yhteistä digitaalista toiminta-alustaa (yhteinen 
asiakassuunnitelma) 

 

 

Tuula Haukka-Wacklin 


