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Osatyökykyisyys ja työelämä

• Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa 

työllisyysastetta ja pidempiä työuria. 

• Osatyökykyisten työssä jatkaminen tai työllistyminen on 

konkreettinen tapa pidentää työuria. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian ( Sosiaalisesti kestävä 

Suomi 2020) mukaan kaikilla työikäisillä ja osittainkin 

työkykyisilläkin  on oltava mahdollisuus osallistua omien 

voimiensa mukaan työelämään.  Ja niiden henkilöiden,  

joiden työ- ja toimintakyky on tilapäisesti tai pysyvästi 

alentunut, työelämään osallistumista tuetaan.  



Työkykykoordinaattorikoulutus –

Työluotsikoulutus 
Koulutuksen suunnittelu

• Jamit hankkeessa tehtävä – millaisella osaamisella ja 

ammattitaidolla työterveydenhuolloissa tukea työhön 

palaamista ja vähentää pitkittyviä sairauspoissaoloja. –

Työterveyshuoltojen uusi asiantuntija oli päätetty ( 

sosiaalialan asiantuntija ) Mitkä voivat olla kriteerit tähän 

tehtävään.

Yhteistyö Osatyökykyiset työssä – hankkeen kanssa

• STM ohjasi työskentelemään yhdessä. Jamit hankkeessa 

suunniteltu koulutusrunko oli pohjana työstettäessä 

koulutusmallia.

• Koulutus toteutettiin pilottikoulutuksena ja kerättiin 

palautetta jatkokehittämistä varten.



Työkykykoordinaattorikoulutus 

Osallistujat

Koulutus on tarkoitettu työllistymisen ja työssä jatkamisen 

edistämiseen liittyvissä tehtävissä toimiville ammattilaisille. 

Osallistujat toimivat tai tulevat toimimaan työkykykoordinaat-

torin tai vastaavalla nimikkeellä organisaatioissa ja yrityksissä. 

Osallistujilta odotetaan kiinnostusta uusiin näkökulmiin ja 

muutoksen tukemiseen, työkäytäntöjen analyysia, kiinnostus-

ta kehittää omia vuorovaikutustaitojaan, asiakastyön 

valmiuksiaan ja työvälineitään, sitoutumista prosessiin

ja halua toimia ko. työssä.



Työkykykoordinaattorikoulutus (10 pv)

Tavoitteet

•työllistymistä, työssä jatkamista ja työhön paluuta edistävän 

ammattilaistyön osaamisen vahvistaminen

•tiedollisen ja taidollisen osaamisen edistäminen ja 

ammatillisen kasvun vahvistaminen

•oman työn kehittäminen

•työllistymistä, opiskelua ja työssä jatkamista edistävän työn 

osaamisen ja tuloksellisuuden vahvistaminen työterveys-

huollon, TE-toimistojen, työantajien ja verkoston kanssa

•hyvien valmiuksien saaminen osatyökyisten henkilöiden 

työelämään pääsemisen tai siellä jatkamisen 

tukemiseen erilaisten ratkaisujen turvin



Vastuussa: Työnantaja tai TE-toimisto

Keinovalikoiman suunnittelija: Työkykykoordinaattori

Ajantasaiset tiedot keinoista, palveluista ja etuuksista: Kaikille avoin verkkopalvelu



Työkykykoordinaattori -koulutus
Koulutus on tarkoitettu työllistymisen ja työssä jatkamisen  

edistämiseen liittyvissä tehtävissä toimiville ammattilaisille. 

Tavoitteena on tiedollisen ja taidollisen osaamisen lisääminen  
( Oskun toimintakonsepti – kaikki keinot käyttöön) 
- ammatillisen kasvun vahvistaminen sekä työn kehittäminen, 
työllistymistä  ja työssä jatkamista edistävän työn osaamisen ja 
tuloksellisuuden vahvistaminen esimerkiksi verkostoitumalla.
(terveydenhuollon, työterveyshuollon, sosiaalitoimen, TE-
toimistojen, työnantajien ja tarvittavan verkoston kanssa )
- tavoitteena  on, että osallistujat saavat hyvät valmiudet
tukea osatyökyisten henkilöiden pääsyä työelämään
tai tukea jatkamaan siellä erilaisten ratkaisujen turvin.  ( 
Ratkaisukeskeinen työote 
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Työkykykoordinaattorikoulutuksen rakenne 10 op /luonnos
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1. päivä 

Työkyvyn tukemisen 

viitekehys

Koulutuksen sisältö ja 

tavoitteet

1. Välitehtävä:

Omat oivallukset, 

ajatukset työkyvystä, 

toiveet koulutukselle

Verkostopäivän  ja 

ohjeistus

Kirjallisuusluettelo, 

kirjareferaatin 

palautus

Verkostopäivien 

toteuttaminen => 

kehittämistehtävän 

aihe

Kehittämistehtävän

aiheen palautus

2. päivä 

Työllistymisestä ja 

työssä 

jatkamisesta 

vastaava 

palvelujärjestelmä

3. päivä 

Työeläkelaitosten 

tarjoamat ratkaisut ja 

työpaikan keinot

4. päivä

Kelan ja TE-

toimiston tarjoama 

tuki

Työn tuunaus

5. päivä 

Ratkaisukeskeine

n työote 

työntekijän, 

esimiehen ja 

työyhteisöjen 

tukemisessa

6. päivä 

Ratkaisukeskeiset 

välineet työssä 

jatkamisen ja 

työelämään 

pääsemisen edistäjinä

7. päivä

Työelämästä  

syrjäytymisen 

ennaltaehkäisy

Psykologinen ja 

sosiaalinen pääoma 

10. päivä 

Työnohjauksellinen 

päätöspäivä

9. päivä  

Kehittämistehtävät ja 

kirjareferaatit

8. päivä  

Kehittämistehtävät

Ja kirjareferaatit2 kk 2 kk

2. Välitehtävä:

Mitä oivalluksia? 

Miten sovellettavissa?

Mitä lisäkysymyksiä?

Kehittämistehtävän

ohjeistus



Työkykykoordinaattori
1. työkykykoordinaattorin työn ”kivijalka” = ymmärtää oma tehtävänsä, 

roolinsa, vastuunsa, työn kohde, oman asenteen vaikutus, hyvän, 

avoimen ja toiveikkuutta edistävän kontaktin tärkeys yksilötyössä ja 

yhteistyön kentällä

- onnistumisen avain - hyvät vuorovaikutustaidot

2.Koulutuksen punainen lanka on vuorovaikutustaidoissa, dialogisessa,   

voimavaroihin ja ratkaisuihin painottuvassa työotteessa, tavoitteena 

vahva yhteistyön osaaminen yksilöiden, ryhmien ja verkostojen kanssa 

3.Palvelujärjestelmien riittävä tunteminen (te – toimistojen tuki, sosiaali -ja 

terveyspalvelut, kuntoutuksen kartta, työeläkelaitokset, Kela…)

4.Mitä keinoja, välineitä, ratkaisuja on tarjolla, jos työelämäkynnyksen 

ylittämisessä on haasteita, osa työkyvystä on menetetty

5.Ketä kaikkia prosessiin tarvitaan/on hyödyllistä ottaa mukaan

6. Työelämän muutos ja ymmärrys työn inhimillisestä ja taloudellisesta 

merkityksestä



Hallituksen Kärkihanke ( Tiedote 3.9.2015 )

Osatyökykyisille tie työelämään 

Ministeri Mäntylä :

Tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat 
työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille 

- Osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan laajentamalla 
työkykykoordinaattoritoiminta koko maahan

- Kannustinloukkuja puretaan 

- Parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä  



Kiitos!


