
  

 

 

Osatyökykyiset työssä – onnistumisen avaimet – ammatillinen täydennyskoulutus 

TYÖKYKYKOORDINAATTORIKOULUTUS (ammatillinen täydennyskoulutus) 

TYÖELÄMÄKYNNYKSEN YLITTÄMISEN, TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖHÖN PALUUN TUEN 

AMMATTILAISILLE 

 

Koulutus toteutetaan osana Kuntoutussäätiön hallinnoimaa Tempo-hanketta, jota 

rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 

 

Koulutuksen tarve ja tausta 

Työelämäkynnyksen ylittäminen, työssä jatkaminen, työhön paluun tuen kysymykset ja 

osatyökykyisten työelämäosallisuuden vahvistaminen ovat tämän päivän haasteita ja 

mahdollisuuksia. Työelämä on muuttunut monin tavoin. Työterveyshuollot, TE-toimistot, 

työnantajat ovat mukana muutoksessa ja kehittämässä omia valmiuksiaan toimia työelämä-

osallisuuden vahvistamisessa. Käsitys työkyvystä ja sen tukemisesta on muuttunut. Työkykyä 

tarkastellaan suhteessa työtehtävään. Työtä sovitellaan vastaamaan työntekijän työkykyä ja 

työntekijä jatkaa työelämässä jäljellä olevalla työkyvyllä.  

Työntekijä ja työ eivät aina kohtaa. Työelämään tai opiskelemaan pääseminen tai työssä jatkaminen 

edellyttävät joskus monipuolista ja taitavaa apua, tukea, ohjausta ja valmennusta. Työkyky-

koordinaattori tai yrityksen vastaavassa roolissa oleva henkilö ovat työelämän asiantuntijoita, 

palvelujärjestelmän tuntijoita, hyvän vuorovaikutuksen, ihmisten auttamisen ja tukemisen osaaja. 

 

Koulutuksen osallistujat 

Koulutukseen voi osallistua työntekijöitä monialaisesti Tempo-hankkeen yhteistyökumppaneiden 

organisaatioista. Koulutus on tarkoitettu työllistymisen ja työssä jatkamisen edistämiseen liittyvissä 

tehtävissä toimiville ammattilaisille. Koulutuksen osallistujat toimivat tai tulevat toimimaan 

työkykykoordinaattorin, työluotsin tai vastaavalla nimikkeellä organisaatioissa ja yrityksissä. 

Osallistujilta odotetaan kiinnostusta uusiin näkökulmiin ja muutoksen tukemiseen, työkäytäntöjen 

analyysia, kiinnostusta kehittää omia vuorovaikutustaitojaan, asiakastyön valmiuksiaan ja työ-

välineitään, sitoutumista prosessiin ja halua toimia työssä jatkamista ja työllistymistä edistävän työn 

tärkeällä kentällä. 

Aikataulu 

Koulutus toteutetaan Oulussa seuraavina päivinä: 16.–17.11.2016, 18.1.2017, 16.2.2017, 19.–

20.4.2017, 18.5.2017, 23.–24.8.2017 ja 21.9.2017.  

 

 



  

 

 

Koulutus on laajuudeltaan kymmenen (10) lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen 

sisältyy välitehtäviä, koulutuksen sisällön analyysia ja kytkemistä omaan tehtäväkenttään, tiedon 

levittämistä omassa organisaatossa, kirjallisuuteen perehtymistä sekä omaan työhön liittyvä 

kehittämistehtävä. 

 

Tavoitteet 

Koulutuksen tavoitteena on työllistymistä, työssä jatkamista ja työhön paluuta edistävän 

ammattilaistyön osaamisen vahvistaminen. Tavoitteena on työkykykoordinaattorin työssä tai sitä 

vastaavissa tehtävissä toimivien tiedollisen ja taidollisen osaamisen edistäminen, ammatillisen 

kasvun vahvistaminen sekä työn kehittäminen, työllistymistä, myös opiskelua ja työssä jatkamista 

edistävän työn osaamisen ja tuloksellisuuden vahvistaminen työterveyshuollon, TE-toimistojen, 

työantajien ja tarvittavan verkoston kanssa. Tavoitteena myös on, että osallistujat saavat hyvät 

valmiudet tukea osatyökyisten henkilöiden pääsyä työelämään ja/tai tukea jatkamaan siellä 

erilaisten ratkaisujen turvin.  

 

Koulutuksen teemat 

 Aloitusseminaari, koulutuksen lähtökohta, tausta ja tavoitteet 
 Työllistymisestä ja työssä jatkamisesta vastaava palvelujärjestelmä 
 Työeläkelaitoksen tarjoamat ratkaisut ja työpaikan keinot 
 Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi 
 Työllistymistä ja työssä jatkamista edistävä työ – alueellinen/paikallinen kehittämispaja 
 Työelämästä syrjäytymisen ennaltaehkäisy, varhainen välittäminen, tuen tarpeen tunnistaminen 
 Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työntekijän, esimiehen ja työyhteisöjen tukemisessa 
 Ratkaisukeskeiset välineet työssä jatkamisen ja työelämään pääsemisen edistäjinä 
 Kehittämistehtävien esittely 
 Koulutussisällön yhteenveto 

 

Muuta 

Työterveyshuollossa työskenteleviltä työkykykoordinaattoreilta, jotka ovat koulutukseltaan muita 

kuin terveydenhuollon ammattilaisia, edellytetään lisäksi työterveyshuollon opintoja 2 op. Näitä 

opintoja voi suorittaa Työterveyslaitoksella Työterveyshuollon koulutus sosiaalialan asiantuntijoille  

-koulutuksessa, jota toteutetaan vuosittain. Seuraavan koulutuksen ajankohdasta saat tietoa 

www.ttl.fi/koulutus 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Ilmoittautuminen 28.10.2016 mennessä Julia Anttilaiselle, 044 781 3010, 

julia.anttilanen@kuntoutussaatio.fi. 
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