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Etelä-Pohjammaa pähkinänkuores 

Maakunnan  lukuja: 

• 17 kuntaa  

• Asukasmäärä on noin 194 000 

• Työttömien työnhakijoiden osuus 

työvoimasta 6,6 prosenttia (8/2018) 

Koko maassa vastaava osuus 9,2 % 

• Erilaisilla hyvinvoinnin mittareilla 

kuvattuna maakunta voi koko maan 

keskiarvoja paremmin. Huomioitavaa 

on kuitenkin, että kunnittain 

tarkasteltuna vaihteluväli on laaja.  

• Lähde: Etelä-Pohjanmaan liitto ja 

TEM /työllisyyskatsaus, THL 
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Etelä-Pohjanmaan TYP  

• TYP alueita on 8  

• Asiakasmäärä 1208 hlöä  (tilanne 11.9.2018)  

• Seinäjoen osuus on n. 500 asiakasta 

• Kokoaikainen TYP toiminta Seinäjoella 

• Henkilöstöä yhteensä koko E-P alueella  (n. 30 asiantuntijaa) 

– Sosiaalityö 8,4 htv  

– TE- palvelut 6,0 htv 

– Terveydenhuolto 2,2 htv  

– Kela 1 htv 
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Copyright; Pöyrööt 
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Lähtökohtia yhyres tekemisehen 

 

Valmistelutyössä mukana - saman pöydän ääressä mm: 

• Vastuuvalmistelijoita (sote/kasvupalvelut), TYP, TE- palvelut, Kela, 

alueen sosiaalipalvelujen johtajia ja aikuissosiaalityötä tekevää 

henkilöstöä ja Elyn työllisyysasiantuntija sekä Ohjaamo-, Pro Sos - ja 

OSMO –hankkeet. 

 

Yhteinen tahtotila 

• TYPin asiakaskohderyhmä ja heidän erityiset tarpeet tunnistettu  (TYP 

toiminta Seinäjoelle ja lähikuntiin 2004) 

• Maakunta tulee järjestämään laadukkaat monialaiset palvelut myös TYP lain 

päätyttyä 

• ”Kun seinät puretaan – asiantuntemus jää” – oli rakenne  

mikä tahansa tulee sen olla paras tilanne  

asiakkaan kannalta 
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Lähtökohtia yhyres tekemisehen 

Yhteinen visio  

Rakennetaan asiakaslähtöiset 

joustavat palvelut yhteisille asiakkaille. 

 

Yksi yhteinen palvelutarpeen arviointi 

ja asiakassuunnitelma,  

asiakkaalla mahdollisuus 

henkilökohtaiseen kasvokkaiseen  

palveluun omatyöntekijän kanssa jne. 

jne. 
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Lähtökohtia yhyres tekemisehen 

Mistä sä oikeen puhut? – Yhteinen kieli ja ymmärrys  

 

• Nykytilan kuvauksen ja käsittelyn kautta yhteisen  ymmärryksen 

syntymiseen.  

• Keitä ovat monialaista yhteispalvelua tarvitsevat asiakkaat? 

• Valmistelutyössä olemme alkaneet puhua yhteisistä asiakkaista   

(aikuissosiaalityö/TYP – kasvupalvelut – Kela- vastuuvalmistelijat) 

• Mikä on jokaisen toimija tuoma lisäarvo työllisyydenhoitoon esim. sosiaali- ja 

terveyspalvelut, Kela, kasvupalvelut ja yksityiset palveluntuottajat?  
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Työikäisten sosiaalipalvelut, THL määritys 
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Lähtökohtia yhyres tekemisehen 

OSMO – Osallisuutta moniammatillisesti –hankkeen taustaa  

 

• OSMO –hakemus valmisteltiin elo-lokakuu 2017 

• Hankemusta tehtiin yhdessä ja kaikkien oli mahdollista lukea ja 

kommentoida hakemusta  

• Kunnissa tehtiin alueelliset tavoitteet OSMO:n päätavoitteiden pohjalta 

• Alusta asti oli selvää, että TYP -johtoryhmä jatkaa OSMO -hankkeen 

ohjausryhmässä, jonka kokoonpanoa täydennettiin kokemusasiantuntijoilla, 

vastuuvalmistelijoita ja muilla alueen  

asiantuntijoilla 
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• Hankkeen tavoite: Maakunnallinen yhteistoimintamalli siitä, miten 

asiakkaan monialaiset palvelut rakentuvat tulevassa maakunta- ja sote-

uudistuksessa. 

 

• Hankkeen kohderyhmä: Aikuissosiaalityön ja monialaisen yhteispalvelun 

työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat ja heidän parissaan työskentelevät 

työntekijät sekä eri sidosryhmät. 

 

• ESR-rahoitteinen hanke (toimintalinja 5) 

 

• Hankeaika: 1/2018 – 4/2020  

 

• Toiminta-alueena koko Etelä-Pohjanmaan maakunta.  

Hallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki. 

 

• 5 työntekijää:  

1 hankekoordinaattori (15.1.2018 alk.) ja  

4 hanketyöntekijää (1.3.2018 alk.) 
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OSMO – Osallisuutta moniammatillisesti -hanke 



Kehittämistyön keskiössä: 
 

• Asiakasosallisuuden edistäminen palveluiden suunnittelussa, 

kehittämisessä ja arvioinnissa. 

 

• Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen yksilö- ja ryhmätoimintoina.  

 

• Palvelutarpeen tunnistaminen. Palvelutarpeen tunnistamiseen sekä 

palvelutarpeen ja työ- ja työtoimintakyvyn arviointiin yhtenäisten 

käytäntöjen luominen maakunnassa. 

 

  Ammattihenkilöstön osaamisen vahvistaminen 

 

  Alueelliset pilotit 

 

• Hankkeen asiakastyö keskittyy tällä hetkellä sosiaaliseen kuntoutukseen. 

Tavoite 245 asiakasta hankeaikana. 

• Hankehenkilöstöllä omat maantieteelliset ja  

kehittämisteemojen mukaiset vastuualueensa. 
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Asiakasosallisuuden edistäminen maakunnallisesti 

• Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat vahvasti mukana hankkeen 

toiminnassa: ohjausryhmä, työpajasarjat, alueelliset kehittäjäryhmät ja pilotit. 

 

• Kartoitus käynnissä asiakasosallisuuden rakenteista ja käytännöistä Etelä-

Pohjanmaalla. 

  

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen maakunnallisesti 

• Kartoitus tehty sosiaalisen kuntoutuksen käytännöistä Etelä-Pohjanmaalla. 

 

• Sosiaalisen kuntoutuksen palvelukuvauksia työstetään yhteistyössä Etelä-

Pohjanmaan johtavien aikuissosiaalityöntekijöiden ja sote-koordinaattorin kanssa.  
  

 

Maakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen ja  

asiakasosallisuuden –työpajasarja 9/2018 – 6/2019 

 Maakunnallinen malli ja esite 
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Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin yhtenäistäminen 

• Työ- ja toimintakyvyn mittarit Etelä-Pohjanmaalla -raportti 

• TyKe-tiimit Etelä-Pohjanmaalla -raportti 

 

• Maakunnan työttömien terveydenhoitajien käytäntöjen yhtenäistäminen – yhteisiä 

työkaluja.  

 

• Yhteistyössä Kelan kanssa maakunnallinen infokiertue kuntoutuksen palveluista. 

 

Maakunnallinen työ- ja toimintakyvyn työpajasarja 2/2019 – 12/2019 

 Maakunnallinen työohje ja työkalupakki henkilöstölle 

 

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen: 

• 5 maakunnallista seminaaria kehittämisteemoihin keskittyen 

• 2 maakunnallista työpajasarjaa 

• Opintomatkat 1-2 kert. / vuosi 
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YHYRES TEHEREN – mikkä asiat tuumoottaa? 

• Miten rakennetaan sujuva yhdyspinta soten- ja kasvupalveluiden 

yhteisten asiakkaiden välille – prosessivastuiden määrittäminen? 

 Miten ja missä palvelujen tarve tunnistetaan ja arvioidaan? 

 Työntekijöiden roolien selkeyttäminen  

 Terveydenhuollon mukaan saaminen tiiviimmin  

 Miten yhdistetään maakunnan julkisen puolen ja yksityisen puolen        

     vahvuudet 

 

Tuo rohkeasti oma osaamisesi esille ja osaksi 

valmistelutyötä! 
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KIITOS MIELENKIINNOSTA!  

www.eptyp.fi 

 

http://www.eptyp.fi/

