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4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Hankkeen päätavoitteena on parantaa työikäisten palveluiden tarve- ja asiakaslähtöisyyttä sekä oikea-aikaisuutta ja

sujuvuutta. Palveluja suunnitellessa huomioidaan koko maakunnan työikäinen väestö, eri-ikäiset työssäkäyvät ja

työttömät. Kohderyhmänä ovat haasteellisessa työmarkkinatilanteessa olevat, erityisesti nuoret aikuiset sekä

vammaiset, kehitysvammaiset tai päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Tavoitteena on luoda maakuntaan monialaiset,

varhaisen vaiheen palvelut, joissa työikäiset saavat tarvettaan vastaavia palveluja mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Varhainen tuki on tärkeää pitkittyvän työttömyyden ennaltaehkäisyssä.

 

Hankkeen toiminta-alueena on koko Satakunta, sillä tavoitteena on luoda maakunnalliset toimintamallit.

Kehittämistyötä tehdään maakunnallisissa verkostoissa ja työryhmissä. Hankkeen pilotointialueena toimivat Porin

perusturva ja Euran kunta.

 

Hankkeen toimenpiteet asemoituvat kolmen toimenpidekokonaisuuden alle, jotka linkittyvät yhteen ja tukevat toinen

toisiaan.

 

I HANKKEEN YLEISET TEHTÄVÄT

 

Hankkeen yleisiä tehtäviä ovat mm. arviointi, viestintä ja digitaalisten palveluiden kehittäminen.

 

II TYÖIKÄISTEN MONIALAISEN PALVELUN MALLINNUS HUOMIOIDEN NUORTEN JA TYÖTTÖMIEN PALVELUT

SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLTO OSANA PALVELUKETJUJA

 

Toimenpiteissä pohjana on SATAOSAA-kärkihankkeessa (mm. https://virtuaalikirja.fi/sataosaa/) aloitettu mallinnus,

jota jatkokehitetään ja pilotoidaan hankkeen aikana.

Hankkeessa mm.

- koulutettujen työkykykoordinaattorien osaamista hyödynnetään eri tehtävissä, ja

- eri toimijoiden tehtävät kootaan yhteisiksi, verkostomaisiksi palveluketjuiksi.

Erityinen paino on

- nuorissa aikuisissa, joilla on haasteita elämänhallinnassa ja työllistymisessä, sekä

- työttömissä työnhakijoissa, jotka tarvitsevat monialaisia palveluja elämäntilanteessaan.

Tavoitteena on parantaa kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden työmarkkina-asemaa.

 

III TYÖHÖNVALMENNUSTIIMITYÖN MALLINTAMINEN JA PILOTOINTI ERITYISESTI VAMMAIS- SEKÄ PÄIHDE-

JA MIELENTERVEYSPALVELUISSA 

 

Työhönvalmennusverkosto ja –tiimit ovat osa työikäisten monialaista palvelua. Hankkeessa mm.

- mallinnetaan ja pilotoidaan asiakasta parhaiten palvelevaa sosiaalista kuntoutusta,

- integroidaan kuntoutuminen aitoon työelämään sekä

- parannetaan työhönvalmennuksen saatavuuden ja osaamisen lisäämistä.

 

Vaikka tavoitteena on geneerinen toimintamalli, pilotoinnin erityisenä kohderyhmänä ovat vammaiset,

kehitysvammaiset sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat. Näiden kohderyhmien työllistyminen ja

osallisuus vaativat erityistä tukea.

 

Hankkeen tuotoksena syntyy mm.

- uusia ja jatkotyöstettyjä toimintamalleja,

- erilaisia raportteja ja selvityksiä ja

- koulutuksia ja valmennuksia materiaaleineen.
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Hankkeen tuloksena mm.

- Asiakkaiden työllisyys, toimintakyky ja osallisuus kaikissa muodoissaan paranee.

- Palveluketjut sujuvoituvat ja katkoskohdat vähenevät.

- Ammattilaisten osaaminen kasvaa ja verkostomainen yhteistyö lisääntyy.

- Pitkällä aikavälillä myös kustannusvaikuttavuus paranee.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

SATADUUNIA
 
 

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

The aim of the project is to improve the customer-orientation, timely and fluency of the services for people at their

working age. The focus group is composed of young people in a challenging labor market position, people with

disabilities, people with intellectual disabilities, and people, who are at rehabilitation for substance abuse or mental

health issues. The project will be implemented in the Satakunta area. The aim is to create regional operating models.

 

There are three sets of measures that support each other:

1. General tasks of the project

2. Planning the multidisciplinary services for people of working age

3. Modeling and piloting of work coaching.

 

For example, the project produces new operating models, different reports and training materials.

 

As the results of the project, for example:

- Clients' employment, ability to function and participation improves.

- Professionals' know-how is growing and networking cooperation is increasing.

- Cost effectiveness improves.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

SATADUUNIA -hanke vastaa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon, TE-toimiston,

ammatillisen kuntoutuksen ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämisen ja osatyökykyisten työllistämisen uusien

palvelumallien kehittämistarpeeseen. Ratkaisua haetaan myös osatyökykyisten työnhakijoiden tunnistamiseen sekä

työkyky- ja ammatillisen kuntoutuksen prosessien sujuviin malleihin.

 

Tarpeet, joihin hanke vastaa

 

Osatyökykyisten työllistymiselle on suuri yhteiskunnallinen tilaus. Työikäisistä 55 %:lla on jokin pitkäaikaissairaus tai

terveysongelma. Vuonna 2017 TE-toimistoissa oli kuukausittain 37 000 osatyökykyiseksi rekisteröityä työnhakijaa.

Jopa 30 % työttömistä 18–30-vuotiaista ei ole koskaan elämässään tehnyt töitä työsuhteessa. Liian usein työntekijät

siirtyvät terveysongelmien vuoksi pysyvästi pois työstä, ja liian harvat osatyökykyiset ovat mukana työelämässä.

Monet osatyökykyiset ovat eläkkeellä, eivätkä siten ole rekisteröityneet työnhakijoiksi. Suomen väestörakenteen

voimakkaan ikääntymisen myötä työvoiman poistuma nopeutuu koko ajan. Julkinen talous on alijäämäinen ja

tuottavuutta on parannettava.

 

Satakunnan alueella työttömyys on viime kuukausina selkeästi vähentynyt, mutta haasteellisimpien työnhakijoiden

(pitkään työttömänä olleet, osatyökyiset tai ikääntyneet työnhakijat) osalta kehitys ei ole ollut yhtä myönteistä. Nuorilla,
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joilla on esimerkiksi mielenterveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia tai oppimisen haasteita, on rinnalla kulkevan tuen

sekä uudentyyppisten koulutus-/työllistymispolkujen kehittämistarvetta.

 

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt ovat työllisten kanssa eriarvoisessa asemassa terveyspalveluiden sekä työ- ja

toimintakyvyn tuen suhteen. Työttömyys nähdään edelleen tilanteena, jossa ei ole sairausloman tai kuntoutumisen

tarvetta. Työ- ja toimintakyvyn arviointi on haasteellista, ellei ole työtä tai ammattia, johon työ- ja toimintakykyä

peilataan, tai käytännön näyttöön perustuvaa tietoa siitä, miten nuori tai osatyökykyinen työtehtävissä selviytyy.

 

Palvelujärjestelmän pirstaleisuus on suuri ongelma

 

Työikäisten terveydenhuollon palvelujärjestelmä on tällä hetkellä pirstaleinen. Perusterveydenhuollossa ei ole

työterveyshuollon kaltaisia osaajia/tiimejä, jotka ottaisivat kopin esimerkiksi työttömän työ- ja toimintakyvyn tuesta tai

kuntoutukseen ohjaamisesta. Sairaus voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, mutta

työkyvyn tuen tai seuraamisen tarve voi jäädä tunnistamatta ja tieto välittymättä. Työttömien kohdalla ei osata arvioida

työ- ja toimintakyvyn tuen tai kuntoutuksen tarvetta. Terveydenhuoltoon tarvitaan varhaisen vaiheen toimintamalli,

jossa asiakkaan tarve määrittelee monialaiset palvelut työllistymisen tueksi. Lisäksi tarvitaan työterveyshuollon

kaltaista palvelua niille, joilta puuttuu lakisääteiset työterveyshuollon tai opiskeluterveydenhuollon palvelut.

 

Myös työterveyshuollon toiminnallinen integraatio muuhun terveydenhuoltoon tulee huomioida työikäisten

palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa. Näin terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja työvoimahallinnon kokonaisuus

palvelee työikäistä väestöä saumattomasti, olipa työikäinen opiskelija, töissä tai väliaikaisesti työttömänä. Työikäiset

muodostavat koko maan väestöstä reilut 62 % ja ovat se väestönosa, joka pitää ”pyörät pyörimässä”, joten heidän

tarpeensa on huomioitava mietittäessä palvelujen järjestämistä ja tuottamista sekä alueellista terveyden ja

hyvinvoinnin edistämistä.

 

Jotta työikäinen säilyy työkykyisenä koko työuransa ajan, tulee työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät aina ottaa

huomioon palveluketjuissa. Suunnittelemalla työikäisten terveydenhuollon palvelut kaikkia työikäisiä ajatellen

(työssäkäyvät ja työttömät), maakunta voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien

ammattilaisten resursseja sekä osaamista, jolloin asiakas saa tarvettaan vastaavia palveluja oikeaan aikaan. Eri

toimijoiden työkykyosaaminen tulee saada kokonaisvaltaisesti käyttöön. Kaikkien sote-toimijoiden toiminnan yhteisenä

tavoitteena tulee olla työikäisten työkyvyn tukeminen. Työkykytiimit ovat merkittävä uusi toimintatapa työttömien

työnhakijoiden terveyspalveluiden kehittämisessä.

 

Yhdyspinnoissa yhteisen kielen saavuttaminen ja erilaisen ihmiskäsityksen ymmärrys on tärkeää. Sairauksien hoidon

yhteyteen on lisättävä ymmärrystä sosiaalisen merkityksestä, sosiaalityön tutkimukseen perustuvista käytännöistä

sekä yhteiskunta- ja monitieteellisestä maailmankuvasta. Usein sosiaaliseksi kuntoutukseksi luokiteltavaa toimintaa

järjestetään osana kuntouttavaa työtoimintaa, mikä ei ole asiakkaan palvelutarpeen näkökulmasta järkevää, vaan

nämä kuntoutuksen muodot vaativat täsmentämistä. Ennen kuin puhutaan asiakkaan työllistymisen edistämisestä

pitää arjen hallinta olla kunnossa. Työllistymisen edistämisessä on tärkeä rooli sekä lähiverkostolla, asumisyksiköillä ja

asiakkaan saamalla ohjauksella sekä vertais- että kanssa kulkevalla tuella (tukihenkilö/työvalmentaja).

 

Nuorten ja erityisen haasteellisten asiakkaiden työllistymisen tuen tarve

 

Satakunnan kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden oppilaitosten kanssa tehdyssä kartoituksessa kävi ilmi, että tuen

tarpeessa olevia opiskelijoita on enemmän kuin tukea saavia. Syynä tähän on paitsi resurssien puute myös

säädökselliset asiat. Sujuvaa, oikea-aikaista palvelua saavat tällä hetkellä usein vain ne, joilla palvelun saamiseen

tarvittavat diagnoosirajat ovat täyttyneet, jättäen tuen ulkopuolelle henkilöitä (”väliinputoajia”), jotka eivät esimerkiksi

ole vammaispalvelun asiakkaita. Näitä ovat usein mielenterveydellisistä sekä neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät

henkilöt. Tähän ryhmään kuuluu kuitenkin myös näennäisesti terveitä henkilöitä, joilla vaikea elämäntilanne aiheuttaa
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osatyökykyisyyttä. Nuorilla henkilöillä on usein myös elämänhallinnallisia ongelmia, jotka vaikuttavat opintojen

sujumiseen ja työllistymiseen. Tuen tarve ja osatyökykyisyyden taso vaihtelevat nuorten kohderyhmässä paljon, ja

osalla tuen tarve on vain väliaikaista.  Jotta voidaan siirtää painopistettä ”siiloajattelusta” kohti yhteistä tavoitetta ja

kokonaisuutta, on työtä tehtävä yhdessä.

 

Nuorten palveluohjaus on laaja kokonaisuus, ja sen onnistuminen edellyttää tuen tarpeen tunnistamista. Tarkoitus on

tunnistaa tarve heti, kun se esiintyy. Palveluohjauksen yksilöllisyys ja jatkuminen tulee varmistaa. Palveluohjauksen

vastaanottamiseen pitää löytää myös motivoinnin eri keinoja.

 

Tukiasunnoissa ja -kodeissa asuu nuoria lievästi kehitysvammaisia tai henkilöitä, joilla on toiminnanohjauksen

vaikeuksia. He eivät tunne kuuluvansa samaan ryhmään nykyisten asiakkaiden kanssa, eivätkä halua tulla toimintoihin

esimerkiksi Satasairaalan erityishuollon palveluja tuottavan Antinkartanon alueelle tai kuntien

työhönvalmennuskeskuksiin. Tästä syystä he ovat jääneet vaille toiminnallista palvelua.

 

Satasairaalan sosiaalipalvelujen v. 2010 tehdyn "Satakunnan asumiskartoituksen ja alueellisen suunnitelman 2010 -

2015" tuloksissa tuli esille tarve lievästi kehitysvammaisten ja autismin kirjon asiakkaiden työelämää tukevista

palveluista. Kartoituksessa mukana olleista kunnista erityisesti Pori, Ulvila, Rauma, Eurajoki, Nakkila, Harjavalta ja

Kokemäki ilmaisivat palvelutarpeen asiakkaille, jotka eivät halua käyttää nykyisiä toimintakeskuksen palveluita ja jotka

ovat osaamistasoltaan enempään kykeneviä. Kuntayhteistyössä tehdyn arvion mukaan palvelua tarvitsevien

asiakkaiden määrä kasvaa vuosittain.

 

Satasairaalan sosiaalipalvelujen kuntaneuvotteluissa on ilmennyt enenevässä määrin tarve työelämään tähtäävään ja

arjenhallintataitoja tukevaan toimintaan. Kohderyhmän henkilöillä olisi mahdollisuus ohjatun toiminnan kautta päästä

kiinni tuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille. Koulutustarpeen arviointi ja kouluttautumismahdollisuuksien

kartoitus, työllistymistä tukeva ohjaus ja arjenhallinnan taidot ehkäisevät syrjäytymistä ja parantavat elämänhallinnan

taitoja. Työllistyminen suoraan, palkkatuella tai tuetusti edistäisi kohderyhmään kuuluvien henkilöiden elämänlaatua,

yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa huomioiden myös ennustetun työvoimapulan. Tällä hetkellä palvelut

eivät saavuta kaikkia asiakasryhmiä. Myös muilla osatyökykyisillä saattaa olla tarvetta yksilölliseen palveluun

työllistymisen edistämiseksi. 

 

Suomi on ratifioinut 10.6.2018 Vammaissopimuksen. Vammaissopimus tuo uudet vaateet työ-ja toimintakeskusten

työtoimintaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa työtoiminnassa ollaan vain lyhyen aikaa (max. 3kk) ja

osatyökykyiset työskentelevät normaalissa työssä normaalilla palkalla. Vammaispalveluiden vahvat perinteet ovat

rakentuneet auttamisen ja hoivan ideologialle. Palkkatyöhön hakeutuminen ei ole ollut tavoitteena. Kehitysvammaisilla

on työkyvyttömyyseläke, joka on tarjonnut vakaan toimeentulon, eikä sitä ole kyseenalaistettu. Toimintakulttuuria tulee

muuttaa niin, että palkkatyö on mahdollinen myös kehitysvammaisille. Vammaispalveluissa on avotyötoimintaa ns.

avoimilla työmarkkinoilla, jolloin tehdään avotyösopimus asiakkaan ja työnantajan välillä. Toiminnan tukena on

työvalmennus. Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on yksi merkittävä, uusi työnkuva vammaispalveluissa.

Muutosta tarvitaan kaikkien osapuolten ajattelutavassa. Jos organisaatio sitoutuu palkkatyöpaikkojen tavoitteluun, niitä

myös löytyy.

 

Myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujat ja neuropsykiatriset asiakkaat ovat jääneet ilman työllistymisen polkuja.

Heidän työllistymismahdollisuuksiaan tulee kehittää, sillä moni kuntoutuja haluaa nähdä itsensä aktiivisena

kansalaisena. Jos ihmisellä ei ole mahdollisuutta tehdä oikeaa palkkatyötä kuntouttavan työharjoittelun sijaan,

kuntoutuminen pitkittyy. Porin perusturvan psykososiaalisten avopalveluiden päivä – ja työtoiminnassa on käytössä

avotyötoiminnan sopimus, jolla saadaan asiakas tutustumaan ja kokeilemaan työmarkkinoiden avoimia työpaikkoja.

Käytännössä tämä malli ei ole toiminut. Työpajojen henkilökunnalla ei ole oman työn ohessa aikaa eikä osaamista

hakea työpaikkoja. Mielenterveys – ja päihdekuntoutujat tarvitsevat työllistymiseensä tukea, motivointia ja opastusta

todella paljon. Samoin työnantajat tarvitsevat tukea työllistämiseen. Heillä ei ole aikaa eikä osaamista hakea tukia ja
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ymmärtää osatyökykyisen vaikeuksia. Työvalmentajan ja työnetsijän osaamista ja työpanosta tarvitaan, jotta asiakkaat

saisivat mahdollisuuden päästä edes kokeilemaan työkuntoisuuttaan oikeassa työelämässä.

 

Yhteistyö sote-palveluiden ja TE-toimistojen välillä

 

Mm. maakuntauudistuksen sote- ja kasvupalvelujen yhdyspintatyöryhmässä on suunniteltu soten ja TE-toimiston

asiakasohjautumista ja toteutusta. Yhdessä on havaittu, että moni TYP-palveluun tulija olisi pitänyt tunnistaa jo

työttömyyden alkuvaiheessa ja heillä olisi ollut tarve monialaiseen sekä tiiviimpään yhteistyöhön

perusterveydenhuollon/ammatillisen kuntoutuksen kanssa. Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöryhmistä

kumottiin 1.1.2015. Verkostojen yhteistyö on kuitenkin välttämätöntä asiakastilanteiden eteenpäin viemiseksi.

Monialainen palvelu (TYP) on toimivaa ja se vastaa pitkäaikaistyöttömien tarpeisiin, mutta se tavoittaa työnhakijat liian

myöhään. Asiakkaan edun tai kustannusvaikuttavuuden kannalta ei ole järkevää odottaa työnhakijan ongelmien

kasautumista ja työttömyysajan pitkittymistä.

 

Nuorten työmarkkinoilta syrjäytymisen riski on aikuisia suurempi, koska he eivät ole vakiinnuttaneet asemaansa

työmarkkinoilla. Siksi nuorten työnhakijoiden palvelutarpeiden arvioinnin pitäisi toteutua viipymättä syrjäytymisen

ehkäisemiseksi. Alle 30-vuotiaiden nuorten ohjautuminen sairasetuuksille ja työkyvyttömyyseläkkeelle on Suomessa

hyvin yleistä. Yleensä taustalla on mielenterveydellisiä ongelmia mm. masennusta ja ahdistushäiriöitä. Myös nuorten

neuropsykiatriset ongelmat ovat lisääntyneet. Oirehtivalle nuorelle hänen ei yleensä ole mitään aktiivitoimenpiteitä

tarjolla (esim. kuntouttavaa työtoimintaa). Työkyvyttömyyden pitkittyessä nuoren on entistä vaikeampaa suuntautua

koulutukseen ja/tai työhön. Nuorten työpajan keinotkin ovat näissä tilanteissa melko vähäiset, mikäli nuori tarvitsee

"oireen" mukaista kuntoutusta. Lopputulemana saattaa olla nuoren täydellinen syrjäytyminen.

 

Valtakunnallisesti on myös todettu, että perustoimeentulotuen hakijoista huomattava osuus on tulottomia ja

osatyökykyisiä nuoria. Ilmiö on tullut esille perustoimeentulotuen siirrossa KELAlle. Tällä hetkellä Kelasta tulee

huomattavia määriä nuoria työttömiä koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia huoli-ilmoituksia ja palvelutarpeen arviota

koskevia pyyntöjä. Suurin osa ko. asiakkaista on aktivointisuunnitelman teon ja aktivointiehdon piirissä (vrt. kuty-laki).

Tarvitaan yhä enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa monialaista yhteistyötä, oireenmukaisia ja toiminnallisia

kuntoutumuotoja ja nuorten rinnalla kulkevia palveluja. Työnhakijan oma osaaminen ja voimavarat eivät useinkaan riitä

oman kuntoutusasian eteenpäinviemiseen hajanaisessa kuntoutusjärjestelmässä.

 

Verkostoyhteistyön kehittäminen osatyökykyisten työttömien kuntoutumisedellytysten parantamiseksi on myös

tarpeen. TE-toimiston johtajat ovat arvioineet verkostotyön sujuvuutta ja siinä heikoimmaksi arvioinnin kohteeksi nousi

TE-toimiston ja perusterveydenhuollon yhteistyön vähäisyys (30 % TE-toimiston johtajista on arvioinut, että yhteistyö

sujuu erittäin tai melko huonosti). Sama arvio oli saatu nuorten palvelujen osalta. (Lähde: Tutkija Ari-Matti Määtänen,

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry). Useimmiten perusterveydenhuollosta puuttuu ammatillisen kuntoutukseen ja

työttömien asioihin perehtynyt kuntoutuskoordinaattori. Perusterveydenhuollon työntekijöiltä puuttuu ammatillisen

kuntoutuksen/työllisyydenhoidon osaamista sekä ymmärrystä.

 

TE –toimiston, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja oppilaitosten resurssit ovat

nykyisellään riittämättömät. Osatyökykyiset työnhakijat tarvitsevat henkilökohtaista palvelua/ohjausta/tukea

(kuntoutusluotsausta) omien asioidensa eteenpäin viemiseksi. Osatyökyisten työnhakijoiden kohdalla sairaudet ja

niiden pelko pahentavat kierrettä ja tarkoituksenmukaista sekä oikea-aikaista apua on haastavaa saada. Monilla

saattaa olla aito huoli terveydentilan tuomista työllistymisen esteistä, ja luottamuksellisia ja voimaannuttavia

kohtaamisia tarvitaan. Tämä edellyttää sitoutumista prosessinomaiseen työotteeseen asiakkaiden kanssa, jotta

luottamus ja toimien oikea-aikaisuus voi syntyä. Lisäksi moniammatillinen työtapa vaatii osaamisen kasvattamista ja

halua tehdä aitoa yhteistyötä.

 

Perusterveydenhuollon ja TE-toimiston välillä ei ole tällä hetkellä toimivaa yhteistyörakennetta. Työttömien
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terveystarkastuksista ei lähde tarpeeksi prosesseja liikkeelle ja kuntoutuminen ei edisty. Terveydenhuollon toimijat

eivät ole mukavuusalueellaan laaja-alaisen kuntoutusjärjestelmän kanssa ja tarvitsevat yhteispeliä näiden alueiden

asiantuntijoiden kanssa. Menestyvän monialaisen/-ammatillisen tiimin perussääntö on, että ”kukaan ei ole joukkuetta

suurempi”, mikä tarkoittaa toisten asiantuntijoiden osuuden arvostamista yhteistyössä.

 

Yhteydet muihin hankkeisiin

 

Satakunnassa on jo tehty työikäisten sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelujen ja osatyökykyisten palveluketjujen

kehittämistyötä. Tästä esimerkkinä on mm. vuosina 2017 – 2018 toteutetut kaksi STM:n OTE-kärkihankkeen

maakunnallista kokeilua, SATAOSAA- ja Satakunnan polut hoitoon ja kuntoukseen

(https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1007; https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1015), ja vuosina 2015 – 2018

valtakunnallinen Rauman kaupungin hallinnoima PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä – hanke

(https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20519) ja Porin työllisyyden kuntakokeilu. Lisäksi

parhaillaan on meneillään Porin kaupungin hallinnoima ESR-rahoitteinen Satakunto-hanke

(https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1005).

 

Nuorten työnhakijoiden osalta on tehty suunnitteluyhteistyötä myös Ohjaamo-toiminnan, nuorten työpajojen ja

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Muun muassa Ohjaamo-toiminnalla on oma tärkeä tehtävänsä nuorten

ohjautumisessa ammatilliseen kuntoutukseen ja tiiviimmän tuen piiriin. Ohjaamo-hankkeen suunnittelussa on ollut

myös kokemusasiantuntijoita mukana. Nuorille suunnitellaan paljon palveluita (Nuorten talot, LAPE-työ, TE-toimiston

pilotit). Uhkana on palveluiden pirstaloituminen, vaikka tavoite olisi saada mahdollisimman paljon palveluita yhden

luukun periaatteella. Tarvitaan ohjauskäytänteiden mallintamista ja palvelumuotoilua sekä kokonaan uudenlaista

rakenteiden ajattelua. 

 

Edeltävissä hankkeissa on tuotettu runsaasti materiaalia ja selvityksiä. Hankkeissa on julkaistu selvityksiä mm.

työnhakijoiden terveyspalveluiden toteutumisesta Satakunnassa ja digitaalisten palveluiden käytöstä. SATAOSAA-

kokeilussa nousi esiin merkittäviä huomioita heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden ja

osallisuuden edistämisen keinoista, mm. moniammatillinen ja monialainen yhteistyö, verkostomainen toimintatapa,

palvelujen tuottaminen asiakkaan palvelutarve edellä, ratkaisukeskeisyyden merkitys, haasteisiin tarttuminen heti, kun

palvelut/tuen tarve huomataan, työhönvalmennuksen saatavuus, osallisuuteen ja työllistymiseen kannustava asenne,

sekä järjestöyhteistyön merkitys. 

 

SATAOSAA –kokeilussa selvitettiin myös digitaalisten palveluiden kokemuksia, käyttöä ja kehittämistarpeita

osallistaen sekä työntekijät että asiakkaat selvitystyöhön mukaan. Kaikista kokeilun puitteissa tehdyistä selvityksistä

voi nähdä, että kiinnostusta digitaalisten palveluiden käyttöön on laajasti niin toimijakentällä kuin asiakkaillakin.

SAMK:in Digimieli ja ELY:n INKA hankkeissa on kehitetty nuorille suunnattua digipalveluja esim. oman osaamisen

kartoittamiseen, tavoitteiden asetantaan ja niiden toteutumisen seurantaan. Digitaalisia palveluja voidaan hyödyntää

myös osatyökykyisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa. SoteDigin Omaolo-palveluissa asiakas täyttää itsenäisesti

terveystietojaan ja voi halutessaan luovuttaa tiedot ammattilaiselle. TE-toimiston asiakastietojärjestelmään on

integroitu TUTKA -menetelmä, jota asiakas voi käyttää digitaalisesti oma-asioinnin kautta itsenäisesti tai yhdessä

virkailijansa kanssa. Ohjaamoiden käyttöön suunnitellaan palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä (mm. 3X10D), joita on

käytetty myös Kelan NEET -nuorten ohjauksessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Omaolo-, INKA- ja muiden

digitaalisia palveluja kehittävien hankkeiden kanssa.

 

Em. hankkeissa on osallistettu asiakkaita sekä kuultu heidän kokemuksiaan palveluista ja näkemyksiään

kehittämistarpeita. Lisäksi on parannettu kuntien, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyötä. Pohjaa

monialaisen työskentelyn edistämiselle on siis luotu ja siinä on päästy vaihtelevalla menestyksellä vauhtiin.

Osatyökykyisten palveluiden pirstaleisuuden ja moninaisuuden vuoksi jatkokehittämisen, pilotoinnin ja juurrutuksen

tarve on todettu suureksi. Hankkeissa tuli selkeästi esille tarve jatkokehittää varhaisemman vaiheen malleja ja
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yhteistyötä osatyökykyisten palveluissa. Erityisesti TE-toimiston ja perusterveydenhuollon yhteistyö työnhakijan

asioissa jää nykyisin liian vähäiseksi, osatyökykyisten tunnistamisessa on haasteita, eikä terveystarkastuksista lähde

useinkaan kuntoutusprosesseja liikkeelle. Mm. työkykytiimeissä sosiaalityön resurssia on liian vähän. Lisäksi TYP-

toiminnan ja työkykytiimien työnjako vaatii selkiyttämistä.

 

Hankkeissa on koottu laajat ammattilaisten verkostot, jotka ovat päässeet yhteistyössä hyvään alkuun ja luoneet

yhteistä ymmärrystä omasta roolistaan asiakkaan palveluketjussa. Aiempien hankkeiden verkostoja voidaan jatkaa

SATADUUNIA-hankkeessa.

 

Maakunnalliset ja valtakunnalliset selvitykset ja raportit

 

Satakunnan maakuntauudistus toteutti loppuvuodesta 2018 kyselyn koskien maakunnan kuntoutuspalvelujen

nykytilannetta ja kehittämistarpeita. Kyselyn tavoitteena oli selvittää eri kuntoutuspalvelujen nykytilanne, palvelujen

tunnettavuus, toimivuus, saatavuus ja kehittämistarpeet. Tutkimusmenetelmä oli sekä kvalitatiivinen että

kvantitatiivinen. Aineiston keruu tapahtui kyselyllä, joka lähti Satakunnan alueella noin 300 henkilölle, joista osa jakoi

sitä myös omassa verkostossaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 125 eri kuntoutusalojen asiantuntijaa ja lisäksi muutama

kuntoutuksen kokemusasiantuntija.

 

Kyselyn yhteenvetona voidaan todeta, että kunnissa on nykyisten kuntoutuspalvelujen kehittämisen tarve. Lisäksi

uusien kuntoutuspalvelujen kehittäminen koettiin lähes yhtä tärkeäksi. Kuntoutuspalvelujen resurssit koettiin pääosin

liian vähäisiksi ja saatavuudessa nähtiin ongelmia. Kuntoutusalan asiantuntijoiden tietotaso ja yhteistyökyky nähtiin

melko hyvänä. Vastaajien mukaan palveluista tiedottamista tulisi tehostaa. Vastaajat tunsivat oman erikoisalansa

kuntoutuspalvelut, mutta kuntoutuksen kokonaispalvelut (kasvatuksellinen, lääkinnällinen, sosiaalinen ja ammatillinen)

tunnettiin melko huonosti. Kuntoutuksellisten tarpeiden tunnistamisessa on myös suuria puutteita. Kuntoutus koettiin

myös liian sektoroituneeksi, mikä johtaa osaoptimointiin kokonaisvaikuttavuuden kustannuksella. Kuntoutukseen

kaivattiin parempaa koordinointia, lisää vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

 

Kyselyn perusteella kuntoutuskenttä koetaan kaiken kaikkiaan hyvin laajana ja hajanaisena. Sen kattava ymmärrys ja

tieto eri palveluista on vaikeasti hallittavissa. Lisäksi palvelujen tarve ja tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä ja vaativat

palveluiltakin joustoja tilanteen ja asiakkaan (perheen/lähipiirin) tarpeen mukaan, jotta ne tukisivat asiakkaan

jaksamista, kuntoutumista ja kehitystä. Tämä vaatii palveluiden jatkuvaa arviota ja kehittämistä saadun palautteen ja

itsearvioinnin perusteella. Palvelujen tasalaatuisuus tulisi turvata koko maakunnan alueella.

 

Samanlaiset kehittämistarpeet todetaan myös selvityshenkilöiden Raija Kerättären ja Tuija Oivon ”Osa-työkykyisten

reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut ja tukitoimet” -raportissa

(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161151/STM%20rap%2043%202018%20Osatyokykyisten%2

0reitit%20tyollisyyteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y). Selvityksen mukaan uusiin maakuntiin tulisi luoda yhtenäinen

malli, jonka tarkoituksena on työkyvyn heikkenemisen varhainen tunnistaminen, laadukas toimintakyvyn rajoitteiden ja

resurssien arviointi, palveluiden sekä etuuksien tarpeen arviointi ja työkykyä tukevien palveluiden suunnittelu. Kunnat

yhdessä sairaanhoitopiirien (tulevaisuudessa maakunnat) vastaavat siitä, että alueella on eri kohderyhmät huomioiva

toiminta- ja työkyvyn tuen ja kuntoutuksen toimintamalli palveluineen. Mm. maakuntauudistuksen sote- ja

kasvupalvelujen yhdyspintaryhmässä on aloitettu yhdyspinnan prosessien yksityiskohtaisempi suunnittelu tämän

toimintamallin perusteella. Prosessien testaus ja palvelumuotoilu edellyttää myös konkreettista kokeilua (esim.

varhaisen tunnistamisen prosessi ml. menetelmät ja prosessin seuranta tai eri palveluiden prosessit).

 

Myös Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksissa kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi

(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160273/RAP2017_41.pdf) tuodaan esille samoja

kehittämistarpeita. Kuntoutuksen keskeisinä heikkouksina nostetaan järjestelmän hajanaisuus, pirstaleisuus ja

puutteet asiakasprosesseissa. Tavoitteena on lisätä mm. kuntoutuksen ohjausta ja oikeisiin palveluihin ohjautumista.
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Kuntoutuksen tulisi perustua yhteiseen toimintamalliin ja asiakkaalle velvoitettaisiin laatimaan realistinen

kuntoutussuunnitelma, johon asiakas itse myös pystyy sitoutumaan (asiakasosallisuus).   

 

Lisäksi Työterveyslaitoksen selvityksessä ”Työ- ja toimintakyky kasvuntekijänä”

(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137517/TTL_Tyo_ja_toimintakyky_kasvun_tekijana.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y) todetaan maakunnilla olevan vielä runsaasti kehittämisen tarvetta esim. asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn

selvittelyn ja varhaisen tuen osalta. TTL:n selvityksessä todetaan, että Suomen väestön ikääntyessä työ- ja

toimintakyvyn edistämisellä olisi varmistettava, että tulevaisuudessa työikäisten työpanos on käytössä.

Työkyvyttömyyseläkesiirtymien kasvua halutaan ehkäistä aktiivisten kuntoutustoimenpiteiden avulla.

Työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä halutaan kehittää ja osaamista laajentaa. TTL:n TYÖKE-

hanke tukee tätä kehittämistä.

 

Kela nostaa myös tuoreeltaan havaintojaan esille: ”Mahdollisuuksien tunnistaminen voi säästää miljoonia”

(https://www.slideshare.net/kelantutkimus/tag/kuntoutus2018). Kelan huoli on, että ihmiset katoavat

kuntoutusviidakkoon ja hoitoketjut katkeavat, varsinkin jos ei olla työterveyshuollon piirissä. Kela nostaa esille etenkin

työttömät työnhakijat, erityisesti nuoret aikuiset, joilla on rikkonainen työhistoria ja mielenterveyden ongelmia. Jotta

kuntoutusta osattaisiin hakea ja tarjota, olisi kuntoutuksen tarve tunnistettava oikeaan aikaan. Kelan tekemien

kuntoutuspäätösten näkökulmasta 60 % palaa kuntoutusjakson jälkeen töihin ja vain alle 10 % kuntoutujista jää

työttömäksi tai aloittaa opiskelun kuntoutusjakson jälkeen.  Ruotsista saatujen tutkimustulosten perusteella

kuntoutuksen koordinointi ja sen monialaisuus parantavat merkittävästi tuloksia. (Sosiaalivakuutus 3/2018).

 

Hankkeen yhteys maakuntaohjelmaan ja maakuntauudistukseen

 

Hanke tukee Satakunnan maakuntaohjelman tavoitteita. Ohjelman yhtenä teemana on Työllisyys ja osallisuus. Hanke

parantaa työttömien nuorten ja osatyökykyisten yhteiskuntaosallisuutta ja työelämäosallisuutta. Työelämäosallisuus ja

voimaannuttava kohtaaminen lisäävät kannustavaa yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on saada kaikki, myös

osatyökykyisten työvoimapotentiaali, käyttöön ja tukea sekä ohjata yksilölliselle koulutus- ja työllisyyspolulle.

 

Sote- ja maakuntauudistus mahdollistaa entistä paremmin lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen

yhdistämisen. Hanke varmistaa omalta osaltaan kohderyhmien tulevaisuuden palvelumallien toteutumista ja tuottaa

tietoa ja prosesseja uudistamisen tueksi. Hanke tuottaa uusia ratkaisumalleja myös palvelun katvealueisiin. Hankkeen

hakijataho Satasairaalan lisäksi Satakuntaliiton hallinnoiman maakuntauudistuksen projektitoimiston hanketoiminnan

päällikkö, kuntoutuspalvelujen, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen valmistelijat ja työterveyshuollon

selvityshenkilö ovat olleet tiiviisti mukana hankkeen valmistelussa. Lisäksi hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet

mm. maakuntauudistuksen ICT –valmistelija sekä aikuispalveluiden, vammaispalveluiden, päihde- ja

mielenterveyspalveluiden sekä sote- ja kasvupalveluiden yhteistyöryhmien, Porin kaupungin psykososiaalisten - ja

vammaispalvelujen, TE-toimiston ja Porin työllisyyspalveluiden edustajat.

 

Hankesuunnitelmaa ovat kirjoittaneet ja/tai kommentoineet seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

 

Katja Alamäki, vammaispalveluiden valmistelija ja -työryhmän puheenjohtaja, palvelupäällikkö,

Satasairaala/Satakunnan maakuntauudistus

Matti Järvinen, päihde- ja mielenterveyspalveluiden valmistelija ja -työryhmän puheenjohtaja, psykososiaalisten

palveluiden päällikkö, Pori/Satakunnan maakuntauudistus

Tuija Kallio, projektisuunnittelija, Pori

Jenni Ketonen, Satakunnan TYP-päällikkö, Pori

Marianne Kivelä, kuntouksen valmistelija, Satakunnan maakuntauudistus

Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, Pori

Päivi Laine, palvelujohtaja, Satakunnan TE-palvelut
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Tarja Mannila, johtava ohjaaja, vammaispalvelut, Pori

Mari Niemi, hanketoiminnan päällikkö, Satasairaala/Satakunnan maakuntauudistus

Tiia Nieminen, työterveyshuollon selvityshenkilö, Satakunnan maakuntauudistus

Sanna Nurmi, työhönvalmentaja/ ohjaaja, Satasairaala

Merja Paavola, sosiaalipalveluiden johtaja, Satasairaala

Elina Patana, aikuissosiaalityön valmistelija, Satakunnan maakuntauudistus

Anne Pärssinen, ohjaaja, Satasairaala

Jaana Salonoja, vastaava ohjaaja, psykososiaaliset avopalvelut, Pori

Minna Viinamäki, projektisuunnittelija, Pori
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeen päätavoitteena on parantaa työikäisten palveluiden tarve- ja asiakaslähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta ja

sujuvuutta. Palveluja suunnitellessa huomioidaan koko maakunnan työikäinen väestö, eri-ikäiset työssäkäyvät ja

työttömät. Kuitenkin pilotoinneissa erityisinä kohderyhminä ovat nuoret aikuiset sekä vammaiset, kehitysvammaiset tai

päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Tavoitteena on luoda maakuntaan monialaiset, varhaisen vaiheen palvelut, joissa

työikäiset saavat tarvettaan vastaavia palveluja mahdollisimman oikea-aikaisesti. Painopistettä siirretään

ennaltaehkäisevään suuntaan, koska varhainen tuki ja puuttuminen ovat tärkeitä pitkittyvän työttömyyden

ennaltaehkäisyssä.

 

Hankkeessa luodaan pilottityöskentelyn kautta kuntoutuksen ja työllisyyden monialaisen verkostotyön malli, joka on

levitettävissä koko maakuntaan tai valtakunnallisesti. Hanke palvelee myös alueen työnantajia ja elinkeinoelämää

(mm. kummiyrittäjät ja kohderyhmäasiakkaat mukana palvelun kehittä-misessä) edistämällä osallistujien

kuntoutumista, työkykyä ja ammatillista kehittymistä, ja näin myös helpottaa yritysten rekrytointitarpeita. Hankkeen

avulla kehitetään myös osatyökyisten työllistämisen asenneilmapiiriä parempaan suuntaan.

 

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan koko hankkeen ajan. Hankkeelle laaditaan tarkennettu arviointisuunnitelma

hankkeen käynnistyessä. Arviointisuunnitelmassa määritellään tarkemmin käytettävät mittarit sekä menetelmät. CAF-

itsearvioinnin menetelmää sekä lean-työkaluja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

 

Tavoitteet

 

Tavoite 1. Parantaa asiakkaiden osallisuutta, elämänlaatua ja -hallintaa

 

Tavoitteena on tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja arjenhallintataitoja, joiden avulla hänen kehittymisensä

osallistuvana yhteiskunnan jäsenenä ja itsenäisesti asioistaan huolehtivana yksilönä paranevat. Hankkeeseen

osallistuvat henkilöt saavat paremmat valmiudet määrittää itsenäisesti tulevaisuuteensa liittyviä valintoja koskien mm.

työtä, opiskelua, asumista ja osallisuutta yhteiskuntaan. Tarkoituksena on auttaa kohderyhmän asiakkaita löytämään

kouluttautumisvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia työllistyä osa- tai kokoaikaisesti avoimille työmarkkinoille. Asiakkaan

tarve ratkaisee, millaista tukea tai apua hän tarvitsee työllistymiseensä tai osallisuuden palveluiden piiriin

pääsemiseksi.

 

Tarkoituksena on luoda toimintamalli, jonka avulla sekä asiakkaita että työnantajia tuetaan työelämän haasteissa.

Asiakkaan mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille kartoitetaan (toiminnalliset valmiudet, työtaidot ja

motivaatio työllistymiseen tai ammatilliseen kouluttautumiseen). Työnantajille tarjotaan tietoa osatyökykyisten ja

erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden vaikutuksesta työyhteisölle. Palvelu on yksilöllistä ja perustuu tarpeeseen.

 

Tavoitteena on edistää osallisuutta sen kaikissa muodoissa. Kohderyhmään kuuluvien tietoisuutta heille kuuluvista ja

saatavilla olevista palveluista lisätään, jotta he voivat hakeutua palveluihin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Tiedon saatavuutta parannetaan kehittämällä palveluneuvontaa ja -ohjausta sekä ottamalla käyttöön digitaalisia
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palveluja. Asiakkaiden suunnitteluosallisuutta parannetaan osallistamalla heidät palveluiden kehittämiseen.

Asiakkaiden toiminta- ja päätöksenteko-osallisuutta palveluissa vahvistetaan parantamalla kohtaamisen kulttuuria

sekä muuttamalla asiakkaan roolia objektista subjektiksi. Pääsääntönä on ajatus ”asiakas on oman prosessinsa

omistaja”. Kun ihminen on osallinen omassa asiassaan ja häntä tuetaan tarpeen mukaisesti, tuloksena on

elämänlaadun parantuminen, työelämäpelisääntöjen oppiminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, osaamisen

kehittyminen ja siirtyminen opiskeluun/työhön tai muuten osallistuminen aktiivisesti yhteiskunnassa.

 

Asiakkaan osallisuuden ja elämänlaadun paranemista seurataan hyödyntäen mm. kyselyitä ja soveltuvia

elämänlaadun sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä. Myös hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien

asiakkaiden määrää seurataan ESR-hankkeen tavoitteiden mukaisesti. 

 

Tavoite 2. Parantaa palveluiden oikea-aikaisuutta ja tarvelähtöisyyttä

 

Tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden palvelutarve monialaisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkoituksena on, että arvioinnin ja tunnistamisen jälkeen asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvasti ja oikea-

aikaisesti. Asiakkaan palvelut perustuvat yksilölliseen tarpeeseen. Päämääränä on mahdollistaa nykyistä paremmin

ennaltaehkäisevä työ, jolloin jo varhaisessa vaiheessa tunnistetaan palvelutarve ja estetään monialaisten haasteiden

ja ohjauksen tarpeen kroonistuminen (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, sairastelu tai muu osattomuus). Palvelut

toteutetaan niin, että asiakkaan osallisuus lisääntyy. Kuntoutus- ja työllisyyspalveluista rakennetaan sujuva polku, jota

asiakas kulkee asettamansa tavoitteen mukaisesti.

 

Tavoitteen toteutuminen edellyttää verkostoitunutta yhteistyötä, johon luodaan monialaiset toimintamallit. Lisäksi

vahvistetaan jo luotuja verkostoja. Tarkoituksena on luoda toimiva käytäntö, jossa asiakkaan palveluketju etenee

sujuvasti, ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut saumattomasti tuottajasta riippumatta. Monialaisen yhteistyön avulla

pystytään nykyistä paremmin tehostamaan nivelvaiheissa tarvittavaa tukea, kuten työttömäksi jäädessä tai opintojen

päättyessä. Toiminnan avulla voidaan tunnistaa asiakkaan todellinen kuntoutustarve sekä sovittaa yhteen asiakkaan

tarvitsemat monialaiset tukitoimet. Toiminnan painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisyyn ja tukitoimien käynnistyminen

oikea-aikaisesti vaikuttavat siihen, että työttömyyden pitkittymisen haitat yksilölle ja yhteiskunnalle vähenevät.

Työhönvalmennuspalveluihin panostaminen lisää osa-työkykyisten työllistymismahdollisuuksia.

 

Palveluiden sujuvuutta arvioidaan mm. lean-menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi toteutumista arvioidaan asiakkaille ja

ammattilaisille suunnatuilla kyselyillä. Lisäksi käytetään soveltuvaa toimintatietoa.

 

Tavoite 3. Lisätä ammattilaisten osaamista

 

Tavoitteena on lisätä ammattilaisten osaamista mm. ammatillisen ja muun kuntoutuksen, verkostotyön, toimintakyvyn

arvioinnin ja varhaisen tunnistamisen osalta. Samalla parannetaan toimijoiden tietämystä toinen toistensa tehtävistä.

Tavoitteena on, että maakunnassa eri toimijat tietävät roolinsa ja vastuunsa työikäisten sote-palveluissa ja toimijoiden

välinen yhteistyö on sujuvaa.

 

Tulevaisuuden työelämä on verkostoissa. Hankkeessa luodaan ns. oppiva verkostoyhteistyö eli verkoston jäsenet

oppivat hyödyntämään toistensa osaamista entistä paremmin kohderyhmäasiakkaiden hyväksi. Kyse on toisen

auttamisesta, avun saamisesta, lojaalisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Oppiva organisaatio mahdollistaa

ammatillisen kasvun ja uusien toimintamallien kehittymisen. Oppiminen on muutosten mahdollistaja.

 

Monitoimijaiset, verkostomaiset palveluketjut, joissa asiakas- ja tarvelähtöisyys toteutuvat, vaativat myös

ammattilaisilta uudenlaisen toimintakulttuurin oppimista. Hankkeen tavoitteena onkin edistää sujuvaa muutosta myös

asennetasolla.
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Osatavoitteena on myös lisätä kuntatason ja maakunnan  päättäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

organisaatioiden johdon tietämystä ja ymmärrystä työikäisten sote-palvelukokonaisuuksien tärkeydestä. Työikäisten

palveluiden kehittäminen saa usein vähemmän huomioita kuin lapsiperheiden tai ikääntyneiden palveluiden

kehittämistyö, mikä johtuu osittain tiedon puutteesta. Työikäisten palveluiden kehittämisessä tulisi myös paremmin

huomioida yhteys perheiden kanssa tehtävään työhön.

 

Lisäksi osatavoitteena on lisätä työnantajien tietoa ja osaamista heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön

työllistämisessä. Usein työllistymisen esteenä on, ettei tiedetä esimerkiksi saatavilla olevasta työllistämisen tuesta.

Myös työnantajien asenteisiin pyritään vaikuttamaan, jotta työllistymiskynnys alenisi.

 

Tavoitteen toteutumista seurataan mm. eri kohderyhmille suunnattavien kyselyiden avulla.

 

Tavoite 4. Edistää digitaalisten palvelujen käyttöä palvelujen saatavuuden parantamiseksi

 

Erillisiä erityisesti haasteellisessa työelämätilanteessa oleville suunnattuja digitaalisia palveluja on suunnitteilla paljon.

Kohderyhmän palveluissa voidaan hyödyntää olemassa olevia tai käyttöön otettavia muita palveluja. Digitaalisten

palveluiden jatkokehittämisessä tulee kiinnittää huomiota eri tietojärjestelmien rajapintoihin siten, että tietojärjestelmät

tukevat ja sujuvoittavat asiakkaan palveluprosessia. Tavoitteena on, että tieto kirjataan vain kerran ja tieto on

hyödynnettävissä siellä, missä sitä asiakkaan tilanteen arvioimiseksi tai tilanteen edistämiseksi kulloinkin tarvitaan.

Päällekkäinen selvittely ei ole asiakkaan tai ammattilaisten kannalta järkevää.

 

Asiakkaan näkökulmasta digitaalisten palveluiden kehittämisessä tarkoituksena on parantaa saavutettavuutta.

Palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä sekä palvelusisältöjen ymmärrettäviä. Osallistamalla kohderyhmän edustajat

mukaan suunnitteluun huomioidaan erityisryhmien tarpeet. Digitaalisten palveluiden käyttöönotto parantaa

tiedonsaantia ja mahdollistaa 24/7 palvelun. Ammattilaisten verkostoitumista voidaan parantaa kokoamalla eri

asiantuntijat matalan kynnyksen e-verkostoyhteistyöhön.

 

Tavoitteen toteutumista arvioidaan mm. eri kohderyhmille suunnatuilla kyselyillä.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Osatyökyisten tai muutoin haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden kuntoutusprosessit lähtevät

liikkeelle ja edistyvät, jos palveluun panostetaan riittävästi. Tällä hetkellä mm. työttömien terveystarkastuksista ei lähde

tarpeeksi prosesseja liikkeelle ja kuntoutuminen ei edisty. Työttömillä on ollut lakisääteinen oikeus maksuttomaan

terveystarkastukseen vuodesta 2011. Kuitenkin kunnissa asia tunnetaan edelleen heikosti, ja myös TE-toimistossa on

monia haasteita tarpeen tunnistamisessa. Perusterveydenhuollossa on osaamisen vahvistamisen tarvetta. Työttömien

terveystarkastus ei saa olla yksittäinen toimenpide, vaan sen pitää tarvittaessa käynnistää monialainen

työhönkuntoutusprosessi, jossa eri toimijoilla on oma erityinen roolinsa.

 

Hankkeessa jatketaan hallituksen linjauksen mukaisesti OTE-kärkihankkeiden ja ESR-tuella alueella alkanutta

osatyökykyisten, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien palveluketjujen kehittämistyötä konkreettisella pilotoinnilla

ja toiminnan jatkuvalla parantamisella. SATAOSAA -hankkeessa mallinnettiin monialaisen verkoston

palvelukokonaisuutta, jonka eri vaiheiden kehittämistä jatketaan ja pilotoidaan tässä hankkeessa. Esimerkiksi

työikäisen väestön sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnan palvelutarpeen tunnistamisen prosessista laaditaan

mallinnus, joka sisältää menetelmät, prosessin johtamisen ja seurannan.

 

Hankkeen uutuus- ja lisäarvona ovat mm.

 

- Sote-toimijoiden ja työvoimaviranomaisten sekä oppilaitosten ja yritysten saumattoman yhteistyön kehittyminen sekä

uudet palvelumallit, jolla nuoria, osatyökykyisiä ja ikääntyneitä saadaan aktiivisemmin ohjattua koulutukseen ja
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työelämään.

- Asiakkaiden sujuva palveluketju, kun prosesseissa organisaatiorajat on häivytetty ja asiakas saa saumatonta

palvelua oman palvelutarpeensa mukaisesti räätälöitynä. Asiakkaiden palveluihin investoidaan yhdessä niin, että sote-

ja kasvupalveluiden kokonaisuus näyttäytyy asiakkaalle yhtenä palveluna. 

- Työttömyyden varhaisvaiheeseen moniammatillisen verkostomaisen  yhteistyömallin jatkokehittämien ja pilotointi.

- Työttömien kuntoutuskoordinaattori/ työvalmentaja/ työnetsijä-mallin luominen sote-palvelujen ja TE-hallinnon

tiiviiseen yhdyspintaan.

- Uuden, kaikille osatyökykyisille ilman sektorirajoja soveltuva työhönvalmennuspalvelun luominen sekä sen pilotointi.

- Työnantajille suunnattu uudenlainen osatyökykyisen työllistämisen tuki.

- Asiakkaille  nykyisten palveluiden yhteyteen luotava matalan kynnyksen toimintayksikkö, johon asiakkaan on helppo

tulla ja joka antaa palveluohjausta sekä työhönvalmennusta.

-  Työterveyshuollon toimijoiden osaamisen hyödyntäminen työkykytiimien toiminnassa.

 

Yhteistyömalleilla turvataan aktiivinen ja varhainen ammatillisen kuntoutuksen palvelu työnhakijoille. Verkostoyhteistyö

on välttämätöntä asiakastilanteiden eteenpäin viemiseksi.

 

Kuntoutuksen uudistamiskomitean lausunnon ja ehdotusten mukaisesti otetaan käyttöön case manageri-malli

asiakastyöhön. Pilotissa hyödynnetään eri palveluissa toimivia, kärkihankkeiden aikana koulutettuja

työkykykoordinaattoreita, joilla on jo osaamista ja tietoa koko palvelujärjestelmästä. Näiden henkilöiden

verkostoituminen ja toimiminen asiakkaiden case managereina vahvistaa asiakkaiden ohjautumista tarpeidensa

mukaisiin palveluihin. Pilotissa varmistetaan systemaattinen toiminnan kehittäminen.

 

Hankkeen työntekijät toimivat kouluttajana ja asiantuntijoina erityisesti verkostotyön edistämisessä. Oppiva verkosto

tarvitsee työyhteisöön fasilitaattorin ja sparraajan, joka puhuu samaa kieltä sote-palvelujen kanssa, mutta osittain

sektorirajoja rikkoen. Toiminnan painopiste tuodaan entistä varhaisempaan vaiheeseen, jolloin mahdollisiin työ- ja

toimintakyvyn ongelmiin, sairauksien ennaltaehkäisyyn tai kuntoutustarpeen tunnistamiseen päästään puuttumaan

entistä varhaisemmassa vaiheessa, mieluiten ennen työttömyyden pitkittymistä. Osatyökykyisten yksilölliset

voimavarat voidaan hyödyntää työelämässä ja kaikkien osaaminen saadaan käyttöön. Asiakasvaikuttavuutta saadaan

pienemmillä resursseilla, jolloin toiminta on myös kustannusvaikuttavaa.

 

Hankkeelle syntyy erityistä uutuus- ja lisäarvoa, kun panostetaan erityishaasteellisten asiakkaiden (esimerkiksi

kehitysvammaisten) työllisyyden edistämiseen. Satakunnassa on noin viisi kehitysvammaista aidosti työelämässä eli

normaalissa palkkatyösuhteessa. Valtakunnallisesti kehitysvammaisten työllistäminen on ollut esille useiden vuosien

ajan, mm. Työelämäosallisuus (TEOS-laki). Työhönvalmennuksella on saatu aitoja kontakteja työnantajiin ja

työllistettyä kehitysvammaisia siihen asti, kunnes pitää maksaa palkkaa työosuusrahan sijaan. Monet

kehitysvammaiset hankkivat koulutuksen kautta itselleen ammatin (puhtaanapito, kiinteistöhuolto, catering jne.), mutta

eivät saa mahdollisuutta siirtyä työelämään. Hankkeessa on tarkoituksena löytää tuetun työhönvalmennuksen kautta

toimivat keinot vaikuttaa tähän ongelmaan.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat, syrjäytyneet työikäiset satakuntalaiset naiset

ja miehet. On tutkittu, että miehillä on naisia suurempi vaara syrjäytyä tilanteessa, jossa osallisuuden kokemukset

puuttuvat tai elämässä useat riskitekijät ovat toteutuneet (kuten pitkäaikaistyöttömyys, sairaus).

 

Kohderyhmään kuuluvat voivat olla työttömiä tai osatyökykyisiä eri syistä (mm. fyysiset tai psyykkiset ongelmat,

vammaisuus). Kohderyhmän henkilöt tarvitsevat elämänhallintaan erityistä tukea. Erityisenä painopisteenä ovat nuoret

aikuiset sekä vammaiset, kehitysvammaiset ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.

 

Asiakkaat voivat ohjautua  hankkeen toimenpiteisiin eri tahojen (sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-palvelut, oppilaitokset,
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kolmas sektori) kautta. Kokemusasiantuntijat kuuluvat varsinaiseen kohderyhmään silloin, kun he eivät saa

hankkeesta palkkaa tai palkkioita. Ne kokemusasiantuntijat, joita käytetään hankkeen toimenpiteissä asiantuntijoina ja

joille maksetaan palkkio, eivät kuulu kohderyhmiin.

 

Lisäksi varsinaisena kohderyhmänä ovat Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tai työvoimahallinnon palveluista

vastaavat ammattilaiset, jotka työskentelevät em. asiakaskohderyhmien palveluissa. Jokaisen palveluketjussa

toimivan ammattilaisen toiminnalla on vaikutusta asiakkaan kuntoutus- ja työllisyyspolun etenemiseen. Ammattilaisten

osaamista on lisättävä, jotta yhteisesti sovitut toimintamallit jalkautuvat käytäntöön.

 

Pilottivaiheessa työnantajina toimivat yritykset ovat myös varsinaista kohderyhmää silloin, kun he osallistuvat

hankkeen valmennuksiin ja työntekijän valmennettuun työllistämiseen.
 
 

5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat

 

- Satakunnan kunnat ja veronmaksajat, jotka hyötyvät paremmista palveluista ja sote-kulujen vähenemisestä.

- sote-organisaatioiden päättäjät ja virkamiesjohto. Erityisesti päätöksentekijöiden ja johdon sitouttamisen ja

ymmärryksen lisäämisellä kehittämistyö voidaan juurruttaa. Käytännön työntekijät tarvitsevat uuden toiminnan

käyttöönotossa vahvaa oman esimiehensä sekä koko organisaatiojohdon tukea ja resursseja.

- yritykset ja muut kuin varsinaisia kuntoutuspalveluja tuottavat kolmannen sektorin toimijat.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hankkeen toiminta-alueena on koko Satakunta, sillä tavoitteena on luoda maakunnalliset toimintamallit.

Sairaanhoitopiiri hankkeen hallinnoijana on maakunnallinen organisaatio, joka palvelee kaikkia omistajakuntiaan.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa maakunnallisissa verkostoissa ja työryhmissä. Hankkeen

pilotointialueena toimivat Porin perusturvan alue (Pori, Merikarvia, Ulvila) ja Euran kunta, joiden yhteenlaskettu

asukasmäärä on yli 51 % Satakunnan väestöstä. Pilotointialuetta voidaan laajentaa tarpeen ja mahdollisuuksien

mukaan hankkeen aikana.

 

Hankkeen toimenpiteet asemoituvat kolmen toimenpidekokonaisuuden alle, jotka linkittyvät yhteen ja tukevat toinen

toisiaan.

 

I HANKKEEN YLEISET TEHTÄVÄT

 

Toimenpidekokonaisuus käsittää tehtävät, jotka liittyvät sekä monialaisen palvelun että työhönvalmennustiimin

mallinnukseen ja pilotointiin.

 

II TYÖIKÄISTEN MONIALAISEN PALVELUN MALLINNUS HUOMIOIDEN NUORTEN JA TYÖTTÖMIEN PALVELUT

SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLTO OSANA PALVELUKETJUJA

 

Toimenpiteissä pohjana on SATAOSAA-kärkihankkeessa (mm. https://virtuaalikirja.fi/sataosaa/) aloitettu mallinnus,

jota kehitetään edelleen huomioiden etenkin selvityshenkilöiden Oivon ja Kerättären raportti Osatyökyisten reitit

työllisyyteen (2018). Asiakkaiden sujuvaan ohjaukseen, palvelujen seurantaan ja tiedolla johtamiseen tarvitaan

prosessit, joihin pilotointi tuottaa kokemusperäistä tietoa. 

 

SATAOSAAssa aloitettiin kehittää työikäisen monialaisen palvelun mallia, joka kokoaa yhteen sote- ja

työllisyyspalvelut ilman siiloja niin, että asiakkaalla on mahdollisuus selkeään, yksilölliseen palvelupolkuun kohti

yksilökohtaisia tavoitteita. Koulutettujen työkykykoordinaattorien ja työkyky- ja ammatillisen kuntoutuksen osaamisen
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hyödyntäminen lisää yhteistä ymmärrystä tunnistaa asiakkaan kokonaispalvelutarve ja toteuttaa oikeat palvelut.

Verkostoimainen toimintamalli ei synny helposti. Toimiakseen verkostot tarvitsevat kunnollisen perehdyksen,

ohjauksen, koulutuksen ja osaavaa johtamista. Kehittämistyötä tulee jatkaa.

 

Erityinen painopiste monialaisen palvelun pilotoinnissa on nuorissa aikuisissa, joilla on haasteita elämänhallinnassa tai

työllistymisessä, sekä työttömissä työnhakijoissa, jotka tarvitsevat monialaisia palveluja elämäntilanteessaan.

Tavoitteena on parantaa kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden työmarkkina-asemaa.

 

III	TYÖHÖNVALMENNUSTIIMITYÖN MALLINTAMINEN JA PILOTOINTI ERITYISESTI VAMMAIS- SEKÄ PÄIHDE- JA

MIELENTERVEYSPALVELUISSA 

 

Tarkoituksena on mallintaa ja pilotoida asiakasta parhaiten palvelevaa sosiaalista kuntoutusta, integroida

kuntoutuminen aitoon työelämään sekä parantaa työhönvalmennuksen saatavuutta ja osaamista.

Työhönvalmennusverkosto ja -tiimit ovat osa työikäisten monialaista palvelua. Vaikka tavoitteena on geneerinen

toimintamalli, pilotoinnin erityisenä kohderyhmänä ovat vammaiset, kehitysvammaiset sekä päihde- ja

mielenterveyspalveluiden asiakkaat. Näiden kohderyhmien työllistyminen ja osallisuus vaativat erityistä tukea.

 

 

TOIMENPIDEKOKONAISUUS  I

 

Tehtävä 1.

Kesto 08 – 09/2019, tarkistuspisteet vuosina 2020 - 22

Tarkennettujen suunnitelmien laatiminen ja toiminnan raportointi

 

Hankehenkilöstö laatii hankkeen alkuvaiheessa arviointisuunnitelman, viestintäsuunnitelman sekä tarkennetun

toimintasuunnitelman. Ko. suunnitelmat toimivat hankehenkilöstön työnohjauksellisena työkaluna ja helpottavat

raportointia ja arviointia. Suunnitelmien ajantasaisuutta ja toteutumista tarkastellaan tarpeen mukaan vähintään kaksi

kertaa vuodessa.

 

Hankkeesta laaditaan väliraportti vähintään kaksi kertaa vuodessa ja loppuraportti hankkeen päättyessä.

 

Tavoite:

Helpottaa hankkeen toteutusta ja seurantaa käytännön tasolla sekä tuottaa tietoa hankkeen etenemisestä.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Hanke etenee systemaattisesti. Hankkeen aikatauluriskiä voidaan hallita. Seuranta, arviointi ja raportointi helpottuvat.

Tieto hankkeen toiminnasta lisääntyy.

 

Tehtävä 2.

Kesto 08 – 09/2019

Yhteistyöverkostojen kokoaminen ja informointi

 

Hankehenkilöstö informoi yhteistyökumppaneita laajasti hankkeen käynnistymisestä. Maakuntauudistuksen työryhmät

ja aiemmat hankkeet ovat jo koonneet kehittämisverkostoja. Hankkeen alussa kartoitetaan kehittämisverkostot ja

kutsutaan ne koolle. Tarvittaessa muodostetaan pilottikohteiden tueksi omat projektiryhmät. Kehittämisverkostojen

toiminnassa hyödynnetään sähköisiä työkaluja, esim. lync/skype neuvottelut.

 

Hanketyöntekijät jalkautuvat alueen kuntiin/ kuntayhtymiin ja käyvät kuntien kanssa alkuvaiheen arviointineuvottelun.
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Kehittäjäverkostoihin kutsutaan asiakasedustus koulutetuista kokemusasiantuntijoista.

 

Tavoite:

Osallistetaan ja sitoutetaan eri toimijatahot yhteiskehittämiseen.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Toimijoiden tuntemus toinen toistensa tehtävistä kasvaa, mikä lisää ymmärrystä omasta roolista asiakasprosesseissa.

Yhteiskehittämisen osaaminen kasvaa verkostomaisessa yhteistyössä. Asiakkaiden osallisuus toteutuu palveluiden

suunnittelussa.

 

Tehtävä 3.

Kesto 08/2019 – 06/2022

Ohjausryhmätyöskentely

 

Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, johon kutsutaan hallinnoijan, eri yhteistyöorganisaatioiden ja asiakkaiden edustus.

Rahoittajan edustaja kutsutaan mukaan työskentelyyn.

 

Ohjausryhmä kokoontuu 1. kerran elo-syyskuussa 2019. Kokoukset pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata, tukea ja ohjata hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä edistää hankkeen

etenemistä omissa viiteryhmissään.

 

Tavoite:

Osallistetaan ja sitoutetaan eri toimijatahot yhteiskehittämiseen ja tulosten juurrutukseen.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Toimijoiden sitoutuminen hankkeeseen kasvaa, tieto lisääntyy eri sidosryhmissä ja hanke etenee tavoitteiden

mukaisesti.

 

Tehtävä 4.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Viestintä

 

Yhteinen visio hankkeen tavoitteista on keskeinen osa muutostyötä. Hankkeessa hallinnoijalla, johdolla,

hankehenkilöstöllä, ohjausryhmällä ja työryhmillä on keskeinen rooli viestinnässä Avoin, oikea-aikainen, luotettava,

ymmärrettävä, yhtenäinen ja kohderyhmiään palveleva viestintä varmistaa, että maakunnan toimijoilla ja asukkailla on

tarvittava tieto hankkeen etenemisestä ja sen vaikutuksesta heihin ja maakunnan palveluihin. Viestintää

suunniteltaessa on mietittävä, mitä viestitään, kenelle ja milloin. Olennaista on huomioida ja tunnistaa eri

kohderyhmien erilaiset tarpeet. Hankeviestinnän tueksi laaditaan ymmärrettäviä ydinviestejä eri kohderyhmille.

 

Hankkeen asukas- ja sidosryhmäviestinnän keinoja ja kanavia ovat mm. esitteet, verkkosivut ja sosiaalisen median

kanavat, palautejärjestelmät, kuntalaisille jaettava tieto organisaatioiden toimipisteissä, kuulemis- ja

keskustelutilaisuudet, sekä yhteistyö alueellisen ja paikallisen median kanssa.

 

Hankkeessa henkilöstöviestinnän keinoja ja kanavia ovat mm. kuntien, yhteistyökumppaneiden ja Sata-kunnan

maakunta- ja sote-uudistuksen verkkosivut, uutiskirjeet, sisäiset tiedotteet, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet,

neuvottelut sekä tiedostojen jakaminen.

 

Hankkeelle laaditaan erillinen aikataulutettu viestintäsuunnitelman hankkeen alkuvaiheessa.
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Tavoite:

Lisätä tietoa hankkeesta ja parantaa tieto-osallisuutta ja sitoutumista.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Kohderyhmiin kuuluvien tieto hankkeen tavoitteista ja toiminnasta kasvaa. Osallisuus ja sitoutuminen hankkeen

toimenpiteisiin ja niiden juurruttamiseen paranee.

 

Tehtävä 5.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Arviointi

 

Hankkeen arviointi suunnitellaan kokonais- ja toimenpidekohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Arviointi ja tulosten

hyödyntäminen on osa hankkeen johtamista. Satakunnan maakuntauudistuksen osana suunnitellaan laatujärjestelmän

käyttöönottoa.  Näitä yhteisiä laatutyökaluja hyödynnetään hankkeen seurannassa ja ohjauksessa (kuten

prosessikuvaukset, lean-työkalut).

 

Hankkeessa noudatetaan kehittämisen PDCA-sykliä. Ajatuksena on, että kaikkia kehitettyjä toimintamalleja pilotoidaan

yhteistyökumppaneiden toimesta asiakasrajapinnassa mahdollisimman pian. Tuloksia voidaan vertailla. Arvioinnin

kautta saadaan selkeä kokonaiskuva, miten kehittämistyö on onnistunut suhteessa tavoitteisiin, ja miten on onnistuttu

estämään haitalliset ja ei-toivotut ilmiöt.

 

Arviointi alkaa jo ennen pilotoinnin käynnistymistä. Nykytilanteen selvittäminen on osa arviointiprosessia. Arviointi

jatkuu koko hankkeen ajan. Arvioinnista laaditaan väli- ja loppuraportoinnit, ja toimintaa muokataan kertyneen

arviointitiedon perusteella. Arviointitieto raportoidaan hankkeen rahoittajalle, ohjausryhmälle, yhteistyökumppaneille

sekä maakuntauudistuksen toimijoille.

 

Arviointi toteutetaan pääosin itsearviointina kaikki mukana olevat toimijat, myös asiakkaat, huomioiden. Tarvittaessa

tehdään vertaisarviointi ja ulkoinen arviointi. Arviointimenetelminä käytetään mm. tilastoseurantoja, kyselyjä,

haastatteluja ja mittauksia. Hankkeen arvioinnissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan CAF (The Common

Assessment Frame-work) itsearvioinnin mallia.

 

CAF:n mukaisesti hankkeessa arvioidaan

 

Toimintatapoja seuraavilla osa-alueilla:

1.	Strategia ja toiminnan suunnittelu

2.	Henkilöstö

3.	Kumppanuudet ja resurssit

4.	Prosessit 	

 

Tuloksia seuraavilla osa-alueilla:

1.	Asiakas- ja kansalaistulokset

2.	Henkilöstötulokset

3.	Yhteiskuntavastuutulokset

4.	Keskeiset suorituskykytulokset

 

Arvioinnissa tarvittava tieto kerätään ja analysoidaan systemaattisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm.

asiakkaan palvelujen yhteensovittamiseen, asiakasvaikutuksiin ja –kokemuksiin, sekä asiakkaan osallisuuden

toteutumiseen. Arvioinnissa tehdään yhteistyötä mm. alueen oppilaitosten kanssa.
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Tarkempi arviointisuunnitelma indikaattoreineen, menetelmineen, aikatauluineen ja vastuutahoineen laaditaan

hankkeen käynnistyttyä. Arviointisuunnitelmassa huomioidaan rahoittajan ja THL:n ohjeet ja velvoitteet.

 

Toimenpiteen tavoite: Hankkeen vaikutuksista saadaan näyttöön perustuvaa tietoa kehittämistyöhön koko hankkeen

ajan.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Asiakkaan työkykykoordinaation ja kuntoutuksen polku valitaan, ja sitä kehitetään näyttöön perustuvasti.

Työmenetelmiä kehitetään samoin näyttöön perustuvasti. Arviointi tuottaa tietoa koko Satakunnan alueen toiminnan

tueksi. 

 

Tehtävä 6.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Asiakkaan osallisuuden toteutuminen kaikissa tehtävissä

 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn tuen palveluketjujen parantaminen ja

asiakkaan osallisuuden lisääminen. Kehittämistyössä hankkeen kohderyhmään kuuluvien ääntä kuullaan aktiivisesti.

Jo hankesuunnitelmaa laadittaessa on hyödynnetty aiemmissa hankkeissa kerättyä palautetta.

 

Hankkeen lähtökohtana on, että asiakas on kaiken keskiössä. Tavoitteena on asiakaslähtöinen toimintakulttuurin

muutos, jossa asiakkaalla on riittävä tieto asiasta ja hän osallistuu itse alusta asti palveluidensa suunnitteluun,

toteutukseen ja päätöksentekoon. Toimintamalleissa asiakas on aktiivinen toimija, ja hänen ääntään kuullaan.

Asiakkaille tarjotaan oman yksilöllisen palvelusuunnittelun tuki. Matalan kynnyksen osallisuutta edistävää toimintaa

tarjotaan sitä tarvitseville asiakkaille. Toimintakulttuurin, ja erityisesti asenteenmuutos vaatii ammattilaisten

kouluttamista. Lisäksi toimintakulttuurin muutos vaatii myös asiakkaalta aktiivista otetta omassa asiassaan hänen

henkiset ja fyysiset voimavaransa huomioiden.

 

Asiakkaat saavat mahdollisuuden arvioida ja kehittää palveluita, ja näin vaikuttaa niiden sisältöön. Kirjallisten tai

internet-pohjaisten kyselyjen lisäksi tehdään mm. henkilökohtaisia haastatteluja, hyödynnetään olemassa olevia

asiakaspalautejärjestelmiä sekä perustetaan tarvittaessa erillisiä asiakasraateja. Asiakastyytyväisyydestä ja -

palautteesta laaditaan analyysit. Lisäksi hankkeen ohjausryhmään ja eri työryhmiin ja työpajoihin kutsutaan

kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat voivat myös toimia prosessien testaajina, jotka palveluita käyttäessään

systemaattisesti tuovat esille prosessien hukkakohtia joko viiveen tai vaikuttavuuden osalta.

 

Myös 3. sektorin osuus hankkeen aktiivisena yhteistyökumppanina on osa hankkeen asiakasosallisuuden

toteutumista, sillä järjestöillä on tärkeä rooli asiakkaiden edunvalvojina ja vertaistuen tarjoajina.

 

Tavoite:

Lisätä asiakkaiden osallisuutta kaikessa toiminnassa ja edistää asiakas- ja tarvelähtöistä toimintakulttuuria.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Asiakkaan osallisuus paranee. Ammattilaisten ymmärrys asiakkaan keskeisestä roolista kasvaa. Toimin-takulttuurin

asiakas- ja tarvelähtöisyys paranee.

 

Tehtävä 7

Kesto 08/2019 – 07/2022

Digitaalisten palvelujen käytön edistäminen palvelujen parantamiseksi

 

SATAOSAA-hankkeessa tehdyn selvityksen pohjalta laadittiin ehdotus Satakunnassa tarvittavista digitaalisten
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palveluiden ratkaisuista osatyökykyisten palvelujen näkökulmasta. SATADUUNIA-hankkeessa jatketaan digitaalisten

palveluiden kehittämistä osana kohderyhmän palveluketjuja.

 

Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuudet ja keinot asiakkaan palveluprosessia tukevan tiedon sujuvaan

hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että tieto kirjataan vain kerran ja tieto on hyödynnettävissä siellä, missä sitä

asiakkaan palvelussa tarvitaan. Päällekkäinen selvitystyö vie sekä asiakkaiden että ammattilaisten työaikaa, eikä tuota

kummallekaan lisäarvoa.

 

Hankkeessa ei kehitetä uusia asiakkaalle suunnattuja digitaalisia palveluita, vaan tuetaan olemassa olevien

ratkaisujen käyttöönottoa kohderyhmän tarpeet huomioiden. Hankkeen kehittämistyön tarkoituksena on varmistaa, että

palvelut ovat erityisryhmien tarpeet huomioiden helppokäyttöisiä ja saavutettavia (neuvonta- ja omahoitopalvelut 24/7).

Asiakkaat otetaan mukaan digitaalisten palveluiden suunnitteluun. Hankkeessa voidaan pienimuotoisesti kokeilla

esimerkiksi chat-palveluita osana asiakkaan prosessia. Lisäksi aineistoa tuotetaan selkokielellä, joka parantaa

palveluiden saavutettavuutta.

 

Tavoite:

Parantaa asiakkaiden tieto-osallisuutta ja palveluiden saavutettavuutta. Parantaa asiakkaiden ja ammattilaisten

sujuvaa yhteydenpitoa ja vähentää päällekkäistä toimintaa.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Asiakkaat saavat neuvontaa ja ohjausta ja myös omahoitopalveluja ajasta ja paikasta riippumatta sähköisesti.

Selkokieliset palvelut helpottavat saavutettavuutta. Päällekkäinen kirjaaminen vähenee ja tieto siirtyy ammattilaisten

välillä sujuvammin, mikä parantaa asiakkaan palvelua.

 

 

TOIMENPIDEKOKONAISUUS II

 

 

Tehtävä 8.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Varhainen palvelutarpeen tunnistaminen eri keinoin

 

Varsinaisia uusia varhaisen tunnistamisen työkaluja ei hankkeen toimesta kehitetä, vaan hyödynnetään jo olemassa

olevia ratkaisuja. Hankkeessa otetaan käyttöön tai juurrutetaan jo käytössä olevia menetelmiä, joita ovat

- mm. Työelämätutka (https://ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/tyoelamatutka),

- kykyviisari (https://sivusto.kykyviisari.fi/).

- työkykypistemäärätesti

(http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/mittariversio/2011/03/24/Tyokykypistemaara_lomake_fi.pdf). 

Hanke järjestää ammattilaisille tarvittavaa koulutusta työkalujen käyttöönottoon sekä varhaiseen puuttumiseen,

puheeksiottoon ja motivointiin.

 

Hankkeessa kehitetään prosesseja siten, että terveysintervention suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan heti

työttömyyden alkuvaiheessa sitä tarvitseville. TE-toimisto kehittää palveluitaan niin, että asiakkaat arvioivat

aikaisempaa enemmän itse palvelutarpeitaan ja voivat olla yhteydessä asiantuntijaan myös anonyymisti halutessaan

neuvoa työkykyyn tai ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Interventiossa voidaan hyödyntää

ryhmämenetelmiä, joiden käyttöönottoon järjestetään koulutusta. Tarkoituksena on, että asiakkaan sosiaalinen tilanne,

työkyky, osaaminen ja työelämävalmiudet kartoitetaan sekä työllistymismahdollisuudet arvioidaan.  Perinteistä

terveystarkastusta laajemmassa palvelutarpeen arvioinnissa suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa yhteensovitetut

palvelut kohti työelämää. 
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Hankkeessa voidaan hyödyntää TOIKE-toimintakykykeskuksen mallia varhaisen tuen toimintamallista työikäisten

palveluita suunniteltaessa.

 

Tavoite:

Asiakkaiden palvelutarve tunnistetaan varhaisemmassa vaiheessa, jolloin ongelmat eivät pitkity ja monimutkaistu.

Asiakkaiden tietoisuus palvelutarpeistaan lisääntyy ja palvelu on oikea-aikaista ja vaikuttavaa. Ammattilaisten

osaaminen kasvaa.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Asiakkailla on keinoja tunnistaa itsenäisesti palvelutarpeitaan sekä mahdollisuus myös anonyymisti saada neuvoja

asiantuntijoilta. Osatyökykyiset työnhakijat tunnistetaan nykyistä paremmin ja he ohjautuvat tarvittaviin

kuntoutuspalveluihin. Käytännönläheisten ryhmien ja työkokeilun avulla saadaan konkreettista tietoa työnhakija-

asiakkaan työ- ja toimintakyvystä, osaamisesta, työmotivaatiosta ja voimavaroista.

 

Tehtävä 9.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Työnhakijoiden terveyspalvelujen kehittäminen osana työllistymisprosessia

 

Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan työnhakijoiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut (mm. varhaisen puuttumisen

työkalut, arviointi, työterveysneuvottelut, työjärjestelyt). Ne nivotaan entistä paremmin muuhun työllistymistä

edistävään palveluun, jolloin työttömien kuntoutustoimenpiteet tehostuvat. Kehittämistyötä tehdään monimuotoisesti

yhdessä kohderyhmän kanssa (asiakasosallisuus). 

 

Sote-työkykytiimien toimintaa kehitetään edelleen siitä, mihin SATAOSAA-alueellisessa kokeilussa, viranomaisten

sisäisessä kehittämistyössä ja työhallinnon työkykykoordinaattori -hankkeessa päästiin. Satakunnassa käynnistetään

uusia työkykytiimipilotteja, joissa harjoitellaan monialaista yhteistyötä ja joiden tukena on kokeneempia ammattilaisia

sekä asiakkaita, esim. kokemusasiantuntijoita. Toiminnalla ei ole tarkoitus olla aikaan, diagnoosiin tai työttömyyden

kestoon liittyviä rajoja, vaan se olisi varhaisen vaiheen tukea ja ennaltaehkäisevää työtä. Mallissa tiimi kootaan aina

asiakkaan tarpeen mukaan mahdollisimman monialaisena. Työnjaosta sovitaan eri osapuolten kanssa, jolloin

päällekkäinen työ poistuu ja resurssit voidaan kohdentaa paremmin asiakkaan tarvitsemalle tavalla.

 

Monialaisen, matalan kynnyksen yhteistyön avulla voidaan tehostaa nivelvaiheissa tarvittavaa tukea, kuten työttömäksi

jäädessä tai opintojen päättyessä. Toiminnan avulla tunnistetaan asiakkaan todellinen kuntoutustarve sekä

yhteensovitetaan asiakkaan tarvitsemat monialaiset tukitoimet. Työterveyshuollon ja työkykykoordinaattorin osaamista

tuodaan työkykytiimien tueksi. Lisäksi perusterveydenhuollon lääkäreille, terveydenhoitajille ja muille ammattilaisille

järjestetään koulutusta työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyen.

 

Hankkeessa kehitetään työ- ja toimintakyvyn arviointiosaamista siten, että asiakas on itse mukana aidossa

työelämäympäristössä tehtävässä arvioinnissa. Arvio tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Hankkeen

pilottikokeilussa sovitaan, mikä on työkyvyn kannalta oleellinen tieto, joka kirjataan asiakkaan palautteeseen. Työ- ja

toimintakyvyn arvion jälkeen pidetään yhteisneuvottelu ja laaditaan yhdessä jatkosuunnitelma.

 

Hankkeen aikana pilottialueiden työttömien terveystarkastuksia tekevät terveydenhoitajat sekä aikuissosiaalityöntekijät

ja –ohjaajat ja perusterveydenhuollon lääkärit kootaan yhteisiin tapaamisiin säännöllisesti. Verkostot toimivat

vertaistuen antajina ja sparraajina uuden toiminnan käyttöönotossa ja työn kehittämisessä. Toimintaan otetaan

mukaan myös asiakkaat sekä järjestöt. Järjestöjen kanssa voidaan käynnistää pilottikokeiluja mm. vertaistuen

toteuttamiseksi.

 

Tulostettu 7.8.2019 15:12:50 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 103017 Hankekoodi: S21761

Hankkeen nimi: SATADUUNIA - Työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Sata...

20 (34)



Hankkeessa lisätään tiedotusta työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen. Tietoa jaetaan monin

tavoin. Kunnan päättäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johdon ymmärrystä työttömien varhaisen

tuen palveluista ja terveystarkastuksista lisätään.

 

Tavoite:

Parannetaan asiakkaan tietoa ja osallisuutta omassa asiassaan. Muutetaan painopiste ennaltaehkäise-vään,

varhaisen vaiheen työhön. Lisätään osaamista. Parannetaan kustannusvaikuttavuutta. 

 

Tulokset ja vaikutukset:

Asiakkaan osallisuus ja palvelujen oikea-aikaisuus paranevat. Osaaminen kasvaa. Kuntien työmarkkina-tuen

maksuosuudet, jotka ovat merkittävä kuluerä kunnille, vähenevät jatkossa,.

 

Tehtävä 10.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Yhteistoimintamallin kehittäminen sote-palveluiden, TE-toimiston ja oppilaitosverkoston välille

 

Hankkeen aikana luodaan yhteistoimintamalli sote-palveluiden, TE-toimiston ja oppilaitosten välille, mikä tarkoittaa

sujuvien, yhteen sovitettujen palveluprosessien mallintamista, pilotointia ja juurrutusta. Hankkeessa huomioidaan

erityisesti nuorten osallisuuden, työkyvyn ja työllistymisen edistäminen monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä

kehittämällä. SATAOSAA-kokeilussa ja työhallinnon Työkykykoordinaattori -hankkeessa aloitettua mallinnusta

jatketaan (miten tuetaan keskeyttämisvaarassa olevia ja valmistumisen jälkeen tukea tarvitsevia opiskelijoita sekä

sellaisia opintojen ulkopuolella olevia, joiden työ- ja toimintakyky on vahvistunut ja opinnot ovat seuraava looginen

askel eteenpäin). Pilotointi vaatii yhteistyötä oppilaitoksen ja 3. sektorin tai kunnan työpajan kanssa (esim.

monimuotoiset ja työvaltaiset opiskelun mallit ja niiden yhdistäminen työllistämistä edistäviin muihin palveluihin).

 

Osana mallinnusta pilotoidaan case manager-toiminta (työkykykoordinaattori), jossa joka toimijalla (sosiaali- ja

terveyspalvelut, työllisyyspalvelut, työterveyshuolto) on riittävästi nimettyjä ”kopin ottajia”, jotka muiden ammattilaisten

tukena tunnistavat asiakkaan työkyvyn esteitä ja ohjaavat oikeaan suuntaan. Porin perusturvassa on jo alettu pilotoida

omien työkykytiimien toimintaa ja sen rinnalla on kokeiltu Satasairaalan walk in –toimintaa. Molempien tarkoituksena

on tunnistaa ja löytää ratkaisuja asiakkaan työkykyä haittaaviin asioihin, ohjata oikeaan suuntaan ja tehdä

jatkosuunnitelma. Em. pilotointeja jatketaan ja arvioidaan hankkeessa. Asiakkaan ohjautumista, ammattilaisten

yhteistyötä ja palvelujen koordinointia parannetaan, jotta pystytään hyödyntämään entistä paremmin esimerkiksi

kuntoutusohjaajien resurssi kuntoutuspalveluiden suunnittelussa.

 

Kehittämistyössä käytetään hyväksi työterveyshuollon toimintatapoja (mm. varhaisen puuttumisen mallit,

työkykyneuvottelut). Kuntoutujalle laaditaan monialainen kuntoutussuunnitelma, jonka etenemistä case manager

seuraa ja tukee. Palveluohjaus on merkittävässä roolissa. Case manager ylläpitää aktiivisesti verkostosuhteita

sidosryhmiin, kuten oppilaitoksiin ja yrityksiin, kohderyhmäasiakkaidensa asioiden eteenpäin viemiseksi.

 

Asiakkaan muutosvalmius perustuu vahvasti osallisuuteen ja motivaatiotekijöihin, joita case manager sparraa.

Kuntoutuskoordinaattorin työpanos säästää lääkärin arvokasta työaikaa diagnosointiin ja hoito- ja

kuntoutussuosituksiin, koska asiakkaan tilanteen esiselvittely tehdään jo ennen lääkärin vastaanottoa.

Kuntoutuskoordinaattori jatkaa asiakasprosessin eteenpäin viemistä. Asiakas voidaan ohjata esimerkiksi

liikuntapalveluihin, mikä saattaa parantaa hänen elämäntilanneettaan.

 

Hankkeessa kehitetään yhteistyömuotoja järjestöjen kanssa esim. palveluun ohjautumisen ja asiakkaiden

välityömarkkinapaikkojen kautta. OTE-kärkihankkeiden tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Myös Ohjaamo-

toiminnan kanssa tiivistetään yhteistyötä palveluun ohjautumisessa ja nuoren jatkopolkujen rakentamisessa.
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Tavoite:

Sujuvoitetaan asiakkaan palveluprosessia ja parannetaan osallisuutta. Parannetaan eri toimijoiden saumatonta

yhteistyötä.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Työnhakijat tunnistavat omat vahvuudet ja voimavarat. He työllistyvät, hakeutuvat koulutukseen tai muuhun

työllistymistä edistävään toimenpiteeseen (positiiviset siirtymät). Organisaatioiden saumaton yhteistyö paranee.

 

Tehtävä 11.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Ammatillisen kuntoutuksen osaamisen kasvattaminen

 

Hanke toteuttaa yhdessä yhteistyötahojen kanssa ammatillisen kuntoutuksen koulutus- ja verkostopäiviä.

Hanketyöntekijät toimivat kouluttajana ja asiantuntijana erityisesti ammatillisen kuntoutuksen ja verkostotyön

edistämiseksi. Hankehenkilöstö osallistuu aktiivisesti myös valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja tuo esille

muutostarpeita.

 

Tavoite:

Ammatillinen osaaminen kasvaa.

 

Tulokset ja vaikutukset:

Osaaminen kasvaa, mikä parantaa yhteistyötä ja asiakkaan saaman palvelun laatua.

 

 

TOIMENPIDEKOKONAISUUS III

 

 

Tehtävä 12.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Mallinnetaan ja pilotoidaan työhönvalmennustiimin toimintamalli

 

Tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalvelun saatavuus on parantunut Satakunnassa, mutta kaikille se ei ole vielä

mahdollista. Tarvitaan edelleen järjestöjen, yritysten, kuntien ja maakuntien yhteistyötä vaikeimmin työllistyvien

osatyökykyisten työllistymisen tukemisessa.

 

Hankkeessa mallinnetaan työhönvalmennustiimin toimintamalli, jossa kaikki palveluntuottajat toimivat yhteistyössä.

 

Satakuntaan luodaan yhtenäinen työhönvalmennusfoorumi, jonka kautta asiakas ohjautuu hänelle sopivimpaan

palveluun. Mallinnus käynnistyy Satakunnan työhönvalmennuspalveluiden eri toimijoiden kartoituksella ja osaamisen

tunnistamisella. Tämän jälkeen luodaan yhtenäinen malli, jossa määritellään palvelun tasot esim. tuen perusteella.

Kustakin tuen tasosta laaditaan prosessikuvaukset. Toimijoiden välille luodaan yhteistyöfoorumi, jonka kautta asiakas

ohjautuu oikeaan palveluun. Prosessissa huomioidaan sujuva siirtyminen palvelusta toiseen asiakkaan tarpeen

mukaan. Asiakkaan työllistymisen edistämisessä myös lähiverkostolla on tärkeä rooli, mikä huomioidaan

mallinnuksessa. Esimerkiksi jos asiakkaalla on haasteita arjenhallinnassa (vuorokausirytmi, päihteet, hygienia) on

työhönvalmentajan yhteistyö tukiverkoston kanssa erityisen tärkeää. Yhteistyöstä luodaan vakiokäytäntö.

 

Työhönvalmennuspalvelun tarve ja palveluun ohjautuminen arvioidaan tuen tarpeen perusteella, ei niinkään

diagnoosin pohjalta. Valmennusta voi olla useammalla tasolla: perustaso, keskivahva tuki ja vahvan tuen malli.

Esimerkiksi Satasairaalan sosiaalipalvelujen tehtävänä olisi tukea vahvaa tukea tarvitsevia asiakkaita. Vahva tuki voi
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tarkoittaa sitä, että alussa asiakas saa yksilövalmennusta (henkilökohtaista ohjausta työtehtävien opastuksessa

räätälöinnissä) pidempään kuin se on nk. perustason valmennuksessa mahdollista.

 

Hankkeessa pilotoidaan työhönvalmennustiimin toimintamallia erityisesti vammaisten, kehitysvammaisten sekä

päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kohderyhmissä. Pilotissa kuljetaan asiakkaan rinnalla pajoilta työllistymiseen asti.

Suurin osa työstä on kentällä tapahtuvaa työn etsintää, työnräätälöintiä ja valmennustyötä. Pilotissa tehdään

moniammatillista yhteistyötä eri tahojen (perus- ja erikoistason sote-palvelut, Kela, TE-palvelut) kanssa.

 

Työhönvalmennuksen tuella selvitetään asiakkaan oikea palveluntarve. Asiakas siirtyy sosiaaliseen kuntoutukseen tai

työharjoitteluun/työkokeiluun, jonka tavoitteena on työllistyminen. Prosessi vahvistaa asiakkaiden työelämätaitoja.

Osatyökykyisille työnhakijoille järjestetään ohjausta mm. työelämän pelisäännöistä ja työsuhdeasioista.

Yhteistyökumppanina toimivat mm. 3. sektorin toimijat. Kokemusasiantuntijoiden palvelut otetaan osaksi

työhönvalmennusta. Ryhmäkeskustelut ja yksilöllinen tuki vahvistavat työllisyyspolkua.

 

Tuetun työn mallia levitetään hankkeen aikana laajalti asiakkaille ja työnantajille, joille tarjotaan tarvittava tuki

työllistämiseen. Yritysyhteistyön osaamisen lisääntyessä pilotoidaan työnetsijän toimenkuvaa. Päivä- ja työtoimintojen

kanssa tehdään yhteistyötä työhönvalmennuksen näkökulmasta.

 

Tavoite:

Asiakkaan osallisuus ja elämänhallinta vahvistuu ja työllisyys paranee. Palveluketju on sujuva. Ammattilaisten

yhteistyö paranee. Työhönvalmennuksen osaaminen ja saatavuus lisääntyy.

 

Tulokset:

Asiakas saa tarpeensa mukaista tukea, ja hänen työllistymisensä paranee. Satakunnassa tunnetaan eri

työhönvalmennuksen toimijat ja kukin taho pystyy ohjaamaan asiakkaat oikean tuen piiriin. Toiminnan sisältö

(asiakasta parhaiten palveleva sosiaalinen kuntoutus ja tukeminen aitoon työelämään, työhönvalmennuksen

saatavuuden ja osaamisen lisääminen, asiakkaan rinnalla kulkeminen ja ohjaaminen aina työllistymiseen asti sekä

palveluresurssien kohdentaminen oikein) sujuvoittaa palveluketjua. Asiakkaiden osallisuus paranee, ja heillä on

mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa. Yhteistyö kolmannen sektorin ja yritysten kanssa paranee. Yrittäjien

kanssa tehtävää yhteistyötä lisätään, mikä avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia.

 

Tehtävä 13.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Kehitetään päivä- ja työtoimintojen kanssa sosiaalisen kuntoutuksen toimintatapoja työhönvalmennuksellisesta

näkökulmasta

 

Tuetun työllistämisen malli ja sosiaalisen kuntoutumisen yhdistäminen kiinteästi luo parhaimmat mahdollisuudet

erityistarpeita omaavien asiakkaiden työllistymiseen. Tuetun työllistämisen mallissa osatyökykyisiä ohjataan päivä- ja

työtoiminnasta työelämään.  Yhteistyötä päivä- ja työtoiminnan kanssa kehitetään ja juurrutetaan hankkeessa, jotta

työhönvalmennus toimii kiinteästi sosiaaliseen kuntoutuksen kanssa käsi kädessä, eikä asiakkaiden palvelupolku

katkea.

 

Porin perusturvan vammaispalvelujen ja psykososiaalisten avopalveluiden kehittämää Rapiat- toimintamallia sekä

työhönvalmennuspalvelua pilotoidaan hankkeessa. Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksesta on kehitetty

prosessikortit työhönvalmentajille, asiantuntijoille ja esimiehille. Ne tukevat toimintatapojen oppimisista sekä käytännön

työtä.

 

Työhönvalmennusprosessi koostuu seuraavista asioista:

- asiakkaaksi ohjautuminen
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- tukien ja etuuksien selvittäminen

- työn etsiminen

- työtehtävien sovittaminen asiakkaan taitoja vastaaviksi

- työyhteisön tiedottaminen

- työhönvalmennuksesta/-harjoittelusta työsopimuksen tekeminen

- palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen

- sopimus jatkuvasta tuesta

- asiakkaan jatkuvan tuen vähentäminen hallitusti

 

Tavoite:

Verkostoyhteistyö paranee, ja asiakkaan palvelupolku on sujuvampi, kustannustehokkaampi, asiakaslähtöisempi ja

ilman organisaatiorajoja. Osaaminen kasvaa.

 

Tulokset:

Työhönvalmennuksen osaaminen lisääntyy koulutuksen kautta. Asiakkaalle luodaan työllistymismahdollisuuksia tuetun

työn kautta, ensin räätälöitynä työharjoitteluna ja sen jälkeen mahdollisesti työllistymisenä asiakkaan kykyihin sopivaan

työhön. Asiakas saa mahdollisuudet kuntoutumisen edistymiseen työtoiminnan kautta ja toipumisorientaatioajattelu

toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Saadaan oikein kohdennettua resurssia ja osaamista työhönvalmennukseen,

työnetsintään ja yritysyhteistyöhön.

 

Tehtävä 14.

Kesto 08/2019 – 07/2022

Lisätään osaamista

 

Satakunnassa on työhönvalmennusosaamista monella taholla, joista jokainen toimii omalla sarallaan, mutta toimijat

eivät välttämättä tiedä toistensa palveluja riittävästi. Nykyinen työhönvalmennuksen osaaminen ei vastaa

asiakastarpeeseen, joten koulutusta toimintaan tarvitaan.

 

Hanke järjestää ammattilaisille tarvittavia koulutuksia, kuten työhönvalmennuksellista koulutusta sekä

ratkaisukeskenen toimintamalli –koulutusta (työnräätälöintiä). Hankkeessa tuotetaan tarvittavaa tietoa ja jalkautetaan

hyviä aiemmin kehitettyjä malleja ja työkaluja (mm. työskentelyjakson arviointi –lomake, sähköiset prosessikortit).

 

Myös asiakkaille järjestetään tarpeen mukaan elämänhallintaa ja työelämää vahvistavia koulutuksia. 

 

Tavoite:

Sekä ammattilaisten että asiakkaiden osaamisen lisääminen.

 

Tulos:

Osaaminen on lisääntynyt. Asiakkaiden elämänhallinta paranee.
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Hankkeella odotetaan olevan seuraavia tuotoksia:

 

- Uudet ja jatkokehitetyt toimintamallit, menetelmät ja prosessikuvaukset, kuten

 o monialaisen verkostotyön mallit ja niiden kuvaukset

 o työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työikäisten palveluiden työnjaon sopiminen ja

mallinnus

 o työhönvalmennuksen toimivat prosessit kohderyhmien palveluissa

 o walk in-toimintamallit
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 o ryhmämuotoiset työvalmennuksen menetelmät

 o kokemusasiantuntijoiden roolin mallinnus

- Erilaiset raportit ja selvitykset hankkeen toiminnan tueksi, mukaan lukien toiminta- ja arviointiraportit

- Koulutukset, valmennukset ja niiden aineistot

- Digitaalisten palveluiden sisältökuvaukset

 

Hankkeelle arvioidaan olevan seuraavia lyhyen aikavälin, jo hankkeen loppuun mennessä ilmeneviä tuloksia:

 

- Asiakkaiden osallisuus kaikissa muodoissaan paranee (tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja päätöksenteko-osallisuus).

Asiakas tulee paremmin kuulluksi.

- Hankkeen toimenpiteissä mukana olevien asiakkaiden työllisyys paranee. Jos he eivät työllistykään palkkatyöhön,

toimintakyky ja elämänlaatu paranevat. Heidän elämänhallinta- ja työelämätaitonsa kasvavat.

- Asiakkaiden palveluketju sujuvoituu ja katkoskohdat vähenevät.

- Ammattilaisten työnjako ja toinen toistensa tunteminen paranee. Ymmärrys omasta roolista asiakkaan prosessissa

lisääntyy, ja päällekkäinen työ vähenee.

- Verkostomainen yhteistyö lisääntyy.

- Ammattilaisten osaaminen kasvaa.

- Yritysten ja muiden työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö pienentää osatyökyisten työllistämiseen liittyviä

ennakkoluuloja. Alueella on aktiivisia kummiyrityksiä mukana mallinnuksessa.

 

Hankkeella arvioidaan olevan seuraavia pitkän ajanjakson vaikutuksia, jotka ilmenevät mahdollisesti vasta hankkeen

jälkeen:

 

- Asiakas on aktiivinen toimija omassa asiassaan koko prosessin ajan (asiakas on oman prosessinsa omistaja). Myös

läheisten rooli huomioidaan.

- Haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien kuntoutumis-, opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet paranevat.

Saatavilla on enemmän tukea ja keinoja työllistymisen tueksi. Syrjäytymisriski pienenee.

- Palveluketjut ovat saumattomia, minkä monitoimijainen verkostotyö mahdollistaa.

- Palveluiden saavutettavuus paranee. Palvelua on tarjolla joka puolella Satakuntaa, ja digitaaliset välineet

mahdollistavat 24/7 palvelun.

- Asennekasvatus on tuottanut tulosta. Työttömyys nähdään yhtenä vaiheena ihmisen elämässä. Työttömät ovat tasa-

arvoisia asiakkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja saavat tarvettaan vastaavat palvelut. Myös vammaiset

ja kehitysvammaiset nähdään aktiivisina toimijoina, joilla tulee olla todellinen mahdollisuus työllistyä palkkatyöhön.

- Asiakkaat saavat palvelua oikea-aikaisesti siten, että ongelmia pyritään ehkäisemään ennalta. Korjaavien palveluiden

tarve vähenee.

- Työnantajien asenneilmapiiri osatyökykyisiä työnhakijoita kohtaan muuttuu myönteisemmäksi, mikä vähentää

työllistämisen esteitä ja madaltaa rekrytointikynnystä.

- Päällekkäisten toimintojen purkaminen sekä varhaiset ja vaikuttavat toimet tuottavat julkiselle sektorille

kustannussäästöä.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Yhteistä tahtotilaa on rakennettu jo hankehakemuksen valmisteluvaiheessa. Hankkeen alkuvaiheessa laaditaan

tarkennettu toimintasuunnitelma, joka toimii työkaluna toimijoille oman tehtävän suorittamisessa.

 

Tärkein hankkeen maakunnallisen juurtumisen tae on kuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteistyökumppaneiden

yhteinen tahtotila, joka on saavutettu sote- ja maakuntavalmistelun myötä.  Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu, vaikkei

nyt käsittelyssä oleva lakiluonnosta hyväksyttäisikään. Tavoitteena on luoda yhteinen sote-organisaatio, jossa

palveluketjut ovat maakunnallisesti yhtenäisiä ja yhtäläisiä. Hanke kytketään osaksi maakunnallista valmistelua, ja se
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tuottaa malleja yhteiseen käyttöön, vaikka pilotointi tapahtuu vain osassa kuntia. Toimijoiden johto ja päätöksentekijät

pidetään ajan tasalla hankkeen etenemisestä, ja tarvittavilta osin uudet toimintamallit viedään päätöksentekoon.

 

Satakunnassa aikaisemmin toteutuneet hankkeet ja maakuntauudistuksen työryhmät ovat muokanneet hyvän

maaperän yhteistyölle. Maakuntauudistuksen olemassa olevia työryhmiä ja verkostoja hyödynnetään kehittämistyössä.

Lisäksi sote-uudistuksen valmisteluun nimetyt asiantuntijat toimivat hankehenkilöstön tukena ja vievät omassa

työssään hankkeen tavoitteita eteenpäin. Hankkeen yhteyshenkilönä toimiva hanketoiminnan päällikkö vastaa myös

sote-uudistuksen koordinointitehtävistä.

 

Pilotoinnissa mukana olevien toimijoiden sitoutuminen ja motivaatio on keskeinen onnistumisen tekijä. Hankkeesta

tiedotetaan aktiivisesti, ja lisäksi toimijat osallistetaan laaja-alaisesti hankkeen toteutukseen. Hankkeessa toteutettavat

koulutukset ja valmennukset muokkaavat asenteita ja toimintakulttuuria ja vähentävät henkilöstön muutosvastarintaa.

 

Vaikka hanke pyritään toteuttamaan siten, että toimintamallit valmistuvat ja juurtuvat osaksi toimintaa jo hankkeen

aikana, varaudutaan myös siihen, että kehittämistyön tai juurrutuksen tarve jatkuu. Hankkeen loppuvaiheessa

laaditaan erillinen suunnitelma siitä, miten kehittämistyötä tai juurrutusta tullaan jatkamaan, ja suunnitelma viedään

toimijoiden päätöksentekoon.

 

Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista viestitään aktiivisesti eri tahoille, myös valtakunnallisesti. Viestinnässä käytetään

useita kanavia. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää osana osatyökyisten ja pitkäaikaistyöttömien palvelujen

valtakunnallista kehittämistä.
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

 

A Hankkeen kustannukset ja rahoitus

 

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja

valtion rahoitusta)

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus

Hankkeelle haetaan ennakkoa

¨ Kyllä     ý Ei
Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 447 475
2 Ostopalvelut 77 000
3 Muut kustannukset 0
4 Flat rate 76 072
Kustannukset yhteensä 600 547
5 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 600 547

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava ESR- ja valtion
rahoitus 450 028 74,94
2 Kuntien rahoitus 150 519 25,06
3 Muu julkinen rahoitus 0 0,00
4 Yksityinen rahoitus 0 0,00

Rahoitus yhteensä 600 547 100,00

Kustannukset Yhteensä €
6 Kunnat 50 000
7 Muu julkinen 0

Yhteensä 50 000

Rahoitus Yhteensä €
5 Kuntien rahoitus 50 000
6 Muu julkinen rahoitus 0

Yhteensä 50 000

Kustannusarvio yhteensä 650 547
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 650 547
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8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Hankkeen omarahoitusosuus katetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksella.

Omarahoitus on kuntarahoitusta.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Hankkeeseen ei ole haettu muuta ulkopuolista rahoitusta.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Satakunnassa on käynnissä vuosina 2017 -20 toteutettava ESR-osarahoitteinen Porin kaupungin hallinnoima

SATAKUNTO-hanke (S20865), jonka tarkoituksena on yhtenäistää kuntoutuskäytäntöjä ja parantaa palveluiden

saatavuutta niin, että kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus lisääntyvät.Hankkeessa mm. otetaan käyttöön

yhteinen mittaristo, jonka avulla asiakkaan palvelutarve voidaan määrittää, ja asiakas voi asettaa omat tavoitteensa.

SATAKUNTO-hankkeen kohderyhmänä ovat paljon sote-palveluja käyttävät tai tarvitsevat työikäiset henkilöt sekä

sote-ammattilaiset.

 

Satakunnassa toteutettiin vuosina 2015 -18 valtakunnallinen, ESR-osarahoitteinen Rauman kaupungin hallinnoima

PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä (S20519)hankekokonaisuus, jonka tavoitteena oli edistää työttömien

työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja. Hankkeessa keskeistä oli

kuntoutuskoordinaation lisäksi ohjausosaaminen sekä sosiaalinen, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus.

Kohderyhmänä oli työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat(eläkeläiset).

 

Hankkeella on yhtymäpinta myös mm.

- SAMKin Digimieli-hankkeeseen (S21219)erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämisen osalta.

- INKA Satakunta - Innovatiiviset kasvupalvelut Satakunnassa -ESR-projektiin (S21367) sote- ja kasvupalveluiden

yhdyspinnan kehittämistyön osalta.    

 

Hankkeessa on perehdytty em. hankkeiden tavoitteisiin ja toimintaan. Osa em. hankkeita toteuttavista tai

toteuttaneista tahoista on ollut mukana myös tämän hankkeen suunnittelussa. Hanke tekee mm. SATAKUNTO-

hankkeen kanssa tiivistä yhteistyötä. Hanke ei ole em. hankkeiden kanssa päällekkäinen

sisällöltään, vaan täydentää Satakunnassa toteutettavien hankkeiden kokonaisuutta sekä maantieteellisesti että

sisällöllisesti.
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Satakunnassa on jo tehty työikäisten sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelujen ja osatyökykyisten palveluketjujen

kehittämistyötä. Tästä esimerkkinä on mm. vuosina 2017 – 2018 toteutetut kaksi STM:n OTE-kärkihankkeen

maakunnallista kokeilua, SATAOSAA- ja Satakunnan polut hoitoon ja kuntoukseen

(https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1007; https://www.satakunta2019.fi/?page_id=1015).

 

Hankkeessa jatkokehitetään erityisesti SATAOSAA-hankkeessa aloitettua mallinnustyötä. SATAOSAA-hanke kesti

vajaa 2 vuotta, ja moni vireille saatettu asia jäi kesken tai pilotoimatta. Hankkeessa huomioidaan SATAOSAA-

hankkeessa jo tehty työ ja viedään sitä tavoitteellisesti eteenpäin. Myös Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -

hankkeessa tehtyä työtä hyödynnetään silloin kuin siinä on yhtymäkohtia hankkeen toimenpiteisiin.
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Koko OTE-kärkihankekokonaisuuden tuloksia hyödynnetään jatkokehittämisessä. Myös Satakunnan kuntoutuksen ja

työllisyyden hankkeiden yhteistyössä mm. THL:n SOSKU-hankkeen kanssa tuotettu Sosiaalista kuntoutusta

kehittämässä Satakunnassa –julkaisu huomioidaan hankkeessa.

 

Meneillään on myös Satakunnan maakuntauudistuksen valmistelu, joka kytkeytyy tähän hankkeeseen. Hankkeessa

kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit otetaan alueella käyttöön ja kytketään osaksi meneillään olevaa uudistustyötä.

Lisäksi hankkeessa hyödynnetään maakuntauudistuksen valmistelussa tehtävää digitaalisten palveluiden

kehittämistyötä ja tuo siihen näkökulmia osatyökykyisten palveluihin liittyen.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Satasairaala) toteuttaa Satakunnan väestölle (n. 219 000)

erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluja. Satasairaalalla on n. 3 700 työntekijää. Hanke kohdistuu sisällöllisesti

erityisesti sosiaalipalveluiden ja sairaanhoidon toimialueille. Ko. toimialueilla työskentelee eri ammattiryhmien sosiaali-

ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

 

Hallinnollisesti hanke sijoittuu yhtymähallinnon toimialueen tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jolla on pitkä kokemus

erirahoitteisten kehittämishankkeiden toteutuksesta ja hallinnoinnista. Hankkeen vastuullinen johtaja on

sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri, ja yhteyshenkilö hanketoiminnan päällikkö, joka toimii myös hanketyöntekijöiden

esimiehenä ja huolehtii hankkeen operatiivisen toteutuksen seurannasta ja ohjauksesta. 

 

Hankkeen omarahoitusosuus osoitetaan Satasairaalan yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, joka on

nettobudjetoitu yksikkö ja johon koko sairaanhoitopiirin toiminnallisten kehittämishankkeiden hallinnointi ja

tutkimusrahoitus on keskitetty. Tällä hetkellä Satasairaala hallinnoi useita omia hankkeita ja osallistuu maakunnallisiin

ja muihin yhteistyöhankkeisiin kumppanina. Lisäksi Satasairaalan hanketoiminnan päällikön työpanosta on osoitettu

Porin kaupungin hallinnoimien hankkeiden hallinnointiin, seurantaan ja ohjaukseen. Satasairaalalla on tarvittava kyky

ja taito toteuttaa maakunnallisia hankkeita. 

 

Hankkeen perustason pilottialueina toimivat Porin perusturva ja Euran kunta, jotka vastaavat omilla alueillaan

perustason sote-palveluista hankkeen tehtäväalueella. Porin perusturvan (Pori, Merikarvia, Ulvila) yhteenlaskettu

asukasmäärä oli v. 2018 lopussa 100.532 as ja Euran 11747 as. Koko pilottikuntien yhteenlaskettu asukasmäärä oli n.

51 % koko Satakunnan väestöstä (218647), joten pilottialue on varsin kattava. Kaikki Satakunnan julkiset sote-

palveluita tuottavat kunnat ja kuntayhtymät voivat osallistua hankkeen kehittämistoimiin. Pilottien laajennuksesta

sovitaan erikseen.
 

ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨ Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Satakunta
Seutukunnat

Porin, Rauman
Kunnat

Eura, Pori, Merikarvia, Ulvila

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

 

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Hankkeen vastuullinen johtaja on Satakunnan sairaanhoitopiirin (Satasairaala) johtajaylilääkäri Eija Vaula, joka toimii

myös ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmän varapuheenjohtaja valitaan myöhemmin. Projektipäällikkö toimii

ohjausryhmän esittelijänä ja projektisihteeri sihteerinä.

 

Ohjausryhmään kutsutaan kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden edustus (jäsen ja varajäsen):

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Aikataulu on liian tiukka tai resurssit liian pienet

Resurssiriskin minimoimiseksi hankkeen toimenpiteet on
rajattu vain tiettyihin kokonaisuuksiin, joihin hankkeen
resurssien (aikataulu, henkilöstö, ostopalvelut) arvioidaan
riittävän. Hankkeen johtamisessa avainhenkilöiden resurssit
kohdennetaan selkeisiin, hallittaviin tehtäväkokonaisuuksiin.
Hankkeen tueksi laaditaan tarkennettu toimintasuunnitelma,
joka jäsentää työvaiheita ja niiden tavoitteita.
Palaverikäytännöissä hyödynnetään etätyömahdollisuuksia.

Toimijat eivät ole sitoutuneita hankkeen tavoitteisiin

Julkisten sote-toimijoiden osalta riski on pieni. Hallinnoija ja
pilotointialueet ovat sitoutuneet hankkeeseen. Oleelliset
johtohenkilöt ja asiantuntijat joko tietävät tai ovat mukana
hankkeen suunnittelussa. Lisäksi kaikki kunnat ja
kuntayhtymät ovat sitoutuneet sote-uudistuksen
valmisteluun ja osallistuvat maakunnallisiin verkostoihin ja
työryhmiin. Hanke kytkeytyy osaksi sote-uudistuksen
valmistelua, joka jatkuu tällä tietoa myös, vaikkei nyt
käsittelyssä olevaa lakiluonnosta hyväksyttäisi
eduskunnassa. Lisäksi alueen yritykset, 3. sektori,
oppilaitokset ja muut toimijat ovat laajasti osallistuneet sote-
uudistuksen valmisteluun ja osallistuvat työryhmien ja
hankkeiden toimintaan.  Hankehenkilöstö rekrytoidaan
mahdollisuuksien mukaan mukana olevien tahojen omasta
henkilökunnasta. Lisäksi kuntien verkostoyhteyshenkilöitä
osallistetaan aktiivisesti. Hanketyöntekijät tukevat heitä
kehittämistyössä.

Yhteistyö eri ammattiryhmien ja toimijoiden välillä ei
toimi

Hankkeessa lisätään toimijoiden toinen toistensa tuntemista
sekä tunnistamista siten, että ymmärrys omasta roolista
asiakkaan prosessissa kasvaa. Eri toimijoiden roolit ja
yhteinen päämäärä määritellään. Toisen kunnioitusta ja
arvostusta korostetaan toimintatavoissa. Lisäksi kiinnitetään
huomiota hyviin käytäntöihin. Hanke edistää verkostomaista
työtapaa sekä asenne- ja toimintakulttuurin muutosta
koulutuksen ja valmennuksen kautta. Hankkeen aikana
tehdään arviointia, jonka pohjalta kehitetään yhteistyötä.

Asiakkaiden rekrytointi hankkeen toimenpiteisiin

Kohderyhmä on haastava ja asiakkaiden oma motivaatio
voi olla puutteellinen. Hankkeen toimenpiteissä kiinnitetään
erityistä huomiota osallisuuden toteutumiseen. Lisäksi
lisätään ammattilaisten motivointi- ja puheeksiotto-
osaamista.

Asiakkaan osallisuus ei toteudu

Asiakkaan osallisuuden toteutumiseen kiinnitetään
hankkeessa erityistä huomiota käyttäen mahdollisimman
paljon osallisuuden toteutumisen eri keinoja. Ammattilaisille
järjestetään tietoa ja koulutusta toimintakulttuurin
muutokseen. Toteutumista myös arvioidaan. Hankkeessa
parannetaan palveluohjausta, mikä edistää asiakkaiden
mahdollisuuksia osallistua oman asiansa suunnitteluun,
toteutukseen ja päätöksentekoon. Tiedotus ja matalan
kynnyksen yhteydenottomahdollisuus sekä palvelujen
saavutettavuus varmistetaan hankkeen aikana ja uusissa
prosesseissa. Myös asiakkaiden vertaistuen
mahdollisuuksia pyritään lisäämään.

Työmahdollisuuksia ei synny.

Työpaikkojen saatavuus on suuri riski. Hankkeessa riskiä
pyritään pienentämään ottamalla työnantajat mukaan
suunnittelutyöhön. Lisäksi työhönvalmennuksen prosessi
tarjoaa myös työnantajille tietoa ja tukea työmarkkina-
asemaltaan haasteellisten henkilöiden työllistämiseen.
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- Porin perusturvan edustus (2 hlöä)

- Euran edustus (2 hlöä)

- Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien edustus (1 hlöä)

- Posan edustus (1 hlö)

- Huittisten edustus  (1 hlö)

- Säkylän edustus (1 hlö)

- Satasairaalan edustus (2 hlöä)

- Kelan edustus (1 hlö)

- työllisyyspalvelujen edustus (2 hlöä)

- Järjestöjen edustus (2 hlöä)

- Yritysten edustus (1 hlö)

- Oppilaitosten edustus (1 hlö)

- Asiakkaiden edustus (2 hlöä)

- Maakuntauudistuksen projektitoimiston edustus (2 hlöä)

- Satasairaalan hanketoiminnan päällikkö osallistuu  hankkeen ohjausryhmän toimintaan jäsenenä hankkeen hallinnon

ja maakuntauudistuksen edustajana.

 

Hankkeen hallinnoijalle varataan mahdollisuus täydentää ohjausryhmän kokoonpanoa tarvittaessa sekä kutsua

tarvittavat asiantuntijat ohjausryhmän kokouksiin. Jäsenkunnat ja muut organisaatiot saavat nimetä omat edustajansa

ohjausryhmään. Kuitenkin nimettäviltä henkilöiltä odotetaan asiaosaamista sekä asemaa, joka mahdollistaa

kehitettävien asioiden eteenpäin viemisen omassa organisaatiossa (esim. esimiesasema).Jokaiselle jäsenelle

pyydetään nimeämään varajäsen.

 

Satakunnan vammaispalveluiden, Aikuispalveluiden, Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä Sote- ja

kasvupalveluiden valmisteluryhmät toimivat

hankkeen tukiryhminä. Ohjausryhmän edustajat voidaan valita myös näiden ryhmien jäsenten joukosta.

 

Lisäksi rahoittajan edustaja kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä

 

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan,

naisten määrä eriteltynä

Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä
Mikroyritys 10
Pieni yritys 10
Keskisuuri yritys 5
Suuryritys
Yhteensä 25
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12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

 

12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta,

naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden

lukumäärä, naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta  
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

Työttömät (ml.
pitkäaikaistyöttö
mät)

Yleissivistävässä
/ ammatillisessa
koulutuksessa
olevat

Työssä olevat
(ml. yrittäjät)

Työmarkkinoiden
ulkopuolella
olevat Yhteensä

Alle 25-vuotiaita 20 40 0 35 95
25-29-vuotiaita 30 20 30 80
30-54-vuotiaita 30 45 25 100
Yli 54-vuotiaita 20 25 20 65
Yhteensä 100 40 90 110 340
Joista naisia 40 15 70 45 170

Yhteensä
Lähiopetuspäiviä 610
Etäopetuspäiviä 510
Tukityöllistämispäiviä
Ohjaus- tai
konsultointipäiviä 750
Muita henkilötyöpäiviä 170
Yhteensä 2 040

Osallistujat ilman
perusasteen
(ISCED 1)
koulutusta

Alemman
perusasteen
(ISCED 1) ja
ylemmän
perusasteen
(ISCED 2)
koulutuksen
suorittaneet

Keskiasteen
(ISCED 3) tai
keskiasteen
jälkeisen (ISCED
4) koulutuksen
suorittaneet

Korkea-asteen
koulutuksen
(ISCED 5 to 8)
suorittaneet Yhteensä

Alle 30-vuotiaita 0
30-54-vuotiaita 0
Yli 54-vuotiaita 0
Yhteensä 0 0 0 0 0
joista naisia 0

Yhteensä
Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat
joista naisia
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13.2 Kestävä kehitys

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta ¨ ý

Systemaattista toimintaympäristön analyysia
sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty hankkeen
sukupuolineutraaliuteen pyrkivän luonteen
vuoksi. Syrjäytymisen ehkäisyn, osallisuuden ja
työllisyyden vahvistamisen keinot ovat
sukupuoliriippumattomia. Toimenpiteet lähtevät
yksilön tarpeista.

Kuitenkin voidaan todeta, että nuorilla miehillä
on suurempi riski syrjäytyä koulutuksen tai
työmarkkinoiden ulkopuolella, joten nuorissa
kohderyhmän asiakkaissa saattaa olla
enemmän miehiä. Kehitysvammaisten ja
vammaisten asiakkaiden osalta tällaista
sukupuolten eroa ei ole.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat myös
ammattilaisiin, joista suuri osa on naisia.

Kaikkiaan arvioidaan, että hankkeen
toimenpiteet tulevat kohdistumaan yhtäläisesti
molempiin sukupuoliin.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) ¨ ý

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat samoin
periaattein molempiin sukupuoliin. Hankkeen
kohderyhmänä on sekä miehiä että naisia, joita
kohdellaan hankkeessa tasa-arvoisesti.
Hankkeen toimijoita ohjaa lainsäädäntö, jonka
mukaan
asiakasta tai potilasta ei saa syrjiä sukupuolensa
johdosta.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen ¨ ý

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole
hankkeen päätavoite, mutta sukupuolten tasa-
arvo ja siihen pyrkiminen on hankkeessa
sisäänrakennettuna. Toimenpiteet lähtevät
yksilön tarpeista, ei sukupuolesta, liikkeelle.
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Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys
Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen

Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus

Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen)

Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Natura 2000 -ohjelman kohteet
Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet
Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 3 4

Hankkeen tavoitteena on lisätä haasteellisessa
työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta ja
työllisyyttä. Henkilön kuntoutuminen ja
siirtyminen esim. koulutukseen tai työelämään
tuo kustannussäästöä. Tämä vaikuttaa suoraan
esim. työnantajien
kustannuksiin positiivisesti.
Välillisenä tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti
myös yritysten työvoiman saatavuuteen.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 5 5

Hankkeen tavoitteena on aineettomien
palveluiden kehittäminen, ja
vaikutusten oletetaan olevan sekä suorat että
välilliset.

Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 10 10

Hankkeen tavoitteena on asiakkaan,
elämänlaadun, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
parantaminen.
Asiakkaan osallisuuden (tieto-, suunnittelu-,
toiminta- ja päätöksenteko-osallisuus)
huomioiminen edistää hänen voimaantumistaan.
Tämä vaikuttaa myös asiakkaiden lähipiiriin
positiivisesti.

Hanke muuttaa toimintakulttuuria
asiakaslähtöisemmäksi. Muutos tuottaa aikaa
myöten positiivisia vaikutuksia. Palveluketjut
ovat sujuvia sekä ammattilaisten että
asiakkaiden näkökulmasta, päällekkäinen työ
vähenee. Asiakastyytyväisyys paranee, mikä
vaikuttaa positiivisesti myös ammattilaisten
työhyvinvointiin.

Tasa-arvon edistäminen 7 7

Hanke edistää asiakkaiden yhdenvertaista
palveluiden saatavuutta. Lisäksi saavutettavuus
paranee (mm. digitaaliset, jopa 24/7, palvelut).
Palveluiden laatu ja sisältö määritellään
yhdenmukaisesti laadittavissa
prosessikuvuaksissa, jolloin paikkakunta- tai
toimijakohtainen laadunvaihtelu vähenee.

Asiakkaan osallisuuden uudet toimintamallit
tukevat tasa-arvon tavoitetta. Asiakkaat ovat
myös tasa-vertaisia toimijoita ammattilaisten
kanssa.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus 8 8

Hanke edistää asiakkaiden yhdenvertaista
palveluiden saatavuutta. Lisäksi saavutettavuus
paranee (mm. digitaaliset, jopa 24/7, palvelut).
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14 Liitteet
 
 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Palveluiden laatu ja sisältö määritellään
yhdenmukaisesti laadittavissa
prosessikuvuaksissa, jolloin paikkakunta- tai
toimijakohtainen laadunvaihtelu vähenee.

Asiakkaan osallisuuden uudet toimintamallit
tukevat tasa-arvon tavoitetta. Asiakkaat ovat
myös tasa-vertaisia toimijoita ammattilaisten
kanssa (asiakas oman prosessinsa omistaja).

Hankkeen tavoitteena on edistää
asiakaskohderyhmien työllisyyttä. Työllistyminen
palkkatyöhön lisää yhteiskunnallista
yhdenvertaisuutta ja osallisuuden kokemusta.

Kulttuuriympäristö Hanke on neutraali tämä tavoitteen osalta.

Ympäristöosaaminen
Vähäinen vaikutus liikkumisen vähenemisen
vuoksi (digitaalisten palveluiden myötä)

Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

26.6.2019 Mari Tiina Helena Niemi
Hanketoiminnan päällikkö

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)
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Hakijan taustalomake

De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

¨ Kyllä     ý Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

¨ Kyllä     ý Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 15 % palkkakustannuksista

¨ Flat rate 40 % palkkakustannuksista

¨ Kertakorvaus (lump sum)

¨ Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

¨ Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Hakijan nimi

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus

0825915-6
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Sairaalantie 3
Postinumero

28500
Postitoimipaikka

Pori
Hakijan yhteyshenkilö

NIEMI MARI TIINA HELENA
Yhteyshenkilön puhelinnumero

02 627 71
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

mari.niemi@satasairaala.fi
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1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2019 2020 2021 2022 Yhteensä

Projektipäällikkö Kokoaikainen 36 24 850 59 640 59 640 34 790 178 920
Projektisihteeri Osa-aikainen 9 4 260 12 780 12 780 8 520 38 340
Projektisuunnittelija Osa-aikainen 14 9 090 27 265 27 265 63 620
Projektisuunnittelija Osa-aikainen 14 9 090 27 265 27 265 63 620
Projektisuunnittelija Osa-aikainen 14 9 090 27 265 27 265 63 620
Projektisuunnittelija Osa-aikainen 8 9 090 27 265 36 355
Kokemusasiantuntijat Osa-aikainen 1 500 1 500 1 000 0 3 000
1Yhteensä 96 65 970 182 980 155 215 43 310 447 475
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Kustannusten perustelut

Hankkeelle palkataan kokoaikainen projektipäällikkö (36 kk), jonka tehtävänä on mm.
- toteuttaa kaikkia hankkeen kehittämistoimia omalta osaltaan,
- hoitaa hankehallinnon tehtäviä, mm. toiminnan raportointi,
- toimia ohjausryhmän esittelijänä,
- luoda ja osallistua hankkeen verkostoihin,
- huolehtia hankkeen maakunnallisesta ulottuvuudesta, mm. kehittämisverkostoista ja levittämisestä,
- tukea ja ohjata projektisuunnittelijoiden työtä,
- tiedottaa hankkeeseen liittyvistä asioista,
- hankkia mm. tarvittavat asiantuntijapalvelut, sekä
- suorittaa hankkeen arviointiin liittyviä tehtäviä.

Projektipäälliköltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä työkokemukseen perustuvaa kohderyhmän palveluiden tuntemusta. Projektipäällikön tehtäväkohtainen
palkka on laskennallisesti n. 3500 €/kk, johon tulevat lisäksi henkilökohtaiset vuosisidonnaiset tai muut mahdolliset lisät. Lisäksi henkilöstökustannuksiin on laskettu palkan
sivukulut.

Lisäksi hankkeeseen palkataan 4 osa-aikaista projektisuunnittelijaa, joiden työpanos vaihtelee tehtävien mukaan. Projektisuunnittelijoiden tehtävät on jaettu siten, että eri
pilottialueiden ja -tehtävien tueksi on omat suunnittelijansa, jotka  vastaavat erityisesti ko. pilotin etenemisestä. Yksi projektisuunnittelija tukee erityisesti Euran pilotointia,
yksi Porin petun pilotointia ja kaksi suunnittelijaa osoitetaan Satasairaalan ja maakunnallisen pilotoinnin tueksi. Jokaiselta suunnittelijalta edellytetään osaamista omien
vastuupilottiensa vaatimista sisällöllisistä tehtäväalueista. Tavoitteena on, että projektisuunnittelijoilla on erilaiset osaamisprofiilit (kuten vammais- ja psykososiaalisten
palveluiden, kuntoutus-, työterveys-, työhönvalmennusosaaminen), jotta ne täydentävät mahdollisimman hyvin toinen toisiaan. Siksi projektisuunnittelijoiden tehtävät on
jaettu useammalle henkilölle, sillä oletuksena on, että useamman henkilön osaamiset yhdistämällä saadaan laajempi osaamisen kirjo. Tehtäväalueiden jaosta huolimatta
tarkoituksena on, että suunnittelijat tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään, jakavat osaamista ja tietoa. Yhteensä projektisuunnittelijoiden työpanoksen määrä on 50 htkk.

Projektisuunnittelijoilla on mm. seuraavat tehtävät:
- toteuttaa hankkeen kehittämistoimia omalta osaltaan siten, että jokaisella projektisuunnittelijalla on oma kehittämisalueensa,
- osallistua hankkeen toiminnan raportointiin,
- luoda ja osallistua hankkeen verkostoihin,
- tiedottaa hankkeeseen liittyvistä asioista,
- suorittaa hankkeen arviointiin liittyviä tehtäviä.

Projektisuunnittelijoilta edellytetään korkeakoulututkintoa sekä substanssiosaamista omasta tehtäväalueestaan. Projektisuunnittelijoiden tehtäväkohtainen palkka on
laskennallisesti n. 3 200 €/kk, johon tulevat lisäksi henkilökohtaiset vuosisidonnaiset tai muut mahdolliset lisät. Lisäksi henkilöstökustannuksiin on laskettu palkan sivukulut.

Hankkeelle palkataan lisäksi osa-aikainen (yhteensä 9 htkk/koko hanke) projektisihteeri, jonka tehtävänä on mm.
- huolehtia hankkeen talous- ja henkilöstöhallinnon käytännön tehtävistä,
- osallistua hankkeen raportointiin, arviointiin ja hankintaprosesseihin,
- toimia ohjausryhmän sihteerinä,
- suorittaa muut hänelle annetut tehtävät.

Projektisihteeriltä edellytetään korkeakoulututkintoa. Projektisihteerin tehtäväkohtainen palkka on laskennallisesti n. 3 000 €/kk, johon tulevat lisäksi henkilökohtaiset
vuosisidonnaiset tai muut mahdolliset lisät. Lisäksi henkilöstökustannuksiin on laskettu palkan sivukulut.
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Hankkeessa on tarkoitus myös hyödyntää ns. kokemusasiantuntijoiden työpanosta kehittämistyön suunnittelussa ja toteutuksessa, minkä vuoksi kokemusasiantuntijoiden
palkkaukseen on varattu pieni rahoitusosuus.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
Digitaalisten palveluiden käyttöönoton tuen asiantuntijapalvelut 0 10 000 10 000 20 000
Koulutusten ja valmennusten ostopalvelut 5 000 23 000 24 000 5 000 57 000
2 Yhteensä 5 000 33 000 34 000 5 000 77 000

Kustannusten perustelut

Digitaalisten palveluiden käyttöönoton tuen asiantuntijapalvelut sisältävät konsultaatiopalvelut, joita tarvitaan ammattilaisten tueksi mm. räätälöintiin hankkeen
asiakaskohderyhmien tarpeita vastaaviksi.

Koulutusten ja valmennusten ostopalvelut sisältävät
- Ammattilaisten osaamisen lisäämiseen tähtäävät koulutuspalvelut mm. varhaisen tunnistamisen menetelmät, asiakasosaaminen (motivointi, puheeksiotto),
työvalmennustiimin osaaminen
- Asiakaskohderyhmien valmennukset mm. työelämävalmiuksien ja elämänhallinnan parantaminen

Koulutukset on suunnattu kohderyhmien osaamisen vahvistamiseen, eikä hankehenkilöstölle. Ostopalveluissa ei ole hankehenkilöstön koulutuskuluja.

3 Muut kustannukset

Kustannus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
3 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
17.00 % 11 215 31 107 26 387 7 363 76 072
4 Yhteensä 11 215 31 107 26 387 7 363 76 072

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

82 185 247 087 215 602 55 673 600 547
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

5 Tulot

Tulot 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
5 Yhteensä 0 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

82 185 247 087 215 602 55 673 600 547

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
Hankkeen verkostoihin, koulutuksiin ja pilotointiin osallistuminen 5 000 20 000 20 000 5 000 50 000
6 Yhteensä 5 000 20 000 20 000 5 000 50 000

Kustannusten perustelut

Hankkeen pilotointikumppaneita ovat Porin perusturva ja Euran kunta. Em. toimijoiden ammattilaiset osallistuvat työpanoksellaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja
koulutuksiin. Työpanos sisältää mm.
- tiedon tuottaminen tarvittaviin kartoituksiin ja selvityksiin
- kehittämisverkostoihin ja muihin suunnittelu- ja yhteistyötapaamisiin osallistuminen,
- yhteisesti sovittujen toimenpiteiden pilotointi omassa organisaatioissa
- henkilöstön osallistuminen koulutuksiin.

Lisäksi muiden Satakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien työpanosta kertyy mm. osallistumisesta kehittämisverkostoihin ja koulutuksiin.

Ko. kustannuksiin ei ole laskettu hankkeessa työskentelevien henkilöiden kustannuksia.

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
7 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

5 000 20 000 20 000 5 000 50 000

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

87 185 267 087 235 602 60 673 650 547

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

61 575 185 124 161 574 41 755 450 028

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 20 610 61 963 54 028 13 918 150 519
2.1 Yhteensä 20 610 61 963 54 028 13 918 150 519

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
2.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

20 610 61 963 54 028 13 918 150 519
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
3.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

0 0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
4.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

0 0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

82 185 247 087 215 602 55 673 600 547
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B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

5 000 20 000 20 000 5 000 50 000

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä
2019 2020 2021 2022 Yhteensä

87 185 267 087 235 602 60 673 650 547
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