
Kutsu

Tervetuloa!
Tätä kutsua saa vapaasti jakaa.

Koulutus: 

Osatyökykyisten työllistymisen tukitoimet, 
mitä ja miten?
Työllisyysasteen nostaminen 75 %:iin edellyttää osatyökykyisten työelämämahdollisuuksien merkittävää kohentamista. 

Pitkäaikaistyöttömien joukossa on kymmeniä tuhansia henkilöitä, joiden työkyky on heikentynyt ilman, että he ovat 

tukitoimien piirissä. Vaikuttavat tukitoimet voidaan löytää vain, jos ensin selvitetään yksilöllisesti työttömän tilanne ja 

mahdollisuudet. Tässä työssä terveydenhuollon asiantuntemus on työllisyyspalveluiden ja sosiaalityön lisäksi oleellisen 

tärkeää, koska työttömillä on paljon aiemmin tunnistamattomia ja hoitamattomia sairauksia. Oikeiden hoito-, kuntou-

tus- ja työllistämisen tukitoimien edellytyksenä on hyvä paikallinen monialaisten palveluiden organisointi.

Oorninki ja Neural järjestävät koulutuksen Osatyökykyisten työllistymisen tukitoimet, mitä ja miten? 

Helsingissä 7.–8.11.2019. Koulutus on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyspal-

veluiden, Te-toimistojen, TYP:ien, Kelan ja nuorisotyön piirissä sekä kolmannella sektorilla toimiville, 

näitä toimintoja johtaville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Ohjelma 7.–8.11.2019

Paikka  Kulttuurikeskus Sofia

Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki 

Hinta  420 euroa / 2pv sisältäen lounas x 2, tulo- ja väliaikakahvit
250 euroa / 1 pv sisältäen lounaan ja väliaikakahvin

Majoitus kahden hengen huoneessa 100 euroa / huone / vrk 
Majoitus yhden hengen huoneessa 80 euroa / huone / vrk 
- hintoihin sisältyy iltasauna ja -uinti sekä aamiainen
- osallistujat varaavat ja maksavat huoneensa itse Kulttuurikeskus Sofiasta

Ilmoittautuminen 17.10.2019 mennessä sähköpostitse koulutus@neural.fi. 
Ilmoita nimesi, toimipaikkasi, verkkolaskutusosoitteesi ja erityisruokavaliosi

https://sofia.fi
https://sofia.fi/hotelli/


Osatyökykyisten työllistymisen tukitoimet, mitä ja miten? 
7.–8.11.2019 Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki 

1. päivä teema        Mitä tukitoimia tarvitaan?

8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Päivien avaus

09.10 Työkykyohjelma osana 75% työllisyystavoitteen toteutta-
mista. Miten hallitusohjelman toimeenpano etenee?

Tuija Oivo, johtaja TEM

9.55 Työkyky ei ole pelkästään terveyttä. Mitä se sitten on ja 
miten sitä voi kohentaa?

Raija Kerätär, LT, kuntoutuslääkäri 
Oorninki Oy

11.00 Keskustelu edellisestä aiheesta tehtävän pohjalta

11.30 Lounas

12.30 Mitä tietoa tarvitaan kun arvioidaan työttömän työkykyä? Raija Kerätär

13.00 Neuropsykologin tehtävä epäselvän työkyvyn arvioijana Liisa Paavola, FT, neuropsykologi 
Neural Oy

14.00 Kahvi (Keskustelutehtävä: Miten meillä?)

14.30 Lääkärin osuus työkyvyn arvioinnissa, Esimerkkejä vaa-
tivista arvioista: Päihderiippuvaisuus, Oppimisvaikeudet, 
neuropsykiatriset häiriöt/ kehitysvammaisuus

Raija Kerätär

15.30–16.00 Keskustelu ja päätös

2. päivä teema      Työhön tukeminen on luottamuksellista ohjausta ja monialaista yhteistyötä

8.30 Esimerkki elävästä elämästä, asiakastapaus

8.50 Ohjaustyön lähtökohta ja tavoite: luottamus ja kohtaami-
nen

Veli Matti Heikkilä, FT, psykologi 
Profcon Oy

9.30 Tauko, keskustelua edellisestä

10.00 Mitä palveluohjauksella tarkoitetaan ja kenen tehtävä se 
on?

Sari Käsmä, YTM, Palvelupäälllikkö, 
BusinessOulu Työllisyyspalvelut, TYP 
ja Työstartti

10.45 Etäkuntoutuksen mahdollisuudet Heli Katajamäki, PsL, neuropsykologi, 
Nemo

11.30 Lounas, jonka aikana on mahdollisuus tutustua Kunnon-
Syyni-ohjelmaan

12.30 Monialaisten palveluiden kehittäminen työllisyyspalveluissa Peppi Saikku, VTT, erikoistutkija, THL

13.15 Monialaisten palveluiden johtaminen käytännön työllisyy-
denhoidossa

Regina Saari, työllisyysjohtaja,  
Tampereen kaupunki

14.00 Kahvi 

14.30 Kohti Työkykyohjelmaa? Ritva Partinen, erityisasiantuntija STM

15.30–15.45 Yhteenveto ja Hyvää kotimatkaa

Ohjelma
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