
 
 

 

1. koulutus  
alkaa  

16.2.2021 

Työkyvyn tuki – työkyvyn ja 
työllistymisen tuen koulutus 
Kehitä osaamistasi asiakasosallisuudesta sekä 

työkyvyn tuen tarpeen tunnistamisesta ja 

palvelukokonaisuuksista.  

Koulutuksen tavoite 

Opit tukemaan asiakkaan työkykyä ja työllistymistä: 

• vahvistamalla asiakasosallisuutta 

• tunnistamalla asiakkaan työkyvyn tuen tarvetta  

• hyödyntämällä työkyvyn tuen keinoja 

• rakentamalla palvelukokonaisuuksia 

• toimimalla monialaisissa verkostoissa. 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?  

Koulutus on osa hallituksen Työkykyohjelmaa. Koulutus on tarkoitettu 

sinulle, joka kohtaat työikäisiä asiakkaita ja arvioit heidän tarvettaan 

työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluille. Voit osallistua 

koulutukseen, jos työskentelet Työkykyohjelman valtionavustusta 

saavassa hankkeessa tai teet yhteistyötä hankkeen kanssa.  

FAKTA 

Aika: Ensimmäinen 
koulutus alkaa 16.2.2021. 
Vuonna 2021 järjestetään 
seitsemän koulutusta. 

Paikka: Verkkokoulutus 

Hinta: Työkykyohjelman 
hankkeisiin osallistuville 
maksuton 

Ilmoittautuminen: Kaksi 
viikkoa ennen koulutusta  

www.ttl.fi/koulutuskalenteri  

OTA YHTEYTTÄ 

Nina Nevala 
johtava asiantuntija 
nina.nevala@ttl.fi 
040 734 4166 

Kirsi Unkila 
erityisasiantuntija 
kirsi.unkila@ttl.fi 
046 922 5355 

http://www.ttl.fi/koulutuskalenteri
mailto:nina.nevala@ttl.fi
mailto:kirsi.unkila@ttl.fi


 
 

  

 

Toteutus 

Koulutus pidetään verkossa ja sen toteuttaa Työterveyslaitos. Koulutus koostuu verkkoaineistosta ja 

kolmesta webinaarista. Verkkoaineistossa on tekstin lisäksi videoita, podcasteja ja oppimistehtäviä. Voit 

liittää tehtävät hankkeeseen, jossa toimit. Hyödynnämme osallistavan oppimisen ja vertaistuen 

periaatteita.  

Koulutusta arvioidaan sähköisillä kyselyillä, jotka tehdään ennen koulutusta, koulutuksen jälkeen ja kuusi 

kuukautta koulutuksen päättymisestä. 

 

Koulutuksen kesto Webinaari Webinaari Webinaari 

 Klo 9–15  Klo 9–12 Klo 12–15 

16.2.–1.4.2021 16.2. 10.3. 31.3. 

17.3.–28.4.2021 17.3. 7.4. 27.4. 

13.4.–28.5.2021 13.4. 6.5. 27.5. 

11.5.–18.6.2021 11.5. 3.6.  17.6. 

12.8.–24.9.2021 12.8. 2.9.  23.9. 

16.9.–29.10.2021 16.9. 7.10. 28.10. 

14.10.–26.11.2021 14.10. 4.11. 25.11. 

 

Koulutusosiot 

1. Asiakasosallisuus 

2. Palvelutarpeen tunnistaminen ja arviointi 

3. Työkyvyn tuen suunnitelma 

4. Työkyvyn tuen keinot 

5. Palvelujärjestelmä ja yhteistyö 

6. Palvelujen koordinointi 

7. Hyvät käytännöt ja toimintamallit 

Koulutuksen laajuus 

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä eli 54 tuntia. Webinaarien laajuus on noin 14 tuntia ja 

verkkoaineisto tehtävineen 40 tuntia, joten itsenäiseen verkko-opiskeluun on hyvä varata noin 7 tuntia 

jokaiselle viikolle koulutuksen aikana. Voit edetä verkkoaineistossa omaan tahtiisi ja rytmittää opiskelua 

sinulle sopiviin palasiin.  

Työkykyohjelma 

Ohjelman tavoitteena on lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja 

toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Voit lukea lisää Työkykyohjelmasta täältä.  

Koulutuksen 
laajuus 2 op 

https://stm.fi/tyokykyohjelma

