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Strateginen tavoite
Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja kuntoutuksen edistäminen

Valtakunnallinen asiantuntijuus osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä 

Työllistymistä edistävien järjestöjen keskinäisen yhteistyön lisääminen 
Asiantuntijuuden ja osaamisen hyödyntäminen

Keskittyminen neutraalisti ydintoimintaan

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymispolkuihin vaikuttaminen  

Asema osatyökykyisten työhön kuntoutuksen ja työllistämisen edistäjänä
Hallitusohjelman työllisyyden edistämisen teemoihin vaikuttaminen 

Vahva viestintä vaikuttamistyön ytimenä; monikanavaisuus ja saavutettavuus

Monimuotoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistäminen

Tuetun työllistämisen asiantuntemus
Laajeneva yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntemus

Ajankohtaisen työelämätiedon päivittäminen
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Suomen hallitusohjelma 
- Työkykyohjelma
- Työllisyyden kuntakokeilu
- Lainsäädäntömuutokset
- TE-palveluiden siirto kuntiin

Julkinen talous
Työllisyystilanne
Työllisyysasteen nosto 
Järjestörahoituksen muutokset
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Visio

Vammaisilla, 
pitkäaikaissairailla 
ja osatyökykyisillä 

henkilöillä on 
tasavertaiset 
oikeudet ja 
käytännön 

mahdollisuudet 
työhön



Vahvuutenamme on tunnustettu yhteistyön edistäjän toimintamalli ja ajankohtaisen tiedon tuominen työllistämisen 
päätöksentekoon. Yhteistyötä kantaa vankka asiantuntijuus, laajat yhteydet työllisyystoimijoihin sekä avoin ja sujuva tiedon 
jakaminen. Ymmärryksemme palvelujärjestelmästä ja sen muutoksesta on vahvaa.

Vahvuuksia käytämme tuomalla alueelliset toimijat yhteen luomaan ymmärrystä osatyökykyisten henkilöiden 
työllisyyden tukemisessa. Kohdennamme omat resurssimme ja toimenpiteemme ennakoiden ja oikein. Vahvistamme 
osaamistamme muuttuvassa toimintaympäristössä. Tuemme ja autamme osatyökykyisyyden sanoittamisessa ja 
tulkinnassa. Keskitymme vahvasti valtakunnallisen asiantuntijuutemme ylläpitämiseen ja kasvattamiseen.

Mahdollisuutemme on työllistämisen palvelujärjestelmän ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden tukirakenteiden 
tuntemus. Tunnistamme rakenteissa piilottelevat työllistämisen mahdollisuudet, ja tuomme ne keskusteluun yhteisiin 
työllistämisen edistämisen pöytiin.

Mahdollisuuksia hyödynnämme kampittamalla toimintakentän muutosten aiheuttamat epätietoisuudet osatyökykyisten 
henkilöiden työllisyyden edistämisessä. Lisäämme kumppanuuksia niiden toimijoiden kanssa, jotka haluavat tehdä uusia 
avauksia ja etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita. Luomme areenoita työllistämisen keskusteluille ja 
nostamme kolmannen sektorin toimijoiden merkitystä työllisyystoimijoina.

Valtakunnallinen asiantuntijuus osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä
Avainteemat:

- Työllistymistä edistävien järjestöjen keskinäisen yhteistyön lisääminen valtakunnallisesti
- Asiantuntijuuden ja osaamisen laaja hyödyntäminen

- Keskittyminen neutraalisti ydintoimintaan 



Vahvuutemme on laajat verkostot ja toimijoiden luottamus. Olemme saavuttaneet vakiintuneen aseman 
työllisyystoimijoiden kentällä. Tunnistamme työllisyystoimien palvelupolun ja vahvat yhteydet eri tasojen valmistelijoihin. 
Toimimme neutraalisti, vaikuttaen osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksiin.

Vahvuuksia käytämme reagoimalla toimintaympäristön muutoksiin ennakoiden ja nopeasti. Muokkaamme 
verkostotyömme painopisteitä toimintaympäristön muutosten ja tilanteen mukaan. Hyödyntämällä verkostojamme 
pystymme rakentamaan toimijoiden ja päätöksentekijöiden rajapinnoille ymmärrystä. Ketterän organisaatiomme 
hyötynä on monipuolinen osaaminen ja tarvittaessa nopeasti sisäistettävä uusi tieto. Tunnistamme toimintaympäristön 
muutosten merkityksiä työllisyystoimijoiden näkökulmasta.

Mahdollisuutemme on tuoda työllistymisen toiminnallisissa ja rahoituksellisissa rakenteissa tapahtuvat muutokset 
verkostojemme tietoisuuteen. Osaamme ennakoida ja pystymme reagoimaan nopeasti toimintaympäristön tarpeisiin. 

Mahdollisuuksiamme hyödynnämme reagoidessamme rahoitusmekanismien muutoksiin ja Suomen hallitusohjelman 
toteuttamisessa tapahtuviin painotuksiin. Vahvistamme rooliamme osatyökykyisten työllistämisen 
asiantuntijaorganisaationa kohdentamalla toimintaamme strategiamme mukaisiin asioihin.

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymispolkuihin vaikuttaminen
Avainteemat: 

- Asema osatyökykyisten henkilöiden työhön kuntoutuksen ja työllistämisen edistäjänä
- Hallitusohjelman työllisyyden edistämisen teemoihin vaikuttaminen 

- Vahva viestintä vaikuttamistyön ytimenä; monikanavaisuus ja saavutettavuus 



Vahvuutenamme on ymmärrys monimuotoisen työelämän edellyttämistä tietotarpeista ja taito kehittää erilaisia 
työelämän toimintatapoja ja ratkaisuja ammattilaisten tueksi. Tunnistamme monimuotoisen työelämän tulevaisuuden 
tarpeita ja uusien työllistävien toimialojen mahdollisuuksia.  

Vahvuuksia käytämme lujittamalla yhteistyöverkostojamme, jotta pystymme tarjoamaan työnantajille tietoa, 
työkaluja ja yhteistyökumppaneita monimuotoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämiseksi. Asiantuntemustamme 
kehitämme jatkuvasti ammattilaisten tueksi. Lisäämme yhteyksiämme työnantajiin vahvalla viestinnällä ja 
täsmentyvällä toimialatiedolla.

Mahdollisuuksina näemme työnantajien vastuullisuuden esiin nostamisen laajoja verkostojamme hyödyntämällä. 
Löydämme uusia toimijoita ja kohdennamme viestejämme yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tuntemuksen 
lisäämiseksi. Tunnistamme työn murroksen ja uudistuvan työelämän mahdollisuudet. 

Mahdollisuuksia hyödynnämme toimimalla sillanrakentajina työmarkkinoiden muutosten keskellä ja osallistumme 
aktiivisesti keskusteluun tulevaisuuden työelämästä ja osaamisen tarpeiden tunnistamisesta. Aktivoimme 
julkishallinnon työllisyystoimijoita vastaamaan aktiivisesti rakennemuutoksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tuomme 
esille koulutuspolkujen kapeikkoja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen esteistä.

Monimuotoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistäminen
Avainteemat:

- Tuetun työllistymisen asiantuntemus
- Laajeneva yhteiskunnallisen yrittäjyyden tuntemus

- Ajankohtaisen työelämätiedon päivittäminen
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