
1

VATES 9.4.2014

Ohjelma joka kannattaa

Osatyökykyiset työssä -ohjelma

 STM:n käynnistämä ohjelma, jossa on kaksi 
kokonaisuutta:

• osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä 
edistävä toimintakonsepti ja sen pilotointi.

• osatyökykyisten työllistymistä helpottavat 
lainsäädännölliset muutokset. 

 Ohjelma on käynnistynyt kesällä 2013, kesto  vuoden 
2015 loppuun.

 Toteutuksen tukena on ministeri Paula Risikon
johtama asiantuntijaryhmä.        
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Ohjelman taustaa 
Miksi Osatyökykyiset työssä -ohjelma?

 Ikääntyvä yhteiskunta luo haasteita julkisen talouden 
kestävyydelle -> työuria on pidennettävä.

 Työkyvyn alenema ei saa johtaa kokonaan pois 
työmarkkinoilta.

 Oikeilla toimilla osatyökykyisen työssä jatkamista ja 
selviytymistä työelämässä voidaan merkittävästi tukea. 

 Huomio jäljellä olevaan työkykyyn työkyvyttömyyden sijaan.

 Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskunnan 
toimintaan tasa-arvoisesti.

 Asenteet ovat usein osatyökykyisten työllistymisen esteenä.

Ohjelman tavoitteet

 Parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia jatkaa 
työssä tai työllistyä. 

 Vähentää osatyökykyisyyteen liittyviä 
ennakkoluuloja.
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Työpaikan
keinot

Terveyden‐
huolto ja 
sosiaali‐
palvelut

Työvoima‐
palvelut

Koulutus Kuntoutus

Sosiaali‐
turva

Vastuussa: Työnantaja tai TE‐toimisto Keinovalikoiman suunnittelijana: Työkykykoordinaattori

Esteettömyys

Työpaikan järjestelyt

Työyhteisö

Työjärjestelyt

Työturvallisuus

Työterveyshuolto

Perusterveyden‐
huolto

Erikoissairaanhoito

Sosiaalinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus 

Ammatillinen peruskoulutus
tai tutkintoon johtava koulutus

Työvoimakoulutus

Työhönvalmentaja

Ammatillinen kuntoutus

Koulutuskokeilu
Oppisopimuskoulutus

Muu työpaikkakoulutus

Työkokeilu

Työnvälitys
Työnhaku‐ ja 
uravalmennus

Koulutus‐ ja työkokeilut

Työvoimakoulutus

Palkkatuki

Starttiraha

Työolosuht. järjestelytuki

Matkakulujen korvaus

Ammatinvalinnanohjaus
Työhönvalmennus

Osasairauspäiväraha

Eläkkeen lepäämään jättäminen

Osatyökyvyttömyyseläke

Vammaistuki

Kuntoutusraha

Kuntoutuksesta aiheutuvien
kustannusten korvaaminen

Omaehtoisen opiskelun tuet

Konsepti: kaikki keinot käyttöön

Ajantasaiset tiedot eri keinoista, palveluista ja etuuksista: Kaikille avoin verkkopalvelu

Sosiaalipalvelut

Mikä työkykykoordinaattori?

Raija Tiainen

 Työkykykoordinaattori räätälöi yhdessä osatyökykyisen kanssa 
eri keinoista juuri hänelle sopivan kokonaisuuden, jonka avulla 
hän joko pystyy jatkamaan työelämässä tai pääsee mukaan 
työelämään.

• TE-toimisto tai työnantaja nimeää osatyökykyisen tueksi 
työkykykoordinaattorin.

• ”Työkykykoordinaattori” voi työskennellä esim. työnantajan 
palveluksessa, työterveyshuollossa tai TE-toimistossa.

 Pilotoinnin avulla työkykykoordinaattorin tehtävänkuvaa ja 
toimintamalleja kehitetään eri organisaatioiden lähtökohdista.

 Hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa ja hyviä käytäntöjä; 
työluotsi, työkykykonsultti, työhönvalmentaja.

 Keskitytään vahvuuksiin, ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin, 
ongelmien ja puutteiden sijaan, niin yksilötasolla kuin 
yhteistyöverkostossa  
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Ohjelma dialogissa

Verkkosivut
 on ajantasainen tietopankki eri keinoista, etuuksista ja 

palveluista, kaikille avoin
 suunnitellaan yhteistyössä palveluiden asiantuntijoiden, 

pilottien ja viestinnän ammattilaisten kanssa.
Viestintä on osa ohjelmaa
 varmistaa, että ohjelma ja sen tavoitteet tulevat tutuksi 

työnantajille, yrityksille, sidosryhmille ja medialle. 
 osallistaa kansalaisia ja päättäjiä keskustelemaan 

aiheesta (muun muassa sosiaalisen median kautta).
 nostaa työkyvyttömyyteen ja osatyökykyisiin liittyvät 

asiat puheen- ja politiikanteon aiheiksi.

Toimintakonseptin pilotointi
 Pilotoinnin tavoitteena on kehittää toimintakonseptia ja  

kokeilla työkykykoordinaattoritoimintaa erilaisissa 
organisaatioissa.

 Pilottikohteina toimii yrityksiä, kuntia, työterveyshuoltoja, TE-
toimistoja ja koulutusorganisaatio, yhteensä 12.

 Edustavat erityyppisiä organisaatiota, joihin 
työkykykoordinaattorit voidaan nimetä.

 Alueina Uusimaa, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa.
 Pilotoinnin avulla

• kootaan tietoa työkykykoordinaattoritoiminnasta; mm. toimivista 
organisoinnin tavoista, hyvistä käytännöistä, hyödyistä, 
vaikuttavuudesta ja osaamisen vaatimuksista. 

• tunnistetaan eri keinojen ja palveluiden saumakohtiin liittyviä 
haasteita ja haetaan ratkaisuja niihin.

• saadaan tietoa lainsäädännön muutostarpeista.
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Ohjelman pilottiorganisaatiot
 Työnantajat:

• Altia Oy 
• RTK-palvelu Oy
• Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
• Tampereen kaupunki
• Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 Työterveyshuollot:
• Suomen Terveystalo Oy 
• Tullinkulman Työterveys

 TE-toimistot:
• Uusimaa (Helsinki)
• Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki)
• Pirkanmaa

 Koulutusorganisaatio
» Tredu, Tampere

Toimintakonseptin/työkykykoordinaat-
toritoiminnan hyödyt

Osatyökykyiselle työnhakijalle/työntekijälle:
 Nimetty vastuuhenkilö helpottaa eri vaihtoehtojen ja ratkaisujen 

löytymistä

 työllistymisen/työhön paluun ja työssä jatkamisen ratkaisut

 Järjestelmälähtöisistä palveluista kohti tasa-arvoista dialogia
 asiakkaan arvostusta asiantuntijana omassa tilanteessaan

 Toimivat tukemisen käytännöt ja välittämisen kulttuuri 
vaikuttavat työilmapiiriin ja työhyvinvointiin yleisemminkin.
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Koulutus

 Työkykykoordinaattorien koulutus

 Koulutusohjelman pilotointi, tuottaa tietoa ja kokemuksia 
koulutuksen tarpeesta ja työkykykoordinaattorin työtä 
hyödyttävistä sisällöistä

 Koulutus toimii yhtenä verkostoitumisen ja osaamisen 
jakamisen foorumina 

”Nyt vasta ymmärsin sen monipuolisuuden, että tulemme eri 
organisaatioista ja näkökulmamme on erilainen. Väistämättä myös oma 
näkemys osatyökykyisten mahdollisuuksista työelämässä laajenee.” 
(osallistuja)

11 11.4.2014 Etunimi Sukunimi

Pilotoinnin odotetut tulokset

 Käytännössä testattu ja edelleen kehitetty 
toimintakonsepti osatyökykyisen työssä pysymiseksi 
tai työllistymiseksi.

 Hyviä käytäntöjä  konseptin  keinovalikoiman  
käyttämiseksi, osatyökykyisen yksilölliset tarpeet 
huomioiden.

 Pysyvä ja ajantasainen verkkopalvelu
 Tietoa keinovalikoiman eri osien käyttöön ottoa 

estävistä tai haittaavista tekijöistä, jotka voivat vaatia 
erillisiä  jatkotoimenpiteitä,  kuten lakimuutoksia tai 
eri hallinnonalojen välisen yhteistyön 
kehittämistä. 

 Tutkittua tietoa ja hyviä malleja onnistuneista 
ratkaisuista

 Tietoa  osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja 
työllistymiseen liittyvistä tutkimustarpeista.
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Antoisaa dialogia

 Dialogi lähtee läsnäolosta ja on ihmisten tapa kohdata aidosti. 
Dialogilla tarkoitetaan yleensä vuoropuhelua, jossa puhumme, 
kuuntelemme ja reagoimme toisen ihmisen puheeseen.

 Dialogin tavoitteena on saavuttaa uusi, yhteinen ymmärrys, jota 
ei voi yksin saavuttaa.

 Dialogi on enemmän kuin keskustelua, se on luova prosessi, 
jossa eläydytään eri ratkaisuvaihtoehtoihin.

(Mönkkönen K. Dialogisuus kommunikaatiota ja suhteena, 2002, 2013)

13 11.4.2014 Etunimi Sukunimi

Lisätietoja

•
paivi.mattila-wiro@stm.fi

•

Raija.Tiainen@stm.fi

•

anne.j.koskela@stm.fi
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Ratkaisut löytyvät yhteistyöllä!

Raija Tiainen


