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PARTY -HANKE

• rakennerahasto-ohjelmat 
• hankkeen tavoitteet ja toteutus
• hankkeiden kipukohtia
• katse tulevaisuuteen 

Osallisuutta ja parempaa osaamista



RAKENNERAHASTO-OHJELMAT

• Ohjelmakausi 2014 -2020

• Kestävää kasvua ja työtä

• Osallisuus TI 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta:
• Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen 

osallisuuden tukeminen
• Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
• Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen 

osallisuuden tukeminen

• Koordinaatiohankkeet tl 5:n hankkeiden yhteistyön edistämiseksi: 
• Sosiaalisen osallisuuden edistäminen (SOKRA), THL ja Diak
• Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (SOLMU), TTL 

(Kykyviisarin kehittäminen) 

• STM on rahoittanut vain valtakunnallisia, ylialueellisia ESR-hankkeita

• Rakennerahasto-ohjelmien ketteryys, joustavuus?
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HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

• Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun valtakunnallinen 
jatkokehittäminen ja uusien toimintamallien luominen laajassa 
yhteistyössä

• Kuntoutuskoordinaation ja työttömien terveydenhuollon kehittäminen
• Ammattitaidon, työ- ja toimintakyvyn yhtenäisen arviointimallin 

kehittäminen ja kokeilu (kykyviisarin pilotointi)
• Aikuisten työ- ja valmennuspajojen ja ryhmätoimintojen kehittäminen ja 

luominen TYP-työtä tukeviksi
• Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallien kehittäminen
• Kokemusasiantuntijuuden ja kohderyhmäosallisuuden pilotointi 

hanketyössä
• Palkkatuen siirtomallin (TaitoKunto Oy) pilotointi ja mallintaminen, 

työpankkimahdollisuuden selvittäminen
• Ohjausosaamisen ja kuntoutuskoordinaation kehittäminen 

valtakunnallisesti ja hyvien toimintamallien juurruttaminen sekä 
perusterveydenhuollon palvelluiden kehittäminen

• Kehittäminen (lisää jonkin päälle) / mallinnus (selkeys, helppo toteuttaa)  / 
pilotointi (kokeilu – virheiden poisto) / juurruttaminen (jatkuvuus taattu)  / 
koordinaatio ja yhteistyö  (1+1 > 2)
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HANKKEEN
OSATOTEUTTAJAT

• Rauma
• Turku
• Salo
• Somero
• Eura
• Eurajoki
• Vates-säätiö
• Työterveyslaitos (arviointi)
• Rauman TaitoKunto Oy
• Yhteistyötahot: TE-hallinto, Kela, työeläkeyhtiö Varma, 
Pori, Kaarina, työttömien yhdistykset, valtakunnallinen 
levittäminen



HANKKEIDEN KIPUKOHTIA

• Ovatko tavoitteet toteutettavissa ja tulokset 
todennettavissa hankkeen aikana?

• Sanahelinää vai konkreettisia asioita?
• Onko hallinto kohdallaan ja sopeutettu ohjelman 

vaatimuksiin? (toimintatavat yhtenäiset vaatimusten 
kanssa) 

• Miten toimiva on hankeen aikataulutus? (huom. viiveet 
tavallisia)

• Onko ennakoitu resurssien käyttöön liittyvät ongelmat 
mm. henkilöstön vaihtuvuus, jatkuvat muutostarpeet?

• Toimintojen jatkuvuus ja pysyvyys jatkuva haaste –
piristysruiskeen vaikutuksen kesto?

• Onko kunnilla/organisaatioilla hankestrategiaa vai 
toteutetaanko hankkeita satunnaisella ad hoc -
periaatteella



KATSE 
TULEVAISUUTEEN

• Sosiaalinen kuntoutus – mihin se tähtää?
• Onko kuntoutus aktivointia?
• Onko tavoitteena elämänhallinta vai työmarkkinat?
• Mikä on hyvä osallisuuden mittari?
• Onko kakkien palveluiden yksilöllinen räätälöinti mahdollista 

ja mitä se edellyttää? – Tarvitaanko standardoituja palveluita?
• Toiminnan mielekkyys – mistä se kumpuaa?
• Onko hanketoiminnan vaikuttavuus riittävä suhteessa 

resurssien käyttöön?
• Syntyykö jotakin pysyvää, jatkuvuutta edistävää edes 

keskipitkällä aikavälillä?
• Kasautuuko / kiteytyykö tieto vai hajautuuko se 

lukemattomiksi yksilöllisiksi merkityksiksi? 
• Uusi rakennerahastokausi?



Lisätietoja:

Markus Seppelin
Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi

Sosiaali ja terveysministeriö
Internet: stm.fi
Twitter: @STM_Uutiset

Esityksen otsikko uusiksi
(hyvä kiteytetty lopetus)


