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Tulevaisuusverstas – työpajojen tuotokset 
Tilanne vuonna 2020, mikä on eri tavalla ja kuka muutoksen on tehnyt? 

• Työmarkkinat vetävät – työtä on kaikille.  
• Asenteet ovat muuttuneet siten, että osatyökykyisyyttä ei enää ole. Työ on tasa-arvoista ja 

työnantajilla on myönteiset asenteet osatyökykyisyyteen. 
• Osatyökykyisten asiat ovat siirtyneet ”marginaalista” ”main-streamiin” eli normaaliin. 
• Osa-aikaisia työntekijöitä on enemmän kuin 5 v sitten. 
• Koulutus on kehittynyt – kaikilla on enemmän ymmärrystä erilaisuudesta. 
• Työkykykoordinaattoreita toimii myös yrityksissä työterveyshuollon ja TE-toimiston lisäksi. 
• Työttömät henkilöt tietävät, mistä he löytävät työkykykoordinaattorin. 
• Kansalaiset ja asiantuntijat tietävät, mikä on työkykykoordinaattori ja missä hän toimii. 
• Lainsäädäntö antaa porkkanoita sekä työnantajille että työntekijöille. 
• Siirtymävaiheisiin on saatavilla rahallista tukea. 
• Yritysjohto ja työnantajat ovat lähteneet mukaan: työtehtäviä ja tehtäväkokonaisuuksia 

muodostetaan nyt uudella tavalla, yksi henkilö ei tee enää kaikkea. 
• Yksinyrittäjien kynnys palkata toinen henkilö on helpotettu ja madallettu. 
• Asiakaslähtöisyys toteutuu kaikissa palveluissa. Ennaltaehkäisevä työote toteutuu. 
• Vammaisuuden lasikatto on poistettu, palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen onnistuu 

hyvin. 
• Järkyttävän iso muutos on tehty sosiaaliturvajärjestelmässä. Vuonna 2017 tuli voimaan 

eläkemuutoslaki (lineaarinen). 
• Duuni kannattaa, ansaintaraja ei säännöstele. 
• Työeläkemaksuja on korotettu. Osatyökykyisten sivukulut ovat 20 % pienemmät kuin muilla. 
• Tukia on mahdollisuus saada samanaikaisesti työttömälle ja yritykselle. 
• Näkemys ”ihmiset tulevat kalliiksi” on muuttunut. Ihmiset evät ole kalliita, vaan järjestelmät 

jotka heitä tukevat. 
• HR keskittyy työkykykoordinaattoritoimintaan.  
• TE-toimistojen resursseja on lisätty. 
• Johtaminen ja työpaikan ammattiosaaminen tukevat työhön pääsyä ja työssä pysymistä. 
• Käsitettä osatyökykyinen ei ole enää käytössä.   
• Osatyökykyyn liittyvää koulutusta on lisätty kaikissa ammattiryhmissä. 
• Sote-uudistus on tehty. Yhteys työelämään on säilytetty. 
• Kuntoutuminen ja osallisuus työhön – tietyt fyysiset työt ovat hävinneet, joten henkilöt on 

koulutettu uuteen työhön. 
• Vammaisten yrittäjyys ja sen mahdollisuudet ovat parantuneet. Mentorointi vammaisten 

yrittäjyyteen on lisääntynyt. 
• Esteettömyys toteutuu laaja-alaisesti - myös tiedonsaannissa 
• Käytössä on yksilöllinen työsuoritteeseen sidottu palkkaus, jolloin panos-tuotos suhde on 

kohdallaan. Osatyökykyisillä on hyvät mahdollisuudet kompensaatioihin ja tuloloukut on 
poistettu. 

• Yritysten sosiaalinen vastuu on lisääntynyt. Järjestelmä tukee myös liiketaloudellisesti 
kannattavaa työllistämistä.  

• Vammaiset itse ovat lähteneet liikkeelle, heitä on rohkaistu työllistymään. Kolmas sektori on 
kantanut tästä suuren vastuun. 

• Palvelujen asiakaslähtöisyyttä on parannettu yhteistyössä ja tehty enemmän ennakointia. 
• Koulut ja oppilaitokset ovat paremmin mukana asiassa. 
• Tietoa löytyy nyt hyvin verkosta ja verkkopalvelu ohjaa käyttäjää. Verkkopalvelua päivitetään 

ja siihen on riittävät resurssit. Verkkopalvelut ovat avoimia ja helposti käytettäviä. Myös 
työeläkevakuuttajien verkkosivustot ovat helposti käytettäviä. 

• Työ on sekä oikeus että velvollisuus. 
• Tämän muutoksen tekivät kaikki! 


