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Viestintäsuunnitelma 
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 



Sisältö 

• Viestinnän tavoitteet 

• Priorisoidut kohderyhmät 

• Kanavat 

• Pääviestit  

• Visuaalinen viestintä 

• Projektit / toimenpiteitä 
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Viestinnän kulmakivet 
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Voimaa verkostosta 
 

Hanke, alaprojektit ja 

pilottikokeilut toimivat tiivisti 

yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 

Synergiaa yhteisistä 

viesteistä ja suunnitelmista 

 

Jaetaan tietoa jatkuvassa 

dialogissa 

 

Asiaa, tuloksia ja 

innostamista 
 

Viestinnässä korostuvat faktat 

ja konkretia, vaikutukset ja 

tulokset 

 

Viestintä on selkeää ja 

ymmärrettävää 

 

Viestintä ohjaa ja kannustaa 

toimintaan 

Inhimillinen näkökulma 
 

Viestinnän sävy on arvostava 

ja ihmisläheinen 

 

Osatyökykyiset ovat läsnä 

viestinnässä 

Vaikuttavuuden maksimoimiseksi näiden viestinnän periaatteen tulisi toteutua kaikessa hankkeen viestinnässä.  

Arvostus, luottamus ja sitoutuminen 
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Viestinnän tavoitteet 



Viestinnälle tunnistettuja tavoitteita 
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OTE-kärkihankkeen tavoitteena on saada osatyökykyiset töihin ja pidettyä heidät 

töissä. Tavoitteena on siten pysyvä muutos osatyökykyisten työllisyydessä.  Hankeen 

viestinnällä tuetaan tämän tavoitteen saavuttamista. 

Näkemystä 

lainvalmisteluun 

Sitoutetaan 

sidosryhmiä 

Saadaan aikaan 

toimintaa 

Lisätään tietoa 

Muokataan 

asenteita 

Toimitaan 

yhteistyössä 

verkoston kanssa 



Mistä tiedämme onnistuneemme 

• Jaettu tieto lisää osaamista ja muuttaa asenteita – sekä inhimillinen että 

taloudellinen näkökulma korostuu 

• Osatyökykyisten työllistyminen koetaan yhteiseksi asiaksi 

• Palvelujärjestelmän toimintatavat muuttuvat osatyökykyisten työllistymistä 

paremmin tukeviksi 

• Osatyökykyiset ja työnantajat näkevät yksilöllisen osaamisen arvon 

• Työmarkkinat vetävät osatyökykyisille 
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Kanavat 



OTE-kärkihankkeen viestinnän kanavat 
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ANSAITTU 
Media 

JAETTU 
Media  

MAKSETTU 
Media 

• Toistaiseksi ei 

kampanjointia 

maksetussa 

mediassa 

• Mediajulkisuus, 

taustatilaisuudet, 

tiedotustilaisuudet 

• Keskustelufoorumit 

 

• Hankkeen 

verkkosivut: 

stm.fi/hankkeet/osatyo

kykyisyys 

• Asiantuntijaesitykset 

ja puhujatilaisuudet 

• www.stm.fi: Tiedotteet, 

uutiset, julkaisut, blogit 

• Tiedon visualisoinnit 

• Twitter: 

@STM_uutiset, 

@PäiviWiro 

• STM:n Facebook-tili 

• STM:n Instagram-tili 

• LinkedIn 

• YouTube 

• SlideShare 

• Yammer 

• Otakantaa.fi, 

lausuntopalvelu.fi 

OMAT 
kanavat 



19.5.2017 Etunimi Sukunimi 9 

Viestit 



OTE-kärkihankkeen viestit 
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Osatyökykyisyys on yksilöllistä 

ja koskettaa lähes jokaista 

suomalaista työuran aikana. 
 

 

Osatyökykyiset työllistyvät ja 

pysyvät työelämässä 

yhteistyössä palveluverkoston 

ja työnantajien kanssa. 

Osatyökykyisten pysyminen 

työelämässä on kannattavaa 

yhteiskunnan, talouden ja 

yksilön näkökulmista. 

Viestejä toistetaan pääkohderyhmille systemaattisesti kaikissa mahdollisissa kohtaamisissa.  

 

 

 

 

OTE-kärkihankkeen tavoitteet ja strategia 

 

Tarvitaan muutos, jolla varmistetaan osatyökykyisten  

mahdollisuus työhön ja pidetään osaajat työmarkkinoilla. 

 

 

 

 

 

Tarvitaan muutos, jolla varmistetaan osatyökykyisten  

mahdollisuus työhön ja pidetään osaajat työmarkkinoilla. 

 

 



Pääviesti 
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Kaikkien asia.  

Olemassa olevien keinojen 

hyödyntäminen. 

 

Palveluverkoston 

ratkaisukeskeisyys ja 

palveluasenne. 

 

Työssä pysyminen ja työn saaminen. 

Tasavertaisuus ja yksilön hyvinvointi. Oikeus 

työhön. 

 

Rekrytointi osaamisen perusteella. 

Työnantajat ja yhteiskunta hyötyvät 

osaamisesta. Kustannussäästöt. 

 

Tarvitaan muutos, jolla varmistetaan  

osatyökykyisten mahdollisuus työhön ja 

pidetään osaajat työmarkkinoilla. 



Viesti 1 

Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja koskettaa lähes jokaista 

suomalaista työuran aikana. 
 

• Suomessa on 600 000 osatyökykyistä. 

• 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisellä suomalaisella työikäisistä on jokin 

pitkäaikaissairaus tai vamma. 

• Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn 

vaatimuksiin. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä. 

• Osatyökykyisillä on muita suurempi riski jäädä työttömäksi. Vamma tai pitkäaikaissairaus 

estää liian usein työhön paluun tai kokonaan työelämään pääsyn. 
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Viesti 2 

Osatyökykyiset työllistyvät ja pysyvät työelämässä yhteistyössä 

palveluverkoston ja työnantajien kanssa. 

 

• Osatyökykyisten palvelujärjestelmä on laaja – siksi osatyökykyisten tukeminen 

edellyttää yhteistyötä.  

• Osatyökykyisen tukemiseen on monenlaisia keinoja (esim. työpaikan keinot, sote-

palvelut, kuntoutus, koulutus, työvoimapalvelut, sosiaaliturva). 

• Kannustinloukkuja purkamalla voidaan edelleen parantaa osatyökykyisten 

työllistymistä. 

• OTE-kärkihankkeessa jaetaan valmiita keinoja ja toimintamalleja osatyökykyisten 

palveluverkoston ja työnantajien käyttöön.  
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Viesti 3 

Osatyökykyisten pysyminen työelämässä on kannattavaa yhteiskunnan, 
talouden ja yksilön näkökulmista. 

 

• Kaiken olemassa olevan työpanoksen hyödyntäminen vähentää työkyvyttömyysmenoja ja 
valtion kustannuksia. 

• 200 000 henkilöä on työkyvyttömyyseläkkeellä, tämän kustannus on yhteiskunnalle noin 3 
mrd euroa. Sama summa pyritään säästämään sote-uudistuksella. 

• Osatyökykyisen tehottomassa palveluprosessissa syntyy kuluja: sairauspäiväraha, 
kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke jne. 

• Työtä sopeuttamalla ja työhyvinvointia ylläpitämällä työnantajalta säästyy työpoissaolojen ja 
rekrytointien aiheuttamia kustannuksia. 

• Kun osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille, 
osatyökykyisten yhdenvertaisuus lisääntyy ja heidän elämänlaatunsa paranee.  

• Kannustinloukkujen vuoksi työn tekeminen ei aina ole kannattavaa osatyökykyiselle. 
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