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Osatyökykyisille 

tie työelämään 
Hankepäällikkö Päivi Mattila-Wiro, KTT 



Osatyökykyisyys on yksilöllistä 

• Osatyökykyisellä on käytössään osa 

työkyvystään.  

• Osatyökykyisyyttä on monenlaista, 

se voi olla myös tilapäistä. 

• Osatyökykyisyys on sidoksissa työkykyä 

rajoittavaan syyhyn ja työn vaatimuksiin. 
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Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista 
suomalaista työuran aikana 
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Arviolta 1,9 miljoonalla 

työikäisellä suomalaisella 

on jokin pitkäaikaissairaus 

tai vamma. 

Heistä 600 000 arvioi 

tämän vaikuttavan työhönsä 

ja työmahdollisuuksiinsa. 

Vamma tai pitkä-

aikaissairaus estää liian 

usein työhön paluun tai 

kokonaan työelämään 

pääsyn. 
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Tavoite:  

Osatyökykyiset ihmiset 

jatkavat työelämässä 

tai työllistyvät avoimille 

työmarkkinoille. 
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OTE-kärkihankkeen 
yhteistyötahoja 
(yhteistyössä STM ja TEM) 

Työmarkkinajärjestöt 

Vammais- ja potilasjärjestöt 

Kuntoutussäätiö 

Suomen Yrittäjät 

Vakuutuskuntoutus VKK 

Tampereen yliopisto 

Työeläkevakuuttajat 

Keha-keskus 

Vates 

 

ETK 

Kela 

THL 

TTL 

TVY 

 

Kaupunkeja, kuntia 

Yrityksiä 

Oppilaitoksia 

 



Esimerkkejä tavoittelemistamme muutoksista 

• Työkyvyn alenema ei johda kokonaan työelämän ulkopuolelle ja työhön 

paluu on mahdollista. 

• Palveluketjut toimivat saumattomasti ja oikea-aikaisesti, päällekkäiset 

toiminnot ovat vähentyneet ja ihmiset saavat tarvitsemansa avun. 

• Osatyökykyisyyden tueksi tarkoitettua palvelujärjestelmän keinovalikoimaa 

osataan käyttää tehokkaasti ja tuloksellisesti. 

• Asenteet ja ennakkoluulot osatyökykyisiä kohtaan ovat muuttuneet 

positiiviseen suuntaan. 
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Esimerkkejä tavoittelemistamme muutoksista 

• Käytössä on keinoja, joilla parannetaan työmarkkinoilta 

syrjäytymisvaarassa olevien ja työelämän ulkopuolelle jääneiden 

mahdollisuuksia antaa oma panoksensa yhteiskunnan käyttöön. 

• Kannustinloukkuja on vähennetty. 

• Oikeus työhön ja osallisuuteen on toteutunut. 

• Työllisten määrä on kasvanut. 

• Työkyvyttömyysmenot ovat vähentyneet. 

• Työttömyyden sekä työstä poissaolojen kustannukset ovat vähentyneet. 
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OTE-kärkihankkeen projektit 
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1. 
Osku-ohjelman 

suositukset 

5. 
Rekrytointi-

kynnyksen 

madaltaminen 

2. 
Koulutuksella 

muutokseen 

6. 
Tieto helposti 

verkosta 

3. 
Vammaisten 

yrittäjyys 

7. 
Polut hoitoon ja 

kuntoutukseen 

4. 
Mallit työllistymiseen 

ja osallisuuteen 

8. 
Kannustin- 

loukut 
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Projekti 1: Osku -
ohjelman suositukset 

OTE-kärkihankkeen pohjana 

ovat Osatyökykyiset työssä 

(OSKU) -ohjelman (2013-

2015) suositukset. 

Suositukset toteutetaan 

OTE-kärkihankkeen 

projekteissa. 
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Projekti 2: 

Koulutuksella 
muutokseen 



Projekti 2: Koulutuksella muutokseen 

• Projektin tavoitteena on, että mahdollisimman monessa organisaatiossa 

on työkykykoordinaattori. 

• Työkykykoordinaattoreita koulutetaan kaikkien maakuntien alueille. 

Lisäksi järjestetään koulutuksia esimiehille ja työnantajille. 

• Lopputuloksena osatyökykyiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun sekä 

aukottomat palveluketjut. 
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Projekti 2: Koulutuksella muutokseen 
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Työkykykoordinaattorikoulutus 

OTE-

kärkihankkeen 

kokeilualueet 

osallistuvat 

Koulutukseen osallistuja tekee kehittämistehtävän, jossa raportoidaan muutos. Mikä muuttui omassa työssä ja yhteistyössä? 

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi, osaamiskartoitus, parhaat uudet toimintamallit käyttöön 

Esimiehet 

mukana 

1. koulutus-

päivässä 

Työkyky-

koordinaattorin 

yhteistyö-

verkostoon 

kuuluvat toimijat 

25-60 

ammattilaista / 

maakunta 

1-2 

koulutusta / 

maakunta 

Kaikissa 

maakunnissa 

koulutus 

Kuntoutus 

Koulutus 

TE-palvelut 

Terveydenhuolto ja 

sosiaalipalvelut 

Sosiaaliturva 

 

Työpaikan keinot 

Kolmas sektori 



 
Kaikki keinot käyttöön 
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• Esteettömyys 

• Työpaikan järjestelyt 

• Työyhteisö 

• Työjärjestelyt 

• Työturvallisuus 

• Työterveyshuolto 

• Perusterveydenhuolto 

• Erikoissairaanhoito 

• Sosiaalipalvelut 

• Lääkinnällinen kuntoutus 

• Ammatillinen kuntoutus 

• Sosiaalinen kuntoutus 

• Osasairauspäiväraha 

• Osatyökyvyttömyyseläke 

• Eläkkeen lepäämään jättäminen 

• Vammaistuki 

• Kuntoutusraha 

• Kuntoutuksesta aiheutuvien 

kustannusten korvaaminen 

• Omaehtoisen opiskelun tuet 

• Työnvälitys 

• Työnhaku- ja uravalmennus 

• Koulutus- ja työkokeilut 

• Työvoimakoulutus 

• Palkkatuki 

• Starttiraha 

• Työolosuhteiden järjestelytuki 

• Matkakulujen korvaus 

• Ammatinvalinnan ohjaus 

• Työhönvalmennus 

• Ammatillinen peruskoulutus 

tai  tutkintoon johtava koulutus 

• Työvoimakoulutus 

• Työhönvalmentaja 

• Ammatillinen kuntoutus 

• Koulutuskokeilu 

• Oppisopimuskoulutus 

• Muu työpaikkakoulutus 

• Työkokeilu 

Kolmas sektori 

Osatyökykyiset työssä -toimintakonsepti 



Työkykykoordinaattori- 
koulutukset 
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Tyko 3 

Rovaniemi / Lappi 

Tyko 7  

Kuusamo / Koillismaa 

Tyko 6 

Kajaani / Kainuu 

Tyko 15 

Kuopio / Ylä-Savo Tyko 2 

Joensuu / Pohjois-Karjala 

Tyko 14 

Lappeenranta / Etelä-Karjala 

Tyko 5 

Mikkeli / Etelä-Savo 

Tyko 8 

Turku / Varsinais-Suomi 

Tyko 12 

Hämeenlinna / Kanta-Häme 

Tyko A Kiva-koulutus 

Hämeenlinna / Kokeilualue 

Tyko 13 

Tampere / Pirkanmaa 

Tyko B Pirkka-Sata 

Tampere / Kokeilualue 

Tyko 1 

Oulu / Pohjois-Pohjanmaa 

Tyko 11  

Seinäjoki / Etelä-Pohjanmaa 

 

Tyko 9  

Vaasa / 

Pohjanmaa 

Tyko 4 

Jyväskylä / Keski-Suomi Tyko C Kokkola-Oulu 

Kokkola / Kokeilualue 

 

Ajankohtainen tieto koulutuksista: stm.fi/tyokykykoordinaattorikoulutus 
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Projekti 3: 

Vammaisten 
yrittäjyys 



Projekti 3: Vammaisten yrittäjyys 

• Projektin tavoitteena on lisätä vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä. 

• Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin selvitys Vammaisten 

henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki. Lisää tietoa yhä tarvitaan mm. vammaisten 

yrittäjien määrästä ja määrän kasvupotentiaalista. 

• Selvitysten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan konkreettiset toimenpiteet, 

joilla vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä voidaan lisätä ja 

yrittäjyyden esteitä poistaa. 
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Projekti 4: 
Mallit työllisty-
miseen ja 
osallisuuteen 



Projekti 4: Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen 

• Projektin tavoitteena on uudistaa 

osatyökykyisten tarvitsemien 

palveluiden toimintamalleja ja -

kulttuuria siten, että ne tukevat 

nykyistä paremmin osatyökykyisten 

työllistymistä ja osallisuutta.  

• Alueellisissa kokeiluissa otetaan 

käyttöön nykyistä tehokkaammat 

toimintamallit: 

• Työtoiminnasta töihin 

• Opinnoista töihin 

• Osallisuutta tukeva toiminta 

• Lisäksi uudistetaan lainsäädäntöä 

osatyökykyisten työllistymistä ja 

osallisuutta paremmin tukevaksi. 

• Projektin tuloksena osatyökykyiset 

henkilöt pääsevät tarpeensa 

mukaisiin palveluihin nykyistä 

tehokkaammin ja yhä useampi 

osatyökykyinen henkilö etenee 

työllistymispolullaan. 
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Kokeilualueet 
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Lappeenranta 

Yhdessä hyvä Ote 

Vaalijala 

Savon Ote 

Järvenpää 

Fokus 

Pori 

Sataosaa 

Lahti 

Pähee Ote 

Kokkola 

KP Ote 
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Projekti 5: 
Rekrytointi-
kynnyksen 
madaltaminen 



Projekti 5: Rekrytointikynnyksen madaltaminen 

• Tavoitteena on, että yhä useampi osatyökykyinen työllistyy ja että yhä 

useampi yritys ja työpaikka työllistää osatyökykyisiä. 

• Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tutkimushanke.  

• Tutkimuksen valmistuttua tuloksista ja mahdollisista toimenpide-ehdotuksista 

keskustellaan järjestöjen (ml. vammais- ja potilasjärjestöt) kanssa. 

• Keskustelun ja tutkimuksen suositusten pohjalta toteutetaan toimenpiteet 

rekrytointikynnyksen madaltamiseksi. Lisäksi jaetaan työnantajille tietoa ja 

esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja malleista mm. alueellisten koulutusten 

muodossa. 
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Projekti 6: 
Tieto helposti 
verkosta 

tietyoelamaan.fi  
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Projekti 7: 
Polut hoitoon ja 
kuntoutukseen 



Projekti 7: Polut hoitoon ja kuntoutukseen  

• Projektin tavoitteena on luoda saumaton, asiakaslähtöinen, oikea-aikainen 

ja tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen palveluketjun toimintamalli hoitoon 

ja kuntoutukseen. 

• Toimintamallia kehitetään alueellisissa kokeiluissa.  

• Lopputuloksena työelämässä tai työelämän ulkopuolella olevat 

osatyökykyiset pääsevät nopeasti ja joustavasti tarvitsemaansa hoitoon ja 

kuntoutukseen. Varhaisen työkyvyn tuen toimenpiteet käynnistyvät oikea-

aikaisesti. Työkyvyn tukemisessa moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa. 
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Kokeilualueet 

2.5.2017 25 Osatyökykyisille tie työelämään 

Keski-Suomi 

Saumaton hoitoketju ja 

kuntoutuspolku työikäisille 

 

Kainuu 

OTE maakunnassa – Polut kuntoon  

Porin kaupunki 

Polut hoitoon ja kuntoutukseen  

Oulun kaupunki 

Uusi suunta työelämään 

Pirkanmaa 

Toimintakykykeskus – maakunnalliseen SOTEen 

osatyökykyisen polut työkykyyn, työhön ja 

työllisyyteen (TOIKE) 

Kiipula/ Uusimaa 

RIVAKKA OTE!  
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Projekti 8: 
Kannustin- 
loukut 



Projekti 8: Kannustinloukut 

• Projektin tavoitteena on vähentää työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon 

kannustinloukkuja. 

• Selvitetään kolmikantaisessa työryhmässä toteuttamisvaihtoehtoja 

työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen vähentämiseksi. 

• Tutkitaan lineaarista mallia yhtenä vaihtoehtona. 

• Tehdään tarvittavat lakimuutokset. 

• Lakimuutokset voimaan aikaisintaan vuoden 2020 alusta. 
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OTE-kärkihankkeen hyötyjä 
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Työnantaja 

• työvoiman tarjonta 

lisääntyy 

• käyttöön hyviksi todettuja 

keinoja osatyökykyisten 

työssä pitämiseksi 

• osatyökykyisten 

rekrytointikynnys laskee 

• ennakkoluulot 

osatyökykyisiä kohtaan 

vähenevät 

Osatyökykyinen 

• palkkatyöhön ja 

yrittäjyyteen pääsy 

helpottuu 

• tukea työllistymiseen, 

työhön paluuseen ja 

työssä pysymiseen 

• toimeentulo paranee 

• yhdenvertaisuus, 

osallisuus ja hyvinvointi 

lisääntyvät 

Järjestelmä 

• palvelujärjestelmä toimii 

tehokkaasti ja 

asiakaslähtöisesti 

• eri tahojen välinen 

yhteistyö toimii 

tuloksellisesti ja 

resursseja säästäen  

• työelämän ulkopuolelle 

jäämisestä johtuvat 

kustannukset vähenevät 

• eriarvoisuus vähenee 
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stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys 

#OTEhanke 

#paiviwiro 

Osatyökykyisille tie työelämään 


