
   1(10) 

   

   

    

 

 

Meritullinkatu 8, Helsinki 

PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 

www.stm.fi 

 

Puhelin 0295 16001 

Telekopio 09 6980 709 

e-mail: kirjaamo@stm.fi 

etunimi.sukunimi@stm.fi 

 

 

Liite 6. Kärkihanke 5: Osatyökykyisille tie työelämään - kärkihankkeen kuvaus 
 
Sisällys: 

1. Kärkihankkeen kuvaus ....................................................................................... 2 

2. Tarjouspyynnön kohde....................................................................................... 6 

3. Aikataulu .......................................................................................................... 7 

4. Aineisto ............................................................................................................ 7 

5. Yhteistyökumppanit ........................................................................................... 8 

6. OTE-kärkihankkeelle erityiset arviointikysymykset ................................................ 9 

7. Lisätietoja ....................................................................................................... 10 

 



   2(10) 

 

 

 

 

1. Kärkihankkeen kuvaus 
 
Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE -kärkihanke tavoittelee muutosta osatyöky-
kyisten asemassa työmarkkinoilla. Osatyökykyisten asemaa vahvistetaan siten, että 
he joko pysyvät työelämässä tai työllistyvät nykyistä huomattavasti pa-
remmin.  
 
Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin 
pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma 
vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Osatyökykyisillä on myös mui-
ta suurempi riski jäädä työttömäksi. Vamma tai pitkäaikaissairaus estää liian usein 
työhön paluun tai kokonaan työelämään pääsyn. Osatyökykyisille tie työelämään -
kärkihankkeessa etsitään ratkaisuja muun muassa näihin ongelmiin. 
 
Kun osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkki-
noille, osatyökykyisten yhdenvertaisuus lisääntyy ja heidän elämänlaatunsa para-
nee. Kaiken olemassa olevan työpanoksen hyödyntäminen vähentää myös valtion 
kustannuksia. 
 
Esimerkkejä tavoittelemistamme muutoksista 
 

 Työkyvyn alenema ei johda enää 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 osa-
taan käyttää tehokkaasti ja tuloksellisesti. 

 Asenteet ja ennakkoluulot osatyökykyisiä kohtaan ovat muuttuneet positiiviseen 
suuntaan. 

 Käytössä on keinoja, joilla parannetaan työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa ole-
vien ja työelämän ulkopuolelle jääneiden mahdollisuuksia antaa oma panoksen-
sa 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. 
 
Mikä osatyökykyisyys? 
 
Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys 
on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. 
 
Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammai-
set, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osa-
työkykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on 
alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. 
 
Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä. 
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Jos terveys ja muut yksilölliset tekijät ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa, 
henkilö ei ole osatyökykyinen, vaan työkykyinen. Kaiken kaikkiaan osatyökykyiset 
ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen ryhmä. 
 
OTE-kärkihankkeen projektit 
 
OTE-kärkihankkeen toimenpiteitä toteutetaan kahdeksassa projektissa, joissa eri 
keinoin tuetaan osatyökykyisten työllistymistä ja jatkamista työelämässä. 
 
Projekti 1: OSKU-ohjelman suositukset.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä toteutettiin Osatyökykyiset työssä (Osku) -ohjelma 
vuosina 2013–2015. Ohjelmassa tuotettiin toimivia ja käytännössä testattuja toimin-
tamalleja osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tueksi. Erityisesti Os-
ku-ohjelman 12 pilottiorganisaatiota rakensivat rohkeasti uusia tapoja toimia ja löy-
sivät onnistuneita ratkaisuja osatyökykyisten aseman parantamiseksi työelämässä. 
Pilottityöpaikat kokeilivat mm. työkykykoordinaattorimallia.  
 
Osku-ohjelman laaja tutkimusosio tuotti monipuolista tietoa uusista toimintamalleis-
ta ja osatyökykyisten tueksi tehdyistä ratkaisuista työpaikoilla. Ohjelman aikana saa-
tiin tärkeää tietoa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista estävistä ja 
edistävistä tekijöistä sekä ratkaisujen taloudellisista vaikutuksista. Tähän linkittyivät 
myös palvelujärjestelmän toimivuuden ja tuloksellisuuden tarkastelu. Osku-
ohjelmassa tuotetut toimintamallit ja esimerkit ovat hyödyllisiä kaikille osatyökykyis-
ten työllistymisen kentällä toimiville ammattilaisille. 
 
Ohjelmassa tehtyjen kokeilujen, pilottien, tutkimuksen ja laajan kehittämistyön tu-
lokset on koottu suosituksiksi, joita levitetään OTE-kärkihankkeen aikana. Tavoit-
teena on juurruttaa Osku-ohjelman suositukset osaksi käytännön työtä niin työpai-
koilla kuin osatyökykyisten palveluissa. OTE-kärkihankkeen kaikki kahdeksan projek-
tia perustuvat Osku - ohjelman suosituksiin. 
 
Projektin ensimmäisessä vaiheessa varmistettiin, että Osku-ohjelman suositukset on 
sisällytetty OTE-kärkihankkeen muihin projekteihin. Projektin toisessa vaiheessa 
tuotettiin tarinamuotoista digitaalista materiaalia asiantuntijoiden työn tueksi. 
 
Digitaaliset tarinat toimivat sekä tiedotus- että oppimateriaalina joko yksittäin tai 
erilaisina yhdistelminä. Tarinat käsittelevät osatyökykyisten polkua työelämään, työ-
paikan ratkaisuja ja keinovalikoiman hyödyntämistä. Materiaaliin voi tutustua osoit-
teessa https://tietyoelamaan.fi/tyokyky-kayttoon/ 
 
Projekti 2: Koulutuksella muutokseen.  
 
Projektin tavoitteena on, että palvelujärjestelmässä tapahtuu muutos, jonka tulok-
sena osatyökykyinen henkilö saa tarvitsemansa avun nopeasti ja riittävänä. Osatyö-
kykyinen henkilö työllistyy tai pystyy jatkamaan työssään. 
 
Tämän tavoitteen toteutumiseksi OTE - kärkihankkeen aikana levitetään työkyky-
koordinaattorikoulutus alueellisesti kattavasti. Koulutusta järjestetään jokaisessa 
manner-Suomen maakunnassa. Tavoitteena on saada työkykykoordinaattorimallin 
mukaisesti toimivia ammattilaisia mahdollisimman moneen organisaatioon ja työpai-

https://tietyoelamaan.fi/tyokyky-kayttoon/
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koille. Koulutuksella nostetaan osaamista nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä 
vastaavaksi. Koulutus tarjoaa palvelujärjestelmässä ja työpaikoilla osatyökykyisten 
tukena toimiville ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan ja taitojaan sekä 
rakentaa uudenlaisia yhteistyöverkostoja.  
 
Työkykykoordinaattori on henkilö, joka tuntee keinot ja palvelut. Hän osaa räätälöi-
dä osatyökykyisen henkilön tarpeita vastaavan kokonaisuuden käytettävissä olevista 
keinoista, etuuksista ja palveluista, yhdessä hänen kanssaan. Työkykykoordinaattori 
toimii kopin ottajana ja henkilökohtaisena tukena osatyökykyisen henkilön työllisty-
misen ja työssä jatkamisen mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin keskittyen. 
 
Työkykykoordinaattorikoulutuksen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus on sisällöl-
tään monipuolinen kehittämis- ja tutkimusprosessi, joka tarjoaa muutoksen välinei-
tä. Koulutus antaa tiedot, taidot ja välineet oman työn kehittämiseen ja uudenlaisen 
yhteistyön tekemiseen. 
 
Koulutus on suunnattu osatyökykyisten palveluissa toimiville ammattilaisille, kuten 
sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen, TE-palveluiden, koulutuksen, henkilös-
töhallinnon, Kelan, työterveyshuollon ja oppilaitosten asiantuntijoille.  Koulutukseen 
osallistuminen on maksutonta. Lisäksi järjestetään infotilaisuuksia ja seminaareja 
esimiehille ja työnantajille. 
 
Koulutusta koordinoi Kuntoutussäätiö ja koulutusta arvioi Työterveyslaitos / Nina 
Nevala. 
 
Projekti 3: Vammaisten yrittäjyys.  
 
Projektin 3 tavoitteena on tunnistaa vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä es-
täviä ja edistäviä tekijöitä. Projektissa toteutettiin selvitys Vammaisten henkilöiden 
yrittäjyys ja sen tuki. Vammaisten yrittäjien määrästä ja määrän kasvupotentiaalista 
tarvitaan kuitenkin yhä selvitysten avulla lisää tietoa.  
 
Selvityksien pohjalta keskustellaan työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen ja 
vammaisjärjestöjen kanssa ja suunnitellaan yhdessä konkreettiset toimenpiteet, joil-
la vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä voidaan lisätä ja yrittäjyyden esteitä 
poistaa. 
 
Projekti 4: Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen.  
 
Projektin tavoitteena on uudistaa osatyökykyisten tarvitsemien palveluiden toimin-
tamalleja ja -kulttuuria siten, että ne tukevat nykyistä paremmin osatyökykyisten 
työllistymistä ja osallisuutta. Samalla selkiytetään lainsäädäntöä ja eri toimijoiden 
vastuunjakoa.  
 
Projektissa järjestetään alueellisia kokeiluja, joissa otetaan käyttöön hyviä toimin-
tamalleja. Alueellisissa kokeiluissa rakennettavia toimintamalleja on kolme: 
 
1) Työtoiminnasta töihin 
2) Opinnoista töihin 
3) Osallisuutta tukeva toiminta 
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Alueellisia kokeiluja on kuusi kappaletta: 
 

 Yhdessä hyvä Ote (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) 
 FOKUS - opinnoista tuetusti työllistymiseen (Järvenpää/Uusimaa) 
 SATAOSAA - Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen (Satakunta) 
 Pähee Ote (Päijät-Häme) 
 Keski-Pohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään (Keski-Pohjanmaa) 
 Savon OTE (Etelä-Savo) 
 
Kokeiluja koordinoi ja arvioi THL.  
 
Projekti 5: Rekrytointikynnyksen madaltaminen.  
 
Projektin tavoitteena on luoda tutkimuksen kautta kokonaiskuva osatyökykyisten 
työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä. 
 
Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin tutkimushanke. Tutkimuksella selvi-
tettiin työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja 
esteistä. Tutkimus toteutettiin Kuntoutussäätiössä. Tutkimuksen valmistuttua tulok-
sista ja mahdollisista toimenpide-ehdotuksista keskustellaan järjestöjen (ml. vam-
mais- ja potilasjärjestöt) kanssa. 
 
Keskustelun ja tutkimuksen suositusten pohjalta toteutetaan toimenpiteet.  
 
Projekti 6: Tieto helposti verkosta.  
 
Vuoden 2016 lopussa julkaistiin verkkopalvelu, joka sisältää ajantasaista tietoa osa-
työkykyisyyteen liittyvistä palveluista ja etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta sekä 
tutkimuksesta ja ajantasaisesta lainsäädännöstä.  
 
Verkkopalvelua testataan yhdessä sidosryhmien kanssa kärkihankkeen aikana. 
Verkkopalvelusta kerätään palautetta ja sitä kehitetään jatkuvasti. 
 
Verkkopalvelun kohderyhmänä ovat mm. osatyökykyiset itse, työkykykoordinaattorit 
sekä kaikki ammattilaiset ja työnantajat, jotka tarvitsevat tietoa osatyökykyisyyteen 
ja osatyökykyisten työllistymisestä. 
 
Verkkopalvelu löytyy osoitteesta tietyoelamaan.fi. 
 
Verkkopalvelun tuottamisesta vastaa Kuntoutussäätiö. 
 
Projekti 7: Polut hoitoon ja kuntoutukseen.  
 
Projektin tavoitteena on luoda saumaton, asiakaslähtöinen, oikea-aikainen ja tarkoi-
tuksenmukainen työkyvyn tuen palveluketju hoitoon ja kuntoutukseen. Tavoitteen 
saavuttamiseksi luodaan työkyvyn tuen palveluketjun toimintamalli. Toimintamalli 
kattaa sekä työssä olevat, työhön palaavat, että töihin pyrkivät osatyökykyiset.  
 
Toimintamalli luodaan yhteistyössä asiantuntijalaitosten (THL, TTL) kanssa. Toimin-
tamallissa kuvataan ohjaamisen ja työkyvyn tuen toimenpiteet keskeisten toimijata-
hojen osalta (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, kuntoutus, työ- ja elinkeinopalvelu, 
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työterveyshuolto, Kela, koulutustahot sekä työpaikat). Nämä tahot ovat niitä toimi-
joita, joiden tehtävänä on 
 
 tunnistaa osatyökykyisen hoidon ja kuntoutuksen sekä työkyvyn tuen tarpeet 

 ohjata tarpeenmukaisiin palveluihin  
 käynnistää hoito ja kuntoutus sekä työkyvyn tukitoimenpiteet  
 selvittää taloudellisen ja muun tuen tarpeet ja mahdollisuudet. 
 
Toimintamallia kehitetään alueellisissa kokeiluissa. Kokeilut tukevat sote- ja maa-
kuntauudistuksen toimeenpanoa. 
 
Alueellisissa kokeiluissa työkyvyn tuen palveluketjut vakiinnutetaan sekä nivotaan 
olemassa oleviin jo toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin. Yksittäisten ja satunnais-
ten palveluiden sijaan etsitään toimenpiteitä ja palveluja moniammatillisesti. Työky-
vyn tuen toimijoiden kesken rakennetaan yhteistyökäytännöt. Työpaikkoja tuetaan 
työn mukauttamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen.  
 
Alueellisia kokeiluja on kuusi kappaletta. 

 Toimintakykykeskus - maakunnalliseen SOTEen osatyökykyisen polut työkykyyn, 
työhön ja työllisyyteen (Pirkanmaa) 

 Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen (Satakunta) 
 Uusi suunta työelämään (Pohjois-Pohjanmaa) 
 RIVAKKA OTE! (Uusimaa) 
 Ote Maakunnassa - Polut kuntoon (Kainuu) 
 Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäisille (Keski-Suomi) 
 
Projekteja koordinoi ja arvioi THL yhdessä TTL:n kanssa. 
 
Projekti 8: Kannustinloukut.  
 
Projektin tavoitteena on vähentää työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustin-
loukkuja. Kolmikantaisessa työryhmässä selvitettiin toteuttamisvaihtoehtoja työky-
vyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen vähentämiseksi. Loppurapor-
tissaan työryhmä ehdotti lineaarista mallia osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulo-
jen yhteensovittamiseen. Lisäksi työryhmä ehdotti jatkoselvitystä lineaariseksi mal-
liksi myös täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä. Raportti lähtee lausunnoille syksyllä 
2017 ja lausuntokierroksen jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Muutokset voisi-
vat tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2021 alusta. 
 
Selvitys: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80691 
 

2. Tarjouspyynnön kohde 
 
Hankinnan kohteena toimii arviointien suorittaminen Osatyökykyisille tie työelämään 
-kärkihankkeen ja sen projektien toiminnasta, toimenpiteistä ja organisoitumisesta. 
Arvioinnissa on vastattava kaikille kärkihankkeille yhteisiin kysymyksiin sekä OTE-
kärkihankkeen erillisiin kysymyksiin (ks. kohta 6.) Arvioinnissa on kyettävä vastaa-
maan kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin perustellusti ja aineistoon pohjautuen.  
 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80691
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Arvioinnin aineistona käytetään aineistoa, joka on esitetty kohdassa 4. Lisäksi arvioi-
ja voi halutessaan käyttää aineistona haastatteluja tai muita aineistoja, mikäli se ar-
vioinnin kannalta on perusteltua.  
 
Palveluntarjoaja myös sitoutuu esittelemään väli- ja loppuraporttia alla esitetyin eh-
doin. 
 
Palveluntuottajan on annettava väliraporttinsa 1.8.2018. Väliraportin muoto on n. 4 
A4-sivua ja PowerPoint-esitys. Väliraportin luovuttamisen yhteydessä arvioijat esitte-
levät väliraportin OTE-virkamiesverkoston kokouksessa. Väliraportti esitellään pyy-
dettäessä myös OTE-kärkihankkeen ohjausryhmälle.  
 
Lopullinen raportti luovutetaan word-tiedostona (pituus n. 10 liuskaa) ja Power-
Point-tiedostona. Palveluntarjoaja lupautuu tarvittaessa käyttämään arvioinnin jul-
kaisussa STM:n raportti- tai PowerPoint-pohjia asianmukaisin määrittelyin. 
 
Palveluntarjoaja on valmis esittelemään loppuraportin pyydettäessä neljä kertaa 
erikseen sovittavissa yhteyksissä. 
 

3. Aikataulu 
 
Arviointi toteutetaan ajalla 1.2.2018-31.12.2018. Loppuraportin on oltava toimitet-
tuna OTE-kärkihankkeen päällikölle 31.3.2018 mennessä.  
 
Palveluntuottajan on annettava väliraporttinsa 1.8.2018. Väliraportin luovuttamisen 
yhteydessä arvioijat esittelevät väliraportin OTE-virkamiesverkoston kokouksessa. 
Väliraportti esitellään pyydettäessä myös OTE-kärkihankkeen ohjausryhmälle.  
 

4. Aineisto 
 
OTE-kärkihankkeen arvioinnissa käytetään projekteissa jo valmiiksi tehtyjä sekä teh-
täviä arviointeja.  
 
Aineistot saadaan suoraan THL:ltä, TTL:ltä ja Kuntoutussäätiöltä sen mukaan, mitä 
STM on heidän kanssaan tekemissään sopimuksissa määritellyt. Edellämainitut or-
ganisaatiot (THL, TTL ja Kuntoutussäätiö) eivät ole velvoitettuja antamaan muuta 
aineistoa, eikä arvioija ole heiltä muuta aineistoa velvoitettu hankkimaan ja ana-
lysoimaan. Arviointi toteutetaan saadun aineiston puitteissa.  
 
Alla aineistot tarkemmin projektikohtaisesti: 
 
Projekti 1. Arvioinnin aineistona käytetään Kuntoutussäätiöstä saatavaa aineistoa 
sekä Työterveyslaitokselta saatavaa aineistoa ja dataa. Työterveyslaitos tuotti Opi 
onnistumisista -tietopaketin. Tietopaketin rahoittajana oli STM ja julkaisualustana 
digitaaliseen tietopakettiin oli OSKU-verkkopalvelu (tietyoelamaan.fi) sekä Työterve-
yslaitoksen omat kanavat. Teknisissä ratkaisuissa yhteistyökumppanina oli myös 
OSKU-verkkopalvelua koordinoiva Kuntoutussäätiö. 
 
Sivuliikenteestä ja kävijäkerroista yms. aineiston toimittaa Kuntoutussäätiö. Tuotta-
misesta ja esimerkiksi sosiaalisen median jaoista aineiston tuottavat Työterveyslai-
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tos ja Kuntoutussäätiö sekä YouTube-videoiden katselukertojen osalta STM/Aki Tet-
ri. 
 
Projektin 1 arvioinnin aineistona on aiheellista käyttää myös Osku-hankkeen loppu- 
ja tutkimusraporttia (saatavilla sähköisesti) sekä muussa kärkihankearvioinnissa 
esiin noussutta tietoa (esimerkiksi projektista 2). 
 
Projekti 2: Arvioinnissa käytetään Työterveyslaitoksen tekemää arviota ja heidän 
toimittamaansa arviota ja/tai dataa, jota he ovat keränneet arvioinnin tueksi. 
 
Projekti 3: Arviointi perustuu arvioijan arvioon ja projektissa 3 tuotettuihin selvi-
tyksiin ja lausuntoihin. 
 
Projekti 4: Projektissa 4 on kuusi alueellista kokeilua, ja kokeiluja koordinoi ja ar-
vioi THL. Palveluntuottaja käyttää arvioinnissaan THL:n tuottamaa aineistoa. Arvioi-
ja perustaa arvionsa THL:n toimittamaan aineistoon. Lisäksi arvioija arvioi itsenäi-
sesti projektin lakiuudistusosion. 
 
Projekti 5: Arviointi perustuu arvioijan arvioon ja kärkihankkeessa tuotettuihin sel-
vityksiin ja lausuntoihin. 
 
Projekti 6: Arvioinnin aineistona käytetään Kuntoutussäätiöltä toimitettuja tietoa 
verkkopalvelusta ja palvelun markkinoinnista. Lisäksi arvioinnissa voi käyttää projek-
teissa 1 ja 2 tullutta aineistoa siinä määrin, kun se kuvaa verkkopalvelun leviämistä, 
käyttöönottoa tai muuta projektin 6 arvioinnin kannalta relevanttia tietoa. 
 
Projekti 7: Arvioinnissa käytetään THL:n ja TTL:n tuottamaa ja toimittamaa aineis-
toa.  
 
Projekti 8: Arviointi perustuu arvioijan arvioon ja kärkihankkeessa tuotettuihin sel-
vityksiin ja lausuntoihin. 
 
Lisäksi arvioinnissa voidaan käyttää aineistona haastatteluja, kärkihankkeen hanke-
suunnitelmaa sekä projektisuunnitelmia. 
 
OTE-kärkihankkeelle erityisten arviointikysymysten (ks. kohta 5) vastaamisen aineis-
tona käytetään hanke- ja projektisuunnitelmia, joista ilmenee kärkihankkeen ja pro-
jektien organisoituminen sekä resurssit. Halutessaan arvioija voi myös käyttää haas-
tatteluita, mitä myös suositellaan ajantasaisen tiedon varmistamiseksi.  
 

5. Yhteistyökumppanit 
 
Arvioijan on arvioinnissaan käytettävä jo tuotettuja arviointeja, materiaalia ja dataa. 
Arvioinnissa välttämättömiä yhteistyökumppaneina ovat THL, TTL ja Kuntoutussää-
tiö. Yhteistyöhön sisältyy aikaisemmissa kohdissa olevien aineistojen vastaanottami-
nen ja käyttäminen.  
 
Lisäksi yhteistyökumppanina on jokaisesta projektista vastaava virkamies. 
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Tarjoajan tulee tarvittaessa käydä neuvonpitoa THL:n, TTL:n ja Kuntoutussäätiön 
vastuuhenkilöiden kanssa sekä 2 kuukauden välein raportoida arvioinnin etenemi-
sestä. 
 
Lisäksi tarjoajan on tarvittaessa osallistuttava OTE-kärkihankkeen virkamiesverkos-
ton kokoukseen (kesto 2 h) yhteensä kolme kertaa arviointikauden aikana. 
 
Alla on projektikohtaisesti kuvattu yhteistyökumppanien osuus 
 
Projekti 1: Työterveyslaitos tuotti Opi onnistumisista -tietopaketin. Rahoittajana oli 
STM ja julkaisualustana digitaaliseen tietopakettiin oli OSKU-verkkopalvelu (tietyoe-
lamaan.fi). Sivuliikenteestä, kävijöistä ja teknisissä ratkaisuissa yhteistyökumppani-
na oli myös OSKU-verkkopalvelua koordinoiva Kuntoutussäätiö. 
 
Projekti 2: Työterveyslaitos suorittaa työkykykoordinaattorikoulutuksen ja -
koulutuksien arvioinnin kokonaisuudessaan. Työterveyslaitos toimittaa arvion ja/tai 
siihen liittyvää aineistoa Palveluntuottajalle.  Arviointi perustuu toimitettavaan mate-
riaaliin. 
 
Projekti 3: Arviointi perustuu arvioijan arvioon ja kärkihankkeessa tuotettuihin sel-
vityksiin ja lausuntoihin, jotka ovat julkisesti saatavilla. 
 
Projekti 4: Arviointi perustuu THL:n tekemään arviointiin ja/tai THL:stä toimitetta-
vaan materiaaliin. Tarjoajan tulee tarvittaessa käydä neuvonpitoa THL:n vastuuhen-
kilöiden kanssa.  Lisäksi Tarjoajan tulee olla yhteydessä projektin vastuuvirkamie-
heen lainsäädäntöuudistustyön arvioinnista. 
 
Projekti 5: Arviointi perustuu arvioijan arvioon ja kärkihankkeessa tuotettuihin sel-
vityksiin ja lausuntoihin, jotka ovat julkisesti saatavilla. 
 
Projekti 6: Tarjoajan tulee tarvittaessa käydä neuvonpitoa Kuntoutussäätiön verk-
kopalvelusta vastaavan henkilön kanssa. Arviointi perustuu Kuntoutussäätiöstä saa-
tuihin tietoihin palvelun kävijämääristä, markkinoinnista ja muista tiedoista.  
 
Projekti 7: Arviointi perustuu THL:n yhdessä TTL:n kanssa tekemään arviointiin 
sekä THL:stä ja TTL:stä toimitettavaan materiaaliin. Tarjoajan tulee tarvittaessa 
käydä neuvonpitoa THL:n ja TTL:n vastuuhenkilöiden kanssa. 
 
Projekti 8: Arviointi perustuu arvioijan arvioon ja kärkihankkeessa tuotettuihin sel-
vityksiin ja lausuntoihin, jotka ovat julkisesti saatavilla. 
 

6. OTE-kärkihankkeelle erityiset arviointikysymykset 
 
Alla on OTE-kärkihankkeen erityiset arviointikysymykset: 
 

 Minkälaista tukea kärkihanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriöstä ja osas-
tolta (nyk. Työ- ja tasa-arvo-osasto)? Onko tuki ollut riittävää ja oikeanlaista? 

 Kuinka kärkihanke on organisoitunut osastolla ja ministeriössä? Mikä on kärki-
hankkeen organisatorinen asema osana ministeriötä? Ovatko organisoitumisen 
ratkaisut olleet perusteltuja ja tehokkaita tavoitteiden saavuttamisen kannalta? 

 Kuinka kärkihanke on resursoitu? Mitä resursoinnissa voitaisiin parantaa? 
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7. Lisätietoja 

 
Lisätietoja OTE-kärkihankkeesta antaa Aki Tetri, p. 0295 163076, aki.tetri@stm.fi. 
OTE-kärkihankkeen arviointikysymyksiä koskien lisätietoja antaa Päivi Mattila-Wiro, 
p. 0295 163467, paivi.mattila-wiro@stm.fi.  
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