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1

Johdanto
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa Suomen visioksi on vuodelle 2025 asetettu,
että: ”Suomi on vuonna 2025 uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen voi
kokea olevansa tärkeä ja yhteiskunnassa vallitsee luottamus.” Sipilän hallituksen
hallitusohjelmassa on määritelty tavoitteeksi vuodelle 2025, että: ”Suomalaiset voivat
paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa ja jokainen ihminen
kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.”
Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan
työllisyyden uralle sekä samalla turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus.
Hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi ohjelmassa on määritelty
viisi painopistealuetta, joiden sisällä toimii yhteensä 26 kärkihanketta. Sosiaali- ja
terveysministeriön vastuualueella on yhteensä viisi kärkihanketta, joihin on sidottu
rahoitusta hallituskauden ajaksi yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.
Tämä raportti käsittelee sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan Osatyökykyisille
tie työelämään -kärkihankkeen (OTE-kärkihanke) ulkoisen arvioinnin tuloksia.
Kärkihankkeen ulkoisen arvioinnin ovat toteuttaneet yhteistyössä KPMG Oy Ab sekä
MDI Public Oy.
Ulkoiselle arvioinnille asetettu toimeksianto on jakaantunut kahteen osakokonaisuuteen.
Ensimmäisen osakokonaisuuden tavoitteena on ollut arvioida OTE-kärkihanketta ja sen
toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Ulkoinen arviointi on fokusoitunut erityisesti
kärkihankkeen tavoitteiden, toimenpiteiden, johtamisen, ohjauksen, tulosten ja
vaikutusten sekä näiden pysyvyyden ja odotetun vaikuttavuuden arviointiin.
Arvioinnin toisen osakokonaisuuden toimenpiteet tulevat ajoittumaan vuoden 2019
alkuun. Toisen osakokonaisuuden tavoitteena on koota yhteen sosiaali- ja
terveysministeriön vastuulla olevien kärkihankkeiden ulkoisten arviointien havainnot ja
laatia niiden pohjalta synteesi, joka arvioi ministeriön vastuulla olevien kärkihankkeiden
tuloksellisuutta kokonaisuutena. Toinen osakokonaisuus toteutetaan yhteistyössä
ministeriön muiden kärkihankkeiden ulkoisten arvioitsijoiden kanssa.
Tämä arviointiraportti keskittyy ulkoisen arvioinnin ensimmäisen osakokonaisuuden
havaintojen, johtopäätösten ja niiden pohjalta tehtyjen toimenpidesuositusten esittelyyn.
Osa OTE-kärkihankkeen ulkoiseen arviointiin kohdistuvista arviointikysymyksistä on
luonteeltaan sellaisia, että tuottavat tietoa myös kaikkia kärkihankkeita koskevaa
arviointisynteesiin. Tässä raportissa näitä kysymyksiä on kuitenkin pitkälti pyritty
tarkastelemaan OTE-kärkihankkeen näkökulmasta.

1.1

Arvioinnin kohde ja sen konteksti
Kestävän kasvun, kohenevan työllisyyden sekä julkisten palvelujen rahoituksen
turvaaminen kansallisen huoltosuhteen heikentyessä edellyttävät monia eri
toimenpiteitä, joilla taataan osaavan työvoiman saatavuus eri toimialoille. Kansallinen
kilpailukyky edellyttää myös mukautumista kansainvälisiin megatrendeihin, kuten
esimerkiksi digitalisaation, kaupungistumisen sekä ilmastonmuutoksen mukanaan
tuomiin muutoksiin. Kansainväliset megatrendit vaikuttavat olennaisesti myös
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osaamistarpeiden kehitykseen ja edellyttävät vahvaa resilienssiä työn tekijöiltä ja
työyhteisöiltä.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman viimeisimmän ammattibarometrin (elo-syyskuu
2018)
mukaan
työvoimapula-ammattien
määrä
on
jatkanut
kasvuaan.
Ammattibarometrin mukaan työvoimapula-ammateiksi määriteltiin viimeisimmässä
selvityksessä yhteensä 48 ammattia, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 32 ammattia ja
vuonna 2016 15 ammattia. Vastaavasti niiden ammattien määrä, jossa esiintyy
ylitarjontaa, on vähentynyt. Viimeisimmän barometrin tulosten perusteella ylitarjontaammatteja oli yhteensä 25 kappaletta, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 43 ammattia.
Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma.
Heistä arviolta noin kolmannes (600 000) arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa
heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Suomessa työkyvyttömyyseläkkeellä on noin
200.000 henkilöä ja vuosittain työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle siirtyy noin 20.000
henkilöä. Osatyökykyisillä on muita suurempi riski menettää työnsä. Vamma tai
pitkäaikaissairaus estää usein työhön paluun tai kokonaan työelämän pääsyn.
Yllämainitut muutostrendit ja tekijät huomioiden on tärkeää ylläpitää ja vahvistaa
työvoiman saatavuutta ja työkykyä moninaisin keinoin. Osatyökykyisille tie työelämään kärkihankkeen tavoitteena on ollut muutos, jolla vahvistetaan osatyökykyisten asemaa
työmarkkinoilla monin eri toimenpitein. Osatyökykyisten asemaa vahvistetaan erityisesti
siten, että he joko pysyvät työelämässä tai työllistyvät nykyistä huomattavasti paremmin.
Osatyökykyisten aseman vahvistaminen lisää heidän yhdenvertaisuuttaan,
elämänlaatuaan ja vähentää julkisen sektorin kustannuksia sekä edesauttaa Suomen
talouden kilpailukyvyn vahvistamista.
OTE-kärkihankkeen keskeiset tavoitellut hyödyt ja vaikutukset on jaettu kolmeen
kategoriaan. Kategoriat koostuvat kärkihankkeen toimenpiteiden odotetuista tuloksista
ja vaikutuksista, jotka kohdistuvat työnantajiin, osatyökykyisiin sekä toisaalta koko
palvelujärjestelmään ja sen kehitykseen. Tavoiteltuja hyötyjä ja vaikutuksia ovat:
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KOHDE
TYÖNANTAJAT

OSATYÖKYKYISET

PALVELUJÄRJESTELMÄ

HYÖDYT JA VAIKUTUKSET
•

työn tarjonta lisääntyy

•

käytössä hyviksi todettuja keinoja osatyökykyisten
työssä pitämiseksi

•

osatyökykyisten työllistämiskynnys laskee

•

ennakkoluulot osatyökykyisiä kohtaan vähenevät

•

palkkatyöhön pääsy helpottuu

•

tarjolla tukea työllisyyteen, työhön paluuseen ja
työssä pysymiseen

•

toimeentuloa paranee

•

yhdenvertaisuus,
lisääntyvät

osallisuus

•

palvelujärjestelmä
asiakaslähtöisesti

toimii

•

eri tahojen välinen yhteistyö toimii tuloksellisesti ja
resursseja säästäen

•

työelämän
ulkopuolelle
kustannukset vähenevät

•

eriarvoisuus vähenee

ja

hyvinvointi

tehokkaasti

jäämisestä

ja

johtuvat

Yllä mainittuja hyötyjä ja vaikutuksia tavoitteleva OTE-kärkihanke on organisoitu
yhteensä kahdeksaan eri projektiin, joiden toimeenpanosta ovat vastanneet sosiaali- ja
terveysministeriö tai työ- ja elinkeinoministeriö. Kaksi OTE-kärkihankkeen sisältämää
projektia ovat sisältäneet myös rahoitusmallin, jolla on rahoitettu projektin teemaan
liittyviä alueellisia kokeiluja eri puolella Suomea. Kokeilujen koordinaatiosta ovat
vastanneet Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Työterveyslaitos (TTL).
Projektien ja kokeilujen sisältöä on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä raportissa
olevassa eri projektien keskeisiä arviointihavaintoja käsittelevässä luvussa.
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1.2

Arvioinnin teemat ja arviointikysymykset
Tämän arvioinnin tarkoituksena on ollut tuottaa kokonaisvaltainen arviointi OTEkärkihankkeesta. Arvioinnin toimeksiantoon sisältyy myös OTE-kärkihankkeen
arviointitulosten yhteensovittaminen kaikkien muiden sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnoimien kärkihankkeiden arviointeihin. Tämä niin sanottu kärkihankkeiden
yhteisarviointi toteutetaan yhteistyössä muiden kärkihankekohtaisten arvioitsijoiden
kanssa ja se valmistuu 31.3.2019 mennessä.
OTE-kärkihankkeen arviointikysymykset ovat muodostuneet kahdesta eri tasosta.
Ensimmäisellä tasolla työtä ovat ohjanneet OTE-kärkihankkeelle asetetut erityiset
arviointikysymykset. Toisella tasolla arviointityötä ovat ohjanneet ja jäsentäneet kaikille
kärkihankkeille asetetut yhteiset arviointikysymykset. Keskeiset arviointikysymykset on
esitelty ohessa.

A. OTE-kärkihankkeen erityiset arviointikysymykset
1

Miten kärkihankkeen projektien ja kokeilujen etenemisestä, haasteista ja tuloksista on välitetty tietoa
kärkihankkeen tiimin ja johdon käyttöön? Onko mainitut tiedot saatettu ajantasaisesti kärkihankkeen
johtamisen välineeksi? Onko vastaavasti kärkihankkeen virkamiesverkoston kokouksissa sovitut asiat
saatettu kokeilujen ja THL:n koordinaation tietoon?

2

Miten projekteista ja kokeiluista on välitetty tietoa toisiin projekteihin ja kokeiluihin? Onko toiminnassa
etsitty synergiaetuja projektien ja kokeilujen kesken?

3

Onko projekteissa ja kokeiluissa edetty kärkihankkeelle annetun tehtävän/kärkihankkeen tavoitteiden
ja projektin suunnitelman mukaisesti? Onko toiminta tukenut asetetun tavoitteen saavuttamista?
Ovatko hankinnat ja yhteistyösopimukset sekä niistä saadut lopputulokset vastanneet tarjouspyyntöä
tai muissa asiakirjoissa luvattua?

4

Mikä on aikaansaatu konkreettinen muutos projekteissa ja kokeiluissa? Mikä on lähtötilanteen ja
muutoksen jälkeisen tilanteen ero? Tämä kysymys on erityisen tärkeä 12 kokeilun osalta.

5

Onko yhteistyö ja viestintä THL:stä ja TTL:stä STM:ään ja kärkihankkeeseen ollut
tarkoituksenmukaista ja tehokasta? Onko se tukenut kärkihankkeen kokonaisuutta sekä
kärkihankkeen johtamista?

6

Miten valitut yhteistyölaitokset (THL ja TTL) ovat onnistuneet tehtävässään;

—

kokeilujen koordinaatiossa

—

kokeilujen etenemisen viestinnässä kärkihankkeen suuntaan (ml. haasteet, tukitarpeet,
muutostarpeet jne.)?
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—

miten kokeilujen koordinaatio on toiminut yhteistyössä koko kärkihankkeen kanssa? Onko
kokeilujen käytännön toteutuksen ohjaus ja tuki toteutunut?

7

Miten kärkihankkeen organisoinnissa STM:ssä on onnistuttu? Onko hankkeessa vastuussa olevilla
henkilöillä ollut riittävä asema ja valta kärkihankkeen johtamiseen? Onko kärkihankkeen
johtamisrakenne tukenut kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista ja käytännön toteutusta?

8

Ovatko kärkihankkeen resurssit olleet tavoitteen ja tehtävien kannalta riittävät?

B. Kaikille kärkihankkeille yhteiset arviointikysymykset
1

Tukevatko kärkihankkeen tavoitteet hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista?

2

Onko kärkihankkeelle asetettu realistiset ja mitattavat tavoitteet? Ovatko tavoitteet riittävän
konkreettisia?

3

Tukevatko kärkihankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamista?

4

Tukeeko kärkihankkeen toteutus ja johtaminen kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista?

5

Tukevatko kumppanuudet ja yhteistyö kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista?

6

Tukeeko viestintä kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista?

7

Onko tulosten juurruttamiseen varauduttu riittävällä tavalla?

8

Mitä tuloksia kärkihankkeessa on saatu aikaiseksi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin?

9

Mitä muutosta/lisäarvoa kärkihankkeen myötä on saatu aikaiseksi verrattuna kärkihanketta edeltävään
aikaan?

10 Mitä hyötyä ja kenelle kärkihankkeesta on ollut?
11 Mitä tuloksia on saatu palvelujärjestelmän kannalta?
12 Mitä ns. ei-tavoiteltuja tuloksia on saatu aikaiseksi?
13 Mikä on arvio tulosten ja vaikutusten pysyvyydestä?
14 Miten kärkihanke on edistänyt ja tukenut sote- ja maakuntauudistusta ja sen tavoitteita?
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15 Miten kärkihanke on edistänyt kärkihankkeille yhteisiä muutosteemoja: muutoksia palvelurakenteisiin,
muutoksia toimintatapoihin, muutoksia ammattilaisten toimintaan ja osaamiseen, muutoksia väestön
käyttäytymiseen ja väestön hyvinvointiin ja terveyteen, muutoksia tietoperustan vahvistamiseen
16 Mikä on arvio eräiden kärkihankkeita läpileikkaavien sisällöllisten teemojen toteutumisesta kaikissa
kärkihankkeissa: osallisuus, asiakaslähtöisyyden lisääminen, palveluiden yhteensovittaminen
(integraatio), digitalisaation edistäminen, varhainen tuki sekä terveys ja toimintakyky

Toimeksiantoon sisältyvien arviointikysymysten määrä on ollut varsin runsas ja osittain
kahteen eri kategoriaan jaotellut arviointikysymykset limittyvät yhteen tai käsittelevät
samaa teemaa hieman eri kysymyksenasettelulla. Osa arviointikysymyksistä on
luonteeltaan myös sellaisia, joihin tullaan vastaamaan pitkälti vasta kaikkia sosiaali- ja
terveysministeriön vastuulla olevia kärkihankkeita koskevan yhteisarvioinnin
loppuraportissa.
Tässä OTE-kärkihanketta koskevassa arviointiraportissa olemme pyrkineet
selkiyttämään lukijalle asetettua kysymyksenasettelua ja niihin kohdistuvia
johtopäätöksiä ja vastauksia tematisoinnin avulla. Arviointiraportin lopussa olevassa
johtopäätöksiä käsittelevässä luvussa on löydettävissä alaluvut, josta käyvät ilmi
teemaan sisältyvät arviointikysymykset sekä ulkoisen arvioinnin perusteella niihin
kohdistuvat keskeiset johtopäätökset.

1.3

Arvioinnin toteutustapa
Tämä ulkoinen arviointi ja siihen liittyvä aineistonkeruu on toteutettu 1.8.2018 –
31.12.2018 välisenä aikana. Ulkoisen arvioinnin aineisto on koostunut kahdesta
keskeisestä lähteestä.
Ensimmäisen ja tärkeimmän lähteen ovat muodostaneet arvioinnin yhteydessä
toteutetut puolistrukturoidut teemahaastattelut. Arviointihaastattelut kohdennettiin OTEkärkihankkeen organisoitumisen kannalta keskeisiin toimijoihin. Arvioinnin yhteydessä
on kuultu kärkihankekokonaisuuden johtamisesta vastaavia tahoja, projektien
vastuuvirkamiehiä
eri
ministeriöstä,
alueellisista
kokeiluista
vastaavia
kokeilukoordinaattoreita sekä alueellisten kokeilujen toimeenpanosta vastaavia
henkilöitä ja asiantuntijoita. Lisäksi arvioinnin yhteydessä on kuultu OTE-kärkihankkeen
ohjausryhmän jäseniä. Yhteensä arviointihaastatteluita toteutettiin 40 kappaletta.
Kaikkien haastatteluryhmien osalta noudatettiin yhdenmukaista haastattelulogiikkaa eli
näkemyksiä eri toimijoilta kerättiin samojen keskeisten ulkoisen arvioinnin painopisteiden
osalta.
Toisen aineistolähteen muodostivat keskeiset OTE-kärkihankkeen ja sen sisältämien
projektien ja kokeilujen tuottamat laajat dokumenttiaineistot. Ulkoisella arvioitsijalla on
ollut käytössään kärkihankekokonaisuutta sekä yksittäisiä projekteja ja kokeiluja
koskevat suunnitteludokumentaatiot sekä toiminnan tuloksellisuutta seuraavat
indikaattori- ja loppuraporttiaineistot. Alueellisten kokeilujen osalta loppuraportit ovat
olleet saatavilla, mutta OTE-kärkihankkeen projektien osalta loppudokumentaatio
valmistuu osittain vasta vuoden 2018 lopussa.

6
© 2019 KPMG Oy Ab. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sosiaali- ja terveysministeriö
OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi
30.11.20189

Yllämainittuja aineistoja hyödyntäen ulkoiset arvioitsijat ovat laatineet myös
projektikohtaiset vaikutuslogiikan kuvaukset, jotka löytyvät tämän loppuraportin liitteenä.
Vaikutuslogiikan kuvausten avulla on tiivistetysti mahdollista havainnoida miten ja millä
toimenpiteillä eri projektit ovat pyrkineet luomaan tuloksellisuutta ja vaikutuksia oman
teema-alueensa sisällä.
Alueellisten kokeilujen, projektien ja sitä kautta kärkihankekokonaisuuden tuottavien
pysyvien vaikutusten arviointi on kuitenkin ulkoisen arvioinnin toteutusajan puitteissa
ollut haastavaa. Koska projektit ja alueelliset kokeilut ovat ulkoisen arvioinnin aikana
olleet vielä käynnissä ja päättymässä pitkälti vuoden 2018 loppuun mennessä, ei
pysyvien vaikutusten arviointi käytännössä ole ollut mahdollista. Tulosten pysyvyyden ja
sitä kautta syntyvien pysyvien vaikutusten osalta on kuitenkin pyritty tuottaman
ennakkoarviointia, jota omalta osaltaan ovat kuitenkin heikentäneet tulosten
juurruttamiseen ja levittämiseen kohdistuvaan jatkorahoitukseen liittyvä epävarmuus.
Tätä problematiikkaa on käsitelty myöhemmin yksityiskohtaisemmin arviointiraportissa
ja sen sisältämissä johtopäätöksissä.
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2

Kärkihankkeen projekteja koskevat havainnot

2.1

Projekti 1: OSKU-ohjelman suositukset
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Osatyökykyiset työssä -ohjelma (OSKU-ohjelma) oli sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikon aloitteesta vuosina 2013–2015 toteutettu kehittämisohjelma. Ohjelman
toimeenpanon vastuutahona toimi sosiaali- ja terveysministeriö. OSKU-ohjelma ja sen
tavoiteasetanta perustui Markku Lehdon ja Jorma Rantasen kirjoittamaan raporttiin
”Toimintakonsepti, osatyökykyisten työllistymiseksi”. 1 OSKU-ohjelman päätavoitteina oli
parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia jatkaa työssä tai työllistyä sekä vähentää
osatyökykyisyyteen liittyviä ennakkoluuloja. OSKU-ohjelman muita tulostavoitteita olivat:

• tunnistaa hyviä ja siirrettäviä käytäntöjä työkykykoordinaattori -toiminnasta erilaisissa
organisaatioissa

• tunnistaa eri keinojen ja palvelujen käyttöön, yhdistämiseen ja saumakohtiin liittyviä
haasteita ja hakea ratkaisuja niihin

• rakentaa valtakunnallinen sähköinen verkkopalvelu, jossa on kattavasti tietoa
osatyökykyisten työssä jatkamisesta ja työhön pääsyä edistävistä keinoista,
palveluista ja etuuksista

• tehdä ehdotuksia palvelu- ja etuusjärjestelmän toimivuuden parantamisesta tai
tarvittavista säädösmuutoksista sekä

• viestiä aktiivisesti ja oikein kohdennetusti toimintamallin kehittämisestä ja sen
käyttöönotosta
OSKU-ohjelman keskeisiä toimenpiteitä oli Osakykyiset työssä -toimintamallin
kehittäminen ja sen soveltaminen käytäntöön 12 pilottiorganisaatiossa.

1

https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3625-6
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Kuvio 1: Osatyökykyiset työssä -toimintamalli

Toimintamalli koostuu työkykykoordinaattorista ja olemassa olevan palvelujärjestelmän
mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä, jossa ratkaisukeskeinen työote on
toimintaa keskeisesti ohjaava arvo. OSKU-ohjelman päättyessä sen keskeinen suositus
oli hyväksi havaitun ja pilotoidun toimintamallin käytön laajentaminen valtakunnalliseksi
ja kaikki työpaikat kattavaksi toiminnaksi. OSKU-ohjelman loppuraportissa suositeltiin
myös toimintamallin kokeilua sellaisissa toimintaympäristöissä, joissa mallin toimivuutta
ei pilotoinnin aikana kokeiltu. Tällaisia toimintaympäristöjä olivat muun muassa
terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut sekä pienet ja keskisuuret yritykset.
OSKU-ohjelman suositukset -projekti on toiminut OTE-kärkihankkeessa eräänlaisena
nivel- ja tai alustaprojektina, jonka tavoitteena on ollut varmistaa OSKU-ohjelman
loppuraportissa esitettyjen suositusten toimeenpano ja leviäminen OTE-kärkihankkeen
aikana. Suositusten toimeenpano on toteutunut kärkihankkeessa käytännössä muiden
kärkihankkeen sisältämien projektien toimeenpanossa ja näin ollen projektin
vaikutustavoitteet ovat olleet käytännössä samoja kuin niiden projektien, joissa OSKUohjelman suosituksia on kehitetty ja viety eteenpäin. Tiivistetysti voidaan todeta, että
OSKU-ohjelman suositukset projektin keskeiset vaikutustavoitteet ovat olleet seuraavat:
•

Osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen hyviksi todetut keinot ja
ratkaisut ovat laajasti käytössä.

•

Palvelujärjestelmässä
toimivien
ammattilaisten
osaaminen
kasvaa
kärkihankkeen aikana ja yhteistyö ammattilaisten kesken on toimivaa ja
tuloksellista.

•

Tietoisuus osatyökykyisten asemasta työpaikoilla ja työmarkkinoilla lisääntyy
nykyiseen verrattuna.

•

Ennakkoluulot osatyökykyisiä
hyväksyviksi ja myönteisiksi.

kohtaan

laskevat

ja

asenteet

muuttuvat
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Yllämainittujen vaikutustavoitteiden osalta projektin keskeiset toimenpiteet ovat liittyneet
pitkälti kärkihankkeen johtamiseen. OSKU-ohjelman suositukset -projekti on näin ollen
alustamaisen luonteensa lisäksi toiminut myös kärkihankkeen johtamisen tukiprojektina.
Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet:
•

Varmistaa kärkihankkeen johtamiskeinojen avulla, että OSKU - ohjelman
suositukset toteutetaan kärkihankkeessa vuosien 2016–2018 aikana.

•

Tukea
OTE-kärkihankkeen
sisältämiä
toimeenpanevia projekteja eri tavoin.

•

Seurata kärkihankkeen toimeenpanon alkuvaiheessa, että OSKU-ohjelman
suositusten toimeenpano eri projekteissa lähtee tuloksekkaasti käyntiin.

•

Ylläpitää tietoisuutta kärkihankkeen taustalla olevasta OSKU-ohjelmasta ja sen
sisältämistä suosituksista viestinnällisin keinoin.

OSKU-ohjelman

suosituksia

Projektin toimeenpano
Arvioinnin havaintojen perusteella OSKU-ohjelman suositukset -projektin toimeenpano
on onnistunut kärkihankkeen sisällä hyvin. Muihin kärkihankkeen projektien toimintaan
ja tuloksiin peilaten voidaan havaita, että tavoitteeksi asetettu OSKU-ohjelman
suositusten sisällyttäminen muiden kärkihankkeiden projektien toimenpiteisiin on
onnistunut hyvin. OSKU-ohjelman loppuraportissa esiin nostetut suositukset ovat
havaintojen perusteella sisältyneet hyvin muiden kärkihankkeen projektien
projektisuunnitelmiin ja tavoiteasetantaan.
OSKU-ohjelman suosituksista ainoastaan työpaikkojen työkykyjohtamiseen liittyvät
kehittämistavoitteet eivät ole toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Työkykyjohtamisen
kehittämisen tavoitteena oli vahvistaa työpaikkojen toimintaa niin, että yhteisöjen HR- ja
talousosaamista voitaisiin yhdistää tehokkaammin ja tuottaa sitä kautta
osatyökykyisyyteen
liittyviä
taloudellisia
seurantalukuja.
Työkykyjohtamisen
kehittämiseen liittyi myös tavoite työyhteisöjen esimiesten osaamisen lisäämisestä, jotta
he ymmärtäisivät työkyvyttömyyden kustannukset paremmin sekä tunnistaisivat erilaisia
keinoja työkyvyttömyyskustannusten alentamiseksi. Arviointihaastattelujen perusteella
esimiehille suunnatut alueelliset koulutukset eivät ole toteutuneet halutulla tavalla.
Keskeinen haaste toteutuksessa on ollut kärkihankkeen projektiin kaksi liittyvä
resurssipula, joka ei muun työkykykoordinaattori-koulutuksen kovan kysynnän vuoksi
mahdollistanut
lisäpanostuksia
esimiesten
koulutusten
järjestämiseen.
Arviointihaastattelujen perusteella puute on kuitenkin hyvin tunnistettu ja tarkoituksena
on tuottaa työyhteisöjen esimiehille fokusoituvaa koulutusta työkykykoordinaattorikoulutuksen seuraavassa vaiheessa.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
OSKU-ohjelman suositukset -projektin keskeiset tulokset ja alustavat vaikutukset
syntyvät pitkälti siis välillisesti muiden kärkihankkeen projektien toiminnan kautta.
Muiden projektin tuloksia ja alustavia vaikutuksia on käsitelty yksityiskohtaisemmin
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arviointiraportin seuraavissa luvuissa. OSKU-ohjelman suositukset -projektin keskeisenä
tulos- ja vaikutusindikaattorina voidaan kuitenkin tarkastella sitä, miten hyvin OSKUohjelman suositukset ovat implementoituneet osaksi muiden projektien toimintaa. Tällä
indikaattorilla tarkasteltuna voidaan havaintona todeta, että käytännössä kaikki OSKUohjelman suositukset ovat sisältyneet kärkihankkeen ja sen muiden projektien
tavoitteisiin ja toimintaan.
OSKU-ohjelman suositukset -projektin tuloksellisuutta tarkasteltaessa on syytä
huomioida myös projektin tuotokset. Kuten aiemmin on jo todettu, niin projekti on roolinsa
mukaisesti toiminut kärkihankkeen johtamisen välineenä ja tuottanut runsaasti
viestinnällistä materiaalia kärkihankkeen toimeenpanon tueksi. Projektin puitteissa on
tuotettu runsaasti viestinnällistä materiaalia (esimerkiksi videot, painetut materiaalit,
podcastit), jotka ovat toimineet kärkihankkeen ja sen muiden projektien
tukimateriaaleina. Arviointihaastattelujen perusteella erityisesti videot ovat toimineet
hyvinä vaikuttamisen välineinä, jolla on pystytty tuottamaan selkeitä viestejä
konkreettisista kehittämistoimenpiteistä ja muutoksista eri yhteisöissä. Lisäksi
viestinnälliset materiaalit ovat arviointihaastatteluiden perusteella toimineet hyvinä
välineinä, joilla on pystytty vaikuttamaan osatyökykyisyyteen liittyviin asenteisiin ja
tapoihin käsitellä ja puhua osatyökykyisyydestä.
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2.2

Projekti 2: Koulutuksella muutokseen
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Projektin tavoitteena on ollut juurruttaa Osatyökykyiset työssä -ohjelman (2013–2015)
pilotoima työkykykoordinaattorimalli suositusten mukaisesti erilaisiin organisaatioihin
koko maassa ja toteuttaa alueellisesti kattava työkykykoordinaattoreiden koulutus.
Koulutuksen toteutuksesta vastasi Kuntoutussäätiö yhdessä yhteistyötahojen
(Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Sano Oy, Työterveyslaitos) kanssa. Koulutuksella
muutokseen -projektiin kuului lisäksi erillinen työkykykoordinaattorikoulutuksen ulkoinen
arviointi, josta vastasi Työterveyslaitos.
Projektin ensimmäisessä vaiheessa (kevät-syksy 2016) järjestettiin kuusi alueellista
tiedotusseminaaria yhteistyössä kärkihankkeen muiden projektien kanssa. Tilaisuuksiin
kutsuttiin palvelujärjestelmässä toimivia ammattilaisia, eri organisaatioiden johtoa sekä
yritysten
edustajia.
Toisessa
vaiheessa
toteutettiin
alueellisia
työkykykoordinaattorikoulutuksia, joihin sisältyi yhteistyöverkoston rakentamista eri
alueilla. Koulutuksissa toteutettiin projektin ulkoisen arvioitsijan eli Työterveyslaitoksen
toimesta osallistujien osaamiskartoituksia, joilla pyrittiin tuottamaan tietoa koulutuksen
vaikutuksista osallistujien osaamiseen ja kyvykkyyksiin. Koulutusten yhteydessä
toteutettiin myös alueellisia verkostopäiviä. Kolmas vaihe sisälsi koulutus- ja
tiedotustilaisuuksien järjestämisen työnantajille ja esimiehille.
Arviointiaineiston
perusteella
voidaan
havainnoida,
että
työkykykoordinaattorikoulutuksiin
ja
työkykykoordinaattorimallin
kehittämiseen
fokusoituva projekti on ollut hyvin suunniteltu. Projektin tavoitteiden, toimenpiteiden ja
tulosten välinen yhteys on ollut hyvin selkeästi kuvattu ja se on muodostanut loogisen
kokonaisuuden. Hyvänä käytäntönä projektin tavoitteiden ja toimenpiteiden
suunnittelussa voidaan myös pitää erillisen ulkoisen arvioinnin (TTL) linkittämistä osaksi
projektin toimeenpanoa. Työterveyslaitoksen tuottama arviointiraportti on havaintojen
perusteella tuottanut hyvin systemaattisesti laadittua arvokasta tietoa koulutusten
toimeenpanosta, koulutusten hyödyistä (ennen-jälkeen -asetelma) sekä koulutuksen
sisältöihin liittyvistä kehittämistarpeista. Lisäksi koulutusten ulkoinen arviointi on
tuottanut tietoa verkostomaisen yhteistyön tehostumisesta sekä eri organisaatioissa
koulutusten yhteydessä laadituista kehittämisajatuksista.

Projektin toimeenpano
Arvioinnin havaintojen perusteella Koulutuksella muutokseen-projektin toimeenpano on
onnistunut kokonaisuudessaan hyvin.
Alkuvaiheen alueellisiin tiedotusseminaareihin osallistui haastattelujen ja kävijämäärien
perusteella erittäin paljon osallistujia, joka omalta osaltaan osoitti jo kentällä olevan
tarpeen projektin tuottamille täydennyskoulutustarpeille. Haastatteluiden perusteella
Koulutuksella muutokseen- projekti onnistui muiden OTE-projektien kanssa yhteisten
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alueellisten tiedostusseminaarien kautta luomaan hyvin kiinnostusta ja kysyntää
koulutuksille alueilla.
Merkittävimmäksi
haasteeksi
projektin
toimeenpanon
osalta
osoittautui
työkykykoordinaattorikoulutusten
hankintamenettelyt,
jotka
olivat
kuitenkin
riippumattomia kärkihankkeen toiminnasta. Havaintojen perusteella haasteita loivat
erityisesti ministeriön sisäisten hankintaresurssien vähäisyys sekä toisaalta julkisiin
hankintamenettelyihin liittyvä jäykkyys. Arviointihaastatteluiden perusteella koulutusten
järjestämisen kilpailutukseen ja hankintaprosessiin käytetty aika sekä työmäärä veivät
runsaasti resursseja projektin alkuvaiheessa. Kilpailutus saatiin kuitenkin toteutettua ja
koulutustoteuttajiksi
valittujen
toteuttajaorganisaatioiden
työpanokseen
on
projektijohdossa oltu erittäin tyytyväisiä.
Arviointihavaintojen perusteella alueelliset työkykykoordinaattorikoulutukset ovat
toteutuneet hyvin. Työterveyslaitoksen toteuttaman ulkoisen arvioinnin tulokset
osoittavat, että koulutukseen osallistuvat henkilöt ovat olleet erittäin tyytyväisiä
koulutusten sisältöihin ja toimeenpanoon. Ulkoisen arvioinnin yhteydessä toteutetun
osallistujakyselyn tulokset koulutusten toimeenpanon osalta on kuvattu alla olevassa
taulukossa. 2
Erittäin tai melko tyytyväisten osuus (%) koulutuksen osa-alueisiin (n=137)
Koulutusten sisältö

92 %

Käytetyt opetusmenetelmät

88 %

Kehittämistehtävien ohjaus ja tuki

66 %

Kouluttajien ammattitaito

91 %

Koulutuksen johtaminen

85 %

Käytännön järjestelyt

93 %

Koulutusten toimeenpanon osalta on syytä myös tarkastella koulutuksiin osallistuneiden
henkilöiden taustatietoja. Työterveyslaitoksen tekemän arvioinnin perusteella (21
kurssia, 534 osallistujaa) 92 % osallistujista ilmoitti toimivansa työntekijöinä ja
vastaavasti yhdeksän prosenttia ilmoitti toimivansa esimiesasemassa. Osallistujista 92
prosenttia oli naisia ja yhdeksän prosenttia miehiä. Taustaorganisaatioiden osalta
tarkasteltuna noin kaksi kolmannesta (63 %) osallistujista työskenteli julkisella sektorilla,
neljäsosa (25 %) yksityisellä sektorilla sekä yhdeksän prosenttia kolmannella sektorilla.
Osallistujien työpaikkataustojen tarkastelussa neljä suurinta ryhmää olivat muu ryhmä
(16 %), kunnan työllisyyspalvelut (13 %), sosiaalipalvelut (13 %) sekä työterveyshuolto
(12 %). Osallistujien jakaumat työpaikkataustojen osalta olivat kuitenkin hyvin tasaisesti
jakaantuneet.

2

Työkykykoordinaattorikoulutuksen arvioinnin väliraportti, 2018, Työterveyslaitos
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Kuten aiemmin OSKU-ohjelman suositukset -projektin havaintoja käsittelevässä luvussa
todettiin, niin arviointihaastattelujen perusteella esimiehille suunnatut alueelliset
koulutukset eivät ole toteutuneet halutulla tavalla. Työterveyslaitoksen koulutuksiin
osallistujien taustamuuttujia käsittelevät tulokset osoittavat, että vain yhdeksän
prosenttia osallistujista toimi esimiesasemassa. Haaste toteutuksen osalta on ollut
havaintojen perusteella projektin resurssipula, joka ei työkykykoordinaattori-koulutuksen
suuren kysynnän vuoksi mahdollistanut lisäpanostuksia esimiesten koulutusten
järjestämiseen. Arviointihaastattelujen perusteella puute on kuitenkin hyvin tunnistettu ja
tarkoituksena on tuottaa työyhteisöjen esimiehille fokusoituvaa koulutusta
työkykykoordinaattori-koulutuksen seuraavassa vaiheessa.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
Koulutuksella muutokseen-projektin keskeiset tulokset ja alustavat vaikutukset syntyvät
pitkälti työkykykoordinaattorikoulutukseen osallistuvien osaamisen lisääntymisen kautta
sekä
toisaalta
myös
vahvistuneiden
verkostojen
sekä
tunnistettujen
kehitystoimenpiteiden kautta.
Yhtenä keskeisenä toimeenpanoa ja osittain myös tuloksia kuvaavana indikaattorina
projektille on toiminut työkykykoordinaattorikoulutuksiin osallistuneiden lukumäärä.
Kuten edellisessä luvussa jo todettiin, koulutusten kysynnän määrä oli odotettua
runsaampaa. Kerätyn indikaattoritiedon perusteella työkykykoordinaattorikoulutukseen
osallistuneiden määrä tulee ylittämään yli 700 osallistujan rajan projektin aikana, kun
asetettu tavoitetaso vuodelle 2019 oli 400–500 osallistujaa. Tavoitetaso tulee siis tältä
osin ylittymään selkeästi.
Työterveyslaitoksen tekemän ulkoisen arvioinnin perusteella osallistujien osaaminen ja
toimintavalmiudet ovat selkeästi parantuneet koulutusten myötä. Arvioinnin yhteydessä
koulutukseen osallistuneiden osaamisen kehitystä arvioitiin ennen koulutusta ja sen
jälkeen suoritetuilla mittauksilla. Arvioinnin tulosten perusteella koulutuksiin
osallistuneiden
osaaminen
osatyökykyisyyteen
liittyvän
palvelujärjestelmän
keinovalikoiman sekä työpaikoilla olevien keinovalikoimien osalta kasvoivat
merkittävästi. Olennaista koulutuksen tuloksissa on myös työkykykoordinaattorimallin
mukaisen ratkaisukeskeisen työskentelyotteen vahvistuminen. Työterveyslaitoksen
arvioinnin perusteella ennen koulutusta 66 % osallistujista ilmoitti hyödyntävänsä
ratkaisukeskeistä työotetta. Koulutusten jälkeen ratkaisukeskeisen työotteen ilmoitti
olevan käytössä 92 % osallistujista.
Myös koulutuksen osallistuneiden yhteistyöverkostot ovat laajentuneet. Ulkoisen
arvioinnin perusteella verkostoituminen eri toimijoiden välillä lisääntyi koulutuksen
aikana. Verkoston vahvistuminen tarkoitti sekä henkilökohtaisten että alueellisten
yhteistyösuhteiden lisääntymistä tai yksittäisten paikallisten toimijoiden parempaa
tietoisuutta toistensa toiminnasta. Työterveyslaitoksen arvioinnin perusteella
koulutuksiin sisältyneiden kehittämistehtävien kautta syntyi myös uusia paikallisia ja
alueellisia toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä osatyökykyisten palveluihin.
Työterveyslaitoksen arvioinnissa projektissa tunnistettiin 30 uutta toimintatapaa tai
hyvää käytäntöä. Epäselvää kuitenkin vielä tässä vaiheessa on se, että kuinka
merkittävästi verkostojen vahvistuminen siirtyy osaksi pysyviä toimintamalleja ja -
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prosesseja. Oletettavaa on, että tämä edellyttää aktiivista verkostojen koordinaatiota
myös jatkossa, jotta tiivistyneiden yhteistyösuhteiden avulla päästään muodostamaan
entistä vakiintuneimpia toimintatapoja ja käytäntöjä.
Työterveyslaitoksen ulkoisen arvioinnin loppuraportissa 3 todetaankin, että projektin
pidempikestoisten vaikutusten ja etenkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin
näkökulmasta tarvittaisiin jatkohanke, jossa hyödynnettäisiin erilaisen mittaridatan lisäksi
muun muassa laadullisia kehittävän arvioinnin menetelmiä ja myös asiakkaiden
osallistamista arviointiedon kerryttämiseen. Suosituksena esitetään, että arviointi
tällöinkin kytketään konkreettisesti koulutuksen ja työkykykoordinaattoritoiminnan ja
palvelujärjestelmän kehittämiseen.
Työkykykoordinaattorikoulutuksen tuottamien hyvien tulosten kautta syntyvien
vaikutusten laajentuminen ja pysyvyys riippuvat pitkälti myös koulutustoiminnan jatkosta.
Tällä hetkellä olevan tiedon valossa työkykykoordinaattori-koulutukset tulevat jatkumaan
maaliskuuhun 2019 asti, mutta koulutustoiminnan jatko on vielä epäselvää.
Työkykykoordinaattorikoulutuksen toteuttajataho eli Kuntoutussäätiö tullee jatkamaan
koulutusta myös jatkossa maksullisena palveluna ja pitkälti pääkaupunkiseudulla.
Työkykykoordinaattorikoulutusta pyritään integroimaan osaksi myös eri yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen tutkintoja sekä ammatillisia tutkintoja. Keskustelut näiden osalta
ovat vielä keskeneräisiä, joskin esimerkiksi osa oppilaitoksista on hyväksynyt
koulutuksen 10 opintopisteen kokonaisuuden osaksi eri tutkintojen vapaavalintaisia
opintoja.

3

Koulutuksella muutokseen (OTE2) – työkykykoordinaattorikoulutuksen arviointi, 12.12.2018,
Työterveyslaitos
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2.3

Projekti 3: Vammaisten yrittäjyys
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa projektissa tavoitteena oli kehittää
vammaisten mahdollisuuksia yrittäjyyden suhteen yhtenä työllistymisen vaihtoehtona.
Tavoitteena projektissa oli myös laajemmin kehittää tietoon pohjautuvaa osatyökykyisten
yrittäjyyden mallia, jolla voitaisiin tehokkaammin ja vaikuttavammin tukea
osatyökykyisten polkua yrittäjäksi.
Vammaisten ja osatyökykyisten kohdalla, kuten muunkin väestön kohdalla tarvitaan
kannusteita ja tukea yrityksen perustamiseen. Projektiin liittyvän valtioneuvoston
teettämän selvityksen mukaan vammaisten henkilöiden haasteet yrittäjäksi ryhtymisessä
ovat monilta osin samantyyppisiä kuin muillakin (mm. osaamisen ja koulutuksen puute,
resurssit, usko omiin kykyihin), joiden lisäksi mm. toimintaympäristön esteellisyys ja itse
vamman luonteesta riippuvat tekijät (esim. liikunta ja/tai kommunikaatiorajoitteet)
hankaloittavat erityisesti vammaisten yrittäjäksi ryhtymistä. Suomessa lisäksi
vammaisten henkilöiden koulutustaso on keskimäärin muuta väestöä matalampi, mikä
vaikuttaa kykyyn ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjyys nähdään toisaalta myös mahdollisuutena
alemman koulutustason henkilöille, sillä monien liiketoimintaideoiden toteuttaminen ei
vaadi korkeaa koulutustasoa. 4
Projektin toimenpiteiden tarkoituksena oli vaikuttaa vammaisyrittäjyyden haasteisiin.
Projektin suunniteltuina toimenpiteinä ovat olleet:

1 Tiedonhankinta ja analysointi
— VN TEAS selvityksen ”Vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä estävistä ja
edistävistä tekijöistä” toteuttaminen

— erillisselvitys vammaisten yrittäjyyteen liittyen Kelan rekisteriaineistosta
2 Vammaisyrittäjyyden edistämisen toimintamallien integrointi EU:n inklusiivisen
yrittämisen mallin kanssa

3 Projektissa saatavien tietojen pohjalta vaihtoehtoisten mallien luominen
— Uudenlaisen vammaisia henkilöitä tukevan toimintamallin pilotointi
4 Tarvittavien säädösmuutosten toteutumisen edistäminen
5 Jatkotoimenpide-ehdotusten valmistelu
Pitkäkestoisina vaikutuksia projektissa tavoiteltiin tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä
vammaisten yrittämisen erityispiirteistä ja mahdollisuuksista sekä vammaisten
yrittäjyyden lisääntymistä, joista taas seuraa työllisten määrän kasvua ja
työkyvyttömyysmenojen vähentymistä. Kärkihankkeesta kohdennettiin projektiin 500
000 euron rahoitus.
4

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki. Niemelä Pyry – Renko Maija – Nikoskinen Tuomas -
Heinonen Jarna – Hytti Ulla - Lindberg Jukka - Ray Kaija – Kaarnasaari Anne - Savela Kati - Kallionpää
Pekka – Kämäräinen Vesa – Pakarinen Jaana. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. 22/2017
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Projektin toimeenpano
Nykyisellään vammaisten henkilöiden kohdalla yrittäjyys on yleisempää kuin muiden
suomalaisten keskuudessa, mikä vastaa myös useiden muiden maiden tilannetta 5.
Yrittäjyys tarjoaa siis usealle vammaiselle henkilöille mahdollisuuden toimeentuloon.
Vammaisyrittäjyydessä on kuitenkin havaittu myös haasteita. Usealle vammaiselle
henkilölle yrittäjyys ei ole eniten toivottu vaihtoehto ja moni haluaisi olla mieluummin
palkkatyössä, mutta heidän tilanne ei mahdollista sitä 6. Tästä syystä johtuen,
huomioiden myös se, että vammaisia yrittäjiä on Suomessa suhteellisesti jo paljon ja
toisaalta osatyökykyisten työllistyminen on kehittynyt viime vuosina positiivisesti,
projektin toimenpiteistä useaa ei ole lähdetty edistämään.
Käytännössä projektissa toteutettiin tiedonhankintaan ja analysointiin liittyviä
toimenpiteitä ensin ulkopuolisella VN TEAS Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki
-selvityksellä
sekä
sitä
täydentäneellä
Vammaisten
yrittäjyys
-projektin
vastuuhenkilöiden toteuttamalla erillisselvityksellä. VNTEAS -selvityksessä tuotettiin
tietoa vammaisten henkilöiden yrittäjyyden esteistä ja mahdollisuuksista, esitettiin
toimintamalli vammaisten henkilöiden yrittäjyyden lisäämiseksi sekä kuvattiin mallin
sisältämät toimenpiteet ja ehdotettiin niiden toimeenpanokäytännöt. Erillisselvityksessä
toteutettiin yhteistyössä Kelan ja THL:n kanssa vammaisille henkilöille kaksi kyselyä ja
niiden analysointi, joiden kautta tuotettiin päivitettyä tietoa vammaisten henkilöiden
yrittäjyydestä ja halukkuudesta yrittäjyyteen. Keskeisenä tuloksena saatiin mm. tietoa,
että yli puolet yrittäjyyttä harkitsevista vammaisista henkilöistä ei ryhtyisi yrittäjäksi, mikäli
olisi mahdollisuus sijoittua palkansaajaksi toisen palvelukseen.
Lisäksi projektissa tutkittiin mahdollisuuksia säädösmuutosten toteuttamiseen erityisesti
vammaisten liiketoiminnan kannusteiden parantamiseksi. Säädösmuutoksia ei ole
toteutettu johtuen siitä, että nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista erityisaseman
muodostamista yksittäiselle yrittäjäryhmälle.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
Kokonaisuutena projektin kautta vammaisyrittäjyyden haasteet ja tilanne tunnetaan
Suomessa aiempaa tilannetta tarkemmin. Projektin kautta on saatu tietoa
vammaisyrittäjyyden edistämiseen liittyvistä kehittämistarpeista, vammaisyrittäjyyden
kehittämiseen
liittyvistä
riskeistä
sekä tietoa
minkälaisilla
reunaehdoilla
vammaisyrittäjyyttä kannattaa edistää. Projektin tuloksena on syntynyt kokonaiskuva
osatyökykyisten yrittäjyydestä ja sen kehittämislinjoista.
Projektin yleisenä johtopäätöksenä tulevaisuutta ajatellen todettiin, että vammaisten
yrittäjyyden edistämisen sijasta yleisempi työelämän inklusiivisuuden kehittäminen ja

5

Eurostat (2018) Disability database. http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/disability/data/database,
Euroopan Unionin SILC-tilastoon perustuen Suomessa oli työikäisistä vammaisista henkilöistä yrittäjinä
16,1 prosenttia (v. 2014). Muun väestön kohdalla luku on 10,9 prosenttia (2014).
6 mm. Voisiko yrittäjyydellä lisätä osatyökykyisten työelämäosallisuutta? -artikkeli. Työpoliittinen
aikakauskirja 4/2018. Työ- ja elinkeinoministeriö.
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työskentelymahdollisuuksien laajentamisen näkökulma, tulisi olla prioriteettina tärkeämpi
kehittämiskohde yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisessä työelämässä.
Projektissa saatiin tietoa myös tiedon tarpeista ja toisaalta aineistopuutteista/haasteista
osatyökykyisten ja vammaisten yrittäjyyteen liittyen. Suomessa ei ole yhdenmukaista
määritelmää vammaisuudelle tai osatyökykyisyydelle. Hallinnonalakohtaisesti koottu
tietoaineisto ei taivu toisten hallinnonalojen käyttöön suoraan, mikä vaikeutta tiedon
yhdistelyä ja käsittelyä. Asiaan liittyvänä keskeisenä haasteena on myös, että tiedon
välittäminen viranomaisten välillä voi olla joko vaikeaa tai jopa mahdotonta
lainsäädännöllisistä tietosuojasyistä johtuen. Kokonaisuutena kattava tiedon saaminen
kohderyhmästä on erittäin haastavaa.
Projektin sisältöä edistetään hankkeen päättyessä virkamiestyönä. Lähiaikoina
suunnitelmissa on testata inklusiivisen yrittäjyyden politiikan kehittämistyökalua
osatyökykyisten näkökulmasta yhteistyössä OECD:n kanssa. Lisäksi tarkoituksena on
analysoida lisää projektin tutkimusaineistoa mm. yrittäjyyden tukitoimien osalta.
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2.4

Projekti 4: Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Projektin pääasiallisena tarkoituksena oli uudistaa laajasti ja pysyvämpiä vaikutuksia
hakien osatyökykyisten palveluiden toimintamalleja ja -kulttuuria siten, että ne nykyistä
paremmin tukevat osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. Projektin päämääränä
oli myös kehittää lainsäädäntöä ja vastuunjakoa osatyökykyisten palveluun
ohjautumisen tehostamiseksi. Projektin taustalla on erityyppisiä osatyökykyisten
työllistymiseen liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita: osatyökykyiset eivät ohjaudu
työllistymistä tukevien palveluiden piiriin riittävän tehokkaasti ja oikea-aikaisesti,
työtoiminnasta ohjaudutaan osatyökykyisten kohdalla heikosti pysyvämpiin avoimien
työmarkkinoiden työsuhteisiin (vaikka monet työtoiminnan tehtävät vastaavat normaalia
työ- tai virkasuhdetta) ja osatyökykyisten kohdalla on suhteessa muuhun väestöön
suurempia ongelmia siirtymisessä opintojen jälkeisessä nivelvaiheissa työhön. Lisäksi
osatyökykyisten työllistämisestä puuttuu riittävällä tavalla näiden erityistarpeisiin
räätälöityjä työllistymiseen johtavia toimintamalleja (palvelujärjestelmän eri toimijoiden
yhteistyössä ja tiedon vaihdossa sekä asiakkuuksien käynnistämisessä on haasteita).
Yleisesti osatyökykyisissä on paljon hyödyntämätöntä työvoimapotentiaalia, jota
voitaisiin hyödyntää paremmin. Edellä mainittujen asioiden lisäksi maakunta- ja SOTEuudistus edellyttävät osatyökykyisten palvelujen suhteen uusia maakunnallisia
palveluiden järjestämismalleja, joita projektissa pyritään edistämään.
Projektin tarkempina tavoitteina oli 7:
1 tukea työtoiminnassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä työllistymään työ- tai
virkasuhteiseen työhön
2 lisätä näyttöön perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen oikea-aikaista
käyttöä
3 varmistaa, että yhteistyö ja palveluohjaus TE-hallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon,
Kelan sekä muiden tarvittavien tahojen välillä toteutuu ja luoda yhteiset toimintamallit
maakuntien/alueen käyttöön
4 luoda toimintamalli ammatillisten oppilaitosten, TE-toimistojen ja muiden tarvittavien
tahojen väliseen yhteistyöhön, jotta osatyökykyisten nuorten työhön siirtyminen
helpottuu
5 uudistaa osallisuutta tukevaa toimintaa
6 uudistaa sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa koskevaa
lainsäädäntöä
Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen on resursseiltaan sekä laajuudeltaan yksi
kärkihankkeen isoimmista projekteista. Hankkeeseen on kohdistettu yli 5,5 miljoonaa
euroa varoja ja sen keskeisimpänä toimintatapana on asiakastasolla toteutettavat uusien
asiakaslähtöisempien ja tehokkaampien toimintamallien kokeilut. Projektin pääasiallinen
7

Projekti 4. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen. Projektisuunnitelma. Sosiaali- ja terveysminsteriö.
Päivitetty projektisuunnitelma. Kesäkuu 2018.
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toiminta perustui toimintamallien kehittämiseen ja testaamiseen useassa alueellisissa
kokeiluhankkeissa usean toimijan yhteistyönä.
Kokeiluhankkeita muodostettiin kolmeen ennalta määriteltyyn toimintamalliteemaan
liittyen:
1. Työtoiminnasta töihin: toimintamallit ja keinot, joilla työtoiminnassa oleva
osatyökykyinen henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille nykyistä paremmin (mm.
työtoiminnassa olevien työllistymispotentiaalin tunnistaminen, työllistymisen
mahdollisuuksien arviointi, palveluohjaus, työnantajayhteistyö, pitkäkestoisen tuen
mallit)
2. Opinnoista töihin: toimintamallit, joilla oppilaitoksesta valmistuva
osatyökykyinen henkilö työllistyy avoimille työmarkkinoille nykyistä paremmin
(erityispalvelutarpeiden kartoitus, työllistymisen mahdollisuuksien arviointi,
palveluohjaus, työnantajayhteistyö,)
3. Osallisuutta tukeva toiminta: matalan kynnyksen osallisuutta edistävät
toimintamallit sitä tarvitseville ja nykyisen toimintakyvyn ylläpitoon tarkoitetun työja päivätoiminnan uudistaminen tavoitelähtöisemmäksi (mm. työ- ja
päivätoiminnan järjestäminen nykyistä paremmin asiakastarpeita vastaavaksi)
Lisäksi projektin erityisenä toimenpiteenä valmisteltiin lainsäädännön uudistamista, joka
perustuu TEOS-työryhmän esitykseen, hallituksen kärkihankkeista saatuihin
kokemuksiin sekä projektin alueellisista kokeiluista ja alueellisista työllisyyskokeiluista
saatuihin kokemuksiin. Lainsäädännön uudistuksesta vastasivat STM ja TEM
yhteistyössä keskeisten tahojen kanssa.
Projektin tavoitteet oli ajateltu saavutettavan uusilla toimivammilla rakenteilla ja
tehokkaammilla toimintamalleilla, keskeisten toimijoiden yhteistyön paranemisella,
ohjaamalla osatyökykyisiä henkilöitä vahvemmin työllistymään työ- tai virkasuhteiseen
työhön työtoiminnan sijaan, ohjaamalla osatyökykyisiä osuvammin heidän tarvitsemiin
palveluihin
sekä
osatyökykyisten
osallisuuden,
aktiivisuuden
ja
työllistymismahdollisuuksien paranemisena.
Lisäksi keskeisenä toimenpiteenä projektissa oli tulosten juurruttaminen pysyvämmiksi
toimintatavoiksi ja rakenteiksi.

Projektin toimeenpano
Projektia on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvointi ja palvelut -osaston
alaisuudessa, jossa on myös vastuu projektin toteuttamisesta projektiryhmän ja projektin
vastuuhenkilön muodossa. Projektin kokeilutoimenpiteiden kohdalla Terveyden ja
hyvinvoinninlaitos (THL) toimi kokeiluhankkeita koordinoivana, toimintamallien
kehittämistä tukevana sekä kokeiluja arvioivana tahona. Projektin vastuuhenkilö sosiaalija terveysministeriössä vastasi projektin etenemisestä ja hänen tehtävänä oli raportoida
projektin etenemisestä kärkihankkeen päällikölle, joka puolestaan raportoi tietoa
kärkihankkeen ohjausryhmälle. Projektiin suunnitelmiin tehtävät muutokset
hyväksytettiin kärkihankkeen ohjausryhmässä.
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Projektin toimenpiteiden toteutus kokeiluiden kohdalla käynnistyi syksyn 2016 aikana.
Tällöin THL käynnisti yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa toimintamallien
alustavan kehittelyn, kokeiluhaun valmistelun sekä THL:n muiden tehtävien määrittelyn
ja toteuttamisen (mm. kehittävän arvioinnin malli ja arviointi). Kokeiluihin järjestettiin
hakukierros vuoden 2016 lopun ja vuoden 2017 alun aikana, jolloin alueelliset
kokeilukohteet valmistelivat ja hakivat rahoitusta kokeiluideoilleen. Kokeiluihin haki 20
kuntaa, jonka jälkeen THL ja STM arvioivat hakemukset ja valitsivat kuusi sopivaa
kokeilukohdetta.
Kokeilujen toteutusajaksi oli suunniteltu vuoden 2017 keväästä vuoden 2018 loppuun.
Kokeilujen käynnistämisen suurimmaksi haasteeksi muodostui valtionavustuspäätösten
myöhästyminen alueellisille kokeiluille STM:ssä. Kokeilujen suunniteltu käynnistäminen
myöhästyi 4-5 kuukautta. Myöhästymiseen vaikutti myös kokeilujen suunnitteluvaiheen
venähtäminen oletettua pidemmäksi ja hankesuunnitelmien hyväksymiseen kulunut
odotettua pidempi aika. Jo lähtökohtaisesti varsin tiukaksi suunniteltu kokeilujen
toteutusaikataulu (n. 1,5 v) tiukentui ja jätti vähemmän aikaa varsinaiseen kokeilemiseen
sekä tulosten ja vaikutusten syntyyn.
Projekti on edistynyt aikatauluhaasteista huolimatta eri toimenpidealueilla. THL:n
toiminta kokeilujen koordinaatiossa on ollut kokeilujen näkökulmasta suurilta osin hyvin
onnistunutta ja se on koettu tärkeäksi tekijäksi kokeilujen etenemiselle ja toteutukselle.
THL on sparrannut kokeiluja asiantuntijatuella ja auttanut konkretisoimaan kokeiltavia
toimintamalleja. Lisäksi THL:n kautta kokeilut ovat saaneet toteutuksen kannalta
tarpeellista tietoa ja asiantuntijaohjausta kokeilujen eri vaiheissa. Myös projektin
johtaminen STM:ssä projektijohdon suunnasta on toiminut kokeilujen näkökulmasta
hyvin.
Projektin keskeisin erityispiirre ja sen tuoma haaste suhteessa kärkihankkeeseen ja sen
johtamiseen on ollut, että sitä on suurilta osin toteutettu itsenäisesti ja monilta osin
irrallaan muusta kärkihankkeen toiminnasta. Tiedon kulku ja yhteistyö kärkihankkeen
johtoon ja muihin projekteihin ei ole arviointihaastattelujen perusteella toiminut kaikilta
osin parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kärkihankkeen johdolla on ollut
yleisellä tasolla kohtuullinen kuva projektin ja sen toimenpiteiden etenemisestä, mutta
tarkemmalla tasolla selkeää kuvaa ei ole ollut. Vaikka yksityiskohtaista tietoa ei ole
tarkoituksenmukaistakaan saattaa kärkihankkeen johdon tietoon, on osin tärkeän tiedon
kohdalla tiedon kulussa ollut ongelmia. Tiedon kulun haasteet ja yhteistyön vähäisyys on
vaikeuttanut kärkihankekokonaisuuden johtamista. Yhteistyön haasteista kertoo myös
se, että yksittäiset kokeilut ovat kokeneet saaneensa joissain tapauksissa ministeriön
kärkihankejohdon suunnalta ja kokeiluista vastaavan koordinaattoritahon suunnalta
ristiriitaista ohjeistusta kokeilujen toimeenpanoon liittyen.
Lainsäädännön valmistelun osalta projekti on edistynyt vain osittain. Haasteita on tuonut
ministeriön vastuulla olevien SOTE-lakien valmistelu, joka on vienyt merkittävästi
resursseja ja asettanut haasteita asioiden edistämiseen eri valmisteluvaiheisiin.
Lainsäädännön muutokset eivät tule toteutumaan nykyisen hallituskauden aikana.
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Alueelliset kokeilut
Projektin sisällä kokeiluhankkeita järjestettiin kuudessa eri kohteessa maakunnallisella
tasolla.
Kokeilujen
toteuttajina
toimivat
kumppanuusperiaatteella
mm.
kunnat/kuntayhtymät, TE-toimisto, kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto, erityishuoltopiirit,
Kela ja ammatilliset erityisoppilaitokset sekä muut keskeiset tahot.
Rahoitettuja kokeilukohteita projektissa olivat:

— Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten Yhdessä hyvä ote -kokeilu:
Hankkeessa kokeiltiin moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvia ja aiempaa
vahvemmin asiakastarpeista lähteviä asiakaspalvelu- ja yhteistyömalleja
osatyökykyiset asiakasryhmänä. Hankkeen fokuksessa oli kaikki kolme Mallit
työllistymiseen ja osallisuuteen -projektin painopistettä. Kokeiltavilla toimintamalleilla
on pyritty tukemaan työtoiminnasta ja opinnoista työhön siirtymistä sekä
vahvistamaan tavoitteellista yhteistyötä ja ohjausta olemassa oleviin osallisuutta
tukeviin toimintoihin. Työtoiminnasta työhön siirtymiseen on kokeiltu
työhönvalmennus/työkykykoordinaattori mallia, työnantajayhteistyön mallia sekä
monialaisen yhteistyöverkoston mallia. Opinoista työhön teemassa on kokeiltu
Ohjaamo yhteistyön mallia ja vastuuhenkilömallia oppilaitoksessa. Osallisuuden
edistämisessä taas on kokeiltu sosiaalisen kuntoutuksen malleja sekä
voimavarakeskeistä- ja vertaisvalmennusta osallisuuden edistämisessä. Lisäksi
kokeilussa
on
laadittu
maakunnallisen
palvelutarjottimeen
kuvaukset.
Toimintamallien luomisen ja kokeilemisen lisäksi hankkeessa on myös koottu
alueellista yhteistyöverkostoa ja muodostettu yhteistä näkemystä, miten
toimintamalleja tulisi yhtenäisesti ottaa käyttöön. Hankkeesta jää hyödynnettäväksi
ainakin osa toimintamalleista sekä yhteistyöverkosto.

— Invalidiliito ry / Validia ammattiopiston Fokus – opinnoista tuetusti
työllistymiseen -kokeilu: Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti osatyökykyiset
ammatillisen koulutuksen opiskelijat Keski-Uudellamaalla. Hankkeessa kehitettiin ja
kokeiltiin erityyppisiä toimintamalleja, joilla voidaan tehokkaammin tukea
osatyökykyisten opiskelijoiden työllistymistä. Näitä olivat mm. opiskelijoiden
työllistymiseen liittyvien tuen tarpeiden arviointimenetelmät, palveluntuottajien ja
yritysten kanssa yhteistyössä toteutetut toimintamallit työllistymiseen ja
uraohjaukseen liittyen sekä toimintamallin kokeileminen sellaisten opiskelijoiden
tunnistamiseen, jotka tarvitsevat osallisuuteen ja toimintakyvyn kehittämiseen liittyviä
erityistoimenpiteitä. Hankkeessa keskeinen huomioitava asia oli ammatillisen
koulutuksen reformi ja sen tuomat muutokset. Lopullisena tavoitteena hankkeessa
oli, että ammatillisen opetuksen työntekijöillä olisi käytössään työkaluja ja
toimintamalleja, joilla pystyttäisiin paremmin tunnistamaan ammatillisen
opiskelijoiden palvelutarpeita, suuntaamaan heitä osuvammin palveluihin ja
tukemaan räätälöidymmin heidän etenemistä työelämään. Kokeilussa mm.
mallinnettiin opiskelijan urapolku opintojen lopussa, nivelvaiheessa ja välittömästi
valmistumisen jälkeen. Hanketta toteutettiin yhteistyössä useamman oppilaitoksen,
yrityksen ja työllistymistä tukevan tahon kanssa.

— Porin kaupungin SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja
osallisuuteen -kokeilu: Kokeilun päätavoitteena oli luoda maakunnallinen
toimintamalli osatyökykyisten työllistymiseen ja osallisuuden edistämiseen, joka
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kattaa kaikki keskeiset maakunnan toimijat. Tavoitteena oli yhdistää laaja-alaisesti
osatyökykyisten palveluita nykyisin monilta osin irrallisesti tarjoavat tahot yhdeksi
yhtenäiseksi palveluverkostoksi. Palveluverkoston toimintamallin muodostamisessa
keskeistä on palvelujen vahvempi räätälöiminen yksilökohtaisesti. Kokeilussa
perustettiin useita kehittämisverkostoja Satakunnan alueelle. Esimerkkinä on
työhönvalmennuksen valmentaja-, asiantuntija- ja esimiesverkosto. Kokeilussa on
luotu ja kokeiltu erilaisia toimintamalleja työikäisillä suunnatun monialaisen palvelun
(mm. moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön verkosto, työhönvalmennuksen
laadun kehittäminen ja saatavuuden parantaminen), opinnoista töihin -toimintamallin
(mm. oppilaitosten monialainen yhteistyö), osallisuutta tukevan toimintamallin (mm.
järjestöyhteistyö ja asiakkaat mukana palveluidensa kehittämisessä) ja
mielenterveyskuntoutujien tuetun työllistymisen toimintamallin muodossa. Erilaisissa
työryhmissä ja verkostoissa oli yhteensä n. 300 asiantuntijaa ja 100 asiakasta
mukana. Yleisesti Satakunnassa ollaan kokeilujen ja toimintamallien kautta
valmiimpia maakunnan sote- ja kasvupalveluja varten osatyökykyisten palvelujen
järjestämisessä. Alueella löytyy yhteinen ymmärrys, miten asiat jatkossa tulee eri
tahojen välillä järjestää sekä maakunnallisia toimintamalleja.

— Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Päijät-Hämeen PÄHEE OTE -kokeilu:
Kokeiluhankkeessa huomioidaan kaikki Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen
projektin
toimintamallitteemat.
Toimintamalleissa
keskitytään
erityisesti
päiväaikaisen toiminnan asiakkaiden osallisuuden kehittämiseen sekä vammaisten
henkilöiden työllistymisen edistämiseen. Kokeilun tavoitteena on luoda
maakunnalliset mallit vammaisten henkilöiden työllistymiseen, opinnoista töihin
siirtymiseen ja osallisuutta tukeviin toimintoihin ja muuttaa rakennelähtöinen
palvelujärjestelmä mahdollistamaan asiakkaiden yksilöllisiä reittejä kohti työelämää
ja osallisuutta. Hankkeessa on kokeiltu palkkatyöllistämisen monimuotoistamista ja
lisäämistä, johon on kuulunut työosuuskunnan, yhtymän työvuokrauspalvelun ja
työhönvalmennuksen vertaisvalmentajatoiminnan mallintaminen. Opinnoista töihin
toimintamallissa on lisäksi kehitetty ja kokeiltu opintojen ja työelämän nivelvaiheen
siirtymien toimintatapoja, mm. mallintamalla opintojen nivelvaiheessa toimivan
tukihenkilön työnkuvaa. Päiväaikaisessa työtoiminnassa osallisuutta on kehitetty
mm. henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnilla ja kouluttamalla mediapajan
työntekijöitä kokeiluhankeen tiedottamistehtäviin. Lisäksi hankkeessa on pyritty
työllistämään kyseisiä asiakkaita palkkatyöllistämällä heitä hankkeen tiedottamiseen
ja mediatyöhön. Pähee OTE kokeilujen tuloksena tavoitellaan työvalmennuksen
maakunnallista toimintamallia,
vertaisvalmentajamallia sekä toimintamalli
oppilaitosten kanssa työskentelyyn, erityisesti opintojen loppuun saattamisen ja
työllistymisen tukemisessa. Lisäksi kokeiluhankkeella tavoitellaan yleisenä
vaikutuksena koulun keskeyttämisen vähentymistä.

— Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukunta-yhtymä Soiten KeskiPohjanmaan osatyökykyisille tie työelämään -kokeilu: Kokeiluhankkeessa
luodaan Keski-Pohjanmaalle maakunnallisia osatyökykyisten toimintamalleja kaikkiin
projektin toimintamalliteemoihin, jotka on tavoitteena juurruttaa tulevaisuuden
maakuntaorganisaatioon. Hankkeessa pyritään käynnistämään muutos työelämän
toimintakulttuuriin ja vahvistamaan osatyökykyisten työllistymisessä vastuita,
kartoittamaan nykyiset alueen toiminta- ja ohjausmallit (työtoiminnassa,
oppilaitoksissa ja osallisuutta tukevissa palveluissa), kehittämään hyvistä kartoitusta
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malleista alueen yhteisiä toimintamalleja sekä kokoamaan alueen toimijoiden
yhteiseen käyttöön palvelukartta toimintamalleista. Kokeilua ei rajattu yhteen
osatyökykyisten ryhmään. Työtoiminnasta töihin teemassa on kartoitettu mm.
kriteereitä työtoiminnassa oleville henkilöille ja työtoiminnan hyviä käytäntöjä
maakunnan eri organisaatioissa (TYP, Ohjaamo, Kokkotyösäätiö sr, KPSPY ry,
toimintakeskukset), analysoitu alkukartoituksen pohjalta ja kehitetty maakunnan
toiminta-malleja osatyökykyisten työllistämiseen ja laadittu maakunnallinen KP OTEtoimintamalli, päivitetty asiakasohjauksen sisältöjä palveluista ja otettu käyttöön
neuvonta- ja tiedotuspalveluita sekä osallistuttu pitkäkestoisen tuen suhteen
selvityksen tekoon yhteistyössä kärkihankkeen valtakunnallisten ja maakunnallisten
työllisyyttä edistävien tahojen kesken. Opinnoista töihin kokonaisuudessa on luotu
erityisen tuen tarpeen tunnistamisen malleja, koottu opiskelijoiden palveluista
verkkotiedotusaineistoa ja kehitetty palveluita sekä työssäoppimista ja
työhönvalmennusta työnantajayhteistyössä. Osallisuutta tukevassa toiminnassa on
kartoitettu maakunnan hyviä osatyökykyisten osallisuutta tukevia toimintamalleja,
arvioitu ja kehitetty osallisuuteen liittyvän tuen tarpeen malleja ja otetaan ne
yhteiseen käyttöön sekä kehitetään yleisesti osallisuutta edistävää toimintaa.

— Vaalijalan kuntayhtymän Savon OTE -kokeilu: Kokeilun pääasiallisena
kohderyhmänä ovat kehitysvammaiset neljällä eri paikkakunnalla. Kokeilussa
pilotoidaan palveluita ja luodaan ylimaakunnallisia toimintamalleja kyseiselle
kohderyhmälle. Kokeilussa on kehitetty ja mallinnettu jalkautuvaa päivätoimintaa,
uudistettu kehitetty osallistavaa klubitoimintaa kohderyhmälle sekä luotu mallia
jalkautuviin vertaistuellisiin ryhmiin ja kehitetty uutta mallia toimintakykyarviointiin.
Palvelut ovat erityisesti niille heikossa työmarkkina-asemassa oleville
osatyökykyisille henkilöille, jotka jäävät aikaisemmassa tilanteessa palveluiden
ulkopuolelle ja ovat siten syrjäytymisvaarassa. Myös tuetun työn kehittäminen ja
oppilaitosyhteistyön mallin kehittäminen ovat kuuluneet hankkeen tavoitteisiin.
Lisäksi
kokeilun
puitteissa
on
kehitetty
kohderyhmän
palveluiden
tuottamistoimijoiden verkostotoimintaa.
Arvioinnin havaintojen perusteella kokeiluhankkeet ovat kokonaisuutena sisältäneet
laajuudeltaan, asiakasryhmiltään ja myös uutuusarvoltaan erityyppisiä kokeiluja.
Kokeiluissa lähtökohtana olivat Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen projektin kolmen
pääteeman lisäksi alueellisesti havaitut kehitystarpeet. Useissa kohteissa on mm.
kehitetty paikallisia palvelumalliaihioita pidemmälle, konkretisoitu niiden sisältöjä ja
kokeiltu niitä käytännössä. Kokeiltavina asioina on hyödynnetty myös muilla alueilla esiin
nousseita toimintamalleja. Kytkeytyminen alueellisiin erityistarpeisiin on edesauttanut
kokeilujen tulosten hyödynnettävyyttä kokeilujen jälkeen alueilla. Toisaalta niistä saatuja
oppeja voidaan varsin laajasti hyödyntää myös laajemmin. Osassa kokeiluista
kehitettävien toimintamallien kohderyhmä oli tarkemmin rajattu ja osassa malleja
laadittiin kaikki osatyökykyiset silmällä pitäen. Käytännössä kaikki kokeilut sisälsivät
useampia kokeiltavia toimintamalleja, ei vain yhden mallin kokeilemista.
Kokeilujen dokumentaation perusteella kokeiltavat ratkaisut ja toimintamallit ovat
sijoittuneet monilta osin työllistymispolun alkupäähän (mm. kuntouttamiseen,
osallisuuden
lisäämiseen,
aktivoimiseen,
alkupalveluihin
ohjaamiseen,
työkykykartoituksiin) ja hieman vähemmän polun loppupäähän varsinaiseen
työllistymiseen ja työnantajayhteistyöhön. Painottuminen vastaa monilta osin
osatyökykyisten tarpeita asiakasryhmänä (työllistyminen on pitkän matkan päässä ja
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vaatii erilaisia toimenpiteitä). Silti nimenomaan työllistymispolun loppupäähän olisi
kokeilutoiminnassa voitu ottaa vahvemmin myös uusia avauksia.
Kritiikkinä kokeilujen sisältöjä kohtaan arviointihaastatteluissa nostettiin se, että
toimintamallit ovat suurilta osin jo aiemmin tunnettuja toimintatapoja, eivätkä ole
sisältäneet rohkeita uusia avauksia. On kuitenkin huomioitava, että toimintamalleihin on
otettu uusia näkökulmia, kokeiltu painottuneesti tietyille asiakasryhmille toimintamalleja
ja lisäksi huomioiden vielä toimintamallien maakunnallinen kattavuus ja toimivuus. Silti
sisällöltään täysin uusia ja merkittäviä innovatiivisia kokeilusisältöjä hankkeissa ei
laajasti nähty.
Kokeilujen toetutukseen liittyen aikataulu koettiin kokeilujen osalta liian tiukaksi
toimintamallien toimivuutta ja erityisesti niiden vaikutusten todentamista ajatellen.
Puolitoista vuotta on kohtuullisen lyhyt aika, vaikka kokeilujen on syytä olla luonteensa
mukaisesti kohtuullisen nopeatempoisia, Kokeiluiden suunnittelu, käynnistäminen,
mahdolliset uudelleen suuntaukset, asiakkaiden kartoittaminen ja sitouttaminen,
henkilöstön koulutus ja sitouttaminen jne. vaativat aikaa, jota projektien kokeiluissa on
ollut rajoitetusti suhteessa laajoihin tavoitteisiin. Jatkossa tehtävää kokeilutoimintaa
ajatellen aikaa on varattava riittävästi huomioiden myös mahdollisten viivästysten
aiheuttamat haasteet.
Osassa kokeiluista haasteena ja osassa toimintaa edistäneenä tekijänä on ollut
keskeisten eri hallinnonalojen toimijoiden (mm. TE-toimisto) sitoutuminen kokeiluihin.
Asiassa on ollut selviä alueellisia eroja eri kokeilujen puitteissa.
Kokeilujen asiakasmäärät ovat olleet monessa kokeilussa pieniä ja useammassa
kokeiluissa onkin painotettu toimintamallien kehittämistä ja testaamista pienemmällä
asiakasvolyymilla. Pienien asiakasvolyymien takia ja lyhyt kokeiluaika huomioiden
toimintamallien vaikuttavuudesta saadaan asiakastasolla vain rajallisesti tietoa.
Kokeiluista voidaan suuntaa-antavalla tasolla saada tietoa asiakasvaikutuksista.
Merkittäviä suoria taloudellisia vaikutuksia kokeiluissa ei ole todennettu, eikä selkeää
lähtötilanteen ja lopputilanteen seurantaa ole järjestetty.
Kokeiluissa on erittäin hyvin suunniteltu tulosten juurruttamista ja levittämistä. Tähän
liittyen useassa kokeilussa on tehty maakunnallisia konsensussopimuksia, levitetty
tietoa toimintamalleista, viety suunnitelmallisesti toimintatapoja organisaatioiden
perustyön osaksi sekä koulutettu työntekijöitä toimintamallien hyödyntämiseen.
Hankejohdon ja projektijohdon/projektikoordinaation välillä ilmenneet haasteet eivät ole
heijastuneet kokeilutasolle. Ainoa haaste on ollut, että ristikkäistä informaatiota on jonkin
verran tullut kokeilutasolle saakka. Yleisesti kokeiluja on voitu toteuttaa suhteessa
suunnitelmiin varsin onnistuneesti kärkihankkeen puitteissa, huomioiden edellä mainitut
haasteet.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
Kokeilujen päätulokset liittyvät luotuihin alueellisiin toimintamalleihin ja niiden
toimivuudesta saatuihin kokemuksiin sekä siihen, että toimintamalleista on saatu
levitettyä tietoa maakunnallisesti ja luotua pohjaa niiden juurtumiselle tuleviin
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hallinnollisiin rakenteisiin. Lisäksi kokeiluissa on luotu alueellisia yhteistyöverkostoja,
jotka luovat perustan monialaiselle yhtenäiselle toiminnalle.
Kokeilujen tuloksia on tarkasteltu työllistämisen ja osallisuuden toimintamallien
kehittämisen, maakunnan toimintatapojen yhtenäistämisen sekä tulevaisuuden
vaikuttamisen suhteen. Projektitoteuttajien mukaan kaikilla alueilla on saatu tuloksia
aikaiseksi.
Kokeiluissa on luotu alueellisia toimintamalleja yhteensä 22 kpl 8 kokeilujen kolmeen
teemaan liittyen ja tavoitteissa on onnistuttu odotuksiin nähden kohtuullisen hyvin.
Toimintamalleissa on muodostettu monialaisia maakunnallisia palveluketjuja ja kokonaisuuksia ja toimintatapoja, joiden jatkuvuudelle on luotu edellytyksiä. Hyvänä
nostona voidaan ottaa Työtoiminnasta töihin -teemassa uudella tavalla osatyökykyisille
järjestetyt työhönvalmennusprosessit, jotka on nostettu onnistumisena esille.
Kokeiluissa lisättiin näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen saatavuutta, laatua ja
oikea-aikaisuutta. Toisaalta toimintamallit eivät ole sisältäneet erityisen merkittäviä uusia
ja rohkeita avauksia, vaan niissä on kehitetty vanhan pohjalta uudenlaisia malleja
osatyökykyisten palvelujen järjestämiseen.
Maakunnan toimijoiden toimintatapojen laajaan yhtenäistämiseen nykytilanteessa on
päästy vaikuttamaan odotuksia huonommin, vaikka osassa kokeilualueita on onnistuttu
muita paremmin (mm. Keski-Pohjanmaa). Toimijoiden sitoutumisessa ja vanhoista
toimintatavoista poisoppimisessa on esiintynyt kokeiluvastaavien haastattelujen
perusteella myös haasteita. Projektissa on kuitenkin luotu mm. useita
yhteistyöverkostoja (mm. Satakunnan Työhönvalmentaja -verkosto, Uudenmaan
Osaava ohjaamo -verkosto), joiden jatkuvuudelle on luotu edellytyksiä.
Tulevaisuuteen vaikuttamisessa maakuntien valmistelutyössä on onnistuttu
arviointihaastatteluiden perusteella selvästi yli odotusten. Alueilla on ymmärretty
kehitettävien toimintamallien hyödyt, maakuntavalmisteluun on päästy vaikuttamaan ja
kokeilujen tulosten juurtumista on varmistettu mm. organisaatioiden työntekijöiden
koulutuksilla ja maakunnallisilla konsensussopimuksilla. Konsensussopimuksissa
allekirjoittajina ovat olleet mm. maakunnan liitto, sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä ja/tai kunnat, TE-toimisto, Kela, yrittäjät, järjestöjä, palveluntuottajia.
Konsensusprosessia on saatu arviointihaastatteluissa esitettyjen arvioiden perusteella
odotettua paremmin maakuntavalmisteluun mukaan ja tärkeitä osapuolia on saatu
mukaan aiesopimuksen. Sopimuksissa on sovittu käyttöön otettavista toimintamalleista
ja niistä vastaavista tahoista.
Projektin tuloksena THL on rakentanut kokeilujen toimintamallien pohjalta projektien
tulosten juurtumista ja levittämistä valtakunnalliset opinnoista töihin -oppaan sekä
muistilistan maakunnan valmistelijoille.
Tavoitteena projektissa ollut lainsäädännön kokonaisuudistus ei tule toteutumaan
nykyisellä hallituskaudella, uudistuksen haastavuudesta ja lainsäädäntötyöhön
osoitettujen resurssien niukkuudesta suhteessa valmistelutyön laajuuteen johtuen.
Lainsäädännön uudistukseen on kuitenkin saatu tietoa sekä muodostuttu valmiutta sen
edistämiseen jatkossa.

8

OTE 4 Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen –projektin tulokset. Kalvoesitys. Sosiaali- ja
terveysministeriö.

26
© 2019 KPMG Oy Ab. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sosiaali- ja terveysministeriö
OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi
30.11.20189

Projektissa tehtiin jo lähtökohtaisesti päätös, että siinä tavoitellaan laajalla skaalalla
vaikutuksia toimintatapojen ja rakenteiden muutoksia, joita syntyy pidemmällä aikavälillä,
ja siinä ei keskitytä pieniin ja nopeisiin lyhyellä aikavälillä syntyviin vaikutuksiin. Tästä
johtuen laajoja projektin aikaansaamia erillisvaikutuksia on ollut haastavaa osoittaa
lyhyellä aikavälillä. Nykytilanteessa voidaan sanoa, että projektilla on luotu alkuja
tehokkaammille ja vaikuttavimmille toimintamalleille ja tulevien maakuntien
osatyökykyisten monialaisten palvelujen järjestämiselle, joilla projektin ja kärkihankkeen
tavoitteita voidaan saavuttaa.
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2.5

Projekti 5: Rekrytointikynnyksen madaltaminen
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Osatyökykyisten palkkaamiseen suhteessa muuhun työvoimaan liittyy monenlaisia
epävarmuustekijöitä työnantajien näkökulmasta, vaikka moni osatyökykyinen kykenee
suorittamaan vastaavia tehtäviä kuin muut. Epävarmuustekijöiden taustalla on usein
monia osatyökykyisiä ja monta työtehtävää koskien väärä käsitys, ettei osatyökykyinen
voisi olla yhtä tuottava työntekijä kuin muu työvoima. Toisaalta työttömien
osatyökykyisten palkkaamiseen kytkeytyy byrokratiaan liittyviä haasteita, jotka
vaikuttavat työnantajien halukkuuteen rekrytoida osatyökykyisiä. Tähän liittyen monilla
työnantajilla on huono käsitys erilaisista tukikeinoista, joilla osatyökykyisiä voisi
rekrytoida. Osatyökykyisten palkkaamiseen liittyy myös taloudellisia riskejä, joita
madaltamalla voitaisiin työnantien halua lisätä osatyökykyisten palkkaamisessa. OTEkärkihankkeen puitteissa pyritään vaikuttamaan työnantajien suuntaan osatyökykyisten
palkkaamisen sekä toisaalta rekrytointeja hankaloittavien tekijöiden vähentämisen
suhteen.
Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttaman projektin yleisenä tavoitteena oli pyrkiä
madaltamaan työnantajien rekrytointikynnystä osatyökykyisten suhteen. Tavoitteena oli
muodostaa tutkittuun tietoon ja kysyntälähtöisyyteen perustuva kokonaiskuva
osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja lisätä työnantajien ja viranomaisten
tietoisuutta toimivista ratkaisuista ja malleista.
Projektin suunnitelman mukaisina toimenpiteinä ovat olleet:
1 Tiedonhankkiminen työnantajien näkemyksistä rekrytointikynnyksen alentamisesta,
kun rekrytoitavana on osatyökykyinen työnhakija

— Tutkimus- ja selvitystyön tulosten ja ehdotusten vienti käytäntöön
2 ESR-rahoitteisen TE-toimistojen työkykykoordinaattori pilottihankkeen (TKK)
toteuttaminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen
toimesta

— mallinnetaan alueilla työnantajayhteistyötä (tietoa työnantajalle), toteutetaan
palvelumuotoilua;

— Tiedon ja esimerkkien jakaminen työnantajille toimivista ratkaisuista ja malleista
mm. työkykykoordinaattoreiden
koulutusten muodossa

työnantajayhteistyön

sekä

alueellisten

3 Palkkatuen kehittäminen osatyökykyisten rekrytoimisen helpottamisen näkökulmasta
4 Osatyökykyisten osaamisen kehittäminen: OKM/ OPH ammatillisen opetuksen
reformi
5 Yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja keskusteluun vaikuttaminen nostamalla asiaa
esille julkisuuteen

— mm.

työmarkkinajärjestöjen ja vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa
tiedotusyhteistyö, jossa levitetään positiivista signaalia (hyvät käytännöt)
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Lisäksi jatkoa ajatellen projektissa pyritään mm. käynnistämään valmistelu työnantajan
työkyvyttömyydestä
johtuvien
kustannusriskien
teemasta
STM:n
johdolla.
Kärkihankkeesta kohdennettiin projektille rahoitusta 500 000 euroa.

Projektin toimeenpano
Projektin alkuvaiheessa toteutettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta tutkimus
”Kohti
osatyökykyisten
työllistämisen
palvelumalleja”.
Monimenetelmällisesti
toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin työnantajien näkökulmasta osatyökykyisten
työllistymisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä osatyökykyisten muodostaman työvoiman
kysyntää ja rekrytointia. Työssä toteutettiin mm. sähköinen kysely työnantajille, johon
saatiin 999 vastausta (26 % oli kokemusta osatyökykyisen henkilön rekrytoinnista).
Tutkimuksessa tehtiin myös elinkeinoelämän etujärjestöjen edustajien haastatteluja
sekä tapaustutkimuksia. Tutkimuksen johtopäätös oli, että osatyökykyisten kysyntää
työmarkkinoilla voidaan lisätä nykyistä paremmalla tuottavuuden aleneman ja riskien
kompensoinnilla työnantajalle. Muun projektin toteutus perustui monilta osin tämän
tutkimuksen tulosten käytäntöön viemiseen.
Käytännössä projektin toimeenpanon keskeisin väline oli TKK-hanke, joka toteutettiin
ESR-rahoituksella ja jonka kautta toteutettiin myös edellä mainittu tutkimus. Hankkeen
kautta on saatu palkattua yhdeksän työkykykoordinaattoria TE-toimistoihin, jotka tukevat
mm. osatyökykyisten rekrytointiprosessissa työnantajia ja työnhakijoita sekä levittävät
tietoa työnantajille. Työkykykoordinaattorin tehtävät koostuvat henkilöasiakaspalvelusta,
yhteistyöverkoston rakentamisesta, työnantaja -ja yritysyhteistyöstä sekä toiminnan
valtavirtaistamisesta TE-toimistossa. Lisäksi koordinaattoreiden tehtäviin on kuulunut
kehittää osatyökykyisten työllistymisen verkostoyhteistyötä keskeisten toimijoiden
kanssa (mm. Kela, vakuutuslaitokset) sekä mallintaa uutta osatyökykyisten
palveluprosessia. Työkykykoordinaattoritoimintaa on pilotoitu hankkeen puitteissa
useamman TE-toimiston alueella. Työkykykoordinaattoreille on myös annettu
täydennyskoulutusta Osatyökykyiset työssä -toimintakonseptin mukaisesti. Hankkeessa
keskeisenä työvälineenä työnantajien ja osatyökykyisten suuntaan on ollut ulkoinen
mainostoimisto, joka on vastannut omalta osaltaan viestinnästä. Hankkeessa on myös
tehty
suunnitelmia
työkykykoordinaattorin
tehtävän
asemoinnista
tulevan
maakuntauudistuksen tuomaan aluehallinnon rakenteeseen.
Lisäksi projektissa toteutettiin toimia, joilla pyrittiin vaikuttamaan säädösmuutoksiin
osatyökykyisten rekrytoimisen helpottamiseksi. Tavoiteltuja asioita olivat esimerkiksi
muutokset koeajan pidentämiseen, joilla pyrittiin madaltamaan työnantajan riskiä
osatyökykyisten palkkaamiseen. Lisäksi projektissa kohdistettiin toimia palkkatuen
kehittämiseen osatyökykyisten erityistarpeet huomioiden.
Projektissa myös valmisteltiin tutkimustiedon tuottamista osatyökykyisten palkkaamisen
rekrytointikustannuksista ja kustannusriskeistä kokonaiskuvan muodostamiseksi asiasta
sekä valmisteltiin selvitystä, voitaisiinko osavastuuta osatyökykyiseen palkkaamiseen
liittyvästä työnantajalle koituvasta taloudellisesta riskistä jakaa tarkoituksenmukaisten
tahojen välillä.
Projekti saatiin toimeenpantua monilta osin onnistuneesti. Projektin toimenpiteistä
ainoastaan
kokonaiskuvaan
liittyvä
tutkimustieto
osatyökykyisten
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rekrytointikustannuksista ja selvitys voisiko työnantajalle koituvaa riskiä jakaa, jäivät
toteutettavaksi mahdollisiin myöhempiin ajankohtiin. Muilta osin toimenpiteet ovat
toteutuneet suurilta osin odotetulla tavalla.
Yksittäisenä hyvänä ja projektin toteutusta tukeneena asiana oli yhteistyö projektin kaksi
(Koulutuksella muutokseen) kanssa. Projektien välillä niiden toteutuksessa löydettiin
synergiahyötyjä ja tehtiin runsaasti yhteistyötä.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
Projektin keskeisimpänä tuloksena on kehitetty työkykykoordinaattoritehtävää, palkattu
tehtävään yhdeksän henkilöä, kehitetty tehtävään liittyviä toimintamallia sekä saatu
kokemusta työkykykoordinaattorien toiminnasta. Lisäksi projektin alueellisissa piloteissa
on mallinnettu työnantajayhteistyötä, saatu kokemusta asiasta ja saatu levitettyä tietoa
työnantajille osatyökykyisten palkkaamiseen liittyen. Projektin tuotoksena on syntynyt
TE-toimiston yritys- ja työnantajayhteistyön malli osatyökykyisten työllistymisen
edistämiseksi sekä laajemmin yrityksen työkykyjohtamisen tueksi. Mallissa luotiin
toimintatapa työvoimapalveluissa, jossa työnantaja saa tietoa osatyökykyisistä
rekrytoitavina ja lisättiin keinoja selvittää työnhakijan sopivuutta työnantajan tarpeen
näkökulmasta. Toimintamallin alueellinen levittäminen ja juurruttaminen projektin osana
ovat olleet vuoden 2018 aikana käynnissä.
Yleisesti projektin tuloksena on tuotettu lisätietoa ja ymmärrystä osatyökykyisten
työllistämisen haasteista ja mahdollisuuksista. Projektin avulla on tuotettu tietoa
erityisesti työnantajanäkökulmasta työvoiman kysyntälähtöisyyteen liittyen. Projektin
tietojen perusteella osatyökykyisten kysyntää työmarkkinoilla voidaan lisätä nykyistä
paremmalla tuottavuuden aleneman ja riskien kompensoinnilla työnantajalle. Tämän
lisäksi tärkeää on työnantajanäkökulmasta saattaa työnantajille tietoa osatyökykyisten
ominaisuuksista, tuottavuudesta ja rajoitteista rekrytointiprosessin tukena. Perustietoa
kaivataan myös rekrytointeihin saatavasta tuesta sekä kanavista, joista osatyökykyistä
työvoimaa tavoitetaan. Projektissa on kehitetty ratkaisumalleja, joilla voidaan jatkossa
laajemmin vastata osatyökykyisten työllistymiseen. Lisäksi projektissa on vahvistettu ja
valtavirtaistettu TE-toimistojen asiantuntijoiden osaamista osatyökykyisten palveluihin
liittyen.
Kärkihanketoimintaa ajatellen projektissa saatiin kokemusta kansallisen rahoituksen
(kärkihankkeet) ja ESR-rahoituksen onnistuneesta yhdistämisestä yhdeksi
kehittämistyön kokonaisuudeksi.
Kokonaisuutena projektin tulokset jäävät elämään projektin jälkeen säädösmuutosten
kautta, työnantajien asenteiden ja muutosten ja tietojen parantumisen kautta sekä
toimintatapoina, jos ne koetaan hyviksi. Työnantajayhteistyön juurruttaminen jatkuu
ESR-hankkeen loppuajan. Tämän jälkeen työnantajayhteistyön juurruttamistyön
jatkuvuuteen liittyy vielä epävarmuutta. Osin juurruttamiseen tuo epävarmuutta
kaavailtujen hallintouudistusten lykkääntyminen sekä epävarmuus tulevasta.
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2.6

Projekti 6: Tieto helposti verkosta
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Osatyökykyisten työllistymiseksi tai työssä jatkamiseksi on olemassa suuri määrä
keinoja, mutta palvelujärjestelmän moninaisuus ja pirstaleisuus heikentävät oleellisesti
keinovalikoimien hyödyntämistä ja tarpeenmukaisten ratkaisuvaihtoehtojen laatimista.
Myös tieto osatyökykyisten työllistymistä edistävistä keinoista on ollut hajallaan, eikä
keinojen ja toimenpiteiden yhdistelylle ole saatavissa tarpeellista tietoa.
Tieto helposti verkosta (OTE 6) -projektin tavoitteena oli rakentaa verkkopalvelu, joka
tukee osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista. Tavoitteena oli myös tarjota
osatyökykyisille, ammattilaisille ja työnantajille työväline ja tietopankki, joka tukee eri
keinojen, palvelujen ja etuuksien tehokasta käyttöä osatyökykyisten työllistymiseksi ja
työssä jatkamiseksi. Tavoitteena oli myös saada verkkopalvelulle mahdollisimman paljon
käyttäjiä. Tuloksena haluttiin helppokäyttöinen ja toimiva verkkopalvelu, jonka
osatyökykyisten, ammattilaiset ja työnantajat tuntevat.
Rakennetun
palvelun
kohderyhmänä
ovat
mm.
osatyökykyiset
itse,
työkykykoordinaattorit sekä kaikki ammattilaiset ja työnantajat, jotka tarvitsevat tietoa
osatyökykyisyyteen ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyen.
Projektin projektipäällikkyys on Kuntoutussäätiöllä vuoden 2018 loppuun saakka.
Hankkeessa
ovat
mukana
Vates-säätiö
ja
Vakuutuskuntoutus
VKK
kumppanuussopimuksella. Projektin kokonaiskustannus on 851 757,50 euroa.

Projektin toimeenpano
Arvioinnin havaintojen perusteella Tieto helposti verkosta-projektin toimeenpano on
onnistunut hyvin.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin verkkopalvelun rakenteen suunnittelu,
sisällöntuotanto, sisällön vieminen järjestelmään, testaus ja julkaisu. Hankkeen
ensimmäinen vaihe toteutettiin ajanjaksolla syyskuu 2015 – joulukuu 2016.
Palveluntarjoajana
on
toiminut
Trimedia.
Valtakunnallinen
verkkopalvelu
tietyoelamaan.fi julkaistiin 30.11.2016.
Hankkeen toinen vaihe fokusoitui avatun valtakunnallisen verkkopalvelun ylläpitoon sekä
aktiiviseen
sisällöntuotantoon.
Palvelujärjestelmän
moninaisuudesta
ja
monimutkaisuudesta johtuen ajantasaisuus edellytti myös runsaasti päivitysluonteisia
tehtäviä, joilla varmistettiin muun muassa ajantasaisten linkkien olemassaolo
palvelujärjestelmän eri toimijoiden sivuille sekä myös ajantasaisen tiedon olemassaolo
lainsäädäntöön ja sen kehitykseen liittyen. Sisällöntuotantoon ja ylläpitoon liittyvät
verkkopalvelun tehtävät käynnistyivät tammikuussa 2017 ja ne jatkuvat arvioinnin
tämänhetkisten tietojen perusteella joulukuuhun 2018 asti. Verkkopalvelun päivittämisen
ja ylläpidon jatkorahoituksesta ei ole arvioinnin tämänhetkisten tietojen perusteella
sovittu.
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Arviointihaastatteluiden perusteella projektin toimeenpanossa ei ole esiintynyt
merkittäviä haasteita ja projektin toteutus on onnistunut pitkälti asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Luonteeltaan projekti ja sen ylläpitämä verkkopalvelu ovat toimineet myös
muiden OTE-projektien toimenpiteitä ja tuloksia vahvistavana alustana. Verkkopalvelun
kautta on julkaistu tietoa muiden projektien kehittämistoimenpiteiden tuloksista ja
samalla on ylläpidetty aktiivisesti tietoja ja linkkejä myös muihin keskeisiin
palvelujärjestelmän sidosryhmätoimijoihin liittyen. Verkkopalvelussa olevien tietojen
osalta sivuston sisältämien tietojen oikeellisuuden tarkastuksesta on vastannut
Kuntoutussäätiön juristi. Verkkopalvelun tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut tuottaa
kuitenkaan yksityiskohtaista tietoa palvelujärjestelmän muiden toimijoiden puolesta,
vaan yksityiskohtaisempien tietojen osalta verkkopalvelu on ohjannut käyttäjän ao.
organisaation omille sivustoille.
OTE-kärkihankkeen muiden projektien osalta keskeisin yhteistyökumppanuus on
löytynyt
työkykykoordinaattorikoulutuksia
toteuttavan
projektin
kanssa.
Työkykykoordinaattorikoulutuksiin osallistuneille henkilöille on kurssien yhteyksissä
järjestetty myös verkkopalvelun käyttöopastusta, jolloin verkkopalvelusta on pyritty
muodostamaan koordinaattoreille yhtä keskeistä tiedonhankintavälinettä.
Projektidokumentaation ja arviointihaastatteluiden perusteella projektin resursointi on
ollut riittävää ja tarkoituksenmukaista. Asetetut tavoitteet on resurssien puitteissa saatu
toteutettua ja verkkopalveluun on myös lisätty projektisuunnitelmasta poiketen uusia
toiminnallisuuksia. Syyskuussa 2017 verkkopalveluun lisättiin Työkyky käyttöön –osio,
jonka sisällön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos. Vuoden 2018 lopussa
verkkopalveluun on tulossa myös muita uudistuksia, jotka pohjautuvat pitkälti
verkkopalvelun toteuttamien käyttäjäraatien tuloksiin. Verkkopalvelun ylläpidon
yhteydessä
toteutettiin
yhteensä
neljä
käyttäjäraatia,
joiden
esittämiin
kehittämistarpeisiin on uudistuksilla pyritty nyt vastaamaan.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
Hankkeen tuotoksena on syntynyt siis verkkopalvelu OSKU – Tie työelämään.
Verkkopalvelu sisältää ajantasaiset tiedot sekä lainsäädännöstä että eri
palvelujärjestelmän keinoista sekä etuuksista ja mm. etuuksien euromääristä.
Projektin tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit ovat fokusoituneet pitkälti verkkopalvelun
kävijämääriin. Projektin loppuraportin mukaan verkkopalvelulla on ollut ajanjaksolla
marraskuu 2016 – joulukuu 2018 yhteensä 258.300 käyntikertaa. Yksilöityjen käyttäjien
määrä vastaavalla ajanjaksolla on ollut 57.600 kävijää, joista palaavia käyttäjiä on ollut
noin kolmasosa eli yli 19.000 kävijää. Verkkopalvelun yleisen osion lisäksi palvelussa on
ollut myös suljettu asiantuntijoille suunnattu keskustelufoorumi. Keskustelufoorumin
osalta tavoiteltuja käyttäjämääriä ei indikaattoritiedon perusteella kuitenkaan saavutettu.
Tavoiteindikaattori foorumin kävijämääräksi oli 2000 rekisteröitynyttä käyttäjää, kun
toteumaluku
joulukuussa
2018
oli
614
rekisteröitynyttä
käyttäjää.
Arviointihaastatteluiden perusteella asiantuntijoiden keskustelufoorumin odotettua
heikompaa kävijämäärää selittää pitkälti se, että tarjolla on runsaasti myös muita
digitaalisia asiantuntijafoorumeita ammattilaisten vertaistukeen ja hyvien työkäytäntöjen
vaihtoon liittyen.

32
© 2019 KPMG Oy Ab. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sosiaali- ja terveysministeriö
OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi
30.11.20189

OSKU-Tie työelämään verkkopalvelulla on ollut noin 11000 kävijää kuukaudessa.
Projektin vastuuhenkilö on seurannut Google Analyticsin kautta kuka palvelua käyttää ja
mitkä ovat olleet palvelun suosituimmat sivut. Kerätyn käyttäjäpalautteen perusteella
palvelun polkurakenne on osoittautunut hyväksi. Palvelua hyödyntävät ammattilaiset
ovat antaneet palautetta, että polkurakenne on mahdollistanut sen, että asiakasta voi
ohjata paremmin palveluiden piiriin. Palautteen mukaan sivusto on koettu käyttäjien
kesken hyödylliseksi.
Verkkopalvelu
on
arviointihaastatteluiden
perusteella
vakiintunut
mm.
työkykykoordinaattoreiden ja kuntoutuspalveluissa työskentelevien työkaluksi. Projektin
keräämän asiakaspalautteen mukaan keskeisin hyöty palvelusta on ollut se, että kaikki
osatyökykyisille osoitetut palvelut on kerätty saman sivuston alle ja näin ollen
verkkopalvelun käyttäjäryhmät löytävät aiempaa nopeammin ja tehokkaammin
ajankohtaista ja ajantasaista tietoa osatyökykyisten työllistymiseen liittyen.
Projektin alustavat vaikutukset liittyvät tarvittavan tiedon hakemiseen liittyviin
transaktiokustannuksiin, jotka laskevat yksikkötasolla eri käyttäjäryhmien osalta. Lisäksi
keskeisenä vaikutuksena on oikea-aikaisen ja ajan tasalla oleva tieto, joka johtaa
palvelujärjestelmän neuvontapalvelujen käytön vähenemiseen. Oikea-aikaisen ja ajan
tasalla olevan tiedon löytäminen tehostaa lisäksi oikeiden palvelupolkujen löytämistä
yksilötasolla. Oikea-aikainen ja ajan tasalla oleva tiedon hyödyntäminen yksilötasolla
johtaa vaikuttaa lisäksi palvelujärjestelmän käytön tehostumiseen resurssien ja
kustannusten näkökulmasta.
Arviointihaastatteluissa nostettiin esiin yhdeksi verkkopalvelun jatkokehittämiskohteeksi
suomen kielen selkeys ja yksinkertaisuus. Palvelun kielen tulisi olla selkosuomea tai
selkokieltä, jotta palvelu palvelisi paremmin myös laajempia kohderyhmiä. Myös
verkkopalveluun pohjautuvan mobiilisovelluksen kehittäminen nostettiin esiin yhtenä
kehittämisvaihtoehtona. Mobiilisovelluksen avulla voitaisiin näkemysten mukaan luoda
selkeitä ja helppokäyttöisiä polkuja, joiden avulla eri asemassa oleva tiedonhakija
(lähinnä osatyökykyinen) löytäisi itselleen nopeasti polun oikeaan palveluun ja lisätietoja
antaviin yhteystietoihin.
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2.7

Projekti 7: Polut hoitoon ja kuntoutukseen
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Osatyökykyisten hoitoon ja kuntoutukseen ohjauksessa keskeisiä ongelmia ovat
työkyvyn tukemisen tarpeen liian myöhäinen tunnistaminen, kuntoutustoimenpiteiden
myöhäinen käynnistäminen sekä asiakaslähtöisesti tarvittavan palvelukokonaisuuden ja
palvelupolun eli eri toimijoiden palveluita asiakkaan näkökulmasta kokonaisuutena
katsovan toimintamallin puuttuminen. Työkykyongelmiin, työssä jatkamiseen tai
työllistymiseen tarvittavaan tukeen ei sosiaali- ja terveyspalveluissa puututa ajoissa,
vaikka tarve tukeen ja kuntoutukseen olisi esimerkiksi sairauden tai muun palvelun
alkuvaiheessa. Työhön paluu pitkän sairauspoissaolon tai työttömyyden jälkeen ei ole
aina helppoa, jos varsinkin sairaus tai vamma seurauksineen edelleen vaikuttavat
työkykyyn.
Projektin
pääasiallisena
tavoitteena
on
saumaton,
oikea-aikainen
ja
tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen palveluketju sekä työhön paluun että työllistymisen
kannalta. Projektin aikana kokeillaan osatyökykyisen asiakaslähtöistä hoitoon ja
kuntoutukseen ohjaamista työkyvyn tuen toimintamallin avulla.
Projektin keskeiset konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat seuraavat:
1 Rakennetaan työkyvyn tuen toimintamallin prototyyppi, joka päivitetään kokeilujen
tulosten ja kokemusten pohjalta työkyvyn tuen palvelupoluksi.
2 Kokeillaan toimintamallin prototyyppiä kokeilualueilla. Kokeilussa on mukana
palvelujärjestelmän hoitoon ja kuntoutukseen sekä työkyvyn tuen palveluihin liittyvät
tahot (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, kuntoutus, työ- ja elinkeinopalvelu,
työterveyshuolto, Kela, työeläkeyhtiöt, koulutustahot sekä työpaikat).
3 Laaditaan työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, joka rakentuu koordinaatiohankkeessa
ja kokeiluissa kehitetystä työkyvyn tuen palvelupolusta. Työkyvyn tuen palvelupolku
on prosessikuvaus hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamisesta. Työkyvyn tuen
palvelukokonaisuus sisältää palvelupolun lisäksi kokeiluissa maakunnan tarpeiden
pohjalta kehitettyjä ratkaisuja kuten rakenteita, verkostoja ja yhteistyökäytäntöjä.
4 Laaditaan kokonaisarkkitehtuurista tavoitetilan kuvaus liittyen työkyvyn tukeen ja
työllistymiseen. Tavoitetila sisältää kuvauksen digitaalisista palveluista, jotka
käsittävät eri ammattihenkilöiden toimintaa työkyvyn, kuntoutuksen ja työllistymisen
tukemisessa sekä tukevat osatyökykyisiä henkilöitä. Lisäksi laaditaan selvitys,
millaisilla toimenpiteillä kuten asiakkaan tilannekuvalla sekä palveluiden suunnittelun
ja seurantavälineen avulla jatkossa digipalveluita kehitetään ja toteutetaan.
Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projekti on resursseiltaan yksi kärkihankkeen isoimmista
projekteista. Hankkeeseen on kohdistettu noin 4,9 miljoonaa euroa varoja ja sen
keskeisimpänä toimintatapana ovat uusien asiakaslähtöisempien ja kuntoutukseen
ohjaamista työkyvyn tuen toimintamallien kokeilut. Projektin pääasiallinen toiminta
perustuu toimintamallien kehittämiseen ja testaamiseen useassa alueellisissa
kokeiluhankkeissa usean toimijan yhteistyönä.
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Projektin toimeenpano
Projektin vetovastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Ministeriön eri osastot ovat
vastanneet omista aihealueistaan projektissa. Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projekti
on käynnistynyt lokakuussa 2015 ja päättyy vuoden 2018 lopussa.
Polut hoitoon ja kuntoutukseen-projekti on muodostanut muita OTE-projekteja
laajemman kokonaisuuden. Projektille nimettiin vastuuhenkilön lisäksi oma
projektiryhmä, joka seurasi projektin vaiheiden ja tehtävien toteuttamista. Projektin
koordinaatiohanke vastasi toimintamallin laatimisesta, prosessin kuvauksesta ja
toimintamallin käyttöönotosta. Koordinaatiohankkeella on oma vastuuhenkilö, joka
raportoi toiminnasta projektin projektiryhmälle sekä projektin vastuuhenkilölle. Alueelliset
kokeilut toimivat omina hankkeinaan, joilla on yhteinen vastuukoordinaattori.
Projektissa luotiin syyskuussa 2016 yhteistyösopimus STM:n, THL:n ja TTL:n kanssa
kokeilujen koordinaatiohankkeesta. Projektin vastuuhenkilö STM:ssä vastasi projektin
etenemisestä ja hänen tehtävänä oli raportoida projektin etenemisestä kärkihankkeen
päällikölle, joka puolestaan raportoi tietoa kärkihankkeen ohjausryhmälle. Projektiin
suunnitelmiin tehtävät muutokset hyväksytettiin kärkihankkeen ohjausryhmässä.
Projektissa suoritettiin valtionavustusten haku loka-joulukuussa 2016. Kuusi
kokeilualuetta valittiin mukaan kokeiluun vuoden 2017 alussa. Kokeiluiden toteutuksesta
ja tuotoksista on kerrottu tarkemmin osiossa alueellisten kokeilujen tuotokset.
Alueellisten kokeilujen tavoitteena oli…
•
•
•
•

9

rakentaa alueiden tarpeiden pohjalta hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamiseen
sekä työkyvyn tukeen palveluketjut prototyyppiä hyödyntäen,
rakentaa yhteistyöverkostoa tukemaan oikea-aikaista hoitoon ja kuntoutuksen
ohjausta,
rakentaa palveluketjuja työelämässä oleville ja työelämän ulkopuolelle oleville
määritellä alueelliset koordinaatiovastuut.

Projektissa tehtiin lisäksi työkyvyn tuen palvelukokonaisuus, joka koostuu
koordinaatiohankkeen ja kokeiluiden kehittämistä työkyvyn tuen palvelupolusta.
Palvelupolku on prosessikuvaus hoitoon ja kuntoutuksen ohjaamisesta. Lisäksi
kokonaisuus sisältää kuvauksen maakunnan omista ratkaisuista ja verkostoista.
Työkyvyn tuen toimintamallin prototyyppiä on päivitetty arviointihavaintojen mukaan
vuoden 2018 aikana. Työkyvyn tuen palvelupolku on julkaistu ja palvelukokonaisuus on
valmistunut. Projektissa mukana olleet tahot ovat osallistuneet työkyvyn tuen
palvelupolun viestintään ja levittämiseen.
Projektissa rakennettiin myös työkyvyn tuen toimintamallin prototyyppi, joka valmistui
vuoden 2018 lopussa. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että prototyyppi olisi valmistunut
kokeiluja varten toimien niiden tukena työkyvyn tuen palveluketjun rakentamisessa.
Suunnitelmamuutosten johdosta kokeilut ja niiden tuottamat kokemukset kuitenkin
toimivat prototyypin rakentamista tukevina syötteinä.

9

Polut hoitoon ja kuntoutukseen-projektisuunnitelma, 25.6.2018
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Projekti on edistynyt eri toimenpidealueilla. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen sekä
Työterveyslaitoksen toiminta kokeilujen koordinaatiossa on ollut kokeilujen
näkökulmasta hyvin onnistunutta ja se on koettu tärkeäksi tekijäksi kokeilujen
etenemiselle ja toteutukselle. Hallinnonalan asiantuntijalaitokset ovat sparranneet
kokeiluja asiantuntijatuella ja auttanut konkretisoimaan kokeiltavia toimintamalleja.
Lisäksi THL:n ja TTL:n kautta kokeilut ovat saaneet toteutuksen kannalta tarpeellista
tietoa ja asiantuntijaohjausta kokeilujen eri vaiheissa. Myös kokonaisprojektin
johtaminen STM:ssä projektijohdon suunnasta on toiminut kokeilujen näkökulmasta
hyvin.
Projektin toimeenpanon keskeisimmät haasteet ovat pitkälti liittyneet aikatauluihin,
resursointiin sekä toisaalta myös projektin ja kärkihankkeen välisiin vastuukysymyksiin.
Aikataulujen ja resursoinnin osalta haasteeksi toimeenpanon kannalta nostettiin se, että
päätökset kokeilujen ja niiden toimintaa tukevan koordinaation rahoituksen kestivät
kauan, joka osaltaan heikensi kokeilujen toimeenpanolle allokoitua aikaa. Konkreettiselle
toimenpidetasolle menevä projektimuotoinen kehittämistoiminta kärkihankkeiden sisällä
olisi näkemysten mukaan edellyttänyt enemmän suunnitteluun varattavaa aikaa, mutta
toisaalta myös ministeriön organisaation joustavuutta. Projektin toimeenpanoa ovat
arviointihaastattelujen
perusteella
vaikeuttaneet
myös
epäselvät
vastuut
kärkihankejohdon ja toisaalta linjaorganisaation välillä. Epäselvää ministeriön sisällä on
ollut vastuunjako kärkihankejohdon sekä toisaalta myös linjaorganisaatiossa
yksikkötasolle jakaantuneiden substanssivastuiden osalta.

Alueelliset kokeilut
Kokeiluhankkeita järjestettiin kuudessa eri kohteessa maakunnallisella tasolla.
Kokeilujen toteuttajina toimivat kumppanuusperiaatteella useat eri toteuttajatahot.
Valikoitujen kokeilujen kantavana ideana oli, että jokainen kokeilu tuo oman osansa
palvelupolun kehittämiseen. Mikään kokeilu ei näin ollen ole tehnyt toimintaa
palvelupolun läpileikkaavasti.
Kuudesta kokeilusta kolme sisältää asiakkaisiin
kohdistuvia toimenpiteitä ja kolmessa muussa kokeilussa on rakennettu tehokkaampia
palveluita tai sujuvampaa yhteistyöverkostoa.
Alueellisia kokeilukohteita OTE7-projektissa olivat:

— Pirkanmaa

/
Etelä-Pohjanmaa
(Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri):
Toimintakykykeskus - Maakunnalliseen SOTE:n osatyökykyisen polut
työkykyyn, työhön ja työllisyyteen (TOIKE): Hankkeessa perustettiin
toimintakykykeskus, johon ei tarvita lääkärin lähetettä. Kokeilussa rakennettiin
työkyvyn tuen asiantuntijaverkosto, johon perustuu varhaisen tuen TOIKEpalvelumalli. TOIKE-verkostoon kuuluvat sote- ja työllisyystoimijoiden lisäksi muun
muassa Kela, kolmas sektori, yksityiset palvelutuottajat ja vakuutusyhtiöt. Hankkeen
myötä on rakentunut TOIKE-verkosto, jossa on mukana Pirkanmaalla yli 120 ja EteläPohjanmaalla 50 ammattilaista. TOIKE-palvelu kohdentuu koko työvoimalle,
perustuen olemassa olevan työkyvyn arvioimiseen ja tukemiseen sekä
ratkaisukeskeisyyteen. Erikoissairaanhoitoon rakennettuun keskukseen pääsee
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ilman lähetettä nopeasti, joko itse hakeutuen tai ohjattuna eri palveluista. Hankkeen
tavoitteena
oli
kehittää
toimintamalli
osatyökykyisen
tueksi,
jotta
sairauspäivärahakaudet lyhenisivät ja työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus
vähenisivät.

— Satakunta (Porin kaupunki): Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen:
Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen – hankkeessa, yhteistyössä kuntien sekä
kuntayhtymien kanssa, kehitetään Satakunnan TULE-MIELI hoito- ja
kuntoutusmallia. Mallissa tavoitteena on, että tuki- ja liikuntaelin ongelmista kärsivä
asiakas saa tarvitsemansa palvelun nopeasti ja joustavasti. Hoito- ja
kuntoutusmallissa pääsee ilman lääkärinlähetettä suoravastaanottofysioterapiaan ja
tarvittaessa voidaan ohjata mini-interventioon terveydenhuollon ammattilaisen
vastaanotolle, jossa asiakas saa keinoja ja voimavarjoja elää täysipainoista elämää
kivusta huolimatta. Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanke on suunnattu
kaikille niille osatyökykyisille, jotka ovat työelämässä tai työttömänä, työnhakijoina,
opiskelijana tai kuntoutustuella.

— Pohjois-Pohjanmaa (Oulun kaupunki, Työllisyyspalvelut): Uusi suunta
työelämään: Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli huomioimaan
työttömien työllistymisen esteitä tai työ- ja toimintakykyyn liittyviä mahdollisia
puutteita. Hankkeen taustalla on uudenlaisten sijoittumisvaihtoehtojen etsiminen
työttömille työnhakijoille sekä Oulun kaupungin palveluksessa oleville
uudelleensijoitettaville henkilöille erilaisten kuntalaisten hyvinvointia tukevien,
matalan kynnyksen palveluiden toteuttamisen kautta. Työkyvyn tukemiseksi
työttömien terveyspalvelut sekä työkyvyn- ja kuntoutustarpeen arvioinnit tulisi
suunnitella ja kohdentaa pitkäaikaistyöttömien erityistarpeet huomioiden. Työ- ja
toimintakyvyn selvittämiseksi tulisi toteutua kolme eri osa-aluetta, joita ovat
terveystarkastus, sosiaalisen tilanteen arviointi sekä konkreettinen työssä
selviytymisen arviointi. Hankkeessa vastataan tähän tarpeeseen kehittämällä
varhaisen tuen ja ohjauksen toimintamalli huomioimaan työttömien työllistymisen
esteitä tai työ- ja toimintakykyyn liittyviä mahdollisia puutteita. Toinen hankkeessa
kehitettävä kokonaisuus muodostuu kuntasektorilla työskentelevien osatyökykyisten
työntekijöiden työpanoksen uudelleen suuntaamisesta. Hankkeessa tarjotaan
vaihtoehtoja sellaisille työsuhteisille työntekijöille, joiden työkyky on heikentynyt tai
heikentymässä. Hankkeessa kehitettävän toimintamallin kautta heidät uudelleen
sijoitetaan erilaisiin ohjaus-, suunnittelu- ja organisointitehtäviin.

— Uusimaa

(Kiipulasäätiö):
Rivakka
Ote
-hanke:
Osatyökykyisten
mielenterveyspotilaiden työhön kuntoutuminen ja heidän joukostaan erityisesti
työttömien työllistyminen vaatii aiempaa varhaisempaa aktiivista puuttumista. Edellä
kuvattu ryhmä tarvitsee työkyvynarviointia ja kuntoutusvaihtoehtojen selvittämistä,
yksilöllistä tukea, ohjausta ja kannustusta. He tarvitsevat toimivampia
kuntoutuspolkuja kohti työelämää. Se vaatii tiivistä verkostoyhteistyötä ja
koordinointia eri tahojen kesken. Toimintakykyä tukeva kuntoutusprosessi kaipaa
yhteisiä rakenteita ja yhteisen kuntoutustoiminnan koordinaatiota, jossa on
vastuutaho. Haasteeksi asiakkaan näkökulmasta nousee, että verkostolla ei ole
käytössä yhtä suunnitelmaa vaan jokainen taho tekee oman suunnitelman. Asiakas
turhautuu joutuessaan kertomaan asiansa jokaiselle taholle erikseen ja uudestaan.
Rivakka Ote -hankkeessa kehitetään työttömien palvelujärjestelmän tahojen välistä
yhteistyötä ja verkostotoimintaa, työnjakoa, palveluiden tuntemusta sekä
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palvelutarpeen tunnistamista. Hankkeessa mallinnetaan maakuntauudistusta varten
uudenlaisia yhteystyökäytäntöjä. Tavoitteena on luoda kokeiluun ja kenttätyöhön
levitettäviä työmalleja mm. verkostoagentti- ja asiakaspaneelitoiminnan kautta.

— Kainuu

(Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä): OTE
maakunnassa – Polut kuntoon: OTE Maakunnassa, Polut kuntoon -hankkeen
tavoitteena oli saada aikaan saumaton, nopea ja oikea-aikainen tuki osatyökykyisille,
rakentaa työkyvyn tukemisen toimintamallit ja palveluketjut sujuviksi osatyökykyisten
hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi Kainuussa (erityisesti tuki- ja liikuntaelin että
mielenterveysongelmien
osalta).
Kohderyhmänä
olivat
sekä
työttömät
osatyökykyiset että Kainuun soten henkilöstön osatyökykyiset työntekijät.
Tavoitteena oli myös lisätä alueellista osaamista ja tietoutta osatyökykyisyyteen
liittyen, kouluttamalla työkykykoordinaattoreita Kainuuseen ja luoda alueellinen
työkykykoordinaattoriverkosto, sekä lisätä alueen työnantajien tietoutta
osatyökykyisyyteen liittyen ja tätä kautta vaikuttaa heidän asenteisiinsa työllistää
myös osatyökykyisiä. Tavoitteena oli lisäksi integroida osatyökykyisen työkyvyn
tukemisen toimintamallit ja palveluketjut tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen.

— Keski-Suomi (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri): Saumaton hoitoketju ja
kuntoutuspolku työikäisille: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aloitteesta vuoden
2017 keväällä aloitettiin toimeenpaneva kokeilu työterveyshuollon toiminnalliseksi
integroimiseksi (ns. case manager / vastuullinen asiakasohjaus) SOTEen. Kokeiluun
päätettiin ottaa sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta myös työttömät
osatyökykyiset. Kokeilun tavoitteena oli luoda geneerinen malli sille, kuinka
erikoissairaanhoidon jälkeen voidaan osatyökykyiset työssä olevat työterveyshuollon
tukemina entistä nopeammin kuntouttaa työkykyisinä töihin ja työttömät työkykyisinä
töitä hakemaan. Hanke on suunnattu leikatuille ja konservatiivisesti hoidettaville
iskias-potilaille sekä potilaille, joilla on epäspesifi selkäkipu, ja jotka ovat olleet
sairauslomalla kaksi kuukautta. Kokeilussa pyritään potilaiden viiveettömään hoitoja kuntoutuspolkuun sekä työterveyshuollon integroimiseen perusterveydenhuoltoon
ja erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena on luoda geneerinen toimintamalli, joka on
sovellettavissa muihinkin sairauksiin ja jopa valtakunnalliseksi malliksi.
Kuten edellä olevat kokeilujen tiiviit tavoitekuvaukset osoittavat, ovat kokeilujen tavoitteet
ja toiminnan painopisteet kohdentuneet hyvin heterogeenisiin tekijöihin. Mukana on ollut
asiakastoimintaan fokusoituneita kehittämiskokeiluja sekä puhtaasti olemassa olevan
palvelujärjestelmän yhteistoiminnan kehittämiseen liittyviä kokeiluita. Myös tulokulmat
kokeiluissa ovat vaihdelleet palveluprosessien ja toimintamallien kehittämisestä aina
asennemuutoksiin asti. Päämäärä kaikissa on kuitenkin ollut sama eli olemassa olevan
pirstaleisen palvelujärjestelmän parantaminen niin, että osatyökykyiset asiakkaat saavat
jatkossa entistä parempia palveluja.
Kokeilujen tavoitteissa ja toimeenpanossa heijastuvat pitkälti myös alueelliset
erityispiirteet ja tarpeet. Monen kokeilun toimenpiteet ovat olleet tiiviisti kytköksissä
tuleviin rakenneuudistuksiin eli sote- ja maakuntauudistuksiin ja useat kokeilut ovatkin
onnistuneet tiedottamaan kokeilujensa tuloksista myös paikallisissa rakenneuudistuksen
valmisteluryhmissä. Arviointihaastatteluiden perusteella erityisesti Pirkanmaan,
Satakunnan ja Keski-Suomen erikoissairaanhoitovetoiset kehittämiskokeilut ovat
osoittauneet menestyksekkäiksi kokeiluiksi ja ovat pitäneet sisällään onnistuneita
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toimintamalli- ja prosessikehityksiä, joiden voidaan arvioida sisältävän nopeaa
levittämispotentiaalia myös muille alueille. Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kokeilu työterveyshuollon tiiviimmästä integraatiosta erikoissairaanhoidon kanssa on
osoittautunut menestyksekkääksi kokeiluksi, joka on laajentunut jo sairaanhoitopiirin
sisällä myös kokeilun ulkopuolisiin diagnooseihin. Mainittujen kokeilujen kanssa
käydyissä arviointihaastatteluissa pohdittiinkin sitä, että mikä rooli erikoissairaanhoidolla
on eri alueilla verkostomaista yhteistyötä vaativien toimintamallien rakentamisessa.
Yhdenmukainen näkemys keskusteluissa oli se, että erikoissairaanhoito omaa edelleen
erityislaatuista arvostusta, jonka ansiosta sen vetovastuulla olevat yhteistyömallien
kehitystoimenpiteet tuottavat varsin usein hedelmää.
Kokeilujen loppuraporttien perusteella kokeiluissa on onnistuttu pitkälti toteuttamaan
suunnitellut toimenpiteet ja saavuttamaan indikaattoreiksi määritellyt tulostavoitteet.
Kokeilujen pysyvämpiä vaikutuksia on kuitenkin suurelta osin vaikea vielä tässä
vaiheessa arvioida, sillä kokeilujen tulosten laaja-alaisempi käyttöönotto tai
integroituminen osaksi tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen rakenteita on vielä
avoinna. Muutamien kokeilujen loppuraporteissa sekä kokeilujen arviointihaastatteluissa
tuotiin esiin, että parhaillaan käynnissä olevat isot rakenneuudistukset ovat myös
heikentäneet kokeilujen tulosten leviämistä. Samanaikaisesti käynnissä on paljon
muutakin kehittämistyötä ja eri yhteistyötahoja on jouduttu vakuuttelemaan runsaasti
kehitettyjen mallien soveltuvuudesta uuteen rakenteeseen.
Kokeilujen toteutusaikataulut olivat kokeilusta vastaavien tahojen näkemysten mukaan
hyvin tiukat mikä omalta osaltaan on vaikeuttanut toimintamallien kehittämistä sekä
toisaalta vaikutusten todentamista. Lisäksi muutamissa kokeiluissa on tapahtunut
matkan varrella avainhenkilöiden vaihdoksia, jotka omalta osaltaan ovat hidastaneet
kokeilujen toimeenpanoa. Kokeiluille allokoidut ajat ovat olleet myös suhteettoman
lyhyitä, kun otetaan huomioon se, että useissa kokeiluissa keskeiset toimenpiteet ovat
pitkälti liittyneet eri sidosryhmien ja eri organisaatioiden sitouttamiseen osaksi
kehitettävien toimintamallien kehitystä.
Kokeiluvastaavien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan havainnoida myös
se, että monen kehitetyn toimintamallin, toimintatavan tai -prosessin edelleen
kehittäminen tai levittäminen edellyttäisi lisäresursseja. Muutama kokeilu ilmoittikin jo
proaktiivisesti
hakeneensa
toiminnalle
jatkorahoitusta
eri
julkisista
rahoitusinstrumenteista.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
Projektin keskeisiksi vaikutustavoitteiksi on asetettu seuraavia tavoitteita:

— Osatyökykyisten työntekijöiden ja työnhakijoiden palvelut tehostuvat ja parantuvat
(palveluja hyödynnetään monipuolisemmin, eri toimijoiden välinen yhteistyö
tehostuu, ammatillinen osaaminen paranee).
— Yhdenmukaistaa palvelujärjestelmää osatyökykyisten työntekijöiden ja
työnhakijoiden osalta, jolloin eriarvoisuus vähenee.
— Osatyökykyisten työntekijöiden ja työnhakijoiden palveluverkosto optimoituu
paremmaksi ja päällekkäisten työn tekeminen vähenee.
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Projektin keskeiset seurantaindikaattoritiedot on jaettu kahteen kategoriaan.
Yhteiskuntatason indikaattoreina on seurattu sairauspäivärahojen saajien määrä,
osasairauspäivärahojen saajien määrä sekä työttömien osuus Kelan kuntoutukseen
osallistuneista. Mainituille tekijöille on asetettu tavoitetasot vuosille 2019 ja 2022, joten
niiden arviointi on mahdollista aikaisintaan vasta vuonna 2020. Maakuntatason
indikaattoreiksi projektille on asetettu seurantakyselyn avulla kerättävät mittarit, jotka
kuvaavat asiantuntija-arvioihin perustuen näkemyksiä siitä, miten osatyökykyisiin
kohdistuvien palveluprosessien eri osa-alueet kokeilualueilla toimivat. Alla on esitetty
taulukko mitatuista lähtötasoista sekä muutoksesta.
Miten maakuntasi alueella toteutuu tällä hetkellä osatyökykyisen asiakkaan…
Lähtötilanne, Kesä 2017
(N=23, asteikko 1-5)

Lopputilanne, Syksy 2018
(N=11, asteikko 1-5)

Tavoitetaso

…polku hoitoon

3,0

3,0

3,3

…hoitoon pääsyn sujuvuus

2,7

3,2

3,0

…hoitoon pääsyn oikeaaikaisuus

2,3

2,5

2,5

…hoitoon pääsyn
tarkoituksenmukaisuus

3,0

3,2

3,3

…polku kuntoutukseen

3,0

3,2

3,3

…kuntoutuksen
käynnistymisen sujuvuus

3,0

3,2

3,3

…kuntoutuksen
käynnistymisen oikeaaikaisuus

2,6

3,1

2,9

…kuntoutuksen
käynnistymisen
tarkoituksenmukaisuus

3,0

N/A

3,3

Kuten yllä olevista indikaattoriluvuista käy ilmi kokeilumaakunnissa on lähes kaikilla
mittareilla havaittavissa positiivista muutosta. Asetettuun tavoitetasoon tai sen yli
päästiin hoitoon pääsyn sujuvuutta, hoitoon pääsyn oikea-aikaisuutta sekä kuntoutuksen
käynnistymisen oikea-aikaisuutta kuvaavissa mittareissa.
Projektin seurantaindikaattoreissa mitattiin myös sitä, miten hyvin kokeilualueilla on
käytössään menetelmiä, joiden avulla asiakkaiden tavoitteet asetetaan. Alla on kuvattu
THL:n ja TTL:n tuottaman koordinaatiohankkeen indikaattoritiedot tämän tuloksen
osalta.
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Onko teillä käytössä menetelmää, jonka avulla asiakkaan tavoitteet asetetaan?
2017, N=23

2018, N=11

Kyllä

39 %

55 %

Ei

35 %

27 %

En osaa sanoa

26 %

18 %

Projektin tavoitteena on ollut kasvattaa myös maakunnallisten toimijoiden tietoa ja
osaamista osatyökykyisten hoito- ja kuntoutuspolun mahdollisiin toimijoihin liittyen.
Tavoitetta on indikaattoriseurannan avulla seurattu kysymällä maakunnallisilta
toimijoilta, miten hyvin he tuntevat seuraavat toiminnat, jotka liittyvät osatyökykyisten
hoitoon ja kuntoutukseen. Tavoitteena oli, että indikaattoritaso nousee tai pysyy
ennallaan.
Kuinka hyvin tunnet seuraavat toiminnat, jotka liittyvät osatyökykyisten
hoitoon ja kuntoutukseen?
Lähtötilanne, Kesä 2017 (N=23,
asteikko 1-5)

Lopputilanne, Syksy 2018 (N=11,
asteikko 1-5)

TYP-toiminta

3,5

3,7

Kelan työkykyneuvonta

3,3

3,6

Kelan kuntoutustoiminta

3,8

4,0

Työeläkevakuutusyhtiön
kuntoutustoiminta

3,6

4,1

Muiden
kuntoutuspalvelutuottajien
toiminta

3,4

3,8

Sosiaalinen kuntoutus

3,0

3,0

Terveydenhuollon lääkinnällinen
kuntoutus

3,6

3,6

Perusterveydenhuollon

3,8

4,0

Erikoissairaanhoidon

3,8

3,7

Sosiaalipalvelut

3,5

3,3

Työterveyshuollon työkyvyn
tukitoiminnan

3,5

3,9
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TE-toimistojen tuetun
työllistämisen palvelulinjan

3,3

3,9

Työkykykoordinaattoritoiminnan

3,4

4,1

Työpaikkojen mahdollisuudet
osatyökykyisten tukemisessa

3,5

3,7

Osatyökykyisille suunnatut
toimeentulotuet

3,2

3,5

Yllä olevan indikaattoritiedon perusteella voidaan havainnoida, että eri toimijoiden
tietoisuus eri palveluntuottajien toiminnoista olivat kokeilumaakunnissa lisääntyneet
lähes kaikilla osa-alueilla. Ainoastaan erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen
tuntemus näyttää vähentyneen. Toisaalta on myös huomioitava, että vastaajien
lukumäärä on kyselyssä ollut melko vähäinen ja vaihdellut merkittävästi
tarkasteluajankohtien välillä.
Projektin sisältämien kokeilujen päätulokset liittyvät pitkälti luotuihin alueellisiin
toimintamalleihin, toimintatapoihin sekä kehitettyihin prosesseihin ja niiden
toimivuudesta saatuihin kokemuksiin. Kokeilujen sisällä kehitystyön tuloksista on
levitetty tietoa maakunnallisesti ja pyritty sitä kautta vaikuttamaan tulevan maakunnan
sisältämän palvelurakenteen muodostumiseen. Lisäksi kokeiluissa on luotu alueellisia
yhteistyöverkostoja, jotka luovat perustan monialaiselle yhtenäiselle toiminnalle. Tämän
arvioinnin puitteissa ei kuitenkaan vielä voida ottaa kantaa kehitettyjen mallien kautta
syntyviin laajempiin vaikutuksiin, sillä kokeiluhankkeet ovat käytännössä vasta
päättyneet. Jatkoarvioinneissa ja seurannassa alueellisten kokeilujen osalta tulisikin
selvittää tarkemmin missä määrin kehitetyt toimintamallit ovat integroituneet osaksi
maakunnan
palveluprosesseja
tai
vakiintuneet
pysyviksi
toimintatavoiksi.
Vaikuttavuuden kannalta on lisäksi syytä selvittää, missä määrin kehitettyjä
toimintamalleja on otettu laajemmin käyttöön myös muissa maakunnissa tai
sairaanhoitopiireissä.
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2.8

Projekti 8: Kannustinloukut
Projektin tavoitteet ja toimenpiteet
Projektin taustalla on OSKU-raportin suositukset sekä aiemmin tehdyt selvitykset mm.
osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen sekä työkyvyttömyyseläkkeen ja
ansiotulojen yhteensovittamiseen ja työnteon kannustavuuteen liittyen 10. Näiden
pohjalta yhtenä kehittämistarpeena osatyökykyisten suhteen on havaittu työnteon
kannustavuuden lisääminen työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kohdalla esimerkiksi ns.
lineaarisella mallilla.
Nykyisellään täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi ansaita eläkkeen rinnalla 40 %
eläkettä edeltävästä ansiotasosta ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansaintaraja on 60 %.
Erillislain mukaisesti työkyvyttömyyseläkeläinen voi ansaita 737,45 euroa kuukaudessa
ja mikäli edeltävästä ansiotasosta laskettu raja on suurempi, käytetään sitä. Eläkkeen
maksaminen voidaan keskeyttää, mikäli tulot ylittävät ansiorajan. 11
Lineaarisessa mallissa eläkettä leikattaisiin suojaosuuden ylittävien ansioiden osalta
kannustavammin kuin nykytilanteessa. Kyseisen malli kuitenkin vaati tehtyjen selvitysten
pohjalta perusteellisempaa jatkovalmistelua sekä kokonaisvaikutusten yhteiskunnallista
ja henkilötason arviointia sekä tarkastelua suhteessa sosiaaliturvaan.
Kannusteloukut projektissa päätavoitteena on selvittää ja edistää työnteon lisäämisen
kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kohdalla aiempien selvitysten ja
suositusten pohjalta, jotta kohderyhmän jäljellä oleva työkyky saataisiin paremmin
käyttöön.
Projektin toimenpiteitä olivat seuraavat:

— selvitetään

toteuttamisvaihtoehdot
kannustinloukkujen vähentämiseksi

työkyvyttömyyseläkkeen

ja

ansiotulon

— valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset.
Projektissa on arvioitu, että muutokset vaikuttaisivat n. 10.000 työkyvyttömyyseläkkeellä
olevaan henkilöön, joilla olisi työhaluja ja kykyä työhön. Projektin tavoitelluilla tuloksilla
olisi jonkin verran kansantaloudellisia vaikutuksia. Tärkeämpää olisi kuitenkin kannustaa
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kohderyhmää aktiivisuuteen ja työhön. Erityisen
tärkeänä muutokset nähdään etenkin nuorille työkyvyttömyyseläkeläisille. Lisäksi
työnantajien suuntaa tämä olisi tärkeä muutos. Kyseessä on rekrytointia ajatellen vaativa
ryhmä, joten myös työnantajien suuntaan nähdään tärkeänä lisätä kannusteita ottaa
työkyvyttömyyseläkeläinen töihin.
Projektin tuloksena pyritään kolmikantaisesti löytämän keinot, joilla voidaan vähentää
työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukut, tehdään hallituksen esitys
tarvittavista lakimuutoksista sekä valmistetaan Työeläkelaitosten ja Kelan
tietojärjestelmät muutoksen toteuttamiseen.
10mm. Osatyökykyiset työssä -ohjelma. Osatyökykyisten työllistymistä edistävien säädösmuutostarpeiden
ja palveluiden arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:37
11 https://www.elo.fi/elakkeet-ja-kuntoutus/tietoa-elakkeensaajalle/tyoskentely-elakkeen-rinnalla
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Projektin toimeenpano
Vastuu projektin toteuttamisesta on ollut sosiaali- ja terveysministeriön johtamalla
työryhmällä. Projektia toteutetaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja muiden
keskeisten tahojen kanssa STM:n sosiaaliturva- ja vakuutusosastolla. Erillistä resurssia
projektiin ei ole osoitettu. Projektin vastuuhenkilö STM:ssä raportoi hankejohdolle
projektin etenemisestä. Projektin toimeenpano on ollut varsin onnistunutta ja
kärkihankkeen tuki projektille on koettu toimivaksi ja johdon sitoutuminen myös
Kannustinloukku -projektin edistämiseen hyväksi. Haasteet ovat liittyneet lähinnä
projektin kaikkien eri osapuolten yhteisen ymmärryksen muodostamiseen, siinä miten
kannustinloukkuja tulisi poistaa.
Projekti ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2016 ja 2017 aikana selvitettiin STM:n
johdolla työmarkkinajärjestöjen kanssa työryhmässä erilaiset toteuttamisvaihtoehdot ja
niiden vaikutukset työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen
vähentämiseksi. Projektin toimeenpanon onnistumisessa avainasia on ollut saada
työmarkkinajärjestöt mukaan edistämään ja tukemaan yhteisymmärryksessä
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ansaintaa.
Osatyökyvyttömyyseläkkeen suhteen työmarkkinakeskusjärjestöjen edustuksen
sisältämä työryhmä päätyi yksimieliseen esitykseen lineaariseksi malliksi vuoden 2017
aikana. Sen sijaan lineaarisen mallin ulottamista täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen
selvitettiin vuoden 2018 aikana uudessa työryhmässä, jossa edustettuina olivat
vastaavat tahot kuin edellisessä työryhmässä. Työryhmä ei ole toistaiseksi saanut
edistettyä mallin ulottamista täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tavoitteena on löytää
osapuolten kesken yksimielinen ratkaisu mallista ja antaa hallituksen esitys lineaarisesta
mallista syksyllä 2019. Ongelma on, että työmarkkinajärjestöillä on oma yhteinen
ehdotus lineaarisesta mallista, joka ei kuitenkaan ole riittävä ministeriölle. Nykyhetkellä
työmarkkinajärjestöjä pyritään saamaan ministeriön ehdotuksen taakse. Nykytilanteessa
potentiaaliset lainsäädännön muutokset jäävät seuraavalle hallituskaudelle ja
seuraavalle eduskunnalle.
Tarvittavia tietojärjestelmämuutoksia on kartoitettu ja toteuttamista tutkittu
työeläkelaitoksissa ja Kelassa, mutta niitä ei ole ollut järkevää toteuttaa ennen kuin
saadaan varmuutta lainmuutosten edistymisestä.

Projektin tuotokset, tulokset ja alustavat vaikutukset
Projektin tuloksena on tehty ehdotus osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon
kannusteiden parantamiseksi lineaarisella mallilla, jossa suojaosuuden ylittävät ansiot
pienentäisivät maksussa olevaa eläkettä. Ehdotuksen mukaisesti ansaintamallin
suojaosuudeksi ehdotettiin 50 prosenttia eläkkeen perusteena olevista ansioista ja
kuitenkin vähintään 600 euroa kuukaudessa. Tällöin suojaosuuden ylittävät ansiot
pienentäisivät eläkettä 50 prosenttia jokaista ansaittua lisäeuroa kohti.
Kansaneläkejärjestelmässä osatyökyvyttömyyseläke tulisi niissä tapauksissa, joissa
osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan myös työeläkejärjestelmästä. Lisäksi projektin
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tuloksena on ehdotus, että myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen olisi hyvä ottaa
käyttöön
lineaarinen
malli.
Kansaneläkejärjestelmässä
täyden
osatyökyvyttömyyseläkkeen määräksi ehdotetaan puolikasta takuueläkettä ja lineaarista
mallia sovellettaisiin vastaavasti kuin työeläkkeissä. Tätä ei kuitenkaan ole hyväksytty
keskeisten osapuolten osalta ja asian edistämistä jatketaan projektin päättymisen
jälkeen. Esitys ei etene nykyisellä hallituskaudella lainsäädännön muutoksiksi.
Kärkihankkeen johtoryhmä on tuonut esille, että se on sitoutunut omilla toimillaan
edistämään projekti Kannustinloukut -projektin myös uudella hallituskaudella.
Projektissa yksi saavutus on ollut, että eri osapuolet ovat käyneet keskustelua ja
päässeet muodostamaan yhteistä näkemystä miten osatyökykyisten kannusteloukkuja
voitaisiin purkaa.
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3

Kärkihankekokonaisuutta koskevat havainnot

3.1

Relevanssi
Kestävän kasvun, kohenevan työllisyyden sekä julkisten palvelujen rahoituksen
turvaaminen kansallisen huoltosuhteen heikentyessä edellyttävät monia eri toimenpiteitä
useilla hallinnonaloilla. Valtiovarainministeriön joulukuussa 2018 julkaiseman
taloudellisen katsauksen perusteella julkinen talous vahvistuu ja tasapainottuu
lähivuosina. Työllisyyden kasvu on viime vuosina ollut ripeän talouskasvun ansiosta
myös hyvällä tasolla. Vaikka julkinen velka tulee arvioiden perusteella laskemaan
lähivuosina, alkaa julkinen talous kuitenkin jälleen heikentyä vuoden 2020 jälkeen.
Keskeisimpiä syitä tähän ovat talouskasvun hidastuminen sekä toisaalta tällä
hallituskaudella
tehtyjen
sopeuttamistoimenpiteiden
päättyminen.
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan pitkällä aikavälillä väestön ikääntyminen ja
sitä kautta huoltosuhteen heikentyminen kasvattavat julkisia menoja ja talouskasvu
pysyy pitkän aikavälin ennusteissa vaimeana. Kestävyysvajearviota ovat kasvattaneet
erityisesti Tilastokeskuksen julkaisemat tilastot syntyvyyden alenemisesta sekä
nettomaahanmuutosta.
Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä julkisen talouden tasapainon edellyttämä
työllisyysasteen nostaminen ja sen ylläpitäminen edellyttävät erityisesti työelämän
ulkopuolella olevien sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä ja
työllistymisen edellytysten vahvistamista. Osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävät
toimenpiteet ovatkin tässä keskeisessä asemassa ja näiden kehittäminen edellyttää yli
hallituskausien tapahtuvaa poliittista sitoutumista sekä monihallinnollisia toimenpiteitä.
Oman tulokulmansa tähän laajaan kansalliseen pitkän aikavälin haasteeseen tuovat
myös työn kehitykseen vaikuttavat innovaatiot. Digitalisaatio, automatisaatio, robotiikan
kehitys sekä tekoäly vähentävät erityisesti matalan osaamistason työpaikkoja, mutta
toisaalta voivat oikein hyödynnettyinä lisätä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia.
Teknologian
kehitys
mahdollistaa
ja
on
mahdollistanut
jo
uusien
työllistymisvaihtoehtojen kehitystä. Perinteisten palkkatöiden ja yrittäjyyden rinnalla on
erilaisten digitaalisten alustojen avulla syntymässä uusia mahdollisuuksia hyödyntää
osaamistaan ja työllistyä. Digitaalisten työnvälitysalustojen arvioidaankin joustavoittavan
työmarkkinoita ja tarjoavan sitä kautta parempia mahdollisuuksia myös osatyökykyisille.
Osatyökykyiset ovat siis merkittävä käyttämätön voimavara työllisyyskehitykseen
liittyviin haasteisiin. Operatiivisella tasolla tarkasteltuna keskeisin tunnistettu nykytilaa
koskeva haaste liittyy olemassa olevan palvelujärjestelmän ja etuusjärjestelmän
sekavuuteen ja pirstaleisuuteen. Palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja siilomaisuus
johtavat käytännössä siihen, että osatyökykyisiltä sekä heitä palvelevalta järjestelmältä
puuttuvat kyvykkyydet tunnistaa ja luoda kestäviä ratkaisukeskeisiä polkuja, jotka
edellyttävät eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Osatyökykyisten etuudet ja palvelut tulevat
usealta taholta ilman kokonaisnäkemystä ja niiden yhdistäminen asiakastarpeen ja
yhteiskunnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttää moniammatillista
ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä ja tiedonkulkua. Oman haasteensa tähän
operatiivisen tason kehittämistarpeeseen tuovat käynnissä olevat isot rakenteelliset
uudistukset.
SOTE-,
MAKUja
Kasvupalvelu-uudistukset
muokkaavat
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palvelujärjestelmän rakenteet uuteen malliin. Uudet rakenteet luovat osatyökykyisten
palvelupolkujen kehityksen kannalta sekä mahdollisuuksia että tunnistettuja riskejä.
Toiminnan relevanssin tarkastelun osalta keskeinen kysymys on se, miten tehdyn
kehittämistoimenpiteen tai toimenpiteiden tavoitteet suhteutuvat olemassa olevaan
tarpeeseen tai yhteiskunnallisiin päämääriin. OTE-kärkihanke on ollut ennen kaikkea
muutosohjelma, joka tavoittelee positiivista muutosta osatyökykyisten asemassa
työmarkkinoilla. Tavoiteltu muutos on erityisesti osatyökykyisyyteen liittyviin asenteisiin
kohdistuvaa muutosta. Osatyökykyisyyteen liittyy pitkälti negatiivisia konnotaatioita niin
työnantajien, palvelujärjestelmän kuin toisaalta myös itse osatyökykyistenkin asenteissa.
Osatyökykyisyyttä ja osatyökykyisten osaamispotentiaalia ja merkitystä ei nähdä
yhteiskunnallisena voimavarana, jota se kuitenkin edellä kuvatun toimintaympäristön
muutostekijöiden perusteella on. OTE-kärkihankkeen tavoittelemia keskeisiä muutoksia
ovat olleet seuraavat:

— 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 oikeaan aikaan.

— Osatyökykyisten tueksi tarkoitettua keinovalikoimaa osataan käyttää tehokkaasti ja
tuloksellisesti.

— Asenteet ja ennakkoluulot osatyökykyisiä kohtaan ovat muuttuneet positiiviseen
suuntaan.

— Käytössä on keinoja, joilla parannetaan työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien
ja työelämän ulkopuolelle jääneiden mahdollisuuksia antaa oma panoksensa
yhteiskunnan käyttöön.

— Oikeus työhön ja osallisuuteen on toteutunut.
— Työllisten määrä on kasvanut.
— Työkyvyttömyysmenot ovat vähentyneet.
— Työttömyyden sekä työstä poissaolojen kustannukset ovat vähentyneet.
Yllämainitut tavoitteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Tavoitteisiin on sisältynyt
sekä operatiiviselle tasolle kohdistuvia muutostavoitteita (tarpeet) sekä strategiselle
tasolle kohdistuvia vaikutustavoitteita (yhteiskunnallinen päämäärä). Keskeisiä tarpeisiin
kohdistuvia
muutostavoitteita
ovat
olleet
osatyökykyisten
palveluketjuihin,
keinovalikoimiin sekä asenteisiin ja ennakkoluuloihin kohdistuvat tavoitteet. Keskeisiä
yhteiskunnallisiin päämääriin kohdistuvia vaikutustavoitteita ovat vastaavasti olleet
työllisten
määrään,
työkyvyttömyysmenoihin
sekä
työstä
poissaolojen
kustannusvaikutuksiin liittyvät tavoitteet.
Kärkihankkeen ja sen yksittäisten projektien tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvän
aineiston perusteella keskeisenä havaintona voidaan todeta, että kärkihankkeen
relevanssi suhteessa yhteiskunnallisiin päämääriin ja operatiivisempiin tarpeisiin on ollut
erittäin korkea. Kärkihankkeen relevanssia on arviointihaastatteluiden perusteella
selkeästi lisännyt se, että sen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat pohjautuneet
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aiempien kehittämishankkeiden (OSKU-ohjelma) validoituihin toimenpidesuosituksiin
sekä laajaan tutkimustietoon. Kärkihanke on tässä mielessä hyvä esimerkki siitä, miten
tietyllä teema-alueella on onnistuttu luomaan kehittämistoiminnan jatkuvuutta ja
implementoimaan
aiemmin
esiin
nousseita
kehittämistarpeita
käytännön
kehittämistyöhön. OTE-kärkihankkeessa on siis tehty strategisesti oikeita asioita
suhteessa haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

3.2

Organisoituminen ja toimeenpano
OTE-kärkihanke ja sen toimeenpanorakenne on muodostettu pitkälti perinteisen
ohjelmarakenteen mukaisesti. Kärkihankkeen sisältämien tavoitteiden toimeenpano ja
edistäminen on organisoitu ja vastuutettu selkeästi kahdeksan eri projektin vastuulle,
joiden toimeenpanosta ovat vastanneet nimetyt vastuuhenkilöt. Kahden, alueellisia
kokeiluja sisältävän, projektin tueksi on muodostettu myös sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan virastojen ylläpitämät koordinaattoriroolit, joiden tehtävän on ollut auttaa,
ohjata ja tukea alueellisia kokeiluhankkeita. OTE-kärkihankkeen organisaatiokaavio on
kuvattu alla olevassa kuviossa.
Kuvio 2: Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen organisoituminen

Arviointihaastattelujen perusteella kärkihankkeen selkeää temaattista organisoitumista
ja toimeenpanoa on edistänyt se, että kärkihankkeen keskeiset toimenpiteet (projektit)
pohjautuvat jo päättyneen OSKU-ohjelman validoituihin toimenpidesuosituksiin. Lisäksi
OSKU-ohjelman suositusten toimeenpanoa on tuettu kärkihankkeen sisällä yksittäisen
alustaprojektin (projekti yksi) avulla. Kärkihankkeen vastuutahojen ja ohjausryhmän
jäsenten haastatteluissa nostettiin esiin, että OTE-kärkihanke on ollut tässä mielessä
hyvä esimerkki pitkäjänteisestä kehittämistoiminnasta.

48
© 2019 KPMG Oy Ab. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sosiaali- ja terveysministeriö
OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi
30.11.20189

Arviointihaastatteluissa esitettyjen näkemysten ja arvioiden mukaan selkeästä
ohjelmamaisesta rakenteesta huolimatta kitkaa kärkihankkeen toimeenpanossa on
aiheuttanut sen nivoutuminen osaksi sosiaali- ja terveysministeriön linjaorganisaatiota.
Kärkihankkeen toimenpiteiden (projektit) toteutus oli fragmentoitunut linjaorganisaation
eri
toimialojen
ja
yksiköiden
välille
ja
tämän
nähtiin
heikentäneen
kärkihankekokonaisuuden ja toisaalta sen sisältämien yksittäisten projektien
omistajuutta, projektien välistä tiedonkulkua sekä sitä kautta myös ohjelmatason
käytännön johtamista. Käytännössä kärkihankkeen oman organisaatiorakenteen ja
linjaorganisaation rakenteen eroavaisuudet muodostuivat kitkatekijäksi, minkä nähtiin
jossain määrin heikentäneen kärkihankkeen toimeenpanoa.
Arviointihaastatteluissa esiin tulleiden havaintojen mukaan kärkihankkeelta on puuttunut
sosiaali- ja terveysministeriön sisällä riittävän vahva organisaatiotason omistajuus.
Kärkihankkeen ja sen yksittäisten projektien toimeenpano on ollut hajautettuna eri
yksiköihin ja lisäksi kärkihankkeen kokonaisomistajuus linjaorganisaation johdossa on
ollut puutteellista. Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi arviointihaastatteluissa nostettiin esiin
ministeriössä tapahtuneet organisaatiomuutokset ja henkilövaihdokset, jotka osaltaan
vaikuttivat vastuunjako- ja päätöksentekorakenteen muutoksiin. Omistajuuteen liittyvistä
haasteista johtuen kärkihankkeen operatiivinen johto joutui käyttämään huomattavasti
resursseja ministeriön sisäiseen ja sidosryhmien suhteen tehtävään vaikuttamistyöhön.
Havaintojen perusteella kärkihankkeen operatiivinen johto onnistui tässä kuitenkin
erittäin hyvin, sillä kokonaisuutena kärkihanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet.
Edellä mainitut rakenteista sekä omistajuuden puutteesta johtuvat haasteet ovat
heijastuneet myös kärkihankkeen operatiiviseen johtamiseen. Kärkihankkeen
organisoitumisen sosiaali- ja terveysministeriön linjaorganisaation sisällä on
haastatteluissa esitettyjen näkemysten mukaan johtanut siihen, että kärkihankkeella ja
sen johdolla itsellään ei ole ollut riittävän selkeitä ja hyvin toimivia ohjausmekanismeja.
Epäselvyydet kärkihankkeen ja sen yksittäisten projektien omistajuudesta ovat
käytännössä vaikeuttaneet näkemysten mukaan kärkihankekokonaisuuden johtamista,
sillä ohjausmekanismit ovat perustuneet linjaorganisaation johtamiskäytäntöihin.
Konkreettisena esimerkkinä esiin nostettiin haastatteluissa mm. kärkihankkeen
rahoituksen kohdentuminen sekä rahan käytön seurantaan ja kustannusten
hyväksyntään liittyvät ongelmat.
Arviointihaastatteluiden perusteella Työterveyslaitoksen (TTL) sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin (THL) laitoksen rooleja ja asemoitumista osana kärkihankkeen
projektirakennetta (projektit kaksi, neljä ja seitsemän) voidaan pitää hyvänä käytäntönä.
Kärkihanketason ja projektien näkökulmasta nämä asiantuntijaorganisaatiot saatiin
pääsääntöisesti integroitua osaksi kärkihankkeen kehittämistyötä, jolloin eri toimijoiden
itsenäiset ja vastuulliset roolit olivat myös selkeät. Kärkihankkeen ja projektien
vastuuhenkilöiden sekä mainittujen laitosten välisen yhteistyön koettiin pääsääntöisesti
toimineen hyvin, vaikkakin haasteita yksittäisissä projekteissa myös havaintojen
perusteella esiintyi.
Samansuuntaisia havaintoja nostettiin esiin myös alueellisten kokeiluhankkeiden
haastatteluissa. Työterveyslaitoksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toiminnan
nähtiin tukeneen pääsääntöisesti alueellisten kokeiluhankkeiden toimeenpanoa,
lisänneen kokeiluhankkeiden tuloksellisuutta sekä toimineen aktiivisena verkottajana ja
fasilitaattorina alueellisten kokeiluhankkeiden välillä. Projektien ja kokeiluhankkeiden
dokumenttiaineiston (loppuraportit, erillisarviointi) perusteella hallinnonalan laitosten
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koordinaattoriroolin voidaan nähdä myös tehostaneen kokeilujen toimeenpanoa ja niiden
tulosten
raportointia.
Esimerkiksi
kokeiluhankkeiden
loppuraportit
ovat
arviointihavaintojen perusteella olleet erittäin hyvin laadittuja ja niiden pohjalta voidaan
hyvin havainnoida kokeiluhankkeiden toimeenpanon tuloksellisuutta sekä toisaalta myös
kokeiluihin liittyvien tunnistettujen riskien realisoitumista.
Työ- ja elinkeinoministeriön roolin kärkihankkeen toimeenpanossa koetaan jääneen
erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten näkemysten osalta varsin
vähäiseksi. Näkemysten mukaan työ- ja elinkeinoministeriölle oli kärkihankkeessa
allokoitu kehittämistoimenpiteitä varsin vähän ottaen huomioon ministeriön roolin
palvelupolussa. Kärkihankkeen toiminta nivoutuu kuitenkin kahden ministeriön
vastuualueelle ja vaikuttavuuden saavuttaminen vaatii kummankin hallinnonalan
riittävää panosta ja samansuuntaista tekemistä. Yksittäisen kärkihankkeen osalta on
kuitenkin varsin vaikea vetää johtopäätöksiä, mutta keväällä 2019 toteutettavassa
kaikkien sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden yhteisarvioinnissa lienee
tarkoituksenmukaista pohtia, miten erityisesti hallinnonalojen rajat ylittävien
kärkihankemuotoisten kehittämisinstrumenttien suunnittelua ja toimeenpanoa voidaan
tehostaa niin, että toimenpiteet ja resurssit jakautuvat paremmin. Tässä yhteydessä on
syytä myös huomioida se, että palvelujärjestelmään ja hallinnon rakenteisiin on
samanaikaisesti ollut kohdistumassa niin merkittäviä muutoshankkeita (sote- ja makuuudistukset, kasvupalvelu – uudistus), että kehittämistoimien kohdistaminen uusiin ja
epävarmoihin rakenteisiin ja toimintakäytäntöihin on ollut huomattavan vaikeaa.

3.3

Tuloksellisuus ja alustavat vaikutukset
Kärkihankkeen tuloksellisuutta ja alustavia vaikutuksia seuraavia keskeiset
ohjelmatason indikaattorit eivät ole vielä tätä arviointiraporttia kirjoitettaessa päivittyneet
viimeisimpiin (vuosi 2017) tuloksiinsa. Alla on kuitenkin käsitelty arvioitsijoiden käytössä
olevia viimeisimpiä OTE-kärkihankkeen makrotason vaikutusindikaattoreita, joihin
ohjelman toiminnalla on pyritty myötävaikuttamaan.
Työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden henkilöiden määrää tarkasteltaessa voidaan
havaita, että täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden määrä on ollut
laskussa vuosien 2007–2017 välisenä aikana. Vastaavasti osatyökyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneiden määrä on vastaavalla ajanjaksotarkastelulla kasvanut.
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Osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden määrän maksimitaso tarkastelujaksolla
2006–2016 saavutettiin vuonna 2015. Kyseisenä vuonna osatyökykyisten työttömien
työnhakijoiden määrä oli työ- ja elinkeinoministeriön työvoimatilastojen mukaan 41 059
henkilöä. Vuonna 2016 vastaava luku oli 39 923. Osatyökykyisten prosentuaalinen
osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on kääntynyt kuitenkin laskuun jo vuonna
2011. Alla olevasta kuviosta käy ilmi, että osatyökykyisten osuus kaikista työttömistä
työnhakijoista on vuodesta 2011 (17 %) laskenut vuoteen 2016 viisi prosenttiyksikköä.

Osatyökykyisten työllistyminen ja työssä pysyminen ovat myös parantuneet viime
vuosina. Alla olevassa kuviossa on kuvattu täydellä työkyvyttömyyseläkkeen ja
osatyökyvyttömyyseläkkeen ohella työssä olleiden määrän kehitystä ajanjaksolla 2007–
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2016.
Tilaston
perusteella
voidaan
todeta,
että
vuonna
2007
osatyökyvyttömyyseläkkeen
ohella
työssä
olleiden
määrä
kaikista
osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista oli 66 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2016 oli
peräti 78 prosenttia ja määrän ennustetaan kasvavan vielä yhdellä prosenttiyksiköllä
vuoteen 2022 mennessä. Vastaavasti täyden työkyvyttömyyseläkkeen ohella työssä
olleiden määrä oli vuonna 2007 yhdeksän prosenttia ja vuonna 2016 11 prosenttia.

Työllistyneiden ja koulutukseen siirtyneiden osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden
osuus osatyökykyisistä työttömistä on laskenut voimakkaasti vuosien 2007–2015
välisellä ajanjaksolla. Vuonna 2016 trendi näyttää kääntyneen ja sosiaali- ja
terveysministeriön omien ennusteiden mukaan vuonna 2022 oltaisiin jo viisi
prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna.
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Vastaavanlaista kehitystrendiä ennustetaan myös osatyökykyisten työttömien
päättyneen työttömyyden keskimääräiseen kestoon. Työttömyysajanjakson kesto on
kasvanut vuodesta 2007 (23 viikkoa) vuoteen 2016 (41 viikkoa). Vuonna 2022
osatyökykyisten työttömien työttömyysjakson keskimääräisen keston arvioidaan
laskevan 35 viikkoon.

Makrotason avainvaikutusindikaattoreiden osalta näyttääkin siltä, että käänne
osatyökykyisten työllisyyden, työllistymisen ja työelämässä pysymisen osalta on pitkälti
tapahtunut tai tapahtumassa. Osatyökykyisten asemaan vaikuttavat toimenpiteet ovat
kuitenkin luonteeltaan sellaisia, jotka edellyttävät systemaattisia toimenpiteitä eri
hallinnonaloilta ja toimijoilta myös tulevilla hallituskausilla. Toimenpiteiden jatkumon
ylläpitäminen näyttääkin pitkälti sen, miten OSKU-ohjelman ja OTE-kärkihankkeen
muodostama systemaattinen kehitystyö luo vaikuttavuutta pidemmällä aikavälillä.
OTE-kärkihankkeen arviointihaastatteluiden yhteydessä keskeisenä kärkihanketason
muutosvaikutuksena nostettiin esiin OTE-kärkihankkeen vaikutukset eri toimijoiden
osatyökykyisyyteen
liittyviin
asenteisiin
sekä
laajat
verkostoyhteistyön
kehittämisvaikutukset.
Nämä vaikutuskategoriat
limittyvät
pitkälti toisiinsa.
Arviointihaastatteluissa esitettyjen näkemysten mukaan OTE-kärkihankkeen toiminnan
puitteissa on pystytty onnistuneesti kokoamaan yhteen keskeisiä toimijoita tunnistettujen
haasteiden ja näihin liittyvien ratkaisujen etsintään. Keskeisiä sidosryhmiä ovat olleet
erityisesti eri valtio- ja kuntasektorin hallinnonalojen asiantuntijat, yksityisen sektorin
toimijat, kolmannen sektorin toimijat sekä työmarkkinakeskusjärjestöt. Laaja-alaista
ratkaisukeskeistä yhteistyötä on arviointihaastatteluiden sekä toisaalta myös eri
projektien tulosten perusteella tehty kansallisella tasolla sekä alueellisella tasolla.
Verkostomainen yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat esitettyjen näkemysten mukaan
myötävaikuttaneet osatyökykyisiin liittyvien asenteiden myönteiseen ja ratkaisuihin
keskittyvään kehitykseen. Myönteisesti muuttuneet asenteet osatyökykyisten
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työmarkkina-aseman parantamiseen näkyvät hyvin myös työnantajien kannanotoissa ja
osatyökykyisten työllistämistä koskevissa selvityksissä. 12
OTE-kärkihankkeen merkittävimpiä tuloksia ovat saavuttaneet arviointihaastattelujen
perusteella ne toimenpiteet, jotka ovat pyrkineet tehostamaan olemassa olevan
palvelujärjestelmän toimivuutta. Palvelujärjestelmän pirstaleisuudesta johtuen
tuloksekkaat toimenpiteet ovat luonteeltaan olleet hyvin konkreettisia. Jo edellä mainittu
verkostomainen toiminta ja toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen on ollut yksi
avaintekijä, jota on pyritty menestyksekkäästi edistämään. Konkreettisimmillaan tulokset
näkyvät esimerkiksi OTE-kärkihankkeessa rahoitettujen alueellisten kokeilujen
tuloksissa, joissa yhteisten toimintamallien rakentamisella ja niihin sitoutumisella on
pyritty ja pystytty edistämään toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä
luomaan niiden pohjilta asiakaslähtöisiä palvelupolkuja. Yksi OTE-kärkihankkeen
keskeinen ja tuloksellinen toimenpide on näkemysten mukaan ollut myös
työkykykoordinaattorikoulutusten kehittäminen ja laajentaminen valtakunnalliseksi
OSKU-ohjelman viitoittamalla tiellä. OTE-kärkihankkeen puitteissa on koulutettu noin
700 eri ammattiryhmissä työskentelevää työkykykoordinaattoria, joiden tehtävänä on
ratkaisukeskeisesti auttaa työllistymässä tai työssä jatkamaan pyrkiviä asiakkaita heidän
kohtaamissaan haasteissa. Ratkaisukeskeisyys ja koordinointityö ovat olleet
työkykykoordinaattoreiden keskeisiä vaikutusmekanismeja. Työkykykoordinaattoreiden,
osatyökykyisten, työnantajien sekä muiden keskeisten sidosryhmien ratkaisukeskeistä
toimintaa on tuettu myös verkkopalvelun (www.tietyoelamaan.fi) avulla, jonne on pyritty
kokoamaan kootusti relevanttia ja ajantasaista tietoa pirstaleisen palvelu- ja
etuusjärjestelmän keinoista ja mahdollisuuksista.
OTE-kärkihankkeen toimenpiteiden ja sitä kautta syntyvien tulosten on täytynyt luovia
tällä hallituskaudella vauhtia saaneiden isojen rakennemuutosten aallokossa. SOTE- ja
MAKU -uudistukset sekä Kasvupalvelu-uudistukset sekä niiden toteutumiseen liittyvä
epävarmuus
ovat
heijastuneet
myös
OTE-kärkihankkeen
toimintaan.
Arviointihaastatteluiden perusteella OTE-kärkihankkeen keskeiset tulokset ovat
luonteeltaan kuitenkin sellaisia, että niiden voidaan olettaa synnyttävän pysyvämpiä
hyötyjä ja vaikutuksia rakenneuudistuksen toteutumisesta tai toteutumattomuudesta
huolimatta. Näkemysten mukaan keskeiset palvelujärjestelmään kohdistuvat
toimenpiteet ja tulokset ovat pitkälti luotuja ratkaisemaan nykyisiin yhteistyömalleihin,
toimintatapoihin ja osaamiseen liittyviä haasteita, jotka operatiivisella tasolla ovat
seurausta nykyisen rakenteen moninaisuudesta. Näkemysten mukaan OTEkärkihankkeen tulokset ja mahdolliset vaikutukset osuvat joka tapauksessa otolliseen
maaperään. Rakenneuudistusten toteutuessakin valtion, maakuntien, kuntien sekä
yksityisen- ja kolmannen sektorin palveluiden väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön liittyy
jatkossakin niin paljon rajapintoja, joissa yhteistyökyky ja ratkaisukeskeisyys ovat
osatyökykyisten muodostaman voimavaran hyödyntämiseksi välttämättömyys.

12

Ks. esimerkiksi: Osatyökykyistä osaavaa työvoimaa –selvitys, työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja,
42/2017 tai https://www.yrittajat.fi/blogit/tyoelamassa-tarvitaan-kaikkia

54
© 2019 KPMG Oy Ab. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sosiaali- ja terveysministeriö
OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi
30.11.20189

4

Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset
Tässä
luvussa
esitetään
arvioinnin
keskeiset
johtopäätökset
keskeisiin
arviointihavaintoihin pohjautuen. Arvioinnin keskeiset johtopäätökset on tässä luvussa
jaoteltu kolmeen pääteemaan. Pääteemat koskevat kärkihankkeen ja sen projektien
relevanssia, toimeenpanoa ja organisoitumista sekä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Kunkin teeman alle on koottu teema-aluetta koskevia kärkihankekohtaisia sekä kaikille
sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeille asetettuja arviointikysymyksiä ja pyritty
vastaamaan näihin johtopäätösten avulla. Kuten luvussa 1.2 todettiin, niin osa
arviointitoimeksiannolle asetetuista kysymyksistä on luonteeltaan sellaisia, joihin
vastaaminen on mahdollista vasta arvioinnin toisessa vaiheessa. Arvioinnin toisessa
vaiheessa kaikkien sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden ulkoiset arvioitsijat
laativat yhteisarvioinnin kärkihankemuotoisen instrumentin toimivuudesta sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalalla.

4.1

Relevanssi
Kärkihankkeen relevanssin osalta keskeiset arviointikysymykset ovat seuraavat:

— Tukevatko kärkihankkeen tavoitteet hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista?
— Onko kärkihankkeelle asetettu realistiset ja mitattavat tavoitteet? Ovatko tavoitteet
riittävän konkreettisia?

— Tukevatko kärkihankkeen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamista?
Yllämainittuihin arviointikysymyksiin peilaten arvioinnin johtopäätöksinä voidaan todeta
seuraavaa.
•

Johtopäätös 1: Kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet suhteessa
hallitusohjelman tavoitteisiin sekä pidemmän aikavälin yhteiskunnallisiin
muutostarpeisiin ovat olleet relevantteja. Kärkihankkeen tavoitteisiin on sisältynyt
sekä operatiiviselle tasolle kohdistuvia muutostavoitteita (tarpeet) sekä
strategiselle tasolle kohdistuvia vaikutustavoitteita (yhteiskunnallinen päämäärä).
Keskeisiä tarpeisiin kohdistuvia muutostavoitteita ovat olleet osatyökykyisten
palveluketjuihin, keinovalikoimiin sekä asenteisiin ja ennakkoluuloihin
kohdistuvat tavoitteet. Keskeisiä yhteiskunnallisiin päämääriin kohdistuvia
vaikutustavoitteita
ovat
vastaavasti
olleet
työllisten
määrään,
työkyvyttömyysmenoihin sekä työstä poissaolojen kustannusvaikutuksiin liittyvät
tavoitteet. Kärkihankkeen ja sen yksittäisten projektien tavoitteisiin ja
toimenpiteisiin liittyvän aineiston johtopäätöksenä voidaan todeta, että
kärkihankkeen relevanssi suhteessa yhteiskunnallisiin päämääriin ja
operatiivisempiin tarpeisiin on ollut erittäin korkea. Kärkihankkeen tavoitteet ovat
näin ollen tukeneet hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi
kärkihankkeen toimenpiteet ovat olleet linjassa asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi.

•

Johtopäätös 2: Kärkihankkeelle ja sen projekteille on asetettu pääsääntöisesti
realistiset ja konkreettiset tavoitteet. Kärkihankkeelle ja sen projekteille on
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laadittu keskeiset seurantaindikaattorit ja niiden toteutumista on kärkihankkeen
aikana seurattu säännöllisesti. Projektikohtaisille seurantaindikaattoreille on
asetettu selkeät lähtö- ja tavoitetasot ja aikaansaatua muutosta on seurattu
systemaattisesti projektien edetessä eri menetelmin. Projektikohtaiset
seurantaindikaattorit ovat
pitäneet sisällään sekä vaikutus-, että
tulosindikaattoreita – projektin luonteesta riippuen. Alueellisia kokeiluja
sisältävien projektien osalta voidaan kuitenkin todeta, että pysyvimpien
vaikutusten arviointi edellyttää vielä jatkoseurantaa ja arviointia indikaattoreiden
osalta, sillä monelta osin vaikutukset edellyttävät vielä syntyneiden toimintamallin
laajempaa käyttöönottoa. Kärkihankkeen omien seurantaindikaattoreiden osalta
voidaan pohtia myös sitä, että missä määrin ne aidosti mittaavat kärkihankkeen
suoraa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tai missä määrin ne mittaavat yleistä
toimintaympäristön kehitystä. Kärkihankkeen seurantaindikaattorit voidaan
tulkita myös eräänlaisiksi kontribuutioindikaattoreiksi, jotka mittaavat
kärkihankkeen kohteena olevan yhteiskunnallisen muutostarpeen kehitystä
yleisellä tasolla. Tällöin kärkihankkeen suorat tulokset ja vaikutukset voidaan
tulkita sellaisiksi, että ne eivät yksinomaan ratkaise yhteiskunnallista
muutostarvetta, vaan pyrkivät omalla toiminnallaan myötävaikuttamaan
positiivisesti ongelman ratkaisuun.

4.2

•

Johtopäätös 3: Kärkihankkeen sisältämien suorien operatiivisten ja strategisten
kehittämistoimenpiteiden
tukena
on
hyödynnetty
laaja-alaisesti
vaikuttamisviestinnän keinoja. Kärkihankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on
ollut myötävaikuttaa eri kohderyhmien osatyökykyisyyttä ja osatyökykyisiä
koskeviin asenteisiin. Kärkihankkeen tuottama viestintämateriaali (videot,
mediajulkaisut, esitteet ja selvitykset) ovat saaneet laajasti huomiota ja
näkyvyyttä. Tämän arvioinnin yhteydessä ei kuitenkaan voida arvioida
viestinällisten toimenpiteiden vaikuttavuutta eri kohderyhmiin. Arvioinnin
yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että viestinnälliset toimenpiteet ovat
tukeneet hyvin hallitusohjelman ja kärkihankkeen tavoitteiden edistämistä.

•

Johtopäätös 4: Kärkihankkeen tavoitteiden relevanssia ja toisaalta myös
toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta suhteessa tavoitteisiin on selkeästi
lisännyt se, että sen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat pohjautuneet
aiempien
kehittämishankkeiden
(OSKU-ohjelma)
validoituihin
toimenpidesuosituksiin sekä laajaan tutkimustietoon.

Organisoituminen ja toimeenpano
Kärkihankkeen organisoitumisen osalta keskeiset arviointikysymykset ovat seuraavat:

— Tukeeko kärkihankkeen toteutus ja johtaminen kärkihankkeen tavoitteiden
saavuttamista?

— Miten kärkihankkeen organisoinnissa sosiaali- ja terveysministeriössä on onnistuttu?
Onko hankkeessa vastuussa olevilla henkilöillä ollut riittävä asema ja valta
kärkihankkeen johtamiseen? Onko kärkihankkeen johtamisrakenne tukenut
kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista ja käytännön toteutusta?

— Ovatko kärkihankkeen resurssit olleet tavoitteen ja tehtävien kannalta riittävät?
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Yllämainittuihin arviointikysymyksiin peilaten arvioinnin johtopäätöksinä voidaan todeta
seuraavaa.
•

Johtopäätös 5: OTE-kärkihanke ja sen toimeenpanorakenne on muodostettu
pitkälti perinteisen ohjelmarakenteen mukaisesti. Kärkihankkeen sisältämien
tavoitteiden toimeenpano ja edistäminen on organisoitu ja vastuutettu selkeästi.
Kärkihankkeen temaattista organisoitumista ja toimeenpanoa on edistänyt se,
että kärkihankkeen keskeiset toimenpiteet (projektit) pohjautuvat pitkälti jo
päättyneen OSKU-ohjelman validoituihin toimenpidesuosituksiin. Kärkihanke on
tässä mielessä hyvä esimerkki siitä, miten valitulla teema-alueella on onnistuttu
luomaan kehittämistoiminnan jatkuvuutta ja implementoimaan aiemmin esiin
nousseita kehittämistarpeita käytännön kehittämistyöhön.

•

Johtopäätös 6: Selkeästä ohjelmarakenteesta huolimatta kokonaisuudessa
ongelmalliseksi on koettu useiden havaintojen perusteella se, että kärkihanke
itsessään ei ole ”istunut” hyvin sosiaali- ja terveysministeriön linjaorganisaatioon.
Käytännössä
kärkihankkeen
toimenpiteiden
toteutuksen
vastuun
fragmentoituminen linjaorganisaation alle on heikentänyt kärkihankkeen ja sen
sisältäminen projektien välistä tiedonkulkua, omistajuutta sekä ohjelmatason
käytännön johtamista. Käytännössä kärkihankkeen oman ohjelmarakenteen ja
linjaorganisaation rakenteen eroavaisuudet ovat muodostuneet kitkatekijäksi,
mikä on heikentänyt kärkihankkeen toimeenpanoa jossain määrin. Sosiaali- ja
terveysministeriön sisällä näyttää olevan erilaisia näkemyksiä siitä, miten
kärkihankkeen ja sen projektien olisi pitänyt nivoutua osaksi ministeriön omaa
toimintaa. Kärkihankkeen ja sen projektien vastuuhenkilöistä osa näki, että
kärkihankkeen ja sen projektien olisi pitänyt linkittyä tiiviimmin osaksi eri
osastojen perustyötä, kun taas osa koki kärkihankkeen ja sen projektit
linjaorganisaatiosta erillisinä kehittämishankkeina.

•

Johtopäätös 7: Kärkihankkeelta on puuttunut sosiaali- ja terveysministeriön
sisältä riittävä ministeriön ylimmän johdon omistajuus. Omistajuuden puute johti
käytännössä siihen, että kärkihankkeen operatiivinen johto joutui ottamaan
suurempaa vastuuta kärkihankkeen aseman ja merkityksen luomisesta
ministeriön sisällä ja sidosryhmien keskuudessa. Havaintojen perusteella
kärkihankkeen operatiivinen johto on kuitenkin tässä tehtävässään onnistunut
erittäin hyvin.

•

Johtopäätös 8: Edellä mainitut rakenteista sekä omistajuuden puutteesta
johtuvat haasteet ovat heijastuneet myös kärkihankkeen operatiiviseen
johtamiseen. Kärkihankkeen organisoitumisen sosiaali- ja terveysministeriön
linjaorganisaation sisällä on johtanut siihen, että kärkihankkeella ja sen johdolla
itsellään ei ole ollut riittävän selkeitä ja hyvin toimivia ohjausmekanismeja.
Epäselvyydet kärkihankkeen ja sen yksittäisten projektien omistajuudesta ovat
käytännössä vaikeuttaneet kärkihankekokonaisuuden johtamista, sillä
ohjausmekanismit ovat perustuneet linjaorganisaation johtamiskäytäntöihin.
Konkreettisia esimerkkejä ovat olleet muun muassa kärkihankkeen rahoituksen
kohdentuminen sekä rahan käytön seurantaan ja kustannusten hyväksyntään
liittyvät ongelmat. Epäselvyydet omistajuuteen ja rakenteeseen liittyen ovat
heijastuneet myös projektien ja kärkihankejohdon väliseen tiedonkulkuun.
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•

Johtopäätös 9: Resurssinäkökulmasta tarkasteltuna kärkihankkeen resurssit
ovat pääsääntöisesti olleet riittävät asetettujen tavoitteiden ja tehtävien kannalta.
Huomioitavaa on kuitenkin se, että projektien välillä on ollut suuria eroja
resurssien suhteen. Osa projekteista on toteutettu pääsääntöisesti ”perustyön”
ohessa, kun taas osassa merkittävä rahoitus on mahdollistanut itsenäisemmän
ja projektimaisemman toiminnan. Ulkoisen arvioinnin yhteydessä ei kuitenkaan
tullut ilmi sellaisia merkittäviä resurssipuutteita, jotka olisivat merkittävästi
heikentäneet kärkihankkeen tai sen yksittäisten projektien toimeenpanoa.
Yksittäisissä projekteissa tuli arvioinnin yhteydessä ilmi tarpeita, joilla
lisäresursoinnilla olisi pystytty saamaan aikaan enemmän tuloksia. Konkreettinen
esimerkki on projekti kaksi, jossa työkykykoordinaattorikoulutuksen alueellinen
kysyntä ylitti ennakkoarviot. Kovan koulutuskysynnän vuoksi projektin resursseja
jouduttiin priorisoimaan niin, että osa suunnitelluista toimenpiteistä
(esimieskoulutukset) jäivät projektissa vähemmälle painoarvolle ja niiden
toteutus siirrettiin mahdollisen koulutustoiminnan jatkon seuraavaan vaiheeseen.

Kärkihankkeen toimeenpanon osalta keskeiset arviointikysymykset ovat seuraavat:

— Tukevatko kumppanuudet ja yhteistyö kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista?
— Miten valitut yhteistyölaitokset (THL ja TTL) ovat onnistuneet tehtävässään?
— Onko yhteistyö ja viestintä THL:stä ja TTL:stä STM:ään ja kärkihankkeeseen ollut
tarkoituksenmukaista ja tehokasta? Onko se tukenut kärkihankkeen kokonaisuutta
sekä kärkihankkeen johtamista?

— Tukeeko viestintä kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamista?
— Miten kärkihankkeen projektien ja kokeilujen etenemisestä, haasteista ja tuloksista
on välitetty tietoa kärkihankkeen tiimin ja johdon käyttöön? Onko mainitut tiedot
saatettu ajantasaisesti kärkihankkeen johtamisen välineeksi? Onko vastaavasti
kärkihankkeen virkamiesverkoston kokouksissa sovitut asiat saatettu kokeilujen ja
THL:n koordinaation tietoon?

— Miten projekteista ja kokeiluista on välitetty tietoa toisiin projekteihin ja kokeiluihin?
Onko toiminnassa etsitty synergiaetuja projektien ja kokeilujen kesken?

Yllämainittuihin arviointikysymyksiin peilaten arvioinnin johtopäätöksinä voidaan todeta
seuraavaa.
•

Johtopäätös 10: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitosten
(Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) integroiminen osaksi
kärkihankkeen toimeenpanorakennetta on arvioinnin perusteella onnistunut
hyvin. Kärkihankkeen johdon ja projektien vastuuhenkilöiden näkemysten
mukaan TTL:lle ja THL:lle on hyvin onnistuttu muodostamaan itsenäiset ja
vastuulliset roolit osana kärkihankkeen toimeenpanoa. Ministeriön ja mainittujen
laitosten välisen yhteistyön on pääsääntöisesti koettu toimineen hyvin.
Alueellisten kokeilujen näkökulmasta TTL:n ja THL:n toiminnan on koettu
tukeneen hyvin kokeilujen toimeenpanoa. Mainitut asiantuntijalaitokset ovat
kokeilujen näkemysten mukaan toimineet hyvin yksittäisiä kokeiluja sparraavina
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toimijoina sekä yksittäisten kokeilujen välistä vuorovaikutusta edistävinä
fasilitaattoreina Työterveyslaitoksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
voidaankin nähdä toimineen eräänlaisena tukirakenteena alueellisille kokeiluille.

4.3

•

Johtopäätös 11: Työ- ja elinkeinoministeriön rooli kärkihankkeen
toimeenpanossa on jäänyt varsin vähäiseksi ottaen huomioon ministeriön roolin
työllistymisen palvelupolussa. Kärkihankkeen toiminta nivoutuu kuitenkin kahden
ministeriön vastuualueelle ja vaikuttavuuden saavuttaminen vaatii kummankin
hallinnonalan riittävää panosta ja samansuuntaista tekemistä. Poikkihallinnollisia
interventioita edellyttäviin haasteisiin vastaaminen kärkihankemuotoisella
instrumentilla on tekijä, jota on syytä arvioida tarkemmin kaikkia sosiaali- ja
terveysministeriön kärkihankkeita koskevassa yhteisarvioinnissa.

•

Johtopäätös 12: Kärkihankkeen eri projektien sekä alueellisten kokeilujen
välinen tiedonkulku ja synergiahyödyt ovat osittain toimineet hyvin.
Kärkihankkeen sisällä on ollut havaittavissa projekteja, joiden välinen yhteistyö
on toiminut erittäin hyvin ja tuottanut toiminnalle selkeää lisäarvoa. Esimerkkeinä
hyvistä yhteistyötavoista voidaan nostaa esiin esimerkiksi projektien kaksi ja
kuusi väliset synergiahyödyt, jossa kehitetty verkkopalvelu on toiminut
koulutettujen työkykykoordinaattoreiden hyvänä tietopalveluna. Myös projektien
kaksi ja viisi toiminnan välillä on koettu olevan hyvää yhteistyötä. Alueellisia
kokeiluja sisältävien projektien (projektit neljä ja seitsemän) sisällä on koettu
saavutetun
synergiahyötyjä
aktiivisen
tiedonvaihdon
avulla.
Kokeilukoordinaattoreiden (THL ja TTL) toiminta synergiahyötyjen etsimisen
fasilitaattorina on koettu merkittäväksi. Kokeilukoordinaattoreiden näkemysten
mukaan yksittäisiä kokeiluja ja niiden synergiaetujen muodostamista olisi
tehostanut se, että eri projektien sisältämien alueellisten kokeilujen välillä olisi
myös ollut enemmän vuorovaikutusta. Käytännön syistä (aikatauluhaasteet)
tähän ei kuitenkaan ollut riittävästi mahdollisuuksia.

•

Johtopäätös 13: Kärkihankkeen johdon ja projektien välinen tiedonkulku on
havaintojen perusteella toiminut pääsääntöisesti hyvin. Kärkihankkeen
alkuvaiheessa haasteita tiedonkulkuun loivat ministeriön sisällä tapahtuneista
organisaatio- ja henkilövaihdoksista johtuvat muutokset. Kärkihankkeen
operatiivinen johto onnistui kuitenkin hyvin reagoimaan tiedonkulun haasteisiin ja
luomaan kärkihankkeen sisälle toimivat viestinnälliset rakenteet. Keskeisiä
rakenteita olivat erityisesti säännölliset viikoittaiset kärkihankekokoukset, jotka
kokosivat yhteen eri projektien vastuuhenkilöt, kokeilukoordinaattorit sekä muita
ministeriön asiantuntijoita.

Tuloksellisuus ja vaikuttavuus
Kärkihankkeen tuloksellisuuden osalta keskeiset arviointikysymykset ovat seuraavat:

— Mitä tuloksia kärkihankkeessa on saatu aikaiseksi suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin?

— Mitä tuloksia on saatu palvelujärjestelmän kannalta?
— Onko tulosten juurruttamiseen varauduttu riittävällä tavalla?
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— Mitä ns. ei-tavoiteltuja tuloksia on saatu aikaiseksi?
— Miten kärkihanke on edistänyt ja tukenut sote- ja maakuntauudistusta ja sen
tavoitteita?

— Miten kärkihanke on edistänyt kärkihankkeille yhteisiä muutosteemoja:
muutoksia palvelurakenteisiin, muutoksia toimintatapoihin, muutoksia
ammattilaisten toimintaan ja osaamiseen, muutoksia väestön käyttäytymiseen ja
väestön hyvinvointiin ja terveyteen, muutoksia tietoperustan vahvistamiseen

— Mikä on arvio eräiden kärkihankkeita läpileikkaavien sisällöllisten teemojen
toteutumisesta kaikissa kärkihankkeissa: osallisuus, asiakaslähtöisyyden
lisääminen, palveluiden yhteensovittaminen (integraatio), digitalisaation
edistäminen, varhainen tuki sekä terveys ja toimintakyky

Yllämainittuihin arviointikysymyksiin peilaten arvioinnin johtopäätöksinä voidaan todeta
seuraavaa.
•

Johtopäätös 14: OTE-kärkihankkeen kohderyhmää koskevat keskeiset
makrotason indikaattorit osoittavat, että kärkihankkeen elinkaaren aikana
osatyökykyisten asemassa on tapahtunut positiivisia muutoksia. Osatyökykyisten
työttömien määrä on kärkihankkeen toimintakauden aikana vähentynyt ja
osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut jo liki kolmen
vuoden ajan. Myös osatyökykyisten työttömyysjaksot ovat lyhentyneet ja yhä
useampi myös työskentelee osatyökyvyttömyyseläkkeen ohella. Työvoiman
kysyntä näyttääkin siis kohdistuvan aiempaa paremmin myös osatyökykyisiin.
Merkittävää tässä on havaittu muutos työnantajien suhtautumisessa
osatyökykyisyyteen. OTE-kärkihankkeen toimintakauden aikana tehtyjen
selvitysten perusteella työnantajien asenteet osatyökykyisiä kohtaan ovat
selvästi muuttuneet positiivisemmiksi.

•

Johtopäätös 15: OTE-kärkihankkeen merkittävimmät tulokset ovat kohdistuneet
osatyökykyisten palvelujärjestelmään. Lähtökohta kärkihankkeessa ei ole ollut
suoraan vaikuttaa palvelujärjestelmän rakenteisiin, vaan pikemminkin tuottaa
tuloksia, joiden avulla olemassa olevan ja muuttuvan palvelujärjestelmän sisällä
tehtäviä toimenpiteitä voidaan tehostaa. Näillä osa-alueilla kärkihanke ja sen
yksittäiset projektit ovatkin saavuttaneet hyviä tuloksia. Keskeisiä
palvelujärjestelmän hyödyntämisen tehostamiseen liittyviä tuloksia ovat olleet
työkykykoordinaattoritoiminnan
kehittäminen,
alueelliset
toimintamallit
osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi, osatyökykyisten työllistymistä ja
osallisuutta edistävien palveluprosessin kehittäminen ja alueelliset,
verkostomaista yhteistyötä edistävät toimintamallit ja -käytännöt. Erityisesti
työkykykoordinaattoritoiminnan kehittämisen voidaan nähdä tehostaneen
ammattilaisten osaamista ja erityisesti ratkaisukeskeisen työotteen
implementointia. Ratkaisukeskeisyyden, asiakasosallisuuden ja verkostomaisen
yhteistyön muodostama kokonaisuus on avainasemassa ratkaistaessa
nykyiseen palvelu- ja etuusjärjestelmän monitahoisuuteen liittyviä haasteita.
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•

Johtopäätös 16: Tulosten juurruttaminen on huomioitu hyvin kärkihankkeen
alaisissa projekteissa (toiminnan jatkuvuuden vastuut, lainsäädännön muutokset,
maakunnalliset konsensussopimukset, suunnitelmat juurruttamiselle ja
levittämiselle) sekä alueellisissa kokeiluhankkeissa. Dokumenttitasolla tulosten
juurruttaminen näyttää siis hyvältä. Keskeinen haaste on kuitenkin käytännön
toteutuksessa, sillä merkittävä osa kärkihankkeen projektien ja alueellisten
kokeiluhankkeiden tuloksista edellyttää joko toimintaa ylläpitävää tai
juurruttamista tukevaa rahoitusta. Arvioinnin tekohetkellä ei ole tietoa siitä, missä
määrin ja miten suunnitellulla siltarahoituksella voidaan ja pyritään tukemaan
kärkihankkeen
tuottamien
tulosten
jatkuvuutta.
Esimerkiksi
työkykykoordinaattorikoulutusten
ja
Tietyöelämään
-verkkopalvelun
rakentaminen ovat olleet hyviä tuloksia tuottavia toimenpiteitä, joiden tuottamien
pysyvimpien vaikutusten syntyminen edellyttää kuitenkin toimintaa ylläpitävää
rahoitusta. Nyt olevan tiedon valossa näyttää siltä, että verkkopalvelu joudutaan
ajamaan alas rahoituksen puuttumisen vuoksi. Tällä alasajolla voidaan olettaa
olevan merkittävästi vaikuttavuutta heikentäviä seurauksia, sillä palvelun käyttö
on ollut hyvin aktiivista. Ennen kaikkea palvelun mahdollinen alasajo lähettää
sidosryhmille hyvin negatiivisen viestin toiminnan jatkuvuudesta mikä osaltaan
heikentää myös työkykykoordinaattorikoulutuksen kautta syntyviä tuloksia ja
vaikutuksia.

•

Johtopäätös 17: Kärkihankkeen toiminnan ja tulosten voidaan katsoa
edistäneen hyvin sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteita ja varautumista
tulevaisuuden toimintarakenteisiin. Kärkihankkeen toiminnassa ja tavoitelluissa
tuloksissa on huomioitu niiden yhteensopivuus maakunta- ja sote -uudistuksiin
sekä toisaalta myös tilanteeseen, jossa niitä ei tule. Rakenneuudistusten
huomioiminen on ollut jo lähtökohtainen näkökulma useamman projektin
toteutuksessa. Kärkihankkeen projektit ja alueelliset kokeiluhankkeet ovat
tuottaneet tietoa myös siitä, miten palvelujärjestelmää tulisi tai voitaisiin kehittää
huomioiden tulevat aluehallintouudistukset. Lisäksi projektit ja alueelliset
kokeiluhankkeet ovat huomioineet palvelujärjestelmässä olevia hyviä
toimintakäytäntöjä. Kehitettyjen alueellisten toimintamallien ja asiakasprosessien
voidaan katsoa olevan juurrutettavissa käytäntöön uudistuksen toteutuessa tai
sen toteutumatta. Keskeistä toimintamallien ja verkostojen hyötyjen
realisoitumisessa on se, että miten hyvin tulevien mahdollisten muutosten
yhteydessä niihin ehditään sitoutumaan ja miten hyvin ne ehditään huomioimaan
osana alueellista rakenneuudistusta.

•

Johtopäätös 18: OTE-kärkihanke on arvioinnin perusteella edistänyt hyvin
kaikille kärkihankkeille asetettuja yhteisiä muutosteemoja. OTE-kärkihankkeen
projektien ja tulosten vaikutukset ovat kohdistuneet muutosteemojen osalta
erityisesti toimintatapamuutoksiin, ammattilaisten osaamisen ja toiminnan
kehittämiseen, väestön käyttäytymiseen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä
tietoperustan vahvistamiseen. Näihin muutosteemoihin liittyviä tavoitteet,
toimenpiteet ja tulokset ovat olleet OTE-kärkihankkeen keskiössä. Esitetyistä
muutosteemoista OTE-kärkihankkeen voidaan katsoa vähiten kohdistuneen
palvelurakenteessa
tapahtuviin
muutoksiin.
Lähtökohtaisesti
OTEkärkihankkeen toiminnan tavoitteiden tarkoitus ei ole ollut muuttaa olemassa
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olevia tai tulevia rakenteita, vaan pikemminkin myötävaikuttamaan rakenteiden
sisällä tapahtuvan toiminnan tehokkuuteen.
•

Johtopäätös 19: OTE-kärkihanke on ulkoisen arvioinnin perusteella toteuttanut
hyvin myös kaikille kärkihankkeille asetettuja sisällöllisiä teemoja. Sisällöllisistä
teemoista OTE-kärkihankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset ovat
kohdistuneet erityisesti osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseen,
palveluiden yhteensovittamiseen (integraatio), varhaiseen tukeen sekä
terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Käytännössä OTE-kärkihankkeen
kaikki operatiiviset kehittämistoimenpiteet (projektit sekä alueelliset kokeilut) ovat
fokusoituneet osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseen (esimerkiksi
ratkaisukeskeisyys tai matalan kynnyksen palvelut) sekä palveluiden
yhteensovittamiseen (esimerkiksi verkostomaisen yhteistyön kehittäminen,
organisaatiorajat ylittävät toimintamallit ja -käytännöt). Näihin fokusoitumisen
kautta on muodostunut myös loogiset vaikutusketjut osatyökykyisiin kohdistuviin
varhaisen tuen toimenpiteisiin sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.
Ulkoisen arvioinnin perusteella digitalisaation edistäminen on kärkihankkeen
toimenpiteissä ja tuloksissa vähäisemmällä painoarvolle. Käytännössä tämä
johtunee siitä, että julkishallinnon digitalisaatiota on pitkälti pyritty edistämään
muissa hallituksen kärkihankkeissa.

Kärkihankkeen vaikuttavuuden osalta keskeiset arviointikysymykset ovat seuraavat:

— Mitä hyötyä ja kenelle kärkihankkeesta on ollut?
— Mitä muutosta tai lisäarvoa kärkihankkeen myötä on saatu aikaiseksi verrattuna
kärkihanketta edeltävään aikaan?

— Mikä on arvio tulosten ja vaikutusten pysyvyydestä?

Yllämainittuihin arviointikysymyksiin peilaten arvioinnin johtopäätöksinä voidaan todeta
seuraavaa.

•

Johtopäätös 20: OTE-kärkihankkeen tuottamien hyötyjen, muutosten ja
lisäarvon kokonaisuutta on kärkihankkeen päättyessä vielä vaikea arvioida.
Kokonaisuutena mainittuihin hyötyjä ja muutosta sekä niiden pysyvyyttä
koskeviin kysymyksiin vastaaminen on mahdollista noin 1-2 vuoden viiveellä.
Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin jo alustavasti sanoa, että OTE-kärkihankkeen
keskeisiä hyödynsaajia ovat olleet erityisesti osatyökykyiset, osatyökykyisille
palveluita tuottavat asiantuntijat sekä työnantajat. Välillisesti voidaan arvioida,
että kärkihankkeen projekteissa ja alueellisissa kokeiluhankkeissa tuotetut
tulokset tulevat pidemmällä aikavälillä hyödyntämään myös maakuntia,
alueellisia sidosryhmiä sekä valtiohallintoa.

•

Johtopäätös 21: OTE-kärkihanke on ollut luonteeltaan muutosohjelma, jonka
tuottamien tulosten hyödyt ja lisäarvot realisoituvat pitkälti myöhemmin. OTEkärkihankkeen toiminnan puitteissa on kartoitettu ja levitetty tietoa toimivista
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nykyisistä toimintamalleista nykyisessä palvelujärjestelmässä, kokeiltu ja saatu
uutta tietoa uusista ja vanhojen käytäntöjen pohjilta kehitetyistä toimintamalleista
sekä
mahdollistettu
uusien
toimintatapojen
käyttöönottoa
jatkossa
maakunnallisella tasolla. Lisäksi kärkihankkeessa on lisätty tietoa erilaisista
toimintatavoista palveluita tarjoavien asiantuntijoiden osalta, parannettu
osatyökykyisille palveluja tarjoavien asiantuntijoiden osaamista sekä tuotettu
tietoa uusien toimintatapojen vaikutuksista asiakkaisiin. Merkittäviä muutoksia
ovat olleet myös vaikutukset työnantajien asenteisiin sekä ymmärrykseen
osatyökykyisten työllistymisestä ja työllistämismahdollisuuksista. Keskeistä
yllämainittujen muutosten toteutumisessa on kuitenkin ollut se tapa, jolla
muutosta ja lisäarvoa on pyritty tuottamaan. OTE-kärkihankkeen toiminnan
puitteissa toimintaan on osallistettu laaja-alaisesti eri sidosryhmiä
verkostomaiseen yhteistyöhön niin valtakunnan tasolla kuin alueellisestikin.
Laaja-alainen
yhteistyö
soteja
vammaisjärjestöjen
sekä
työmarkkinakeskusjärjestöjen
kanssa
on
ollut
yksi
keskeinen
toimintatapamuutos, jonka ylläpitäminen myös jatkossa luo tehokkuutta
osatyökykyisyyteen liittyvien haasteiden ratkaisuun. Valtakunnallisesti ja
alueellisesti lisääntynyt ymmärrys verkostomaisen yhteistyön tärkeydestä ja
asiakaslähtöisyydestä on myös yksi keskeinen muutos, johon OTE-kärkihanke
on toiminnallaan pystynyt vaikuttamaan.

•

4.4

Johtopäätös 22: OTE-kärkihankkeen tuottamien tulosten ja vaikutusten
pysyvyyteen on arvioinnin tässä vaiheessa hyvin vaikeaa ottaa kantaa. Jo nyt
voidaan kuitenkin todeta, että monen tuloksekkaan ja hyväksi havaitun
toimenpiteen pysyvimpien vaikutusten realisoituminen on pitkälti kiinni toiminnan
jatkuvuuteen kohdistetuista resursseista. Keskeisiä resursointikohteita ovat
erityisesti työkykykoordinaattorikoulutuksen jatko sekä jo koulutettujen
työkykykoordinaattoreiden osaamisen ylläpitäminen, kehitetyt verkkopalvelun
ylläpito sekä muutamien alueellisten kokeiluhankkeiden tulosten (erityisesti
OTE7 Pirkanmaa & Etelä-Pohjanmaa sekä OTE7 Keski-Suomi) levittämiseen
liittyvä rahoitus. Alueellisissa kokeiluhankkeissa kehitetyt toimintamallit ovat
arvioinnin havaintojen perusteella luonteeltaan sellaisia, että niissä on
lähtökohtaisesti huomioitu myös tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen sisällöt.
Näiden toimintamallien pysyvyys on pitkälti kiinni tulevien maakuntien omasta
toiminnasta. Keskeistä pysyvyyden kannalta on se, että missä määrin kehitetyt
toimintamallit huomioidaan osana maakunnan organisoitumista ja missä määrin
maakunnalliset toimijat sitoutuvat kehitettyjen toimintamallien implementointiin ja
niihin sisältyviin verkostomaisiin yhteistyökäytäntöihin. Niissä OTEkärkihankkeen projekteissa, joissa tavoitteena on ollut lainsäädäntöön liittyviä
muutoksia, on oletettavaa, että lakien valmistelu etenee tulevalla hallituskaudella
sote-lakien valmistelukiireiden poistuessa. Lainvalmisteluiden eteneminen on
riippuvainen kuitenkin tulevan hallituksen ja sen hallitusohjelman painopisteistä.

Toimenpidesuositukset
OTE-kärkihanke on luonteeltaan ollut muutosohjelma. Kärkihankkeen toimenpiteet ovat
pitkälti pohjautuneet aiemman OSKU-hankkeen tuottamien kehittämissuositusten
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täytäntöönpanoon ja implementointiin. Kuten aiemmin on jo todettu, tämä
systemaattinen jatkuvuus on ollut yksi keskeinen lisäarvo osatyökykyisyyteen liittyvien
haasteiden ratkaisemisessa ja osatyökykyisyyteen kohdistuvien palvelu- ja
etuusjärjestelmän kehittämisessä. Edellä esitettyihin ulkoisen arvioinnin havaintoihin ja
keskeisiin johtopäätöksiin nojautuen esitämme toimenpidesuosituksina seuraavaa:
•

Toimenpidesuositus 1: Työkykykoordinaattorikoulutusten ja Tietyöelämään verkkopalvelun rakentaminen ovat olleet hyviä tuloksia tuottavia toimenpiteitä,
joiden tuottamien pysyvimpien vaikutusten syntyminen edellyttää kuitenkin
edelleen toimenpidepäätöksiä. Nyt olevan tiedon valossa näyttää siltä, että
verkkopalvelu joudutaan ajamaan alas rahoituksen puuttumisen vuoksi. Tällä
alasajolla voidaan olettaa olevan merkittävästi vaikuttavuutta heikentäviä
seurauksia, sillä palvelun käyttö on ollut hyvin aktiivista. Ennen kaikkea palvelun
mahdollinen alasajo lähettää sidosryhmille hyvin negatiivisen viestin toiminnan
jatkuvuudesta mikä osaltaan heikentää myös työkykykoordinaattorikoulutuksen
kautta syntyviä tuloksia ja vaikutuksia. Toimenpidesuosituksena ehdotetaan, että
verkkopalvelun jatkorahoitus saataisiin päätettyä mahdollisimman pian ilman,
että palvelua joudutaan edes hetkellisesti ajamaan alas. Jos maakuntauudistus
toteutuu, niin palvelun ylläpidon vastuusta voidaan neuvotella myöhemmin
valtion ja maakuntien välillä, mutta siirtymävaiheen aikana on oleellista, että
verkkopalvelu pysyy valtion rahoituksen piirissä.

•

Toimenpidesuositus 2: Myös työkykykoordinaattorikoulutusten osalta
päätökset toiminnan jatkosta tulisi tehdä mahdollisimman pikaisesti. Alueella
oleva kysyntä työkykykoordinaattorikoulutuksille on suurta ja lisäksi jo
koulutettujen työkykykoordinaattoreiden osaaminen ja verkostoituminen
edellyttävät toiminnan jatkuvuutta. Luonnollista olisi, että maakuntien syntymisen
välisenä aikana sosiaali- ja terveysministeriö ottaa vastuulleen toiminnan
jatkuvuuden varmistamisen ja ”saattaen vaihtaa” koulutuksien järjestämiseen ja
osaamisen ylläpitämiseen liittyvät tekijät hallitusti tuleville maakunnille.
Työkykykoordinaattorikoulutusten lopettaminen jättäisi alueelliset toimijat
(työyhteisöt ja asiantuntijat) ongelmalliseen välitilaan. Koordinaattori-muotoinen
toiminta on tällä hetkellä selkein ja kustannustehokkain ratkaisu, jolla pystytään
edistämään
osatyökykyisten
työllistymistä
olemassa
olevassa
fragmentoituneessa palvelujärjestelmässä. Vaarana on myös se, että onnistunut
työkykykoordinaattori -koulutustoiminta ajetaan alas ja vastaavanlainen ”case
manager” –kehittämistoiminta käynnistetään uusilla kehittämistoimilla
uudestaan, minkä voidaan olettaa heikentävän sidosryhmien sitoutumista
kehittämistyöhön.

•

Toimenpidesuositus 3: Alueellisten kokeilujen toimeenpano on toteutunut
pääsääntöisesti hyvin. Hieman epäselvää kuitenkin on, että missä määrin
alueellisessa kehittämistyössä voidaan puhua aidoista kokeiluista, sillä monelta
osin kokeilut ovat olleet perinteisten kehittämisprojektien luonteisia, joilla on
kuitenkin saatu aikaan hyviä tuloksia. Alueellisissa kokeiluissa on onnistuttu
kehittämään muutamia hyviä toimintamalleja, joiden tulosten esiintuominen ja
levittäminen edellyttävät vielä toimenpiteitä niin ministeriöltä kuin
kehittämistoimijoilta itseltäänkin. Esimerkiksi OTE7-projektin KSSHP:n sekä
Pirkanmaan & Etelä-Pohjanmaan kokeiluissa on erikoissairaanhoidon
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vetovastuulla onnistuttu kehittämään tuloksellisia uusia toimintamalleja, joiden
käyttöönotto on laajentunut emo-organisaatioiden sisällä hyvien tulosten myötä.
Vastaavanlaisten toimintamallien ja niiden tuottamien tulosten levittäminen myös
muille alueille olisi vaikuttavuuden näkökulmasta perusteltua. Nyt arvioitsijoiden
käytössä olevan tiedon valossa näyttää siltä, että mitään selkeää
levittämisrahoitusta kokeiluhankkeille ei ole osoitettu. Osa kokeiluista onkin
pyrkinyt hakemaan toiminnalle jatkokehitysrahoitusta tai levittämisrahoitusta
muista rahoituslähteistä. Suosituksena esitämmekin, että OTE-kärkihankkeen
tuottamien kokeilu-, projekti-, ja kärkihankekohtaisten hyviksi tunnistettujen
tulosten ja tuotosten käyttöönoton varmistamiseksi ja levittämiseksi
kohdennetaan erillistä rahoitusta. Näiden edistämiseksi rahoituksen tulisi
kohdistua seuraaviin kategorioihin:

•

o

tulosten ja oppien juurruttamiseen kokeilu- ja kohdeorganisaatioihin

o

tulosten laajempaan levittämiseen vaikuttavuuden parantamiseksi

Toimenpidesuositus 4: Osatyökykyisyyteen liittyvien haasteiden ja olemassa
olevan palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää myös jatkossa tiivistä
verkostomaista yhteistyötä niin valtakunnan tasolla kuin alueellisestikin. Tulevat
mahdolliset sote- ja maakunta-uudistukset eivät ainakaan keskipitkällä aikavälillä
tuo esimerkiksi palvelu- ja etuusjärjestelmien fragmentoitumishaasteisiin
ratkaisuja. Rakenteiden muodostuminen eri maakunnissa vie aikaa ja
osatyökykyisten palvelupolkujen rakentaminen on myös jatkossa riippuvainen
moniammatillisesta yhteistyöstä. Verkostomaiseen yhteistyöhön pohjautuvaa
palvelu- ja etuusjärjestelmään liittyvää kehitystyötä sekä asennemuutostyötä
tulee näkemyksemme mukaan jatkaa myös tulevalla hallituskaudella
ohjelmamuotoisena
toimintana
jatkuvuuden
ylläpitämiseksi.
Ohjelmamuotoisessa työssä tulee huomioida myös OTE-kärkihankkeen
käynnistämät toimenpiteet sekä niiden pohjalta aikaansaadut hyvät tulokset ja
käytännöt. Kansallisella tasolla verkostomaista yhteistyötä tulisi suosituksemme
perusteella ylläpitää jo keväällä 2019 seuraavien tekijöiden edistämiseksi:
o

kärkihankkeen käynnistämien lainsäädäntöhankkeiden edistämiseen
liittyvä valmistelutyön jatko

o

kehittämistyön jatkon turvaaminen kärkihankkeen jälkeen (vaikuttaminen
tulevaan hallitusohjelmaan, keskeisten sidosryhmien kanssa tehtävä
yhteistyö)
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A

Liitteet: Projektikohtaiset vaikutuslogiikan kuvaukset
Seuraavilla liitesivuilla on kuvattu OTE-kärkihankkeen sisältämien projektien osalta laadittuja vaikutuslogiikan kuvauksia.
Vaikutuslogiikan kuvauksia on käytetty arvioinnin yhteydessä hahmottamaan eri projektien toimintaa (toimenpiteet) sekä niiden
seurauksena syntyviä odotettuja tuloksia ja vaikutuksia. Vaikutuslogiikan kuvauksissa on huomioitava se, että ne eivät ole
luonteeltaan staattisia, vaan ne elävät ja muuttuvat projektien sisällä tapahtuvien muutosten myötä. Näissä kuvauksissa on pyritty
luomaan kuva alkuperäisestä tavoitetilanteesta, jotka pohjautuvat pitkälti projektien suunnitelmiin.
Vaikutuslogiikoiden kuvauksia on pyritty havainnollistamaan värikoodien avulla seuraavasti:
Vihreä väri: Arvioinnin havaintojen perusteella suunniteltu toimenpide on toteutunut ja/tai sen seurauksena syntyvät odotetut
tulokset ja vaikutukset ovat realisoituneet ja realisoituvat hyvin suurella todennäköisyydellä.
Keltainen väri: Arvioinnin havaintojen perusteella suunniteltu toimenpide on toteutunut osittain ja/tai sen seurauksena syntyvien
tulosten ja vaikutusten syntymiseen liittyy vielä epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijät voivat johtua myös siitä, että niiden
todentumista ei tämän ulkoisen arvioinnin toteutusaikana pystytä luotettavasti verifioimaan.
Punainen väri: Arvioinnin havaintojen perusteella suunniteltu toimenpide ei vielä ole toteutunut ja/tai sen seurauksen syntyvien
tulosten ja vaikutusten syntymiseen liittyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijät voivat johtua myös siitä, että
niiden todentumista ei tämän ulkoisen arvioinnin toteutusaikana pystytä luotettavasti verifioimaan.
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