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Menetelmät ja keinot, joita olemme luoneet, 

vastaavat erityisesti kolmeen asiaan: 

Rekrytointikynnykselle saattamiseen ja sen 

yli kantamiseen, sekä töissä pysymiseen.

Tässä merkittävässä roolissa ovat paitsi 

erilaiset työkykyä tukevat mallit ja 

menetelmät, myös työnantajat ja järjestöt ja 

työpaikat.

Olemme ainoa työikäisiin kohdistuva 

kärkihanke STM:ssä.  

OTE:n ytimet



Järjestöjen julkilausuma allekirjoitettu.

Selvityshanke tekeillä: Osatyökykyisten reitit 

työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet.

Vastaamme osaltamme ratkaisuista 

työvoimapulaan ja työllisyysasteen nostamiseen.

Seuraamme, miten työn ja työelämän muutokset 

vaikuttavat osatyökykyisten työllistymiseen.

Teemme kansainvälistä yhteistyötä.

Uusia tuulia
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Miten  vaikutamme työllistymiseen?

Asenteisiin vaikuttaminen

Viestintä

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja vammaisjärjestöt mukana 
työssä

Koulutetaan työkykykoordinaattoreita

Tuetaan vammaisten yrittäjyyttä

Madalletaan rekrytointikynnystä

Tuodaan tieto verkkoon helposti saataville

Luodaan maakuntiin toimivat polut hoitoon ja 
kuntoutukseen

Puretaan kannustinloukkuja

Päivi Mattila-Wiro
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TYKO-koulutus myötätuulessa

Työkykykoordinaattorimalli on tutkitusti tuloksia tuottava. 

Se on löytänyt paikkansa osatyökykyisten palveluissa ja 
työpaikoilla.   

Koulutuksen saanut työkykykoordinaattori löytyy muun muassa 
sote – ja te – palveluista, kuntoutuspalveluista, oppilaitoksista, 
ohjaamoista, järjestöistä, isoista yrityksistä.

Hän tuntee palvelut ja keinot sekä toimii kuntoutuksen 
uudistamisen komitean ehdotuksen mukaisesti case 
managerina, rinnalla kulkijana ja asiakkaalle tarpeen mukaisten 
palvelujen räätälöijänä. 

OTE:n työkykykoordinaattorikoulutuksista tulee valmistumaan 
lähes noin 650 ammattilaista. Lisäksi pilottikoulutuksista 200 ja 
Kuntoutussäätiön koulutuksista noin 100.

Seuraava vaihe on työkykykoordinaattorin palvelun 
virallistaminen. 
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Selkeät polut hoitoon ja kuntoutukseen

1. Verkostoagentti-toiminta, osana ammattilaisten 
täydennyskoulutusta, Kiipula, pääkaupunkiseutu.

2. Keski-Suomessa tule- ja mielenterveyspotilaan saumaton hoitoketju 
työelämään mm. työterveyshuollon case managerin tuella.

3. Satakunnan tule-mieli-hoito- ja kuntoutusmalli, jonka osana ovat 
mm. suoravastaanotto.

4. Toimintakykykeskukset Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle; 
konsultoiva, kouluttava ja yhteen kokoava keskus työkyvyn tukeen.

5. Työkyvyn tuen polku ja laajennettu työttömien terveystarkastus 
Oulussa. Uudelleensijoitetun osatyökykyisen ohjaajan palvelumalli. 

6. Kainuun varhaisen tuen toimintatavat ja aktiivinen 
työkykykoordinaattoriverkosto sekä työttömän työkyvyn 
toimintamalli.

http://www.tietyoelamaan.fi/
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Kannustinloukkuja vähennetään

Työryhmä käynnissä (nelikantayhteistyö) - ratkaistavia asioita:

Millainen lineaarinen malli valitaan täyteen työkyvyttömyys-
eläkkeeseen?

Millä edellytyksillä työkyvyttömyyseläkeoikeus jatkuu, jos 
eläkkeen rinnalla työskennellään pitkäaikaisesti?

Milloin täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu osa-
työkyvyttömyyseläkkeeksi?

YEL-työtulo työkyvyttämyyseläkkeen rinnalla?

Lineaarinen malli ja Kelan etuuksien yhteensovittaminen?

Edellytykset:

• Työskentely tk-eläkkeen rinnalla ei saa olla 
houkuttelevampaa kuin pelkkä työnteko

• Toimeenpano kohtuullisin kustannuksin ja kevyellä 
hallinnollisella taakalla (esim. valituskelpoiset päätökset 
kerran vuodessa)



Virtaaverkkopalvelusta
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Edistetään yrittäjyyttä

Tavoite: 

1. Yrittäjyys on osatyökykyiselle yksi 
työllistymisvaihtoehto; ei viimesijainen tai ainoa

2. Meillä on tietoon pohjautuva osatyökykyisten 
yrittäjyyden tukemisen malli

Toimenpiteet:

1. Tiedonhankinta: VN-TEAS selvitys; konsortio (Nordic 
Healthcare Group, Vates-säätiö ja Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulu) ja sen lisäksi erillinen selvitys 
Kelan rekisteriaineistosta (yhteisrahoituksena Juho 
Saaren eriarvoisuustyöryhmän kanssa); tehty

2. Integrointi EU:n inklusiivisen yrittämisen mallin 
kanssa; kesken

3. Tiedon analysointi ja vaihtoehtoisten mallien luonti; 
kesken
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Madalletaan rekrytointikynnystä

Tiedonhankinta: selvitys työnantajien näkemyksistä 
rekrytointikynnyksestä ja sen madaltamisen keinoista; 
tehty

TKK –pilottihankkeessa (ESR; TE-toimistojen 
työkykykoordinaattorihanke) mallinnettu alueellisissa 
piloteissa työnantajayhteistyötä (tietoa työnantajalle), 
Palkkatuen kehittäminen: käynnissä 

Yhteiskunnalliseen tilanteeseen vaikuttaminen: 
työmarkkinajärjestöjen ja vammais- ja potilasjärjestöjen 
kanssa tiedotusyhteistyö, jossa levitetään positiivista 
signaalia (hyvät käytännöt)

Työkyvyttömyydestä johtuvien kustannusriskien arviointi?
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Rekrytointikynnyksen komponentit

11

Osatyökyisen 

työnhakijan sopivuuden 

arviointi

Kustannusriskit

Tukien saatavuus ja 

kattavuus

Rekrytoida 

osatyökykyinen vai ei?

Yritykseen liittyvät tekijät

Yhteiskunnallinen tilanne

Osatyökykyisen 

työnhakijan 

ominaisuudet


