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1. Johdanto: työkyky on suhteellinen
asia
Toimitusjohtaja Soile Kuitunen (Kuntoutussäätiö) ja työmarkkinaneuvos Tuija Oivo (työ- ja elinkeinoministeriö)
Osatyökykyisyys on käsitteenä ja ilmiönä elänyt Suomessa mielenkiintoisen kehityskaaren. Vajaakuntoisuuden sijaan olemme alkaneet yhä enemmän puhua osatyökykyisyydestä, sittemmin jopa pelkästään työkyvystä. Tässä julkaisussa lähestymme osatyökykyisyyttä ja osallisuutta ajankohtaispuheenvuoroilla. Puheenvuorot ovat alun perin
haastatteluja, jotka toteutettiin 2020–2021.
Osatyökykyiset eivät muodosta yhtenäistä ryhmää Suomessa tai maailmalla. Osalla ihmisistä työkyvyn ongelmat
voivat olla pysyviä. Esimerkiksi jokin pysyvä vamma voi aiheuttaa työkyvyn alenemaa suhteessa joihinkin työtehtäviin, eikä tässä tapahdu ajan myötä muutoksia. Toisilla työkyky voi vaihdella ajallisesti. Esimerkiksi vakavan sairauden jälkeen työkyky voi olla tilapäisesti heikentynyt. Myös sosiaaliset syyt voivat johtaa alentuneeseen työkykyyn.
Suomessa yleisimmät syyt työkyvyn heikkenemiselle liittyvät tällä hetkellä masennukseen ja muihin mielenterveyden häiriöihin, sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

4

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 65/2021

Työkyky on suhteellinen asia, ja sen vaihtelu eri tilanteissa ja elämänkaaren vaiheissa kuuluu asiaan. Osatyökykyisten työllistämistä selvittänyt Markku Lehto kuvasi asiaa osuvasti raportissaan vuonna 20111:
”Työkyvyn mittaamisen monisäikeisyyttä kuvaa se, että kliinisessä tutkimuksessa suhteellisen huonokuntoiseksi todettu työntekijä saattaa jatkaa työssään, jos hän kokee sen tärkeäksi. Tästä löytyy esimerkkejä luovan työn tekijöistä. Monet vaikeasti näkö- ja liikuntavammaiset tekevät ennakkoluuloista
piittaamatta täyttä työpäivää. Lääketieteellisten löydösten perusteella työkykyiseksi todettu henkilö
voi puolestaan osoittautua käytännössä huonosti työmarkkinoille sopivaksi elämäntapojensa, ammattitaidon puutteen tai työn hallinnan puutteiden takia. Tästä syystä useissa viimeaikaisissa julkaisuissa
on korostettu, että monimutkaiset kliiniset toimenpiteet syiden poistamiseksi eivät ole läheskään aina
välttämättömiä, tärkeämpää on vahvistaa ihmisten kykyä toimia muuttuneilla edellytyksillä. Työ on
useissa tapauksissa paranemista nopeuttava eikä hidastava tekijä”.
Työkyvyn ongelmat koskettavat laajaa joukkoa suomalaisia. Työikäisistä 1,9 miljoonalla, eli noin 55 prosentilla työikäisestä väestöstä, on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma2. Heistä 600 000 arvioi sairauden tai vamman
vaikuttavan työhön tai työnsaantimahdollisuuksiinsa. Näin arvioineista työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella
200 000 henkilöä. Työelämän ulkopuolella olevista 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä
tähän3. Näiden lukujen valossa Suomessa on iso työhalukkaiden ja -kyvykkäiden joukko, joiden työllistyminen ratkaisisi yksinään Suomen kestävyysvajeongelman.
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuussa 2020 noin 35 800 osatyökykyistä työtöntä työnhakijaa. Marraskuussa
2018 heitä oli noin 29 0004. Osatyökykyisten työttömien määrä väheni kolmena vuonna peräkkäin vuosina 20172019. Koronavirusepidemian leviäminen aiheutti katkoksen Suomen myönteiseen kokonaistyöllisyysasteen kehitykseen vuonna 2020, mutta osatyökykyisten asemaa se heikensi tilastojen perusteella muuta väestöä vähemmän. Marraskuussa 2020 osatyökykyisten työttömyysaste nousi yli 10 prosenttia vähemmän kuin työttömyys keskimäärin5.
Osatyökykyisten työllistämistä on Suomessa pidetty tärkeänä yhteiskuntapoliittisena tavoitteena. Kun työkyvyn
ongelmista huolimatta aiempaa isompi joukko työllistyy, tuottaa se yhteiskunnalle taloudellisia säästöjä. Säästöjä
syntyy, kun työttömyydestä aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset pienenevät. Työllistymisen inhimillinen arvo
on suuri. Tiedämme, että työssä olevat ovat keskimäärin terveempiä ja hyvinvoivempia kuin työelämän ulkopuolella olevat, erityisesti pitkäaikaistyöttömät6. Työ tarjoaa sosiaalisia suhteita ja merkityksellisyyden kokemuksia. Se
kartuttaa eläkettä ja tuottaa parempaa toimeentuloa.
Osatyökykyisyyttä koskevat puheenvuorot Suomessa ovat pitkälti keskittyneet järjestelmien, etuuksien ja palveluiden näkökulmiin. Nämä lähestymistavat ovat tärkeitä. Tässä julkaisussa olemme valottaneet osatyökykyisyyttä
hieman avarammin, ilmiöön kohdistuneen tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta, palveluiden ja tukimahdollisuuksien kannalta sekä yhteiskuntapolitiikan ja sen painotusten näkökulmista.

1

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72539/URN:NBN:fi-fe201504225679.pdf?sequence=1

2

Tilastokeskus 2011

3

https://www.vates.fi/vates/medialle/osatyokykyiset-numeroina.html

4

https://www.vates.fi/vates/medialle/osatyokykyiset-numeroina.html

5

Asiasta lisää tässä julkaisussa osiossa 5.2.

6

Ks. nuorten osalta esim. https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/trvj_1+2013.pdf; Shemeikka R, Rinne H, Saares A. 2014. Regional differences in health and
health behaviour among young adults in Finland. Conference abstract. In Kaivonurmi M et al. (eds.): The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Sociology
(ESHMS). Discussion paper 28/2014. National Institute for Health and Welfare (THL). Helsinki, 129–130.
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Julkaisuun kootut puheenvuorot ovat alun perin haastatteluja, jotka Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Soile Kuitunen toteutti vuosina 2020-2021. Nimesimme haastattelut koronajuttusarjaksi, koska ne
tehtiin koronan leimaamana ajanjaksona7. Koronavirusepidemia on kuitenkin vain yksi juonne tai kehityskulku
puheenvuoroissa.
Emme ole editoineet alkuperäisten haastattelujen sisältöjä, mutta tekstinasettelua ja taittoa on muokattu julkaisua
varten. Lisäksi olemme kirjoittaneet julkaisuun johdannon, yhteiskuntapoliittisen kontekstitarkastelun 2010-luvun
puolivälin kehityksestä sekä loppuluvun. Loppuluvun ovat kirjoittaneet yhdessä Soile Kuitunen, Tuija Oivo ja Ulla Nord.
Olemme ryhmitelleet puheenvuorot kolmeen osioon. Ensimmäinen osio käsittelee osatyökykyisyyttä ja työkykyä tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Toisessa osiossa osatyökykyisyyttä ja työkyvyn vaihtelua
lähestytään palveluiden ja tukimahdollisuuksien kautta. Kolmannen osion puheenvuoroissa tarkastelutapa on
yhteiskuntapoliittinen.
Kiitämme lämpimästi kaikkia asiantuntijoita mahdollisuudesta julkaista haastattelunne osana tätä raporttia. Olemme vakuuttuneita siitä, että osatyökykyisten työllistyminen on inhimillisesti ja yhteiskuntapoliittisesti välttämätöntä.
Työ yhdenvertaisemman yhteiskunnan kehittämiseksi jatkuu.

7

6

Koronajuttusarja on julkaistu Tie työelämään -verkkopalvelussa https://tietyoelamaan.fi/blogi/.
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2. Kolme hallituskautta ja kolme
ohjelmaa osatyökykyisten työllistämiseksi
Toimitusjohtaja Soile Kuitunen (Kuntoutussäätiö) ja työmarkkinaneuvos Tuija Oivo (työ- ja elinkeinoministeriö)
Suomessa osatyökykyisten ihmisten osallisuus työmarkkinoilla on koettu tärkeäksi yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi. Suomessa asiaa on edistetty erilaisin toimenpitein 2000-luvulla, ja 2010-luvulta eteenpäin osatyökykyisten
työllistyminen on kirjattu myös hallituksen kärkihankkeisiin ja -ohjelmiin. Hallitusohjelmakirjausten taustalla näyttää olleen havainto siitä, että sirpalemaisen tekemisen ja erillisten toimenpiteiden sijaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa otetta. Vain näin voidaan saada aikaan todellista vaikuttavuutta8.
Tässä luvussa keskitymme 2013–2021 toteutettujen politiikkaohjelmien analysointiin. Ajanjakso on erityisen kiinnostava, koska vuodesta 2013 lähtien osatyökykyisten työllistymistä ja työelämäosallisuutta edistävät ohjelmat ovat
edenneet katkeamattomana hallituskaudelta toiselle. Viimeisintä ohjelmaa, työkykyohjelmaa, toteutetaan edelleen.

8

Lehto (2014), STM https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72539/URN:NBN:fi-fe201504225679.pdf?sequence=1. Lehdon mukaan toimenpiteiden heikon vaikuttavuuden

		

taustalla on ollut sekin, ettei lopulta ole tehty selvää valintaa siitä, halutaanko osatyökykyiset siirtää pois työmarkkinoilta vai etsiä kestäviä tapoja heidän työllistämisekseen.
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Vuonna 2013 sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon aloitteesta Osatyökykyiset työssä -ohjelman (Osku-ohjelma). Ohjelman keskeisenä kimmokkeena oli samana vuonna valmistunut
Markku Lehdon ja Jorma Rantasen laatima raportti9. Raportissa hahmotettiin toimintakonsepti osatyökykyisten
työllistymiseksi. Taustalla olivat havainnot siitä, että osatyökykyisten työllistymisen esteinä ovat luottamuspula, ennakkoluulot ja tiedon puute, toimeentuloturvan loukut, työnantajan kokemat riskit sekä osatyökykyisten saaman
tuen ja ohjauksen epämääräisyys10.
Toimintakonseptia jalostettiin asteittain. Sen keskeisenä alkulähteenä oli työluotsi-koulutus, jota kehitettiin yhteistyössä Kuntoutussäätiön työurien jatkamisen tuki -hankkeen (2012–2014) ja Osku-ohjelman kesken. Osku-ohjelman
aikana työluotsi-konseptia kokeiltiin 12 organisaatiossa eri puolilla Suomea.
Työluotsi-konsepti vakiintui ja muuttui sittemmin työkykykoordinaattori-toimintamalliksi. Työkykykoordinaattorikoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Kuntoutussäätiön lisäksi laaja joukko asiantuntijoita Tampereen yliopistosta, Lapin yliopistosta, Sano Oy:stä ja Työterveyslaitoksesta.
Työkykykoordinaattori-mallin hyödyistä ja tuloksista tehtiin myös selvitys. Selvityksen mukaan mallia kokeilleissa
organisaatioissa kehitettiin johtamista, osaamista, yhteistyötä ja työvälineitä. Asiakkaat kokivat olevansa osallisia
mahdollisuuksiensa rakentamisessa ja kuvasivat yhteistyötä työkykykoordinaattorin kanssa tasa-arvoiseksi, luottamukselliseksi, oikea-aikaiseksi ja ratkaisukeskeiseksi. Osatyökykyisten työelämäosallisuutta vahvistettiin osallistavalla otteella, joskin uusia toimintatapoja levitettiin vain harvoin oman organisaation ulkopuolelle.
Työkykykoordinaattorimallin arviointi osoitti, että mallin hyödyntämisen seurauksena osatyökykyisten tunnistaminen tehostui, työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta lisääntyi ja keinovalikoiman käyttö monipuolistui. Samalla työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni. Tulosten perusteella ei kuitenkaan voitu
tehdä johtopäätöksiä toimintamallin vaikutuksista työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyystapausten esiintyvyyteen11.
Osku-ohjelma tähtäsi toimintatapamuutosten lisäksi lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Ohjelmassa tehtiin ehdotuksia lainsäädännön muutostarpeista niin, että palvelujärjestelmät ja etuudet saataisiin paremmin vastaamaan osatyökykyisten ihmisten tarpeita. Ohjelman aikana kehitettiin kaikille avointa digitaalista palvelua, joka myöhemmin
nimettiin Tie työelämään -verkkopalveluksi. Palvelu on edelleen olemassa ja vakiintunut erityisesti ammattilaisten
ja asiantuntijoiden käyttöön12.
Seuraavalla hallituskaudella työ osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseksi jatkui. Pääministeri Juha Sipilän
hallitusohjelmaan kirjattiin strategisia kärkihankkeita, joista yksi oli OTE – Osatyökykyisille tie työelämään -hanke.
Hanketta toteutettiin vuosina 2015-2018. OTE-hankkeen tehtävänä oli vahvistaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla siten, että he voivat jatkaa työssä tai työllistyvät aiempaa paremmin. Lisäksi tavoitteena oli muuttaa asenteita
työelämässä myönteisemmiksi ja avoimeksi monimuotoista työelämää kohtaan. Hyötyjä tavoiteltiin osatyökykyisille, työnantajille ja koko palvelujärjestelmään.

9

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 29/2013.

10 Lehto, M. 2011. Kaikki mukaan! Osatyökykyiset työmarkkinoilla. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 2011/5.
11 https://stm.fi/documents/1271139/1366077/STM_Osku_tutkimusraportti.pdf/d19bf119-70f8-427c-8201-b4e045c8b3a8/STM_Osku_tutkimusraportti.pdf.pdf
12 https://tietyoelamaan.fi/.
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OTE-hanke laajensi edeltäjiinsä nähden ohjelmaan osallistuneiden tahojen ja toimijoiden määrää. Se syvensi yhteistyötä erityisesti työmarkkinaosapuolten sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Näiden toimijoiden tiivis
vuorovaikutus ja osallisuus koettiin tärkeinä osatyökykyisten työllisyysasteen nostamisessa13.
Erona aiempaan oli myös, että OTE-hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Ohjelman aikana työvoimapoliittinen näkökulma vahvistui. Kokeiluja laajennettiin ja niitä toteutettiin
laajasti eripuolilla Suomea. OTE:n aikana työkykykoordinaattoreiden koulutus jatkui, ja heitä koulutettiin yli 70014.
Työkykykoordinaattori-toimintamallin kehittymistä tuki kansallinen, Kuntoutussäätiön johtama Työssä jatkamisen
tuki -hanke (TEMPO-hanke).
OTE oli kansallinen muutosohjelma, joka muutti monella tavalla osatyökykyisten asemaa. Ohjelman aikana työttömien työnhakijoiden määrä laski yli 30 prosenttia. Ulkopuolisen arvioinnin mukaan laaja-alainen yhteistyö sote- ja
vammaisjärjestöjen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa oli keskeinen toimintatapamuutos. Kärkihanke vaikutti myös verkostomaisen työtavan juurtumiseen ja asiakaslähtöiseen ajattelutapaan15.
Vuonna 2019 sanoitus osatyökykyisyydestä muuttui hallitusohjelmassa. Pääministeri Antti Rinteen hallitus käynnisti
työkykyohjelman, jolla oli selkeä yhteys valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteelliseen uudistukseen. Tätä oli tavoiteltu myös OTE-kärkihankkeen aikana, mutta sote-uudistuksen siirtyminen vaikeutti juurruttamistyötä alueille.
Työkykyohjelman keskeisimpänä taustavaikuttimena oli Raija Kerättären ja Tuija Oivon vuonna 2018 laatima selvitys
”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen”16. Selvityshenkilöt esittivät, että Suomeen perustettaisiin kokonaisvaltainen, yli
hallituskausien ulottuva strateginen kokonaisuus, jolle he ehdottivat nimeksi työkykyohjelmaa. Kerättären ja Oivon
mukaan ohjelman tulisi ennen kaikkea lisätä osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien osallisuutta työelämässä.
Lisäksi ohjelman olisi tärkeää varmistaa näiden ihmisten palvelut ja etuudet. Tältä osin tavoitteissa oli yhtenevyyttä
aiempien hallituskausien vastaaviin ohjelmiin.
Vuoteen 2023 toteutettavan työkykyohjelman tavoitteiksi muotoutuivat sittemmin osatyökykyisten työttömien ja
pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyn ja työssä pysymisen tukeminen, työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen
sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuuden vahvistaminen. Kantava ajatus työkykyohjelmassa on, että osatyökykyisten palvelut nyky- ja valmisteilla oleviin rakenteisiin integroimalla saadaan muutoksia
aikaan. Näin myös osatyökykyisten työllisyysaste nousee. Ohjelmalla on yhteydet erityisesti valmisteilla oleviin
sote-keskuksiin. Työkykyohjelmaa toteutetaan OTE-hankkeen tavoin STM:n ja TEM:n yhteistyönä.
Vaikka 2010-luvun puolivälistä toteutetut osatyökykyisten työllistymistä edistävät kärkihankkeet ja ohjelmat muodostavat loogisen jatkumon, on niiden keinovalikoimissa ja lähestymistavoissa myös painotuseroja. Sosiaalipolitiikan
rinnalla on selvästi vahvistunut elinkeino- ja elinvoimapoliittinen näkökulma. Minkälaisia ihmisiä yritykset ja muut
työnantajat ovat valmiita rekrytoimaan? Miten työnantajia voidaan auttaa, jotta ne voivat palkata osatyökykyisiä?

13 Ks. asiasta tarkemmin tämän julkaisun osio 5.4.
14 Vuonna 2021 työkykykoordinaattoreita on koulutettu yli 1100, ja Kuntoutussäätiö jatkaa koulutuksia edelleen.
15 https://stm.fi/documents/1271139/13111556/OTE-kärkihankkeen+ulkoinen+arviointi.pdf/b904de1c-ae6d-42f8-4373-2d6ca1e9119c/OTE-kärkihankkeen+ulkoinen+arviointi.pdf
16 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161151/STM%20rap%2043%202018%20Osatyokykyisten%20reitit%20tyollisyyteen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Osatyökykyisten työllistäminen on alkanut näkyä myös yritysten ja yhteisöjen sosiaalisessa vastuussa. Sosiaalinen
vastuu voi ilmetä esimerkiksi yrityksen tietoisena rekrytointistrategiana, jossa palkataan osatyökykyisiä tai jossa monimuotoisuus työyhteisössä koetaan tavoittelemisen arvoisena asiana. Osatyökykyisten rekrytointi ja työllistäminen
voivat olla osa yrityksen liiketoimintamallia ja samalla tärkeä brändin osatekijä17.
Tämä näkyy myös suomalaisten työnantajien asenteissa. Vielä vuonna 2006 työnantajat suhtautuivat nihkeästi osatyökykyisten palkkaamiseen. Vuonna 2017 työnantajista jopa 80 prosenttia suhtautui osatyökykyisiin työnhakijoihin
myönteisesti. Työkyvyn sijaan työnantajat painottivat tärkeimpinä rekrytointikriteereinä henkilön motivaatiota ja
osaamista.18
Politiikkaohjelmat ja yhteiskuntapoliittiset painotukset ovat tärkeitä osatyökykyisten työllistymisen keinovalikoiman
ja painotusten määrittäjinä. Niiden lisäksi osatyökykyisten asemaa muovaavat arjen käytänteet ja asenteet työpaikoilla sekä yhteiskunnassa laajemmin. Siksi osatyökykyisyyttä ja työkykyä on tärkeää tarkastella useasta näkökulmasta: osatyökykyisten ihmisten itsensä kannalta, palveluiden, tukien ja osallisuusmahdollisuuksien näkökulmasta
ja yhteiskuntapolitiikan kannalta. Tämä jäsentely on julkaisumme rakenteena.

17 Suomessa esimerkkejä tällaisista liiketoimintamalleista tarjoavat esim. Arvoliiton jäsenet https://arvoliitto.fi/arvoliiton-jasenet/.
18 ks. tutkimuksesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160229/TEMjul_42_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. Osatyökykyisyys ja työkyky tutkimuksen ja kehittämisen kohteena
Tässä osiossa tarkastelemme osatyökykyisyyttä ja työkykyä tutkimuksen ja kehittämisen kohteena. Osion puheenvuoroissa käsitellään mm. osatyökykyisten työllistymisen taustoja ja tarvetta selvittää näitä moniammatillisesti sekä
henkilökohtaista budjetointia keinona edistää osatyökykyisten työllistymistä.
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3.1. Osatyökykyisten työllistymisongelmien taustoja
pitäisi selvittää nykyistä laajemmin
Dosentti, johtava tutkija Erja Poutiainen (Kuntoutussäätiö)
Kuntoutussäätiön johtava tutkija, dosentti ja neuropsykologi Erja Poutiainen pitää osatyökykyisten työllisyysasteen
nostamista välttämättömänä Suomen työllisyyskehityksessä. Poutiainen peräänkuuluttaa osatyökykyisten työttömyyden taustalla olevien tekijöiden tunnistamista:
– Joskus ongelmia työhön pääsyssä on vaikeaa tunnistaa ja yksilöidä. Työelämän ulkopuolelle jäämisen taustalla
voi olla sairastumisesta johtuva häiriö tai kehityksellinen häiriö, jota ei tunnisteta.
Poutiaisen mukaan esimerkiksi kehityksellisten oppimisvaikeuksien (mm. luki- ja matematiikan vaikeudet) tai neuropsykiatristen häiriöiden (mm. ADHD) tunnistaminen auttaa myös tukimahdollisuuksien löytämisessä. Järjestelyt
työpaikoilla voivat olla joskus hyvin yksinkertaisia. Esimerkiksi rauhallinen työtila voi jo sinällään turvata hyvät edellytykset työssä pärjäämiselle.
Aina ei tarvita raskasta tukea. Kevyempikin ohjaustuki voi auttaa ihmisiä merkittävällä tavalla eteenpäin. Toisaalta
silloin, kun vahvempaa tukea tarvitaan, on tärkeää, että tällaisia palveluita on tarjolla.

Osatyökykyisten työllistymiseen tarvitaan usein erityisalojen osaamista
Usein pitkään työelämän ulkopuolella olevilla ihmisillä on moninaisia pulmia työllistymisessään. Tällöin työllistymisen tueksi tarvitaan Erja Poutiaisen mukaan erityisosaamista ja osaamisten yhdistämistä:
– Suomessa hallinnonalojen raja-aidat ovat kovin jyrkkiä. Monialaisissa työ- ja toimintakyvyn pulmissa tarvittaisiin
moniammatillista osaamista ja osaamisen yhdistämistä.
Poutiainen mainitsee esimerkkinä aivoverenkierron häiriöt, joihin sairastuu joka kuudes suomalainen. Eräässä tutkimushankkeessa havaittiin, että työkykyisistä lievän aivoinfarktin saaneista 40 prosentille jäi työnteon kannalta
merkittävä neuropsykologinen ongelma. Tämä ei kuitenkaan haitannut heidän toimintaansa työn ulkopuolella.
Ongelma voikin jäädä piiloon, ja ihminen itsekin ihmetellä, mistä heikko työsuoritus johtuu, kun arki kotona kuitenkin sujuu. Työnteon tukeminen yleisesti ei tällöin riitä, vaan ongelman tunnistamiseen ja ratkaisujen löytämiseen
tarvitaan erityisosaamista.
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Toimivia malleja käyttöön
Työnantajat tarvitsevat koulutusta osatyökykyisten työllistämiseen. Kuntoutussäätiössä törmätään usein siihen,
että työnantajat eivät tiedä riittävästi osatyökykyisten työllistämisen keinoista, eduista ja toimiviksi osoittautuneista malleista.
Yksi tutkittu, näyttöön perustuva, vaikeita mielenterveyden häiriöitä omaavien työllistämisen malli on IPS19. Siitä
käytetään myös nimitystä Sijoita ja valmenna -malli. IPS-mallin kulmakivinä on avoimille työmarkkinoille työllistymisen tavoite, työvalmennus, nopea työnetsintä ja eri palveluiden integraatio asiakkaan tarpeisiin.
Poutiainen näkee IPS-mallissa potentiaalia, mutta korostaa osatyökykyisten toimintarajoitteiden yksilöllistä luonnetta. Myös tukimallit tulee räätälöidä yksilöllisesti:
– Joskus tuki voi tarkoittaa vaikkapa työkykykoordinaattorikoulutuksen käynyttä valmentajaa ja toisinaan osatyökykyisen toimintarajoitteen tuntevaa erityisosaajaa. Keskeistä on myös julkisen sektorin antama tuki ja apu, esimerkiksi te-hallinnon tai kuntien työllisyyspalvelujen kautta.

Osatyökykyisenkin kohdalla motivaatio ja osaaminen ratkaisevat
Erja Poutiainen korostaa osatyökykyisten motivaatiota ja osaamista avaintekijöinä työllistymiselle ja työssä jatkamiselle. Hän kertoo esimerkin edellisestä työpaikastaan neuropsykologina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.
Poutiaisen kuntoutusasiakkaaksi tuli henkilö, jolla oli todettu aivosairauden aiheuttamia tiedonkäsittelyn häiriöitä.
Hän oli erittäin ammattitaitoinen ja pidetty työpaikallaan. Taidot eivät olleet sairauden myötä heikentyneet, mutta
työnteko oli hitaampaa.
Ratkaisevaa työllistymisessä oli, että työnantaja oli valmis muuttamaan työpanosta työkokeilun jälkeen. Työnantaja
näki, että työnjälki tällä työntekijällä oli edelleen korkealaatuista. Työnantaja järjesti asian niin, ettei hitaus muodostunut ongelmaksi työntekijälle tai työyhteisölle.
Erja Poutiaisen kuvaamassa tapauksessa kaikista tärkein tekijä lopulta oli se, että työntekijä oli motivoitunut ja hänen osaamisensa oli hyvää. Näillä perusteilla työnantaja oli valmis mukauttamaan työtä työkykyä vastaavaksi.

Kompensaatioita työnantajille tulisi pohtia laajemmin
Poutiaisen mukaan Suomessa tulisi pohtia laajemmin myös työnantajien kompensaatioita:
– Jos osatyökykyinen on sillä tavoin osatyökykyinen, että hänen toimintaedellytyksensä ovat muita heikommat, on
luonnollista, että työnantajille tarvittaisiin laajemmin kompensaatiota. Palkkatuki on yksi tärkeä kompensaation
keino, mutta tarvitsemme myös muuta, esimerkiksi työn mukauttamista työpaikoilla.
Poutiaisen mielestä myös asenteet ja yritysten kulttuuri kaipaavat tuuletusta. Osatyökykyisiä kohtaan on edelleen
paljon ennakkoluuloja. Asenteet muuttuvat hitaasti.

19 Individual placement and support -malli, suomeksi sijoita ja valmenna -malli (huom. lisätty julkaisuun alaviite).
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Osa-aikatyötä pitäisi olla tarjolla laajemmin
Moni osatyökykyinen voisi hyötyä nykyistä laajemmista osa-aikatyön mahdollisuuksista. Osatyökykyisissä on niitä,
jotka pystyisivät tekemään töitä optimaalisella tavalla osa-aikatyössä.
Erja Poutiaisen mukaan tällaisia ihmisiä on paljon. Osalla heistä on esimerkiksi mielenterveyden häiriöitä. Kahdeksan tunnin työpäivä voi osoittautua liian haastavaksi.
Suomessa työelämä rakentuu edelleen vahvasti kokoaikatyön varaan. Toisaalta palkansaajissa on niitä, jotka haluaisivat tehdä kokoaikatyötä, mutta eivät sitä saa. Vuonna 2019 osa-aikatyötä teki 439 000 työllistä, mikä oli 17 prosenttia kaikista työllisistä. Osa-aikatyötä tekeviä työllisiä oli 16 000 enemmän kuin vuonna 2018. Tilastokeskuksen
vuonna 2011 valmistuneessa tutkimuksessa todettiin, että jopa viidennekselle ei-työllisistä terveysongelman kanssa
elävistä kevyempi työ, lyhemmät työajat tai etätyömahdollisuudet edistäisivät osallistumista työelämään.

3.2. Osatyökykyisten työllistymisellä paljon myönteisiä
vaikutuksia – tietoa ja tilastointia tarvitaan lisää
Dosentti, johtaja Riikka Shemeikka (Kuntoutussäätiö)
– Osatyökykyisten työllistymisellä on paljon myönteisiä vaikutuksia niin ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kuin
koko yhteiskunnallekin, toteaa Kuntoutussäätiön tutkimuksesta ja kokeiluista vastaava johtaja Riikka Shemeikka.
Tutkimukset osoittavat, että työssä olevat ovat työttömiä terveempiä ja kokevat oman hyvinvointinsa paremmaksi
kuin työttömät.
Tutkittua tietoa ja tilastointia tarvitaan kuitenkin lisää. – Osatyökykyisten työllisyysasteen ja tilanteen selvittäminen
on vaikeaa, koska osatyökykyisyyden määrittelyssä on edelleen vaihtelua, Shemeikka toteaa.
– Meillä ei ole yhteneviä kriteerejä tilastoinnissa. Tämä vaikeuttaa osatyökykyisten tilanteen kehittymisen luotettavaa seurantaa, jatkaa Riikka Shemeikka.
Yhdenmukaista tilastointia ja tähän perustuvia analyyseja tarvitaan muun muassa politiikkatoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi.

Osatyökykyisten työllistämisen hyviä toimintamalleja on paljon
Suomessa osatyökykyisten työllistymistä on edistetty ja kehitetty usean hallituskauden aikana. Tärkeinä virstanpylväinä ovat olleet hallitusten Osku-ohjelma ja OTE-kärkihankkeet.
– Hallitusohjelmilla ja niihin perustuvilla hankkeilla on ollut keskeinen merkitys osatyökykyisten työllistymisen
parantamisessa. Niiden avulla on päästy kehittämään ja kokeilemaan käytännössä toimintatapoja ja toimintakonsepteja.
Erityisen merkityksellisenä Shemeikka pitää OTE-kärkihanketta, jota toteutettiin edellisellä hallituskaudella. Shemeikan mukaan OTE-kärkihankkeen ansioita olivat konkreettisuus ja monipuolisuus. Sillä edistettiin sekä työssä
että työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten työllistymistä.
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Vaikka kaikista toimintamalleista ei ole toteutettu tieteellisiä arviointeja, on näyttöä kuitenkin kerätty toimintatapojen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.
On selvää, että konkreettisella kehittämistyöllä on ollut oma vaikutuksensa siihen, että osatyökykyisten työllisyysaste on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Merkitystä on ollut Shemeikan mukaan myös sillä, että arvovaltaiset yhteiskunnalliset toimijat ovat ottaneet asian omakseen. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöt, sote-järjestöt ja valtionhallinto
ovat yhdessä edistäneet osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla.

Tarvitaan lisää tutkimustietoa palkkatuen ja osatyökykyisten työllisyysasteen noston
vaikutuksista
Kun työttömyys kasvaa, voi moni osatyökykyinen miettiä, lähteäkö hakemaan töitä. – On tärkeää kannustaa näissäkin tilanteissa työnhakuun. Esimerkiksi työkykykoordinaattori voi tukea osatyökykyisiä etsimään ja löytämään työtä,
painottaa Shemeikka.
On tärkeää koota tuoreeseen kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä vaikuttavista osatyökykyisten työllisyyttä tukevista toimintamalleista. Tulevien toimenpiteiden suunnittelussa tätä tutkittua tietoa
tulee hyödyntää.
Tarvitaan tietoa myös siitä, miten erilaiset osatyökykyisten työllisyyttä ja ylipäätään työllistämistä edistävät toimet
vaikuttavat kokonaistyöllisyyteen.
Esimerkiksi palkkatuki on monessa mielessä hyvä keino nostaa osatyökykyisten työllisyyttä. Sen vaikutukset voivat
olla kuitenkin laajakantoisia.
– Palkkatukea käytetään osatyökykyisten rekrytoinneissa, mikä lisää heidän työllisyysastettaan. On kuitenkin tärkeää analysoida, miten tämä vaikuttaa muiden väestöryhmien työllisyysasteeseen ja kokonaistyöllisyysasteen kehitykseen, Shemeikka peräänkuuluttaa. Asiaa tulisi tutkia lisää.

Osallisuudella on myös itseisarvoisia vaikutuksia
Työllisyys lisää tutkitusti ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Työmarkkinaosallisuudella on myös itseisarvoisia vaikutuksia.
– Ihmisten perustarpeita ovat kuuluminen johonkin. Ihminen tarvitsee osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia.
Osallisuus on muutakin kuin hyvinvointia tai taloutta. Se on demokratian perusarvo, joka turvaa myös yhteiskuntarauhaa ja vakautta. Tätä ei tule unohtaa myöskään osatyökykyisten työllisyyden edistämisessä, painottaa Riikka
Shemeikka.
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3.3. Henkilökohtainen budjetointi olisi kokeilemisen
arvoinen myös osatyökykyisten työllistämisessä
Kehitysjohtaja Miika Keijonen (Invalidisäätiö)
– Henkilökohtainen budjetointi (HB) voisi olla kokeilemisen arvoinen myös osatyökykyisten palveluissa, toteaa Invalidisäätiön Live Palveluiden kehitysjohtaja Miika Keijonen. HB:tä kokeillaan Suomessa parhaillaan vammaisilla
henkilöillä vuosien 2020–2021 ajan.
HB on keino järjestää yksilöllinen tuki ja apu niin, että avun tarvitsija itse osallistuu tarvitsemiensa palveluiden ja
palvelukokonaisuuden määrittämiseen.
Samalla HB on rahasumma, jonka ihminen voi tiettyjen reunaehtojen mukaisesti käyttää arkensa ja toimintakykynsä tukemiseen omaehtoisesti.
HB voisi tuoda tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta lisää myös osatyökykyisten työllistymiseen.
–Monilla osatyökykyisillä palveluiden tarve on laaja ja moninainen. Tämän hetken isoimpia ongelmia on, että jokaiseen tarpeeseen pitää erikseen hakea palvelu. On onnesta kiinni, saako ihminen lopulta kaiken sen tuen, avun ja
palvelut, joita hän tarvitsee, kuvaa Keijonen.
HB voisi vastata erityisesti niiden osatyökykyisten tarpeisiin, joilla on monenlaisia työ- ja toimintakyvyn pulmia.

Osatyökykyisten tukiprosessi sakkaa alussa ja lopussa
Miika Keijosen mukaan osatyökykyisten työllistämisen prosessi on varsin hyvin hallussa sen keskiosassa, mutta sakkaa alussa ja lopussa. – Emme kartoita tällä hetkellä riittävästi ihmisten palvelutarpeita. Tarpeiden kartoitus ei ole
riittävän syvällistä. Näin ei päästä myöskään tekemään tarpeisiin osuvaa suunnitelmaa työllistymiselle ja kuntoutumiselle, Keijonen toteaa.
Myös prosessin loppupää tökkii. Työllistymispalveluiden todellinen vaikuttavuus syntyy vasta viiveellä. Moni osatyökykyisistä tarvitsee kanssakulkijaa pidempään kuin vain sen ajan, jonka hän on esimerkiksi työllistymistä edistävissä
palveluissa.

Vaikuttavuusinvestoiminen kääntää osatyökykyisten palveluprosessit
Suomessakin kokeiltu vaikuttavuusinvestoiminen muuttaa osatyökykyisten palveluprosessit ja koko toimintatavan.
Vaikuttavuusinvestointeja tehdään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Mallissa yksityiset toimijat sijoittavat investoinnissaan rahaa ongelmien ratkaisuun.
Palvelutuottajien tehtävänä on suoritteiden sijaan saada aikaan vaikuttavuutta – siis esimerkiksi osatyökykyisten
parempaa työllisyyttä, ja siten ratkoa yhteiskunnallista ongelmaa.
Vaikuttavuusinvestoinneissa myös julkinen sektori hyötyy, kun erilaiset sosiaaliset ongelmat vähenevät. Jos osatyökykyisten työllisyysaste nousee, saa kunta saa enemmän verotuloja, sosiaalitukien määrä pienenee ja yleinen
hyvinvointi kasvaa.
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Invalidisäätiöllä on havaittu, että vaikuttavuusinvestoinnit kääntävät osatyökykyisten työllisyysprosessit aivan uuteen asentoon.
–Toimintatapaa on pitänyt rukata uusiksi. On huomattu, että vaikuttavuusinvestoinnissa osatyökykyisten prosessista
vain noin yksi neljäsosa tapahtuu suoraan palvelutuottajalla. Siis vaikkapa Invalidisäätiön Live-palveluiden sisällä.
Kolme neljäsosaa prosessista on työpaikoilla. Sinne tarvitaan tuki ja kanssakulkija osatyökykyiselle.
Vaikuttavuutta syntyy vasta, kun osatyökykyinen työllistyy tai saa koulutuspaikan. –Tämä edellyttää myös työhönvalmentajien kouluttamista vaikuttavuuteen. Heidän tulee ymmärtää prosessin luonne ja se, mitä muutoksia se vaatii
asiakkaan kanssa toimimiseen, Miika Keijonen painottaa.

Osatyökykyisten työllisyysasteen myönteistä kehitystä ei saa pysäyttää
Suomessa osatyökykyisten työllisyysaste nousi 2010-luvun lopulla. Keväällä 2019 se oli korkeampi kuin vuosikymmeniin. Paljon hyvää kehitystä on tapahtunut suomalaisten asenteissa, toimintatavoissa ja työpaikoilla.
–Tilanne on nyt haastava. Syksyllä on aika arvioida, mitä vaikutuksia koronavirusepidemialla on ollut osatyökykyisten työllisyysasteeseen. Arvioni on, että se voi palautua ennalleen ja hyvä kehitys voi jatkua.

Työllisyydenhoito vaatii osaamista ja suhteen selkiyttämistä soteen
Osatyökykyisten työllistämiseen tarvitaan monenlaisia keinoja. Keijosen mielestä tähän tulisi kohdentaa myös korvamerkittyä rahoitusta. Työkykyohjelma on hyvä, mutta tärkeää on selkiyttää tulevien sote-keskusten ja työllisyydenhoidon yhdyspinnat.

Pettymyksen kokemuksista osallisuuteen
– Pahinta on, jos ihmiset kokevat, että jälleen kerran he tulevat petetyiksi työllisyydenhoidon palveluissa. Ettei yhteiskunta taaskaan tarjoa heille mitään. Osattomuuden ja syrjään jäämisen kokemukset ovat voimallisia monella
osatyökykyisellä, sanoo Miika Keijonen.
Työllisyydenhoidon yksi keskeinen tehtävä on saada aikaan onnistumisen kokemuksia. Sitä, että usko omaan minään ja työllistyvyyteen palautuu ja kohenee. – Tällaisten onnistumisten aikaansaaminen on kuin sipulin kuorimista.
Kuori kerrallaan avataan asiaa ja löydetään niitä vahvuuksia ja voimavaroja, joita ihmisellä on, Keijonen kiteyttää.

Työkykykoordinaattori tai case manager tarvitaan
Työllisyydenhoidossa on jo pitkään tunnistettu se, että vaikuttavuutta syntyy vain riittävän pitkäkestoisella ja yksilöidyllä tuella. –Yksilölliselle tuelle ja kanssakulkijuudelle on huutava kysyntä. Tiedämme myös, että työkykykoordinaattorin tai case managerin tuki on vaikuttavaa, sanoo Keijonen.
Suomessa kannattaisikin kokeilla mallia, jossa henkilökohtaiseen budjettiin yhdistettäisiin case managerin tai työkykykoordinaattorin antama tuki osatyökykyiselle. Säästöt olisivat aiempien näyttöjen perusteella huomattavat,
inhimillisen hyvinvoinnin kasvusta puhumattakaan.
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4. Osatyökykyisten ja työkyvyn tuki
ja palvelut
Tässä osiossa tarkastelemme tukea ja palveluita, joita Suomessa on tarjolla osatyökykyisille ja työkyvyn ongelmiin.
Suomessa kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki on koettu tärkeiksi ja tuloksellisiksi ihmisten toiminta- ja työkyvyn
haasteissa. Digiaika murtaa perinteisiä toimintamalleja myös työkyvyn tukemisessa, mutta yksilöllisyys ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on edelleen tärkeää. Puheenvuoroissa todetaan myös, että hallintorajojen ylittäminen
on välttämätöntä, jotta osatyökykyisten työllistymisessä voidaan edetä.
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4.1. Kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea tarvitaan
osatyökykyisten työllistymiseen
YTM Minna Salonen
Osatyökykyisten työllistymiseen tarvitaan nykyistä vahvemmin mukaan kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukea.
– Tiedämme, että vertaistuki tukee hyvin osatyökykyisiä. Esimerkiksi mielenterveyssyistä työkyvyttöminä olleille
työhön palaajille olisi tärkeää tarjota mahdollisuus vertaistukeen, joka poistaa häpeän ja yksinäisyyden kokemusta,
toteaa Minna Salonen.
Työhön paluussa tai työhön pääsyssä kokemusasiantuntija voi esittää sellaisia huomioita, joita ihminen ei itse uskalla työpaikalla kysyä tai joita hän ei edes tunnista.
Vertaistuki edistää työhön paluuta mutta myös työhön pääsyä niillä, joilla työpaikkaa ei ole.

Kokemustieto edistää työkykyä
Minna Salonen näkee, että kokemustieto tulisi saada pysyväksi osaksi työkyvyn edistämistä. Salonen visioi, että
kokemusasiantuntijoilla voisi olla tulevaisuudessa vastaanotto TE-palveluissa, sote-keskuksissa ja kuntoutuspalveluiden yhteydessä.
– Kokemusperäinen tieto tulisi osaksi osatyökykyisten kanssa työskentelevän tiimin asiantuntijuutta. Nyt meiltä
pitkälti puuttuu yksi keskeinen tietolaji, kokemusperäinen tieto, työkykyä edistävästä toiminnasta, Salonen toteaa.
Sairausloman pitkittyessä voisi olla tarjolla kokemusasiantuntijoiden vetämiä ryhmiä. Näissä voitaisiin turvallisessa
ympäristössä yhdessä pohtia, millaisia tunteita ja kokemuksia liittyy vaikkapa työhön paluuseen.
Yhteinenmieli.fi on Salosen ja toisen masennuksen kokeneen henkilön aloite kestävän työelämän puolesta. Visiona
on rakentaa vertaistuellinen verkkopalvelu yhdessä mielenterveyskuntoutujien kanssa.
Tarve verkkopalvelulle on kummunnut Minna Salosen omistakin kokemuksista. Salosen mukaan on ollut hämmentävää huomata, miten yksin ihmiset jäävät ongelmissaan.
Salonen peräänkuuluttaa osallisuutta niin palveluiden tuotantoon kuin kehittämiseenkin. – Esimerkiksi minulta ei
palveluita käyttäessäni ole koskaan kysytty, miten minä näkisin, että palveluita olisi tarpeen kehittää, Salonen sanoo.
Tällä hetkellä organisoitumaton vertaistuki jää piiloon. Facebookissa toimii suljettuja ryhmiä. Koulutettuja kokemusasiantuntijoita on kuitenkin saatavilla. KoKoa – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:llä on yli 500 jäsentä, pääkaupunkiseudulla heitä on noin 100.
On tärkeää tehdä vertaistukea näkyväksi. Näin se saadaan paremmin ja pysyvämpään käyttöön myös työkyvyn tukemisessa.
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Häpeästigma elää edelleen vahvana
Minna Salosen mukaan häpeästigma elää edelleen vahvana ihmisten mielissä, työpaikan kulttuureissa ja työllisyyden rakenteissa.
Salonen viittaa Mielenterveysbarometriin (2019), jonka mukaan merkittävä määrä ihmisistä kokee edelleen, että mielenterveysongelmat voivat johtaa työpaikoilla arvostuksen ja aseman, pahimmillaan jopa työpaikan menetykseen.
Tulokset puhuvat karua kieltä työelämässä vallalla olevista asenteista. Salonen kysyy, nähdäänkö ihminen enemmin
riskinä vai nähdäänkö ne voimavarat, joita kaikilla ihmisillä työkyvyn mahdollisista haasteista huolimatta on.
Moni ei uskalla työhön palatessaan puhua ongelmistaan. – Työyhteisöä ei ehkä pidetä riittävän turvallisena, jotta
omista ongelmista uskaltaisi kertoa. Erään tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia vastaajista piti oman työpaikkansa kulttuuria turvallisena, Minna Salonen kertoo.
Jos luottamusta ja turvallisuuden tunnetta ei ole riittävästi, on tämä pidemmällä aikajänteellä työkyvylle vahingollista.

Osatyökykyisyys ei ole yksilön vaan koko yhteisön asia
Osatyökykyisyys ei ole koskaan pelkkä diagnoosi, eikä se ole pelkästään yksilön asia. Kyse on laajemmasta ilmiöstä.
– Osatyökykyisyys liittyy aina siihen ympäristöön, kontekstiin, jossa sitä tarkastellaan. Miten tässä ympäristössä määritämme työkyvyn? Tai mikä on riittävä määrä työkykyä juuri tässä toimintaympäristössä tai työpaikassa, Salonen pohtii.
Mielenterveyskuntoutujilla masennus voi olla tilapäistä, mutta se voi olla myös elämänmittainen asia. Miten työpaikalla suhtaudutaan siihen, että psyykkinen työkyky aaltoilee? Välillä työpanos voi olla 90 prosenttia ja ajoittain taas
huomattavasti tätä vähemmän.
Vaikka tietoa työkyvystä ja työn muokkauksesta on paljon saatavilla, eivät työyhteisöt aina ole valmiita hyödyntämään tietoa käytännössä. Salosen mukaan osatyökykyisille tarjotaan usein vain yhtä ratkaisua, jonka puitteissa
työhön paluun tulisi tapahtua.
On tärkeää ymmärtää myös osatyökykyisen huoli omasta toimeentulostaan. Mielenterveyspalvelut eivät riitä, jos
kuntoutujalla on tähän liittyvä jatkuva huoli. Tässäkin kohdin Salonen peräänkuuluttaa luottamusta. Voiko työkyvyn
haasteista huolimatta luottaa siihen, että toimeentulo järjestyy?

Osatyökykyisyys on työkyvyn ja mielenterveyden johtamista
Kenestä tahansa voi tulla osatyökykyinen. Yhteisön ja yksilön kannalta kriittisiä kysymyksiä onkin, mitä tapahtuu, jos
esimerkiksi sairastuu. Tuleeko työntekijästä tällöin lopullisesti ulkopuolinen?
Turvallisessa työyhteisössä työkyvyn vaihteluihin suhtaudutaan realistisesti ja joustavasti.
Minna Salonen painottaa työkyvyn ja mielenterveyden johtamista. Tällainen johtaminen ei ole peruskauraa työpaikoilla. Hyviä yksittäisiä signaaleja on kuitenkin olemassa. Esimerkiksi Työterveyslaitos on lanseerannut Hyvän
mielen työpaikka -oppimateriaalin ja sitä koskevat ohjeistukset.
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– Työelämä muuttuu osatyökykyisille paremmaksi silloin, kun siirrymme julistuksista käytännön tekoihin. Työpaikoilla esimiehet ja tiimivastaavat ovat niitä, joiden tulee sisäistää työkyky- ja mielenterveyden johtamisen periaatteet ja käytännöt, toteaa Minna Salonen.
Esimiehet ja vastuuhenkilöt tarvitsevat osaamista ja valmennusta sen ymmärtämiseen, mitkä ovat työkykyä suojaavia ja mitkä taas sitä alentavia tekijöitä.

4.2. Digiaika murtaa perinteisiä toimintamalleja
kuntoutuksessa
Palvelujohtaja Ira Vahtero (Kuntoutussäätiö)
Digiaika haastaa suomalaisia yrityksiä ja työelämää. Se muuttaa myös kuntoutusalaa. Ajasta, paikasta ja rakenteista
irtaantuva kuntoutus on ollut trendi jo ennen korona-aikaakin. Koronavirusepidemian levitessä digitaalisuus ja digitaaliset palvelut ovat ottaneet isoja aimoharppauksia eteenpäin.
– Moni mahdottomalta tuntunut asia on muuttunut mahdolliseksi. Ehkä aiemmin ajateltiin, että esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa on välttämätöntä toteuttaa palvelu kokonaisuudessaan kasvokkaisena. Nyt näyttää
siltä, että digitaalisesti toteutettu kuntoutus toimii varsin hyvin, sanoo Kuntoutussäätiön kuntoutuspalveluista vastaava palvelupäällikkö Ira Vahtero.
Kuntoutussäätiössä toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja työvalmennuspalveluita. Asiakkaiden poissaolopäivät
ovat pienentyneet noin 15 prosentista muutamiin prosentteihin kevään ja syksyn 2020 aikana. Asiakaskokemus on
ollut myös myönteistä, ja palvelu on koettu hyödylliseksi myös etänä toteutettuna.

Toimintatapojen muutos ei tapahdu hetkessä – tärkeää kuulla asiakaskokemusta
Kuntoutuksen vieminen digitaalisille areenoille ei tapahdu hetkessä. On myös selvää, että teknologia itsessään ei
tee kuntoutuksesta hyvää tai huonoa. Ratkaisevaa on, miten teknologiaa kuntoutumisen tukena hyödynnetään ja
minkälaisia toimintatapoja kuntoutuksessa ylipäätään käytetään.
Ira Vahteron mukaan kevät oli epävarmuuden aikaa kuntoutuspalveluissa. Tänä syksynä epävarmuus ei ole näyttäytynyt yhtä suurena eivätkä rajoitustoimenpiteet ole herättäneet enää niin paljon kysymyksiä. Palvelupäällikkö Ira
Vahteron mukaan on tärkeää kerätä koko ajan asiakaskokemusta:
– Asiakaskokemus on aina kehittämisen ytimessä. Asiakkaille pitää antaa ääni. Aina asiakas ei osaa yksilöidä, mikä
palvelussa tarkalleen ottaen toimii ja mikä ei. Yleisempi fiilis voi kuitenkin kertoa paljon siitä, onko parantamisen
tarvetta.
Fiilismittaukset yhdistettynä esimerkiksi asiakasraateihin ja asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisiin kehittämispajoihin kerryttävät säännöllisesti toteutettuina arvokasta tietopohjaa. Sitä tarvitaan toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
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Digitaidot ovat kansalaistaitoja
Ira Vahtero näkee digitaidot kansalaistaitoina. Hänen mukaansa työelämässä on välttämätöntä hallita erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja -välineitä, ja olla valmis myös omaksumaan uusia. Vahteron mukaan osatyökykyisyys ei välttämättä tässä ole este tai edes hidaste:
– Kuntoutussäätiössä olemme nähneet, miten teknologia taipuu avuksi ja innostuksen lähteeksi laajalle joukolle
asiakkaita. Asiakkaalla voi olla pulmia työkyvyn jollakin osa-alueella, mutta vahvuudet jollakin toisella kompensoivat puutteita ja edistävät kuntoutumista ja työhön pääsyä. Työkyky on aina suhteellinen asia ja suhteessa työtehtävään.
Kuntoutussäätiössä on jo pidempään kokeiltu erilaisia digitaalisia ratkaisuja kuntoutumisen tukena. Käytössä ovat
olleet mm. Movendos-etäkuntoutussovellus ja erilaiset digitaaliset asiakaskokemusmittaukset.
Digipajatoimintaa on kehitetty vuodesta 2016 lähtien. Kuntouttavan työtoiminnan Digipajalla on tehty erilaisia
markkinointi-, kuvaus- ja verkkopalveluihin liittyviä projekteja. Projektimainen työskentely on koettu hyvänä. Asiakaskokemus on kannustanut kehittämään Digipajan toimintaa edelleen.

Paluuta entiseen tuskin on
Palvelupäällikkö Ira Vahtero ei näe paluuta entiseen. Digipajan asiakkaille viimeisin asiakaskysely tehtiin lokakuussa
2020.
Tulosten mukaan 50 % asiakkaista toivoi, että voisi jatkossa osallistua täysin etänä kuntouttavaan työtoimintaan.
Reilut 40 % vastaajista toivoi, että voisi hyödyntää hybridimallia, eli osallistua niin lähi- kuin etätoimintaankin. Vain
6 % asiakkaista koki, että haluaisi palata täysin lähitoimintana toteutettavaan työtoimintaan.
Myös Kela on selvittänyt etäkuntoutuksen tuloksellisuutta. Kelan 10.6.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan joillekin
kokeiluissa mukana olleille asiakkaille etäkuntoutus vaikutti sopivan jopa paremmin kuin perinteinen kasvokkain
toteutettu kuntoutus. Etäkuntoutukseen osallistui eri-ikäisiä asiakkaita, joilla oli erilaisia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita.
Kelan tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen kuitenkin painotti Kelan tiedotteessa, että ihmisten välillä on eroja
siinä, miten he suhtautuvat etäkuntoutukseen ja miten he oppivat sen käytön. Salminen toteaa, että etäkuntoutuksen soveltuvuutta tuleekin aina arvioida yksilöllisesti.

Asiakaskokemusta myös vaikuttamistyön pohjana
Suomessa kuntoutusta ja kuntoutusjärjestelmää on haluttu uudistaa myös koko yhteiskunnan tasolla, laajapohjaisen komiteatyöskentelyn avulla. Kuntoutuksen uudistamiskomitea julkaisi vuonna 2017 mietintönsä. Mietintö sisältää 55 lainsäädännöllisiä ja toimintatavallista muutosesitystä. Näitä viedään tällä hetkellä käytäntöön.
Kuntoutussäätiön palvelupäällikön Ira Vahteron mukaan on tärkeää välittää asiakkaiden kokemusta, odotuksia ja
näkemyksiä myös järjestelmätason muutoksiin ja vaikuttamistyöhön:
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– Päättäjien on tärkeää ymmärtää ihmisten tilanteita ja heidän asemaansa. Kuntoutusjärjestelmä on hyvin monitasoinen ja monimutkainen. Jotta asioita voidaan parantaa, tarvitaan pohjaksi ihmisten todellista kokemusta kuntoutuksesta, palveluista, etuuksista ja työllistymisen mahdollisuuksista.
Kuntoutussäätiössä Digipajalaiset ovat kerryttäneet omia kokemuksiaan poikkeustilasta ja etätoiminnasta Yhteisömediaan. Yhteisömedia on myös laajemmin kuntoutuksen vaikuttavuustietoa ja asiakaskokemusta kokoava ja
välittävä palvelu. Voit lukea digipajalaisten blogitekstin osoitteesta www.yhteisomedia.fi.

4.3. Osatyökykyiset tarvitsevat räätälöityä, yksilöllistä
tukea
Kuntoutusjohtaja Oili Alatorvinen (Verve)
Oili Alatorvisen mukaan osatyökykyisten työllistymiseen tarvitaan ennen kaikkea räätälöityä, yksilöllistä tukea. – Ei
ole olemassa mitään yksittäistä keinoa tai kaikkiin tilanteisiin sopivaa vakioratkaisua.
Osatyökykyiset tarvitsevat räätälöityä tukea ja palveluita niin, että saamme selville jokaisen ihmisen omat vahvuudet
ja kiinnostuksen kohteet. Vain näin saadaan kestävä pohja tulevaisuudelle ja tulevaisuuden suunnittelulle, toteaa
Verven kuntoutusjohtaja Oili Alatorvinen.
Räätälöity toimintatapa tuottaa parhaimmat tulokset. Asia on havaittu myös Vervessä. Yksilöimällä ja räätälöimällä palvelua osatyökykyisille löydetään parhaiten polkuja eteenpäin. Ratkaisujen löytyminen asiakkaille synnyttää
myönteistä kehää myös työyhteisöön. Lisäksi onnistumiset vetävät puoleensa uusia asiakkaita.

Uravalmentaja ja työkykykoordinaattorit ovat laaja-alaisia ammattiosaajia
Osatyökykyisten työllistyminen edellyttää monen tahon yhteistyötä. Siinä tarvitaan osaamista niin alueen elinkeinoelämästä, työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista kuin valtakunnallisistakin ratkaisuista, etuuksista, kuntoutusjärjestelmästä ja työnantajille tarjolla olevista tukimuodoista.
– Nyt kysytään, ketkä ovat osatyökykyisten työllistymisen ja kuntoutumisen prosessiomistajia. Ovatko he sote-keskuksissa vai missä? Uskon, että vaikuttavaan toimintaan tarvitaan paljon eri tahojen yhteistyötä. Pitää tuntea alueelliset ja paikalliset olosuhteet, mutta myös valtakunnalliset ratkaisut ja järjestelmät, Alatorvinen painottaa.
Uravalmentajilla ja työkykykoordinaattoreilla on tähän hyvä ja syvällinen ammattitaito. He ovat työllistymisen asiantuntijoita. Uravalmentaja ja työkykykoordinaattori voi olla myös prosessiomistaja.

Yksityinen sektori tarvitaan edelleen tiiviisti mukaan osatyökykyisten työllistämiseen
Yksityinen sektori tuottaa tällä hetkellä paljon osatyökykyisten palveluita. Yksityisillä palvelutuottajilla on myös runsaasti ohjaus- ja koordinaatio-osaamista. – Työllistyminen ja työllisyydenhoito ovat omia osaamisalueitaan. Ne eivät
kuulu nykyisten terveyskeskusten tai sote-kuntayhtymien ydinosaamisiin ainakaan terveydenhuollon ammattilaisilla. Työllisyydenhoito on oma substanssialueensa, siihen pitää perehtyä ja pätevöityä ammatillisesti, ja olla lisäksi
tiiviisti verkostoitunut, Oili Alatorvinen toteaa.
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– Olisi tarkoituksenmukaista, että suomalaisessa yhteiskunnassa hyödynnettäisiin monipuolisesti ja laajasti kaikkea
sitä osaamista, palveluita ja ideoita, joita yrityksillä on osatyökykyisten työllistämiseksi, Alatorvinen jatkaa.
Yksityisen sektorin sekä yleishyödyllisten järjestöjen ja säätiöiden kuntoutus- ja työllistämistoiminta on laajaa ja koko ajan kehittyvää. Niissä on kokeiltu ja käyttöönotettu paljon työllistämisen ratkaisuja, jotka kannattaa hyödyntää
tulevissa sote-rakenteissa.

Työllisyydenhoidon järjestelmien ja rakenteiden uudistukset eivät välttämättä ole aina isoja
Hyvänä käytännön esimerkkinä tehokkaammasta työllisyydenhoidosta kuntoutusjohtaja Oili Alatorvinen mainitsee
tsekkauslistat, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla.
Tällainen tietojärjestelmiin kirjattava tsekkaus voisi olla niinkin yksinkertainen kuin kysymys siitä, onko henkilö töissä tällä hetkellä ja mitkä hänen työllistymisnäkymänsä ovat.
–Ymmärrän hyvin, ettei lääkäri ole työllisyydenhoidon ammattilainen, eikä hänen tarvitse sellaiseksi tullakaan. Tällainen yksinkertainen työllistymiseen ja työllistyvyyteen liittyvä kysymys voisi kuitenkin avata ihmisen tilannetta,
ja sen jälkeen pystyttäisiin katsomaan yhdessä, mistä asiakas saisi työllistymiseensä parhaan tuen ja avun, sanoo
Alatorvinen.

Näkymät ovat sumeat, mutta toivoa on
Koronavirusepidemia katkaisi Kela-palvelut kuin seinään. Sulun jälkeen niitä varovaisesti jatkettiin kasvokkaisina,
mutta entiseen ei ole vielä palattu. Monilla yrityksillä on vakavia ongelmia kassan ja rahoitustilanteen vuoksi.
Epäselvää on, miten koronan aiheuttamasta kriisistä selvitään ja kuinka moni kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon
palvelutuottajista vielä jatkaa, kun tilanne jossain vaiheessa normalisoituu.
–Toimiala uudistuu nyt kriisin kautta. Uskon, että se tuo paljon myös hyvää tullessaan. Alalle voi tulla uusia toimijoita
ja moni nykyisistä toimintatavoista voi uudistua. Me Vervessäkin otimme reippaan askeleen kohti digiä koronan myötä. Olimme tätä pitkään suunnitelleet ja kehittäneet, ja korona antoi siihen viimeisen sykäyksen, Alatorvinen toteaa.
Tilanne pakottaa miettimään myös kuntoutus- ja työllisyydenhoidon palveluiden kilpailutuskäytäntöjä. Onko niissä
sellaisia näkymiä osallistujille, että palvelutuottajien kannattaa markkinassa ja kilpailutuksissa olla mukana? Miten
kilpailutetaan niin, että palvelutuottajilla on aito mahdollisuus tuottaa hyvää palvelua ja samalla pysyä itse elinvoimaisina?
Alatorvinen näkee, että jos kriisi jää lopulta lyhytaikaiseksi, eivät sen vaikutuksetkaan ole välttämättä kovin dramaattisia. Toimeliaisuus kasvaa kriisin jälkeen, mikä ruokkii luottamusta ja taloutta. –Kun luottamusta löytyy, lähtevät
talouden ja yritystoiminnankin pyörät pyörimään nopeasti, Alatorvinen painottaa.
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Osatyökykyisten työllisyysasteen nosto on edelleen mahdollista
Alatorvisen mukaan Suomessa on valtavasti esimerkkejä siitä, miten osatyökykyiset työllistyvät, kun vain ihmisten
omat vahvuudet ja motivaation lähteet saadaan selville. Työnantajien asenteet ovat myös muuttuneet aiempaa
myönteisemmäksi osatyökykyisten palkkaamista kohtaan.
Nyt pandemian aikaan yritykset tietysti punnitsevat rekrytoinnin riskejä ehkä erityisenkin tarkkaan. Voisi olla tarkoituksenmukaista, että valtio tukisi osatyökykyisten palkkaamista yrityksiin ja muille työnantajille.

4.4. Työkykyohjelmassa ylitetään hallintorajat ja
yhteistyön esteet
Erityisasiantuntija Ritva Partinen (sosiaali- ja terveysministeriö)
Osatyökykyisten työllistäminen on yhteistyötä. – Tärkeintä on ylittää hallintorajat ja poistaa yhteistyön esteet. Tämän
pitää toimia valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, toteaa Ritva Partinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Ritva Partinen toimii erityisasiantuntijana työkykyohjelmassa. Ohjelma on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Valtakunnallisesti sitä toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.
– Osatyökykyisten työllistyminen, työkyvyn tukeminen ja monialainen palvelukokonaisuus edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä. Työkykyohjelmassa tunnistetaan näiden laajojen yhdyspintojen tarve silloin, kun ihminen ei normaaleilla työvoimahallinnon palveluilla saa riittävää apua työllistymiseensä, kertoo Partinen.

Osatyökykyisten työllisyysasteen nosto välttämätöntä
Ritva Partinen painottaa, että osatyökykyisten työllisyysastetta on saatava Suomessa nostettua. Todennäköistä on,
että hallitus tarkentaa tavoitettaan syksyllä.
Koronavirusepidemia on entisestään vaikeuttanut tilannetta. Paineet saada ihmisille työtä ovat kovat.
– Koronavirusepidemia on pahentanut työllisyystilannetta. Työttömiä ja lomautettuja on paljon. TE-toimistojen työmäärä on kasvanut ja palvelut ovat ruuhkautuneet. Tämä on hankaloittanut entisestään osatyökykyisten asemaa,
Ritva Partinen harmittelee.

Työkykyohjelmalla tavoitellaan pysyvää muutosta
Kevään epidemiatilanne on korostanut tarvetta tehdä jotain toisin. Työkykyohjelma pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Pysyviä muutoksia tarvitaan.
– Osatyökykyisten työllistäminen edellyttää muutoksia palvelujärjestelmässä, palveluissa, prosesseissa ja työpaikkojen käytännöissä, Partinen peräänkuuluttaa.
Kivijalka muutoksille ovat peruspalvelut, joita tällä hallituskaudella vahvistetaan. Peruspalveluihin on nykyistä paremmin yhdistettävä myös työkyvyn tuki ja sitä koskevat palvelut niille työikäisille, jotka eivät ole työelämässä.
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Työkykyohjelmaan 25 hakemusta alueilta
Työkykyasiat kiinnostavat ja ne koetaan tärkeiksi. Tätä osoittaa muun muassa se, että kesäkuussa päättyneeseen
työkykyohjelman valtionapuhakuun saatiin 25 hakemusta eri puolilta Suomea.
Ritva Partinen on tyytyväinen ohjelman vastaanottoon alueilla. Ohjelmaan valittavat hankkeet parantavat olennaisesti osatyökykyisten asemaa ja tilannetta Suomessa.
– Työkykyohjelman ja siihen valittavien hankkeiden päämääränä on, että saamme yhdenvertaiset palvelut kaikille,
työmarkkina-asemasta riippumatta.

Tavoitteena asiakaslähtöinen järjestelmä ja palvelut
Työkykyohjelman visio on, että asiakas tulee palvelluksi. Tämä tarkoittaa, että palvelut ja asiakastyö lähtevät aina
asiakkaan tarpeista.
Ritva Partisen mukaan lähtökohta on, että jokaisen työikäisen työkyky saadaan käyttöön. – Omalla työkyvyllään
pitää pystyä työllistymään, Partinen painottaa.
Tämä edellyttää myös sitä, että ihmisten vahvuudet ja osaaminen kyetään tunnistamaan nykyistä paremmin.
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat paitsi oikeiden palvelujen myös etuuksien piirissä. Joskus
oikea ratkaisu asiakkaan kannalta on työkyvyttömyyseläke. Partisen mukaan myös tähän on oltava oikeus.

Järjestöt tarvitaan yhteistyöhön entistä tiiviimmin mukaan
Yksi työkykyohjelmassa tavoiteltava asia on järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Partisen mukaan järjestöt tarvitaan
työkyvyn tukemiseen ja osatyökykyisten työllistämiseen vielä entistä tiiviimmin mukaan.
Nykyistä laajempi ja määrätietoisempi yhteistyö antaisi mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden osaamista ja muita resursseja.
Järjestöillä on monipuolinen rooli osatyökykyisten työllistymisessä. Ne tarjoavat erilaisia työkyvyn tuen palveluja
markkinaehtoisesti, mutta myös vertaistukea, kokemusasiantuntijuutta ja avoimia, kynnyksettömiä palveluja.
Hyvä pohja yhteistyölle on olemassa. Sitä on rakennettu muun muassa kuntoutuksen uudistamiskomiteassa, jossa
mallinnettiin yleinen kuntoutumisen malli. Tässä mallissa järjestöjen osaaminen ja resurssit otettiin mukaan kuntoutujan kuntoutumisen prosessiin.
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5. Osatyökykyisten työllistäminen
edellyttää laaja-alaista kestävää yhteiskuntapolitiikkaa
Tässä osiossa näkökulmamme on yhteiskuntapoliittinen. Osion puheenvuoroissa käsitellään koulutuksen merkitystä osatyökykyisten työllistymisessä ja jatkuvan oppimisen agendaa, työnantajien palvelujärjestelmää ja elinkeinopolitiikkaa, yhteisötaloutta sekä aiemmista politiikkaohjelmista oppimisen merkitystä.
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5.1. Koulutus osaksi osatyökykyisten työllistämisen
agendaa
Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen (Vates)
Osatyökykyisten koulutuksesta ja kouluttautumisen mahdollisuuksista puhutaan Suomessa aivan liian vähän. Kuitenkin elinikäisen oppimisen vaade koskettaa myös osatyökykyisiä, toteaa Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana
Pakarinen:
– Työ on murroksessa. Kun työ muuttuu, muuttuvat myös osaamisvaatimukset. Osatyökykyisten elinikäisestä ja
jatkuvasta oppimisesta sekä osaamisen joustavasta ja jatkuvasta päivittämisestä ei Suomessa juurikaan puhuta.
Osaaminen kasautuu pienelle ryhmälle. Kaikista hankalimmassa asemassa ovat ne osatyökykyiset, jotka eivät ole
työelämässä. Kymmenen vuotta sitten käyty koulutus voi olla vanhentunut, ja osaaminen vaatii päivittämistä.
Osatyökykyisten työelämän ulkopuolella olevien asema on heikko, koska heillä ei ole työnantajaa, jonka kautta koulutukseen voisi päästä. Heiltä puuttuu työyhteisö, joka tukisi osaamisen päivittämistä ja syventämistä vastaamaan
muuttuneita työn vaatimuksia.

Tarvitaan joustavampia ja nopeampia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia
Jaana Pakarinen näkee, että koulutustarpeiden ennakointi laahaa työelämän todellisten tarpeiden perässä. Alueelliset tarpeet tulevat liian myöhään huomioiduksi koulutuksessa. Työelämä muuttuu nopeammin kuin pitkäjänteisissä ennakoinneissa yleensä pystytään arvioimaan. Uusien koulutusohjelmien vaikutukset myös näkyvät työelämässä
useiden vuosien, yleensä 5–6 vuoden viiveellä.
Asiaan kiinnitettiin huomiota myös 2018 valmistuneessa valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa. Lyhyemmät koulutusajat korostavat uran aikana oppimista. Selonteon osassa kaksi, Ratkaisuja työn murroksessa, elinikäisen oppimisen mahdollistamista pidetään tärkeänä kaikille.
Uudelleenkoulutukselle on iso tarve. Vuonna 2018 laaditussa tekoälyohjelmassa todetaan, että 10 vuoden aikana
jopa miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkoulutusta.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota myös siihen
oppimiseen, joka tapahtuu oppilaitosten ulkopuolella ja vapaa-aikana.

Osatyökykyisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen
on laajan verkoston asia
Vatesin toimitusjohtaja Jaana Pakarinen pitää ongelmana sitä, että työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset
jäävät yksin koulutus- ja osaamisasioidensa kanssa. Ihmisen itsensä voi olla mahdoton tunnistaa, mitä koulutusta
ja osaamisen päivittämistä hän tarvitsisi työllistyäkseen.
Koulutusmahdollisuuksien pohdintaan ja selvittämiseen tarvittaisiin laajempi verkosto mukaan. Ehdottoman tärkeää on TE-toimiston mukanaolo:
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– TE-toimiston rooli on keskeinen, koska sitä kautta tapahtuu pitkälti ohjautuminen palveluissa eteenpäin. Koulutusmahdollisuuksia pitäisi pohtia sekä räätälöityinä yksilöllisinä reitteinä että laajempina kokonaisuuksina isommille ryhmille. TE-toimistojen pitäisi tietää enemmän koulutuspoluista.
Myös ammatilliset erityisoppilaitokset ovat tärkeässä roolissa osatyökykyisten osaamisen ja kouluttamisen kannalta. Miten nopeasti ja tuloksellisesti ne tällä hetkellä pystyvät vastaamaan tarpeisiin? Vatesin syksyllä 2020 toteuttamassa kyselyssä tuotiin esille, että asiakkaiden ohjautuminen koulutuspoluille on voinut olla vähäistä. Eräs vastaaja
luonnehti asiaa näin:
”Aloihin tutustumiset eivät ole toteutuneet oppilaitoksissa ja yrityksissä, jolloin alojen kiinnostavuuden lisääminen on ollut estynyt ja sitä kautta asiakkaiden ohjautuminen työllistäville aloille on jäänyt
todella vähäiseksi.”
Miksi koulutus sitten on riittämättömästi esillä osatyökykyisten työllistämisen agendalla? Yksi syy tähän voi piillä
osaltaan suomalaisten hallintorakenteiden siiloutumisessa. Kansallisen ohjauksen kannalta olisi tärkeää, että yhteistyö avainministeriöiden, erityisesti STM:n, TEM:n ja OKM:n, välillä olisi vielä nykyistä tiiviimpää osatyökykyisten
työllistämisen ja kouluttautumisen kysymyksissä.
Pakarisen mukaan myös painopistettä tulisi myös muuttaa. Nyt painotus on siinä, että koulutetaan koko ajan lisää. Kuitenkin
tarvitsisimme ennen kaikkea koulutuksen ja osaamisen päivitystä. Näitä pitäisi räätälöidä nykyistä paljon laajemmille ryhmille.

Koulutus on avainkeino eriarvoistumiskehitystä vastaan
Jaana Pakarinen näkee nykyisen etätyön syventävän eriarvoistumiskehitystä. Monessa asiantuntijatehtävässä on
mahdollista tehdä joustavasti etätyötä. On kuitenkin paljon tehtäviä, joissa fyysinen läsnäolo työpaikalla on välttämätöntä. Tällaisia ovat monet kaupan alan, puhtaus- ja kiinteistöalan, rakennusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät.
Nämä tehtävät ovat myös niitä, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan normaalin toimivuuden kannalta.
– Monet näistä sektoreista, joilla etätyön mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, ovat niitä, joilla laajojakin työkyvyn
pulmia omaavat voivat työskennellä. Mikäli etätyö yleistyy rajusti, kaventaa se myös työllistymismahdollisuuksia
osatyökykyisille.
Esimerkkinä on siivousala. Tarvetta toimitilojen siivoukselle voi olla vähemmän, kun suuri osa tai jopa kaikki työpaikan työntekijät työskentelevät etänä. Näin etätyöllä on myös monia sivu- ja johdannaisvaikutuksia osatyökykyisten
työmarkkinatilanteeseen.
Etätyö ja työn murros näyttävät yhdessä syventävän eriarvoistumiskehitystä. Osaamiserojen kasvun hillintä mainitaan myös valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa asiana, jossa Suomen on lähitulevaisuudessa tehtävä päätöksiä.
Eriarvoistuminen näkyy Pakarisen mukaan myös kuiluna vähemmän osaamista vaativien työtehtävien ja uusien
osaamisalojen työtehtävien välillä. Ne, jotka tunnistavat osaamistarpeet, osaavat kyllä hakeutua koulutukseen ja täydentää osaamistaan. Osaaminen siis keskittyy jo entuudestaan osaaville ja osaamisestaan huolta pitäville henkilöille.
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Vähemmän osaavat eivät itse välttämättä havahdu osaamisen kasvattamiseen, eikä koulutuspuolella ehkä ole työkaluja tämän joukon lisäkoulutukseen.
Kun digitaitojen kartuttamista painotetaan työn murroksen myötä, on samalla kiinnitettävä huomiota myös niihin
tehtäviin, joissa digiosaamisella ei ole niin ratkaisevaa roolia tai joissa pärjää perustaidoilla. Jos työtehtävissä tarvitaan digitaitoja, pitää tätä koskevaa koulutusta tarjota täsmäkoulutuksina.
Jaana Pakarinen pitää tärkeänä erottaa tehtävät, joissa menestyminen edellyttää syvällisiä digitaitoja niistä tehtävistä, joissa pärjää pintapuolisemmillakin perustaidoilla. Henkilöiden kouluttaminen tasapaksulla sapluunalla johtaa
vain turhautumiseen.
Hallitusohjelmassa on iso paketti osaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Yksilölliseen työllistämissuunnitelmaan tulisi
luonnollisesti sisältyä myös koulutuksellinen osio. Sen toteutuminen käytännössä huolettaa Vatesin toimitusjohtajaa.

Myös läsnätyön toimintatapoja pitää uudistaa
Suomessa noin 1,2 miljoonan työntekijän on todettu siirtyneen etätyöhön. Julkisuus pursuaa erilaisia ohjeita ja
vinkkejä etätyöläisten työhyvinvointiin. On syntynyt paljon etätyön toimintamalleja.
Jaana Pakarisen mukaan keskusteluun tulisi tulla mukaan myös työtapojen muutos läsnätyössä. Miten työnteon
tapoja voidaan muuttaa vaikkapa sairaaloissa, läsnätyötä tehtäessä?
On tärkeää kehittää läsnätyötä tekevien osatyökykyisten työhyvinvoinnin malleja. Työkyvystä huolehtiminen ei saa
olla pelkästään etätyötä koskettava asia.

Hätähuutoja kentältä
Vatesissa on selvitetty työllistämistoimintaan osallistuvien järjestöjen ja julkisten organisaatioiden tilannetta koronan aikana. Yleinen viesti kentältä on ollut se, että aika on mennyt pitkälti tulipalojen sammutteluun. Kehittäminen
on ollut vaikeaa, vaikka moni toimija onkin ottanut ripeästi käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja.
Myös kuntoutusta on kehitetty etä- ja hybridimuotoisena.
Vatesin kyselyissä korostuu kolmannen ja julkisen sektorin toimijoiden huoli ihmisistä, jotka ovat pudonneet järjestelmien ja myös vapaaehtoistoiminnan ulkopuolelle. Ihmiset käpertyvät sisäänpäin, osallisuuden tunne hapertuu,
ja seuraukset voivat olla vakavia:
– Ihmisen tulee tulla huomatuksi kokeakseen olevansa olemassa ja osallinen. Osattomuus näkyy yhteiskunnassa
monin tavoin. Viimeaikaisilla nuorten tekemillä vakavilla väkivallanteoilla on mitä ilmeisimmin yhteys tähän osattomuuteen ja siihen, etteivät nuoret ole tulleet huomatuiksi.
Etämaailmassa on isot riskit jäädä syrjään ja huomaamattomaksi. Kehityskulku on ehdottomasti katkaistava.
Jaana Pakarinen mainitsee yhtenä ryhmänä myös vammaiset. Vatesin kyselyssä oli mainintoja siitä, ettei vammaisilla ole maaliskuussa 2021 käynnistyvissä työllisyyden kuntakokeiluissa ”jalansijaa”. Tämä johtuu joidenkin kyselyyn
vastanneiden mukaan siitä, etteivät työllisyyspalvelut halua vammaisia henkilöitä asiakkaikseen.
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Toisaalta vammaiset eivät kuulu myöskään TE-toimistoon. Pakarinen kysyykin, mihin kohtaan vammaisten henkilöiden työllistyminen asettuu tulevaisuudessa. Onko niin, että sote-keskusten aikuissosiaalityöhön rakentuu jatkossa
vammaisten henkilöiden työllistämispiste?

5.2. Työnantajat tarvitsevat palvelua osatyökykyisten
työllistämiseen
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman (työ- ja elinkeinoministeriö)
Vuosikausien ajan on Suomessa osatyökykyisten työllistämisessä esitetty avainratkaisuksi työnantajayhteistyötä.
Yhteistyö on kuitenkin liian kapea näkökulma asiaan. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan Patrik Töttermanin mukaan tarvitaan palvelua työnantajille:
– Työnantajat tarvitsevat konkreettista apua ja palvelua osatyökykyisten työntekijöiden työllistämiseen. Miten mukauttaa työtä, ja mitä muutoksia työtehtäviin ja työskentelyyn on tarpeen tehdä? Miten muutokset voidaan käytännössä toteuttaa? Työergonomia on tärkeä, mutta vain osa tätä kokonaistarkastelua, jota työpaikoilla yleensä on
tehtävä.
Patrik Töttermanin mukaan osatyökykyisten työskentelyyn liittyy kirjo erilaisia kysymyksiä, joten osaamisenkin, jolla
näitä ratkotaan, tulee olla monipuolista. Tarvitaan ymmärrystä siltä toimialalta ja niistä työtehtävistä, joissa osatyökykyinen toimii. Pelkkä yleinen työhönvalmennuksellinen ote ei riitä.
Ergonomian määritelmäkin on laaja. Se sisältää fyysisen ergonomian lisäksi kognitiivisen ja organisatorisen ergonomian. Yleensä myös osatyökykyisten kannalta parhaaseen tulokseen päästään, kun tarkastellaan työtä kaikista
kolmesta näkökulmasta.

TE-toimistoihin palvelua työnantajille uusilla piloteilla
Patrik Tötterman kertoo käynnistyvistä TE-toimistojen piloteista. Piloteissa työnantajille aletaan tarjota palvelua osatyökykyisten työllistämiseen liittyen.
Töttermanin mukaan julkisuudessa puhutaan varsin paljon työskentelyolosuhteiden järjestelytuesta. Hän ei kuitenkaan näe, että työnantajat niin paljon tätä tukea tarvitsisivat. Sen sijaan työnantajat kaipaavat tietoa ja ymmärrystä
siihen, miten heidän tulisi konkreettisesti tukea osatyökykyisiä työntekijöitään.
Tietoa ja osaamista on paljon esimerkiksi järjestöillä. Vammaisjärjestöt ja työllistymispalveluita tarjoavat järjestöt
ovat kerryttäneet osatyökykyisyydestä valtavan määrän tietoa.
Järjestöt ovat myös kehittäneet ratkaisuja, joilla tuetaan osatyökykyisiä työssä ja työelämään pääsyssä. Tötterman
mainitsee esimerkkinä työvoimakoulutuksen yhteissuunnittelun. Tätä hän kannustaa käyttämään laajemminkin:
– Työvoimakoulutuksen suunnitteluun kutsuttiin mukaan koulutuksen palvelutuottajia ja vammaisjärjestöjä. Näin
voitiin jo työvoimakoulutuksen suunnitteluvaiheessa huomioida osatyökykyisyyteen liittyviä asioita. Koronavirusepidemia siirsi toteutusta, mutta hyvää toimintatapaa voidaan käyttää jatkossa.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 65/2021

31

TE-toimistojen pilottien taustalla tutkittu tietoa ja kehittämistyötä
TE-toimistojen pilottien taustalla on tutkittua tietoa ja kehittämishankkeiden tuloksia. Erityisasiantuntija Patrik Tötterman pitää tärkeänä sitä, että toimenpiteitä voidaan nyt kohdentaa muuallekin kuin osatyökykyisiin itseensä.
Tötterman mainitsee kehittämistyön esimerkkinä Iisisti töihin -hankkeen. Hankkeessa mennään sisälle yritysten toimintaan ja kartoitetaan osatyökykyisille sopivaa työtä, räätälöidään heille uusia työtehtäviä ja monistetaan näitä
tehtäviä yrityksissä.
Iisisti töihin -hankkeen tavoitteena on työllistää noin sata henkeä ja luoda noin kaksisataa uutta työtehtävää. Iisisti
töihin -hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen osatoteuttajana toimii Kuntoutussäätiö. Kumppaneina on kaupan, rakennusalan ja ravitsemusalan yrityksiä, kuten Lidl Suomi, Leijona Catering ja Sato Oy. Hankkeen
toteuttamiseen osallistuu myös Ammattiopisto Spesia Oy.
Potentiaalia on paljon. Suomessa työelämän ulkopuolella arvioidaan olevan 65 000 osatyökykyistä, jotka haluaisivat olla töissä, ja runsaasti työpaikkoja, jotka ovat valmiita työllistämään osatyökykyisiä.

Yhteiskunnalliset kehitystrendit muokkaavat osatyökykyisyyttä
Osatyökykyisyyteen vaikuttavat yhteiskunnalliset muutostrendit. Näistä korostuvat digitalisaatio, inkluusio sekä koulutuksen ja osaamisen merkitys. Trendit muuttavat käsitystämme osatyökykyisyydestä, ja samalla ne vaikuttavat
osatyökykyisten asemaan työmarkkinoilla.
Patrik Tötterman pitää tärkeänä kansainvälisiä vaikutteita osatyökykyisten työllistämistoimenpiteitä kehitettäessä.
Esimerkiksi hankinnoilla työllistämistä ei keksitty Suomessa. Monissa maissa lähdettiin jo ennen Suomea tarkastelemaan, miten julkiset hankinnat voivat vaikuttaa työmarkkinoilla.
Suomessa on valmisteilla yhteiskunnallisten yritysten strategia, jota valmistellaan TEM:ssä Tuija Oivon johdolla.
Siihenkin on saatu syötettä maailmalta. Tötterman näkee strategian merkityksen siinä, että se luo puitteet ja isot
tavoitteet, joita konkretisoidaan hankkeina ja muina kehittämistoimenpiteinä.
Selvityshenkilö Hannu Mäkinen laatii parhaillaan osatyökykyisten työllistämisen suomalaista mallia. Myös tässä
työssä hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia. Kiinnostavina esimerkkeinä Tötterman mainitsee Ruotsin Samhall-mallin sekä Espanjassa toimivan laajan pesula–hotelli–contact center -ketjun.
Mainittuja toimijoita yhdistää vahva halu investoida työllisyyteen. Samhall työllistää noin 20 000 henkeä ja se toimii
useilla toimialoilla.
Suomessa osatyökykyisten työllisyyttä on katsottu vahvasti sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Nyt sijaa on laajemmalle tulokulmalle:
– Halutaanko työvoimapolitiikka nähdä tasavertaisena sosiaalipolitiikan rinnalla? Mikäli näin on, voimme tällä
hallituskaudella toimia aiempaa laajemmalla rintamalla. Tavoitteena on tällöin saada aikaan hankkeita, joissa sosiaalipoliittinen näkökulma yhdistyy työmarkkinoihin ja työvoiman kysyntään. Näin saamme myös yrityssektorin
paremmin mukaan.
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Osatyökykyisten työttömien määrä kasvoi, mutta ei niin paljon kuin työttömien yhteensä
Osatyökykyisten työttömien määrä kasvoi noin 10 prosentilla ajalla 11/2019–11/2020, ja kaikkien työttömien määrä
yli 20 prosentilla. Ero työttömyyden kasvussa oli merkittävä osatyökykyisten ja muiden välillä.
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman pohtii asian taustoja. Onko niin, että kun työnantajat vähentävät työvoimaa,
eivät ne niin herkästi luovu osatyökykyisistä työntekijöistään?
Taustalla voivat toki olla työkyvyttömyydestä aiheutuvat menot. Näitä työnantaja voi joutua työkyvyttömyystilanteissa maksamaan osatyökykyisen irtisanomisen jälkeen.
Työllisyystilastossa näkyvä ero voi johtua myös siitä, että työttömyystilanteen heikentyessä osatyökykyisyyttä ei niin
tarkasti kiireessä ehditty tilastoihin merkitsemään. Toisaalta osatyökykyisten työttömyyden muita hitaampi kasvuvauhti on ollut näkyvissä pidempäänkin, ja jo ennen koronavirusepidemian leviämistä.
On myös mahdollista, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa yritykset ja muut työantajat työllistivät osatyökykyisiä
aiempaa enemmän saadessaan tähän taloudellista tukea.

Työnantajamaine on tärkeä
Patrik Töttermanin mukaan työnantajien halukkuus huolehtia omasta työnantajamaineestaan vaikuttaa myös osatyökykyisten työllistymiseen. Ilmasto on muuttunut:
– Työnantajat pohtivat ympäristöasioita, mutta myös sosiaalisia kysymyksiä entistä tarkemmin. Ympäristöasiat ovat
pedanneet maaperää sosiaalisille näkökulmille. Sosiaalinen näkökulma koskee esimerkiksi työehtoja. Mikäli syntyy
vaikutelma työehtojen polkemisesta ja jopa ilmaisen työvoiman käytöstä, sellaista työnantajaa ei katsota hyvällä.
Yhä useammat kuluttajat ovat kiinnostuneita tuotteiden alkuperästä ja siitä, miten ne on tuotettu. Monilla toimialoilla podetaan myös kroonista työvoimapulaa. Huonoon työnantajamaineeseen ei ole varaa.
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5.3. Yhteisö- ja hyvinvointitaloudesta voimaa
osatyökykyisten työllistämiseen
Johtaja Tuija Oivo (työ- ja elinkeinoministeriö)
Yhteisö- ja hyvinvointitalous voivat merkittävästi vauhdittaa osatyökykyisten työllistymistä Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön johtaja Tuija Oivo tarkoittaa yhteisötalouden Suomen mallilla systeemistä kokonaisuutta, joka
kattaisi yhteiskunnallisten yritysten lisäksi myös vaikuttavuusinvestoinnit, työllisyyttä edistävät julkiset hankinnat
ja työpankit.
Yhteisötalous määritellään taloudelliseksi toiminnaksi, joka jää julkisen ja yksityisen sektorin väliin. Toimintaa harjoittavat käytännössä osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt.
Yhteisötaloudella ei tavoitella ensisijaisesti taloudellista voittoa. Sillä tähdätään taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin yhdistämiseen. Yhteisötalouden esimerkkejä on runsaasti eri puolilla Eurooppaa ja Suomi voisi Oivon mukaan räätälöidä oman mallinsa:
– Kansainväliset esimerkit vaikkapa Ruotsista, Tanskasta ja Belgiasta ovat hyviä, mutta eivät suoraan Suomeen kopioitavissa. Yhteisötalouden vahvuus on sen kyvyssä hyödyntää usein piilossa olevia resursseja.
Esimerkiksi osatyökykyiset ovat moneen tehtävään työkykyisiä. Resursseja menee haaskuun, jos emme kykene valjastamaan olemassa olevaa työkykyä ja ihmisiä työhön. Tähän tarvitaan yhteiskunnallisia yrityksiä.

Paljon myönteistä on tapahtumassa osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseksi
Yhteisötaloutta vahvistetaan osana hallitusohjelmaan kirjattua työkykyohjelmaa, ja toimenpiteitä on käynnissä.
Työllistävien julkisten hankintojen vauhditusohjelma yhteistyössä Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken on startannut.
Myös yhteiskunnallisten yritysten strategiaa ja toimintaohjelmaa valmistellaan eri toimijoita laajasti kuullen. Työn on
tarkoitus valmistua huhtikuussa 2021.
Tuija Oivo mainitsee tärkeänä yhteisötalouden kannalta myös selvitystyön osatyökykyisten työllistämisen Suomen
mallista:
– Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä, että Suomeen luodaan systemaattinen ja tavoitteellinen välityömarkkinatoimija. Tässä hyödynnetään esimerkkinä Ruotsin Samhall-yhtiöstä saatuja kokemuksia sekä työpankkikokeilun
tuloksia.
Selvitystyöstä vastaa työministeri Tuula Haataisen selvityshenkilöksi nimeämä Hannu Mäkinen. Työn on määrä valmistua 31.1.2021 mennessä.
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Yrityshautomo yhteiskunnallisille yrityksille
Tuija Oivo pohtii myös muita keinoja vauhdittaa osatyökykyisten työllistymistä. Yksi tällainen harkinnanarvoinen
asia olisi hänen mielestään yrityshautomotoiminta yhteiskunnallisille yrityksille. Yhteiskunnallisia päämääriä edistävät yritykset, yhdistykset, säätiöt ja osuuskunnat eivät tällä hetkellä saa riittävästi tukea ja apua yhteiskunnallisen
palvelu- ja liiketoimintansa kehittämiseen.
Tuija Oivo näkee, että suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on varsin tehokas ja kykenee monissa kohdin auttamaan yrityksiä. Yhteiskunnallisten yritysten kohdalla tarpeet ja tuki eivät kuitenkaan hänen mukaansa täysin kohtaa:
– Yhteiskunnallisen yrityksen erityisyyttä ja erityistarpeita ei ehkä tunnisteta riittävästi, eikä yritysneuvojilla ole välttämättä tähän liittyvää osaamista. Yrityshautomossa apua antaisivat yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja yhteisötalouteen erikoistuneet osaajat.

Osatyökykyisten työllistämisen esimerkkejä maailmalta
Kiinnostavia esimerkkejä yhteisötaloudesta ja osatyökykyisten työllistämisestä on maailmalla useita. Tuija Oivo mainitsee yhtenä Copenhagen Project House-konseptin (KPH). Malli mainitaan myös Oivon ja Kerättären sosiaali- ja
terveysministeriölle laatimassa selvityksessä, joka toteutettiin osana Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta.
KPH on yhteiskunnallisten yritysten hautomo. Se saa avustusta Kööpenhaminan kaupungilta. Toiminnassa tuetaan
yhteiskunnallisia yrityksiä niiden kaikissa kehitysvaiheissa, ei siis pelkästään yritystoimintaa käynnistettäessä.
KPH:n toiminnan ydintä ovat kestävien liiketoimintamallien rakentaminen ja erilaiset mentoriohjelmat sekä erilaisten yritysten verkostoiminen. Sen jäseninä on noin 300 yhteiskunnallista yritystä sekä 60 muuta yritystä ja organisaatiota. Haasteena on ollut etenkin rahoituspohjan laajentaminen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen.
Oivon mielestä kansainväliset esimerkit kuvaavat hyvin sitä, miten tärkeä rooli yrityssektorilla on osatyökykyisten
työllistämisessä. Ilman yrityksiä ei tapahdu merkittävää liikettä osatyökykyisten työllisyysasteen kehittymisessä.

Vaikuttavuusinvestoinnit ja vaikuttavuuden mittaaminen osatyökykyisten työllistämisessä
Tuija Oivon mukaan vaikuttavuuden todentaminen ja mittaaminen on tärkeä osa osatyökykyisten työllistämiseen
tähtäävää toimintaa. Asiaa on edistetty mm. työ- ja elinkeinoministeriössä osatyökykyisten vaikuttavuusperustaisessa työllistymisen mallinnuksessa. Mallinnusta on tehty ministeriön vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen,
Arvoliiton ja muiden asiantuntijoiden yhteistyössä.
Etla arvioi vuonna 2015 valmistuneessa raportissaan, että vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeä väylä yhteiskunnallisille yrityksille uusiin rahoituslähteisiin. Vaikuttavuusinvestoimisen mallit voisivat tarjota täsmäratkaisuja yhteiskunnallisten yritysten rahoitusongelmiin.
Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa mallinnustyössä yhtenä päätelmänä on ollut, että työllistymisen palveluihin tarvitaan systemaattinen palveluprosessin johtamisen malli, joka mahdollistaa vaikuttavuuden arvioinnin.
Oivo pitää mallinnustyötä lupaavana:
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– Mitä paremmin kykenemme tunnistamaan työttömien yksilölliset tilanteet ja palvelutarpeen, sitä paremmin ja
oikea-aikaisemmin pystymme myös ohjaamaan ihmisiä eteenpäin. Tämä on keskeistä työllisyyspalveluiden uudistamisessa ja palvelumuotoilussa.
Malli tukee kestävän yhteiskuntapolitiikan toteuttamista ja investointiajattelua. Oivo painottaa, että mallin avulla
voidaan laskea osatyökykyisten työllistämisen yhteiskunnallisia hyötyjä ennen ja jälkeen työllistämistoimenpiteitä:
– Ennakko- ja jälkikäteisarvioinnilla sekä kehitetyllä laskentamallilla voimme tehostaa julkisten varojen käyttöä. On
selvää, että haluamme Suomessa investoida vaikuttavasti ja kokonaistaloudellisesti järkevästi.

Osatyökykyisten työllistäminen ja sen toimenpiteet pitää tehdä näkyviksi
Tuija Oivo näkee tärkeänä osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävän toiminnan systemaattisuuden, mutta myös
sen, että toimenpiteet tehdään näkyviksi. Lisäksi tarvitaan mittaamista ja hyötyjen arviointia.
Esimerkiksi työpankeista tarvittaisiin lisää tietoa ja vaikuttavuustutkimusta. Tätä tietoa pitää hyödyntää viestinnässä
aiempaa tehokkaammin:
– Yhteiskunnallinen muutoksen aikaansaaminen edellyttää aina myös viestintää. Tämä pätee myös osatyökykyisten
työllistämiseen. Meidän pitää kertoa paljon laajemmin toimenpiteistä, niiden tuloksista ja vaikuttavuudesta niin
päättäjille, asiantuntijoille kuin osatyökykyisille itselleenkin.

Hyvinvointitalous ja osatyökykyisten työllistyminen ovat kestävää yhteiskuntapolitiikkaa
Suomi on 2019 vuoden lopulla päättyneellä EU-puheenjohtajakaudellaan edistänyt hyvinvointitaloutta. Hyvinvointitaloudessa tavoitteena on pitää yhteiskunnassa kaikki osallisina ja varmistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille.
Hyvinvointitalous lähtee siitä, että ihmisten hyvinvointi on edellytys niin talouskasvulle kuin yhteiskunnan ja talouden vakaudellekin. Hyvinvoivat ihmiset sairastavat vähemmän, ovat muita useammin työelämässä mukana ja
maksavat veroja.
Tuija Oivon mukaan yhteisötalouden ja hyvinvointitalouden näkökulmien yhdistäminen on tie kestävään yhteiskuntapolitiikkaan. Osatyökykyisten työllistäminen ja työllisyysasteen nostaminen ovat tässä kokonaisuudessa välttämättömiä tavoitteita:
– Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys ja inhimillisyys edellyttävät, että saamme kaikkien työikäisten
suomalaisten osaamisen ja muut resurssit paremmin käyttöön. Osatyökykyisten työllisyysasteen nostaminen on
välttämätöntä ja inhimillisesti viisasta.
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5.4. Menestys osatyökykyisten työllistymisessä perustuu
aiemmille onnistumisille
Neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiro (sosiaali- ja terveysministeriö)
Keväällä 2019 osatyökykyisten työttömien määrä oli laskenut yli 30 kuukautta peräkkäin. Monia asioita onnistuttiin
tekemään oikein.
– Kyse oli onnistuneista muutoksista niin asenteissa kuin toimintatavoissakin, toteaa Osatyökykyisille tie työelämään eli OTE -kärkihanketta vuosina 2015–2018 johtanut Päivi Mattila-Wiro STM:stä. OTE-kärkihankkeen aikana
osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden määrä laski 30,2 %.
Nyt on tärkeää saada nämä vaikuttaviksi osoittautuneet toimintamallit ja aikaansaadut muutokset esille, ja jatkaa
työtä niiden pohjalta.

OTE-kärkihanke rakensi yhteistyön työmarkkinaosapuolten ja sote-järjestöjen välille
Yksi merkittävimmistä saavutuksista OTE-kärkihankkeessa oli hankkeen rakentama työmarkkina- ja sote-järjestöjen
yhteistyö. On selvää, että ilman tätä järjestöjen yhteistyötä ei osatyökykyisten työllisyysasteen nosto onnistu myöskään tällä hetkellä.
– Järjestöt allekirjoittivat julkilausuman, jossa he sitoutuivat tahoillaan ja yhdessä pitkäjänteisesti edistämään osatyökykyisten työllisyyttä. Monessa osatyökykyisten työmarkkinatilannetta koskevassa asiassa löydettiin yhteinen
päämäärä. Tämä järjestöjen yhteistyö pitää elvyttää, painottaa Mattila-Wiro.

Katse olemassa olevaan työkykyyn ongelmien ja puutteiden sijaan
On hyvä tunnistaa, mitä käsitteitä käytämme, kun puhumme osatyökykyisyydestä.
– Emme saa unohtaa OTE-hankkeen aikana juurrutettua käsitettä ”olemassa oleva työkyky”. Puhe jäljellä olevasta
työkyvystä kääntää ajatuksemme vääjäämättä ongelmiin ja puutteisiin. Sairaudesta tai vammasta huolimatta työntekijä voi olla huippuosaaja omalla alallaan, toteaa Päivi Mattila-Wiro.
Tutkimusten mukaan työnantajia kiinnostavat ennen kaikkea työnhakijoiden ja työntekijöiden motivaatio, osaaminen ja asenne, eivät työkyvyn mahdolliset vaihtelut sinänsä.
Mattila-Wiron mukaan väite siitä, että työnantajat eivät osaisi työllistää osatyökykyisiä, on paikkansapitämätön.
On olemassa paljon tietoa työnantajille osatyökykyisen palkkaamisen sekä työn mukauttamisen ja sopeuttamisen
keinoista. Tätä tietoa työpaikoilla myös käytetään. Hyvänä apuna on Tie työelämään -verkkopalvelu, jossa työnantajille suunnattua tietoa on kootusti ja selkeästi löydettävissä.
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Osatyökykyisten luokittelu ei lisää heidän työllisyyttään
Päivi Mattila-Wiro ei näe mielekkäänä ihmisten tarkkaa luokittelua heidän työkykynsä mukaan.
– Ihmisten luokittelu ei edistä heidän työllistymistään. Tukijärjestelmät edellyttävät osaltaan työkyvyn mukaista kategorisointia. Työn tekemisen ja työhön osallistumisen kannalta emme luokittelua kuitenkaan tarvitse.
Mattila-Wiron mukaan kaikki osatyökykyiset työhön haluavat tarvitaan Suomen työllisyysasteen nostoon. OTE-kärkihankkeessa painotettiin, että jokainen ihminen on sillä työkyvyllä työelämässä mukana, joka hänellä on. Tämän
ajatuksen pohjalta on luontevaa jatkaa.

Kukaan ei yksin ratkaise osatyökykyisten työllistymistä
Osatyökykyisten työllistymistä edesauttavat paitsi monet etuudet, myös erilaiset palvelut, monipuolinen kuntoutus,
työpaikat ja koulutusmahdollisuudet.
On tärkeää ymmärtää, että osatyökykyisten työllistyminen on aina verkostotyötä. Kukaan ei yksin työllisyysastetta
nosta.
Kärkihankkeen aikana kehitettiin työkykykoordinaattorikonseptia edelleen ja laajennettiin työkykykoordinaattorikoulutus koko maahan. Konseptin idea lähtee verkostotyöstä. Kyse on siitä, miten jokainen verkostossa toimiva
edistää osatyökykyisen työllistymistä yhdessä muiden kanssa. Kukin yksittäinen ammattilainen tietää mikä on hänen roolinsa, osuutensa ja vastuunsa kokonaisuudessa, toteaa Mattila-Wiro.
Työkykykoordinaattorimallissa verkostoyhteistyön lisäksi painottuu ratkaisukeskeisyys.
– Jokaiselle ihmiselle haetaan konkreettiset askeleet ja polut eteenpäin. Ei jäädä jumiin ongelmiin. Tämä vaatii
räätälöintiä yksilöllisiin tilanteisiin ja tarpeisiin, joita henkilöllä on, Mattila-Wiro summaa.

Koronan myötä otettiin iso loikka kohti työn tulevaisuutta
Koronaviruspandemia on koskettanut erityisen raskaasti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä – myös osatyökykyisiä.
Samalla koronaviruspandemia on kiihdyttänyt työn muutosta. Keväällä on otettu pitkä loikka kohti työn tulevaisuutta. Digitalisaation hyödyntäminen on levinnyt ennennäkemättömällä voimalla.
Työn ja työelämän muutokseen ja tulevaisuuteen liittyy myös se, että työpaikat ja työyhteisöt tulevat olemaan entistä monimuotoisempia.
– Työelämässä on normaalia, että ihmiset ovat töissä erilaisella ja vaihtelevalla työkyvyllä.
Osatyökykyisyys on osa monimuotoista työelämää, Päivi Mattila-Wiro päättää.
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6. Epilogi: Sosiaalisesti kestävä Suomi tarvitsee osatyökykyiset töihin
Toimitusjohtaja Soile Kuitunen (Kuntoutussäätiö), työmarkkinaneuvos Tuija Oivo (työ- ja elinkeinoministeriö) ja toimitusjohtaja Ulla Nord (Arvo-liitto)
Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta nojaa vahvaan työnteon ja osallisuuden eetokseen. Osatyökykyisten kohdalla
tilanne on kuitenkin ollut ristiriitainen. ”Emme oikein ole osanneet päättää, halutaanko osatyökykyiset siirtää pois
työmarkkinoilta vai etsiä kestäviä tapoja heidän työllistämisekseen”, luonnehti asiaa osatyökykyisten työllistymistä
selvittänyt Markku Lehto vuonna 2011.
2010-luvun alkuun nähden tilanne Suomessa on nyt toinen. Työnantajat suhtautuvat osatyökykyisiin ja heidän työllistämiseensä paljon myönteisemmin kuin vuosikymmen sitten. Asenteet osatyökykyisyyttä ja työkyvyn vaihtelua
kohtaan ovat muutoinkin kehittyneet sallivammiksi. On tapahtunut retorinen käänne. Osatyökykyisyyden sijaan puhumme yhä enemmän työkyvyn vaihtelusta, joka on normaalia ja arkipäiväistä. Suomessa politiikkapäämäärät ovat
myös selkiytyneet. Jokseenkin yksiselitteiseltä näyttäytyy se, että osatyökykyiset halutaan laajemmin työelämään.
Osatyökykyisten työllistymisen tavoitteet eivät ole vain kansallisia ja Suomea koskettavia. Ne kiinnittyvät ylikansallisiin sitoumuksiin, joita Suomi on tehnyt. Esimerkiksi YK:n Agenda 30:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta merkittävä osa liittyy jollakin tavalla vaikeasti työllistyvien tai työelämästä syrjäytyneiden henkilöiden tilanteeseen.
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Agenda 2030 asettaa tavoitteeksi sen, että kaikille taataan terveellisen elämän ja hyvinvoinnin toteutumisen edellytykset, avoin ja tasa-arvoinen koulutus sekä elinikäiset, jatkuvat oppimismahdollisuudet. Ohjelmassa halutaan
vähentää eriarvoisuutta niin maan sisällä kuin maiden välilläkin.
Sosiaalisella kestävyydellä on haluttu nostaa keskusteluun erityisesti heikommassa asemassa olevien tilanne ja
kaikkien osallisuus. Sosiaalisen kestävyyden ajatellaan toteutuvan, kun ihmisillä on riittävä toimeentulo ja riittävät
hyvinvointipalvelut, elämä on turvallista, resurssit ja toimintamahdollisuudet jakautuvat oikeudenmukaisesti, yksilöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, ja he voivat kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä20. Eheässä,
sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa jokainen on toimija. Jokainen saa osallistua yhteiskunnan toimintaan sen
täysimääräisenä, tärkeänä ja arvostettuna jäsenenä.
Yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista tavoitellaan Euroopan Unionissa monin eri keinoin. Keskeinen mahdollisuus liittyy yhteisötalouteen ja sen nykyistä laajamittaisempaan hyödyntämiseen. Yhteisötalouteen voidaan jo nykyisellään katsoa kuuluviksi 2,8 miljoonaa yhteisöä ja yritystä. Se työllistää 13,6 miljoonaa ihmistä, ja merkittävän
määrän osatyökykyisiä. Yhteisötalouden toimijat eivät pyri maksimoimaan voittoa omistajilleen. Niiden tavoitteena
on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa.
Suomessa yhteisötalouden vahvistaminen on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa ja yhteiskunnallisten yritysten
strategiaa. Yhteiskunnallisia yrityksiä ei Suomessa ja EU:ssa edelleenkään tunneta riittävästi. Niiden potentiaali sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina on hahmottumaton. Yhteiskunnallisten yritysten harjoittamaa
sosiaalista innovaatiotoimintaa pidetään yleisesti ottaen tärkeänä, mutta innovaatiojärjestelmän ja kasvupolitiikan
kuvauksiin se on päätynyt harvoin. Teknologiavetoinen innovaatiotoiminta painottuu edelleen. Yhteiskunnallista
yritystoimintaa kohtaan tunnetaan epäluuloja.
Suomen yhteiskunnallisten yritysten strategialla on tarkoitus muuttaa tilannetta Suomessa. Strategialla halutaan
synnyttää lisää yhteiskunnallisia yrityksiä, lisätä niiden tunnettuutta ja vahvistaa sosiaalista innovaatiotoimintaa.
Yhteiskunnallisten yritysten strategia kytkeytyy keskeisesti osatyökykyisten laajamittaisempaan työllistymiseen.
Suomeen on päätetty perustaa Ruotsin Samhall-mallia hyödyntävä osatyökykyisten työllistämisen konserni, ja yhteiskunnallisten yritysten strategian yhteydessä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus.
Miksi juuri nyt on tilausta yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle? Näemme, että yhteiskunnallisten yritysten mukanaolo
sosiaalisten ongelmien ratkaisussa on välttämätöntä. Köyhyys, eriarvoistuminen, syrjäytyminen, maaseudun autioituminen sekä ihmisten päihde- ja mielenterveyden ongelmat eivät ratkea ilman sosiaalisia innovaatioita ja sektorien
yhteistyötä.
Tarvitsemme yhteiskunnalliset yritykset mukaan, jotta saamme sosiaaliset innovaatioidut jalostettua konkreettisiksi
palveluiksi ja toimintamalleiksi – ja lopulta yhteiskunnalliseksi sosiaalisen kestävyyden muutosvoimaksi. Sosiaaliset
innovaatiot, joita yhteiskunnalliset yritykset ja muut yhteisötalouden toimijat kehittävät, juurruttavat käyttöön ja
skaalaavat, voivat tulevaisuudessa olla nykyistä keskeisempi osa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan elävyyttä ja
muutosdynamiikkaa.

20 Littig B. & Griessler, E. (2005), Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory. International journal of sustainable development 8:1.
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Yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle on tilausta ihmisten arvomaailman muuttuessa. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä. Työn merkityksellisyys korostuu, mikä on nähtävissä erityisesti nuorilla. Työurat
pitenevät, kun moni haluaa antaa resurssejaan käyttöön myös eläkeiän saavutettuaan. Sosiaalisesti kestävän työelämän tavoittelu on keskeinen yhteiskunnallinen tavoite.
Yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat tukea ja apua toimintaansa. Osa näistä tukitoimenpiteistä voi olla määräaikaisia, osa pysyvämpiä. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden liiketoimintamallien kehittämisessä, sosiaalisten innovaatioiden
tunnistamisessa ja skaalaamisessa sekä rahoitusmahdollisuuksien tunnistamisessa on paljon tehtävää. Yritykset
kaipaavat apua myös toimintansa vaikuttavuuden arviointiin ja todentamiseen. Vaikuttavuuden todentaminen on
yritysten tärkein kilpailuetu. Vaikuttavalla liiketoiminnalla yhteiskunnalliset yritykset tuottavat lisäarvoa myös kunnille ja valtiolle.
Kestävä yhteiskunnallinen kehitys edellyttää laajoja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Oikeus elämänmittaiseen
oppimiseen kuuluu kaikille - myös niille, joiden työllistyminen on vaikeaa tai joilla on ongelmia työkyvyssään ja vaikeuksia jatkaa nykytehtävissään. Työn ulkopuolelle jäämisen kustannukset julkiselle taloudelle olivat yli 18 miljardia
euroa vuonna 2019. Perttu Jämsénin ja Sinimaaria Rankin21 mielestä osaamista on tarkasteltava investointina, johon
panoksia suunnataan vaikuttavasti ja investoinnin kannattavuus huomioidaan pitkällä aikavälillä.
Osaamisvaatimukset muuttuvat työpaikoilla ja yhteiskunnassa nopeasti. Sosiaalista kestävyyttä on, että kaikkien
osaamisesta huolehditaan ja sen kehittämiseen luodaan edellytyksiä. Sosiaalisesti kestävä Suomi tarvitsee ihmiset
töihin – työkyvyn vaihteluista huolimatta ja työkyvyn vaihtelut huomioiden.

21 https://media.sitra.fi/2021/04/08094838/sitra-milla-hinnalla.pdf.
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