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OTE Maakunnassa - Polut kuntoon - hankkeen ohjausryhmän kokous 
 
Aika 2.11.2017 klo 13 - 14.43 
 
Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoustila Brahe, Pohjolankatu 13, 3.krs 
Osallistujat      Läsnä Poissa 

Ritva Partinen   x  
Marita Pikkarainen, vpj.   x 
Riitta Uhrman, pj.   x 
Eija Tolonen     x 
Jaana Mäklin (varajäsen)  x 
Päivi Ahola-Anttonen   x (saapui klo 13.15) 
Eija Alatalo     x 
Aija Juntunen (varajäsen)  x 
Anja Ojanen     x 
Sari Linna (varajäseneksi nimettynä)  x 
Anne Huotari   x 
Tiina Veijola     x 
Kati Kemppainen (varajäsen)  x 
Irene Salomäki   x 
Petra Tolonen     x 
Raimo Sivonen (varajäsen)  x (poistui klo 13.50) 
Tapio Väätäinen    x 
Paula Karppinen    x 
Helena Aaltonen (varajäsen)  x 
Arja Horto    x 
Kainuun sote hallituksen edustaja   x 
Anna-Kaisa Heinistö, hankkeen projektipäällikkö x 
Minna Mäkäräinen, hankkeen suunnittelija  x 
Erja Helttunen, hankkeen suunnittelija x 
Suvi Parviainen, sihteeri.   x 
 

Käsitellyt asiat: 

 
1. Kokouksen avaus. 

 
Puheenjohtaja Riitta Uhrman avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 
kokoukseen. Kokouksen sihteerinä toimii Suvi Parviainen.  

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ohjausryhmän kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli kokouksessa on paikalla 
jäsenistä puolet ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kokouskutsu on lähetetty 
kaksi viikkoa ennen kokousta ja kokousaineisto viikkoa ennen kokousta sähköpostitse.  

 

Päätös: Hyväksyttiin ohjausryhmän laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
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3. Edellisen kokouksen 21.8.2017 pöytäkirjan tarkastaminen. 

 
Hankkeen projektipäällikkö on lähettänyt 25.8.2017 sähköpostilla ohjausryhmän 
kokouksen 21.8.2017 pöytäkirjan ohjausryhmän jäsenille tarkastettavaksi. 
Korjausehdotuksia ei ole tullut viikon kuluessa, joten pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja. 

 
4. Ohjausryhmän kokoonpano, varahenkilöt. 

 
Esitys: Käydään läpi ohjausryhmän kokoonpano ja siihen tulleet muutokset 21.8.2017 
ohjausryhmän kokouksen jälkeen, Liite 1.  

 
Päätös: Hyväksyttiin ohjausryhmänkokoonpano liitteen 1. mukaisesti. Marita Pikkarainen 
selvittää Kainuun soten hallituksen jäsenen valintaa. 

 
5. Kelan suunnitteleman pilotin esittely. 

Esitys: Sari Linna esittelee Sari Kelan Kainuun pilotin ohjausryhmälle. Liite 2.  
 
Päätös: Pilotointi saa ohjausryhmältä kannatusta, merkitään tiedoksi. Sari Linna kutsuu 
koolle kokouksen pilotoinnin käynnistämiseksi. Kainuun ammattiopistolta yhdyshenkilönä 
toimii Raimo Sivonen ja Kajaanin amk:lta Irene Salomäki. TE-toimistolle riittää tieto 
kuinka pilotointi etenee. Kuntoutustutkimusyksikön ja psykiatrianpoliklinikan toimijoiden 
osallistuminen kokoukseen nähtiin tärkeänä.  

 
6. Hankeraportti ajalta 1.5 - 11.10.2017. 

 
Esitys: Käydään läpi hankkeen projektipäällikön johdolla hankeraportti ajalta 1.5 -
11.10.2017, Liite 3. 

 Henkilöstömuutoksia: hankesuunnittelija Minna Mäkäräinen pois 21.9–24.12.2017, 
Erja Helttunen toimii hankkeessa suunnittelija ajalla 1.10 – 31.12.2017. 
Projektipäällikkö on jäämässä äitiyslomalle tammikuussa 2019. Tilalle rekrytoidaan 
projektipäällikkö hankkeen loppuajaksi.  

 STM on antanut suullisen luvan hankkeen jatkumiseen 31.12.2018, hankkeelle 
haetaan jatkoaikaa 31.12.2018 hankkeelle myönnetyn budjetin mukaisena.  

 Raportointi on toimitettu STM:lle kuukausittain. Osavuosiraportti kaksi kertaa 
vuodessa Kainuun sotelle.  

 STM:ltä on pyydetty lupa maksaa kehittäjäasiakkaiden matkakustannukset 
hankkeelle myönnetystä budjetista, myönnetty. Samoin pyydetty lupaa 
kalustehankintoihin ja toisen suunnittelijaan palkkaamiseen ajalle 1.10–31.12.2017, 
myönnetty.  

 Kajaanissa OTE7 kokeilualuetapaaminen 31.11.- 1.12.2017.  

 Viestintää on toteutettu valtakunnallisesti ja alueellisesti mm. sosiaalisen median ja 
Kainuun soten nettisivujen kautta.  
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 Hankeyhteistyötä on tehty Kainuun alueella eri hankkeiden kanssa. Hallituksen 
kärkihankeyhteistyötä on aloitettu alueellisesti mm. VESOTE ja LAPE kanssa. TE-
toimiston Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen 
edistämiseksi – hankkeelle ei ole vielä Kati Kemppaisen mukaan myönnetty 
jatkoaikaa helmikuun 2018 jälkeen, jatkoaikaa on anottu 7 kk. Aikaisemmassa 
kokouksessa 21.8.2017 esillä ollut Edukai Oy:n hankkeen eteneminen on ollut 
vastatuulessa, mutta päätöstä hankkeen kohtalosta ei vielä ole. 

 Projektiryhmiä on perustettu neljä kappaletta. Työskentely etenee hankkeelle 
esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. 

 Kunnonsyyni – järjestelmä on monialainen tietojärjestelmä eri toimijoiden käyttöön 
kooten tietoa mm. asiakkaan työ- ja toimintakyvystä jatkoarviointeja varten. Tarjous 
järjestelmän pilotoinnista on saatu. Pilotointi on tarkoitus käynnistää keväällä 2018.  

 Anne Huotari kertoi, TYP:in johtoryhmässä on keskusteltu 
asiakasyhteistyötoimintamallin eduista tehdä verkostoyhteistyötä. Kainuun TYP-jory 
antoi syyskuun kokouksessa toimijoille valtuudet käynnistää kuntoutuksen 
asiakasyhteistyöryhmätyyppinen toiminta valikoidun asiakasryhmän tilanteen 
ratkaisemiseksi. Marraskuun loppupuolella on tulossa kokous, jossa toiminnan 
käynnistämistä suunnitellaan tarkemmin. 

 Kainuussa on työkykykoordinaattori koulutus käynnissä.  

 OTE-hankkeen kautta alueen toimijoille, erityisesti perusterveydenhuolto, on 
suunniteltu osaamista täydentävää koulutusta mm. työ- ja toimintakyvyn arviointiin.  

Ohjausryhmä toteaa raportoinnin olevan yksityiskohtainen, Liite 3. Paljon on ehtinyt 
tapahtua lyhyellä ajalla. Hyvin suunniteltu hanke, jota ei ole lähdetty helpommin askelin 
toteuttamaan. Hanketta on lähdetty toteuttamaan monialaisesti ja uudella tavalla 
rakentamaan yhteistyötä. 

 
Päätös: Iloisesti hyväksytään. 

 
7. Hankkeen budjetti. 

 
Esitys: Käydään läpi hankebudjetti v. 2017 ja koko hanke aika, Liite 4.  
 

 Palvelujen ostoja käytetty vähän, työkykykoordinaattori koulutus on alun perin 
budjetoitu hankkeen omaan rahoitukseen, jonka kuitenkin rahoitti STM. 

 Hankkeeseen haetaan jatkossa projektipäällikkö, nykyisen jäädessä tammikuussa 
2017 äitiyslomalle.   

 STM:ltä odotetaan virallinen päätös hankkeen jatkoajasta 1.11–31.12.2018, jatko 
mm. henkilöstön työsuhteiden osalta suunnitellaan päätöksen mukaan.  

 
Päätös: Hyväksytään hankkeelle esitetty budjetti muutoksineen.  

 

8. Sote ja Maakunta uudistus. 

Esitys: Hankkeen tavoitteena on integroida osatyökykyisen työkyvyn tukemisen 
toimintamallit ja palveluketjut tulevaan maakunta ja sote uudistukseen. Ohjausryhmän 
tulisi linjata miten integrointi tehdään ja millaiset keinot ohjausryhmän jäsenillä on edistää 
integroinnin toteutumista.  
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 Nostetaan eri foorumeissa esille.  

 Hankkeelle tehdään Exit suunnitelma.  

 Johto on tietoinen työkyvyn toimintamallista, niin että johtamisessa/ resursoinnissa 
voidaan ottaa kyseiset asiat huomioon.  

 Mietitään, ketkä ovat niitä tahoja, joiden kanssa kannattaa käydä keskusteluja. Yleiset 
puitteet ja alueelliset mallit rakentuvat omaksi malliksi.  

 Kainuun ohjelmassa on otettu huomioon.  

 Hankkeessa hyvin tehty työ kantaa hedelmää ja jää eloon. 

 Maku uudistuksen vastuuvalmistelijoiden tapaaminen ja työryhmissä asioiden esille 
noste mm. työ- ja elinkeinopalvelut sekä järjestämis- ja tuottamispalvelut.  

 

Päätös: Keskustelua asiasta jatketaan tulevissa kokouksissa.  

 

9. Muut asiat: 

Kainuun liitto on tehnyt Taikelle rahoitushakemuksen. Tavoite on edistää Kainuun alueen 
väestön hyvinvointia taiteen- ja kulttuurin keinoin. Vuoden kestävässä hankkeessa 
tehdään Kainuun kulttuurihyvinvointisuunnitelma. 
  

AIKOPA on hakenut rahoitusta sosiaalityön maisterin ohjelma käynnistämiseksi, joka 
tulisi sisältämään alueellista kehittämisyhteistyötä. 

Kulttuuri passi, Kaiku kortti, on ollut käytössä Kainuussa, jolla tuetaan kansalaisten 
osallistumista kulttuuritoimintaan. Kortti on maksuton ja sillä saa mm. kansalaisopistoilta 
ilmaisia kursseja. Kortti on tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät sosiaali- ja terveysalan 
palveluja, joissa korttia jaetaan ja joilla ei ole mahdollisuutta ostaa kulttuuripalveluihin 
osallistumismaksuja.  
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10. Arviointi. 

Esitys: Projektipäällikön johdolla käydään läpi hankkeen arviointia kirjallisesti. 

Läsnä olevat kirjasivat arvioinnin paperille ja etäyhteydellä olevat lähettivät arvioinnin 
projektipäällikkö Heinistö Anna-Kaisan sähköpostiin. 12 osallistujasta arvioinnin palautti 
11 henkilöä. Arvioinnin yhteenveto on kuvattu taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Ohjausryhmän arviointi 2.11.2017 hankkeen etenemisestä 

 

Päätös: Ohjausryhmä on tehnyt osaltaan arvioinnin hankkeen tavoitteiden tähänastisesta 
edistymisestä ja hankkeen tavoitteiden toteutumista estävistä ja edistävistä tekijöistä 
jatkossa.  

 

11. Seuraavat kokoukset. 

Seuraava kokous ti 16.1.2018 klo 13–15.00, paikka Kajaanin kaupungintalo kokoustila 
Lönnrot. 

 
Vuosi 2018  
ke 18.4.2018 klo 13–15.00, paikka Kajaanin kaupungintalo kokoustila Brahe 
ke 15.8.2018 klo 13–15.00, paikka Kajaanin kaupungintalo kokoustila Brahe 
ti 9.10.2018 klo 13–15.00, paikka Kajaanin kaupungintalo kokoustila Brahe 

 
Viimeinen kokous hankkeen päätyttyä 31.10.2018 jälkeen, aika ja paikka sovitaan 
myöhemmin. Tai viimeinen kokous pidetään myöhemmin, mikäli hanke jatkuu 31.12.2018 
saakka.  

 
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen 16.1.2017 käsiteltävät asiat ja niiden valmistelu. 
Ohjausryhmän jäsenet voivat esittää kokouksessa käsiteltäviä asioita. 

Hankkeen tavoitteet ja niille esitetyt toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti  

KYLLÄ 11/ 12      Ei 0 / 12 vastaajaa   

 
  

Hankkeen tavoitteiden toteutumista 
edistää: estää: 
Hankkeen aito tarve Alueen työnantajien, toimijoiden sitoutumattomuus  

Selkeät toiminnan tavoitteet Työmahdollisuuksien puute  

Monialainen yhteistyö Resursointi 

Jatkuva arviointi 
Hankkeen toimintasuunnitelmassa kuvattujen riskien 
realisoituminen 

Monialaisen verkoston sitoutuminen Hankehenkilöstön muutokset  
Monialaisen verkoston osaamisen 
vahvistaminen Yhteistyön sujumattomuus 

Maakunnallinen hanke Tavoitteet eivät toteudu 

Osaava hankehenkilöstö Toimintamallit eivät juurru käytännön työhön 

Viestintä   

Pysyvät käytännöt, palveluketjut   
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Päätös: Kutsut seuraavaan kokoukseen lähetään kalenterikutsuna. 16.1.2018 
kokouspaikaksi vaihtuu kokoustila Lönnroth Kajaanin kaupungintalolla. 
 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.43 
 
 
 
Kajaani 2.11.2017 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Suvi Parviainen   Riitta Uhrman 
sihteeri   puheenjohtaja 
 

 
 
Liitteet 
Liite 1.  Ohjausryhmän kokoonpano 
Liite 2.  Kelan pilotointi 
Liite 3.  Hankeraportti ajalta 1.5–11.10.2017 
Liite 4.  Hankebudjetti 
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LIITE 1. Ohjausryhmän kokoonpano 
OTE Maakunnassa -Polut kuntoon -hanke 
 
Mikäli ohjausryhmän varsinainenjäsen on estynyt osallistumaan ohjausryhmän kokoukseen pyydetään 
häntä välittämään kokouskutsu varajäsenelleen. 

 
Organisaatio Varsinainenjäsen + sähköposti Varajäsen + sähköposti 

STM Ritva Partinen  
ritva.partinen@stm.fi  

Ei varahenkilöä 
 

Kainuun sote hallituksen 
jäsen 

ei ole nimetty ei ole nimetty 

Kainuun Liitto Paula Karppinen 
paula.a.karppinen@kainuu.fi  
 

Helena Aaltonen 
helena.aaltonen@kainuu.fi  

Kela Anja Ojanen 
anja.ojanen@kela.fi  

Kari Kaleton 
 kari.kaleton@kela.fi. 

TYP Anne Huotari 
anne.huotari@kajaani.fi  

Tuula Parviainen 
tuula.parviainen@te-toimisto.fi.  
 

TE-toimisto Tiina Veijola 
tiina.veijola@te-toimisto.fi  

Kati Kemppainen 
kati.kemppainen@te-toimisto.fi  

Kajaanin amk Irene Salomäki 
irene.salomaki@aikopa.fi  

Jaana Kemppainen 
jaana.kemppainen@kamk.fi, 
 

KAO Petra Tolonen 
Petra.Tolonen@kao.fi  

Raimo Sivonen 
Raimo.sivone@kao.fi   

Kainuun Yrittäjät Tapio Väätäinen 
tapio.vaatainen@kajaani.net  

Reijo Moilanen 
yrittajaposti@gmail.com  

Kainuun Työterveys-
liikelitos 

Eija Alatalo 
Eija.Alatalo@kainuu.fi  

Aija Juntunen 
aija.juntunen@kainuu.fi  
 

Kainuun sote/ KS-yksikkö Marita Pikkarainen 
marita.pikkarainen@kainuu.fi  

Marja-Liisa Ruokolainen 
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi  

Kainuun sote/ 
henkilöstöhallinto 

Riitta Uhrman 
Riitta.Uhrman@kainuu.fi  

Eeva-Leena Ylimäki 
Eeva-Leena.Ylimaki@kainuu.fi  
 

Kainuun sote/ TESA Arja Horto 
arja.horto@kainuu.fi  
 

Marjut Hovinen 
marjut.hovinen@kainuu.fi  
 

Kainuun sote/ 
vanhuspalvelut 

Eija Tolonen 
eija.tolonen@kainuu.fi  

Jaana Mäklin 
jaana.maklin@kainuu.fi  

Kainuun sote/ 
Aikuissosiaalipalvelut 

Päivi Ahola-Anttonen 
paivi.ahola-anttonen@kainuu.fi  

Eija Pohjola 
eija.pohjola@kainuu.fi  
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OTE Maakunnassa-
Polut kuntoon 
(OTE7/Kainuu) ehdotus 
pilotiksi
Sari Linna

Anja Ojanen



Pilottiehdotus /taustaa

• Mikäli nuori ammattiin valmistuessa ei saa töitä, hän  

siirtyy työnhakijaksi

• TE-toimistolla ei ole tietoa nuoren mahdollisesta 

vajaakuntoisuudesta

• Kela on myöntänyt monelle osatyökykyiselle 

ammatillisen kuntoutuksen ja/tai nuoren 

kuntoutusrahan

• Kelan ammatillinen kuntoutus 

TEAK/työhönvalmennus voisi olla näiden nuorten 

kohdalla silta työelämään

2



Pilottiehdotus

• Ammatillisen oppilaitoksen (KAO, Kajaanin AMK) 

edustaja (koulukuraattori, opinto-ohjaaja, opettaja, 

työkykykoordinaattori) tunnistaa opiskelijat, jotka 

tarvitsevat erityistä tukea työelämään siirtymiseen

• Oppilaitoksen edustaja ohjaa nuoren Kelaan 

(Miten? Soitto, suojattu sähköposti? )

• Kelan virkailija haastattelee nuoren ja tekee 

suullisen hakemuksen (nimetyt virkailijat). Uutta B-

lausuntoa ei tarvita.

3



Suullinen hakeminen

Vastuuetuuskäsittelijä kertoo haastattelussa opiskelijalle

 työhönvalmennuksesta, sen vaiheista ja mitä hyötyjä se tuo

 että hän kirjaa ylös haastattelun aikana opiskelijan antamat tiedot 

 että erillistä hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää vaan kuntoutusasia 

tulee vireille haastattelupäivästä lukien ja opiskelija saa 

työhönvalmennuksesta kirjallisen päätöksen 

 että kooste haastattelusta ja muut tarvittavat asiakirjat (esim. 

mahdollinen lääkärinlausunto) liitetään palveluntuottajalle lähtevään 

päätökseen

 että opiskelija saa halutessaan kopion haastattelun aikana kirjatuista 

tiedoista.

Haastattelun lopuksi vastuuetuuskäsittelijä varmistaa, että opiskelija 

haluaa hakea työhönvalmennusta ja kirjaa tiedon ylös.
4



Pilottiehdotus

• Kela tekee päätöksen TEAK/työhönvalmennuksesta 

suullisen hakumenettelyn perusteella.

• Palveluntuottajalle lähtevään päätökseen liitetään  

koulutus/nuoren kuntoutusraha-päätöksen 

käsittelyssä mukana ollut B-lausunto. 

TEAK/työhönvalmennus on jatkumo aikaisempaan 

päätökseen 

5



TEAK/työhönvalmennus

• Työhönvalmennuksen kesto 60 + 60 + 60 vrk 

yksilöllisen tarpeen mukaan

• Sisältö mm: nuori tekee alansa töitä, opettelee 

työelämän pelisääntöjä, tekee cv:n, valmistautuu 

työhaastatteluun, hakee työpaikkaa

• Tukena työhönvalmennuksen työpari

• Työhönvalmennuksessa nuori voi saada tuen vielä 

työllistymisen yhteydessä

• Mikäli nuori siirtyy työhönvalmennuksen jälkeen 

työnhakijaksi, tapahtuu siirto saattaen 

työhönvalmennuksesta TE-toimistoon

6



Hyödyt

• Asiakas saa saumattoman, nopean ja oikea-

aikaisen tuen

• Estetään nuoren syrjäytyminen

• Polut kuntoon -hankkeen tavoite 1: saadaan aikaan 

saumaton, nopea ja oikea-aikainen tuki 

osatyökykyisille, rakennetaan työkyvyn tuen 

toimintamallit ja palveluketjut sujuviksi

• Polut kuntoon -hankkeen tavoite 3: luodaan pysyvä 

yhteistyöverkosto

7



Oppilaitoksen hyöty

• Oppilaitoksen etu: vuoden 2018 alussa tulee 

voimaan ammatillisen koulutuksen rahoitusreformi, 

jolloin valtio-osuuteen vaikuttaa mm. pitkällä 

tähtäimellä opiskelun jälkeinen työllistyminen

8



Hankeresurssit 1.5.2017 projektipäällikkö ja hankesuunnittelija Minna Mäkäräinen 

7.8.2017 hankesihteeri (20 %) Suvi Parviainen

1.10.2017 Erja Helttunen (työskentelee hankkeessa 1.10-31.12.2017 toisen 

hanketyöntekijän poissa ollessa/ osin päällekäin)

Henkilöstömuutoks

et

Tehtävänkuvien päivitys, vastuiden jakaminen, 

projektipäällikön rekrytointi

Raportointi 9.5.2017, 6.6.2017, 9.8.2017 ja 4.10.2017 STM:n hankesalkku 

STM hankesalkku 

muuttuu, 

raportointi 

ohjeistus muuttuu

Kuukausittainen raportointi jatkuu

24.8.2017 Kainuun sote osavuosiraportointi

Arviointi THL:n ulkoinen arviointi 22.6.2017

Sisäinen arviointi kuukausittain (1.5-31.7.2017) 

Sisäinen arviointi suunta työkalun pohjalle 15.8.2017 alkaen.
Suunta arvioinnin päivittäminen säännöllisesti 

(käsittelyohjausryhmän kokouksessa 16.1.2018)

             saatu palautetta muilta kokeilualueilta Kiipula, Jyväskylä ja Oulu.

Menot ja rahoitus
Maksatushakemus on tehty 30.6.2017, käsitelty ohjausryhmän kokouksessa 

21.8.2017. 
Seuraava maksatushakemus 5.2.2017 mennessä (1.7-

31.12.2017 ajalta)

STM hyväksynyt:

Kehittäjäasiakkaan matkakorvauskustannukset 17.8.2017

KunnonSyyni -järjestelmän pilotoinnin 17.8.2017 edellyttäen yhteistyötä 

ODA ja THL kanssa, joka käynnistetty elokuussa 2017.

KunnonSyyni -järjestelmän kustannukset, liittäminen 

omasoteen, pilotin kohderyhmän valinta, käyttäjien 

määrittäminen
                    Pilotointiin liittyvät asiat ovat kesken

STM suullinen lupa hankkeen jatkuminen 31.12.2018 saakka
Hankkeen toiminnan jatkumiseen ad. 31.12.2017 odotetaan 

STM kirjallinen päätös
AVI hyväksynyt (21.9.2017): Kalustehankinnat ja toisen hankesuunnittelijan 

palkkaamisen ajalle 1.10-31.12.2017

Henkilöstömuutoks

et

Henkilöstö muutokset (suunnittelija 21.9-24.12.2017 ja 

projektipäällikkö kevät 2018)

STM kieltänyt:

 Erilaiset aineelliset palkitsemiset mm. some kamppanjoiden yhteydessä.
Hyödynnetään hanketyöntekijöiden/ muiden hankkeiden 

osaamista palkitsemisissa esim. työhyvinvointi iltapäivä

Pori 15-16.6.2017 Kajaanissa kokeilualuetapaaminen 30.11 ja 1.12.2017

  Pori: Fysioterapian suoravastaanotto ja matalan kynnyksen palvelut 

(kuunneltavissa: 

https://www.youtube.com/watch?v=XpOt1JzpUBk&feature=youtu.be) 

Miniseminaarin/webinaarin aiheena osatyökykyisyys, 

suunattu yrityisesti työnantajille ja alueen ammattilaisille, 

toimijoille

Tampere 7-8.9.2017

   Tampere: Työkykykoordinaattorit - työkyvyn tuen verkostoijat 

(kuunneltavissa: http://www.mediaserver.fi/live/thl)

Jyväskylä 5-6.10.2017

Jyväskylä: Etäkuntoutus ja mobiiliteknologia (kuunneltavissa: 

http://vod.kepit.tv/thl.html)

11.5.2017, 15.8.2017, 1.9.2017 (THL/kykyviisari) ja 22.9.2017 Seuraava LYNC kokous 7.11.2017

Viestintä Viestintäsuunnitelman mukaisesti (ks. Toimintasuunnitelma)

Tulevat suunnitelmat seuraavalle raportointikaudelle 

12.10.2017 - 12.1.2017
Hankkeen tavoitteet

OTE 7 kokeilualuetapaamiset 

(vertaisoppimispäivä) 

hankkeiden ja 

koordinaatiotahojen (THL, 

TTL, STM) kanssa + 

Miniseminaari aiheet

LYNC kokoukset OTE 7 

henkkeiden ja 

koordinaatiotahojen kanssa
Aiheina: kokeiluihin ja koordinaatioon liittyvät ajankohtaiset asiat, 

aikataulut, tulevat kokeilualuetapaamiset, viestintä ym.

Toimenpiteet ko. tavoitteelle
Keskeiset aikaansannokset raportointikaudella 1.5.2017- 

11.10.2017 

Poikkeamat, 

riskit, ongelmat

https://www.youtube.com/watch?v=XpOt1JzpUBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpOt1JzpUBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpOt1JzpUBk&feature=youtu.be
http://www.mediaserver.fi/live/thl
http://www.mediaserver.fi/live/thl
http://vod.kepit.tv/thl.html
http://vod.kepit.tv/thl.html


Valtakunnallinen viestintä: sosiaalinen media mm. sosiaalinen media 

(facebook ja twitter), soten nettisivut

Henkilöstömuutoks

et

Valtakunnallisesti hyödynnetään ensi sijaisesti some viestintää 

mm. muiden tuotoksien viestinnässä

STM:n ylitarkastaja Aki Tetri on kirjoittanut blogikirjoituksen 28.7.2017 

tietyoelamaan.fi Internetsivuille otsikolla ”Tärkein uudistus on saada 

ihminen keskiöön”, joka sisältää Kainuun soten erityisasiantuntija Marja-

Liisa Ruokolaisen ja OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeen 

projektipäällikkö Anna-Kaisa Heinistön haastattelun osatyökykyisyydestä. 

Alueellinen viestintä lehdistötilaisuus Kajaanin 

kokeilualuetapaamisen yhteydessä mm. hankkeen 

eteneminen, miniseminaari/webinaari. Some viestintä. Soten 

nettisivuille OTE hankkeen sivuille hankkeen etenemisen 

kuvaus. 

Alueellinen viestintä: Kainuun soten sisäinen intran (Kaima), sosiaalinen 

media, soten nettisivut, paikallislehdet

Kuhmolaisessa ja Kainuun Sanomissa on ollut Kainuun työllisyys – ja 

sosiaalisen kuntoutuksen seminaarista lehtikirjoitukset 19.9.2017 otsikoilla 

”Työn puutteen vaikutus on laaja” ja ”Työllisyydenhoitoon liki miljardi 

euroa”.

Lehdistötilaisuuden 22.8.2017 hankkeen sekä 

työkykykoordinaattorikoulutuksen käynnistymisestä Kainuussa, jonka 

pohjalta Kainuun sanomat on julkaissut lehtikirjoituksen 23.8.2017 otsikolla 

” Tavoitteena työkyvyn parantaminen”.

Kainuun sote on julkaissut 22.8.2017 Kainuun soten Internet sivuilla sekä 

facebook sivuilla jutun hankkeesta ja työkykykoordinaattorikoulutuksesta 

otsikolla ” Valtakunnallinen hanke tasoittaa osatyökykyisten tietä 

työelämään ”

Yhteisöreportterit yhteistyökokous 19.6.2017. Pyydetty heiltä tuomaan 

kansalaisten ääntä hankkeeseen mm. osatyökykyisen kuntoutuminen, 

kokemukset palvelujärjestelmästä, mitä on elää osatyökykyisenä jne.

Ei tuotoksia
Yhteisöreportterien mahdollisten tuotosten liittäminen 

Kainuun soten youtube kanavaan

Hankeyhteistyö
Kainuun soten hallinnoimat hankkeet: VESOTE, LAPE - muutosohjelma -

kärkihankkeen muutosagentti, Mukava-Kainuu sekä SOS Kainuu -hanke 

Yhteistyökokous tulossa 30.11.2017 (Lape, OTE, VESOTE) 

yhteisesti kuntapäättäjien kontaktoiminen, HYTE työryhmä v. 

2017-2018
Kasvua Kainuuseen -hanke (Matti Luukkonen) yhteistyö kokous ja tietoa 

työkykykoordinaattorikoulutuksesta Kasvua Kainuuseen -hankkeen yrittäjä 

ja työnantajaverkoistoille 31.5.2017. 

RekryKainuu -hanketyöntekijöiden (Kari Kinnunen ja Salla-Maija Hakola) 

tapaaminen 10.8.2017 hankkeiden yhteistyömahdollisuuksista. Voivat 

välittämään tietoa osatyökykyisten työllistämismahdollisuuksista ja tuista 

tavatessa alueen yrittäjiä ja työnantajia. 

Laaditaan RekryKainuulle postikorttikokeinen tietopaketti 

osatyökykyisen työllistämisen tuista, jota voivat jakaa 

työnantajille ja yrittäjille erilaisissa tilaisuuksissa.

SOS Kainuu -hanke (Kaisa Karhu-Härkönen, Minna Tuomenharju ja Heljä 

Kinnunen) kanssa hankkeiden yhteistyökokous 25.8.2017. 
Sotkamo Tolokusti hanke yhteistyö mahdollisuuksien 

selvitys?
Osallistunut SOS Kainuun ja Kuhmon HyväArki -hankkeiden järjestämän 

Kainuun työllisyys ja sosiaalisen kuntoutuksen III seminaariin Kuhmoon 

18–19.9.2017 sekä seminaarin suunnitteluun 25.8.2017

Jaetaan tietoa alueella käynnissä olevista Kainuun työllisyys 

ja sosiaalisen kuntoutuksen hankkeista kirjallisen julkaisun ja 

pfd muodossa 

HyväArki hankkeen projektipäällikkö & Kuhmon kaupungin 

työllisyysasiantuntija Juha Heinonen tapaaminen 12.9.2017
TE-toimiston Työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten 

työllistymisen edistämiseksi -hankkeen kanssa yhteistyö
Te-toimiston työkykykoordinaattorien kanssa yhteistyö 

jatkuu erityisesti tavoite 4. osalta

KS yksikön ja OTE-hankkeen 

ohjauskeskustelut

Hankkeenjohtaja Marita Pikkarainen, erityisasiantuntija Marja-Liisa 

Ruokolaisen ohjauskeskustelut seitsemän kertaa raportointikaudella (11.5, 

15.5, 18.5, 8.6, 26.6, 14.8, 5.9.2017).

Seuraavien ohjauskeskusteluiden sopiminen

Tavoite 1. 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/valtakunnallinen-hanke-tasoittaa-osatyokykyisten-tieta-tyoelamaan
https://sote.kainuu.fi/uutiset/valtakunnallinen-hanke-tasoittaa-osatyokykyisten-tieta-tyoelamaan
https://sote.kainuu.fi/uutiset/valtakunnallinen-hanke-tasoittaa-osatyokykyisten-tieta-tyoelamaan
https://sote.kainuu.fi/uutiset/valtakunnallinen-hanke-tasoittaa-osatyokykyisten-tieta-tyoelamaan


Projektiryhmä 1. 

Osatyökykyisen työttömän 

työkyvyntuen toimintamalli

1. Selkeytetään eri toimijoiden työnjakoa ja vastuita 

(järjestämisen- ja toteuttamisenvastuu, ohjauksen ja 

arvioinnin erottaminen toisistaan) niin työttömän 

osatyökykyisen kuin työssä olevan Kainuun soten 

osatyökykyisen työkyvyntuen toimintamallin 

toteutumisessa 

Nykytilan kartoitus, verkostontoimijoiden tapaamiset: 

17.5.2017 TE-toimisto

3. Päivittää ja edelleen kehittää työttömän 

osatyökykyisen työkyvyntuen toimintamalli ja 

palveluketjut sujuviksi osatyökykyisten hoitamiseksi, 

kuntouttamiseksi ja työllistämiseksi Kainuussa 

yhdessä eri yhteistyöverkostojen kanssa (TE-toimisto, 

TYP, terveyskeskukset). Huolehditaan 

palveluprosessin mukaiset toimijoiden resurssit ja 

mietitään kuinka asiakkaan etenemistä palvelusta 

toiseen voidaan seurata ehkäisten palvelujenpiiristä 

pois putoaminen

23.5.2017 ja 27.6.2017 TYP johtaja

18.8.2017 Kumppaniksi ry

7.6.2017 TE-toimiston työkykykoordinaattori

28.6.2017 ja 28.8.2017 KELA 

12.9.2017 kth Kuhmo ja Kuhmon työllisyysasiantuntija

2.10.2017 Kainuun sote aikuissosiaalityö

Projektiryhmän kokoukset 25.9.2017

Soten toimijoiden 

sitoutuminen 

projektiryhmä 

työskentelyyn

Projektiryhmän kokoukset jatkuvat, seuraava kokous 

31.10.2017. Kehittäjäasiakkaat mukaan toimintamallin 

kehittämiseen kevät 2018.

5. Selvitetään tarvitaanko sähköistä työkalua 

prosessien hallintaan, mahdollinen pilotointi 

KunnonSyyni-järjestelmän pilotointiin liittyen kokoukset 26.6.2017, 

29.9.2017, 

KunnonSyynijärjestelmän tarjous, pilotoinnin kohderyhmän 

valinta ja käyttäjien määritys. Pilotointi kevät 2018.

Palvelujen integraatio ja työllisyydenhoito kokous 20.6.2017 (Sote johdon 

konsultaatio tilaisuus Raija Kerätär)

Johdon 

sitoutuminen 

työllisyyden hoitoon 

liittyvissä 

kysymyksissä

Työttömän terveystarkastusten kehittäminen kokoukset YläKainuu 

5.9.2017, koko Kainuu 3.10.2017

Työttömien terveystarkastuksien kehittämiseen 

osallistuminen jatkuu, seuraava kokous 8.2.2018 
7. Selvitetään kuntoutuksen 

asiakasyhteistyöryhmätoimintamallin mukaisen 

toiminnan tarve ja mahdollisuudet työttömän 

osatyökykyisen kuin työssä olevan Kainuun soten 

työntekijän osalta 

12.9.2017 on pidetty Kainuun TE-toimiston ns. etuusasiakkaiden 

palveluprosessit kokous, johon OTE -hanketoimijat eivät päässeet 

osallistumaan

Kokouksen jatkoselvityksenä on päädytty selvittämään 

asiakasyhteistyöryhmätoimintamallin mukaisen toiminnan 

tarvetta Arja Horton ja Anne Huotarin toimesta

9. Toteutetaan valtakunnallinen osatyökykyisen tuen 

prototyypin pilotointi.

Mallien kehitys valtakunnallisesti kesken, pilotointi aikaisentaa 

kevät 2018

Projektiryhmä 2. 

Osatyökykyisen Kainuun 

soten henkilöstön 

työkyvyntuen toimintamalli

1. Selkeytetään eri toimijoiden työnjakoa ja vastuita 

(järjestämisen- ja toteuttamisenvastuu, ohjauksen ja 

arvioinnin erottaminen toisistaan) niin työttömän 

osatyökykyisen kuin työssä olevan Kainuun soten 

osatyökykyisen työkyvyntuen toimintamallin 

toteutumisessa 

Nykytilan kartoitus, verkostontoimijoiden tapaamiset: 

8.5.2017 Henkilöstökoordinaattori Anja Heikkinen



4. Päivitetään ja kehitetään Kainuun soten 

henkilöstön osatyökykyisen työkyvyntuen 

toimintamallit vastaamaan paremmin 

osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen 

mahdollisuuksia. Juurrutetaan mallit osaksi 

henkilöstön (erityisesti esimiesten) päivittäistä työtä. 

Täsmennetään työterveyshuollon roolia prosessissa

11.5.2017 Työhyvinvointiasiantuntija Eeva-Leena Ylimäki

24.5.2017 TSV + TSP Kainuun sote

30.5.2017 Rekrytointipäällikkö/uusi sairaala henkilöstösuunnittelija Tuula 

Leinonen

20.6.2017 Kainuun Työterevys-Liikelaitos vt. Toimitusjohtaja Eija Alatalo

Projektiryhmän kokoukset 21.6, 16.8 ja 11.9.2017 raportointikaudella
Projektiryhmän kokoukset jatkuvat, seuraava kokous 

11.12.2017. 
Kainuun soten tesimiehille koulutus työkyvyn  tuen toimintamellista: 

Projektipäällikkö osallistunut työhyvinvointiasiantuntija E-L Ylimäen 

pitämään esimies koulutukseen kehitetyistä Työkyvyn tuen 

toimintamalleista 4.9.2017 (muut koulutukset pidettu 18.9 ja kunnissa 

päivät?) 

Seuraava esimies koulutus työkyvyn tuen toimintamelleista 

27.11.2017 E-L Ylimäen pitämänä. Kainuun soten esimiehille 

keskustelutilaisuus- ja iltapäiväkahvit joka kunnasssa kevät 

2018 aiheena osatyökykyisyys ja työkyvyn tuen toimintamallit

Työhyvinvoinnin tuen toimintamallien kehittäminen

Työkyvyn tuen toimintamallien jatkokehittäminen mm. 

Kainuun soten työsuhteen päättymisen jälkeen, 

työkykykoordinaattorit
TYKO koulutukseen osallistuvan kanssa 

* lisäkoulutusta esimiehille kevät 2018

* vertaistukiryhmän pilotointi Kainuun soten osatyökykyisille 

kevät 2018 

* työkyvyn tuen toimintamallien juurrutus henkilöstölle

Projektiryhmä 3. 

Kehittäjäasiakkaat

6. Otetaan kehittämisasiakkaat ja yhteisöreportterit 

mukaan työkyvyn tukemisen toimintamallien ja 

palveluketjujen kehittämiseen 

Kehittäjäasiakkaiden kokoaminen yhdessä te-toimiston 

työkykykoordinaattorin ja Kainuun soten henkilöstökoordinaattori Anja 

Heikkisen kanssa

Kehittäjäasiakas projektiryhmän kokous 13.9.2017 (osallistujia 9 hlö)
Kehittäjäasiakaskokoukset jatkuvat, seuraavt 26.10.2017, 

22.11.2017, 18.12.2017, 10.1.2018
Kehittäjäasiakkaat ovat mukana kehittämässä työkyvyn tuen 

toimintamalleja
Kerätään alueen osatyökykysiltä (työttömät ja työlliset) 

tarinoita osatyökykyisyydestä, joita hyödynnetään mm. 

toimintamallien kehittämisessä

Projektiryhmä 4. Kainuun 

soten hoito- ja palveluketju 

(tuki- ja liikuntaelin ja 

mielenterveys sairaudet)

2. Päivittää yhteistyöverkoston (fysiatria, 

mielenterveyspalvelut, kuntoutusyksikkö) kanssa 

Kainuun soten kuntoutus- ja hoitopalveluketjut, 

erityisesti tuki- ja liikuntaelin että 

mielenterveysongelmien osalta, huomioimaan 

paremmin osatyökykyisyys.

Nykytilan kartoitus, verkostontoimijoiden tapaamiset: 

8.6.2017 Arja Horto, vastuualuepäällikkö TESA vastaanotto- ja 

terveyskeskussairaalatoiminta

9.6.2017 MT esimiehet Marjo Pietikäinen ja M-L Leinonen

19.6.2017 Fysiatria Seppo Makkonen ja Heidi Ingalsuo

9.8.2016 KUTU Markku Koskela ja kuntoutusohjaajat

Projektiryhmät MT puoli ja Fysiatria ominaan kokoukset 

raportointikaudella:
Projektiryhmä työskentelyt jatkuvat:



MT 17.8.2017 ja 22.9.2017. Tavoitteena hoito- ja palveluketjun 

kehittäminen mm. asiakkaiden hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja oikea-

aikaisuus (ennaltaehkäisevien palveluiden tehostaminen, päivystys 

palvelujen vähentäminen), etäterapiamahdollisuudet (Kuhmo ja 

Suomussalmi pilotointi?), toimintaterapeutin työnkuva mm. työ- ja 

toimintakykyarviot.

Toimijoiden 

sitouttaminen 

projektiryhmätyösk

entelyyn

Seuraava kokous 3.11.2017, yhteisesti määriteltyjen 

tavoitteiden toteuttaminen, myöhemmin lähettävien tahojen 

ja kehittäjä asiakkaiden kanssa hoito- ja palveluketjujen 

kehittäminen

Fysiatria 30.8.2017. Tavoitteena hoito- ja palveluketjun kehittäminen mm. 

esitietolomake

Seuraava kokous 28.11.2017, esitietolomakkeen kehittäminen. 

Kevät 2018 lähettävien tahojen ja kehittäjä asiakkaiden kanssa 

hoito- ja palveluketjujen kehittäminen tules sairauksien osalta 

(pth yhteistyö, KUTU)

Tavoite 2. Ohjausryhmän kokoonpano Ohjausryhmän kokukset jatkuvat 

9.  Integroidaan päivitetyt toimintamallit ja 

palveluketjut tulevaan maakunta ja sote 

uudistukseen mm. ohjausryhmätyöskentelyn kautta. 

Tarjotaan valmisteluapua hankkeesta maakunta- ja 

sote uudistukseen toimintamallien ja palveluketjujen 

päivittämiseksi hankkeen aikana.

Ohjausryhmän 1. kokous 21.8.2017 (toimintasuunnitelma, 

viestintäsuunnitelma)
Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistus

Ohjausryhmä 2. kokouksen (2.11.2017) valmistelu
Seuraavat kokoukset 2. kokous 2.11.2017 ja 3. kokous 

16.1.2018 

Tavoite 3. 

Osaamisen lisääminen 

alueelle

10.  Lisätään perusterveydenhuollon toimijoiden 

osaamista työttömän 

osatyökykyisyydentunnistamisessa (työ- ja 

toimintakykyarviointi), palvelutarpeen arvioinnissa 

sekä hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamisessa 

(TAVOITE 3.). 

Selvitys osaamisen lisäämisen/ päivittämisen tarpeita Kainuun soten 

toimijoille:

Toimijoiden osaamisen vahvistus mm. työ- ja 

toimintakykyarviointi erityisesti perusterveydenhuollon 

toimijoille lääkärit, sh, kth, fysioterapeutit?

 Terveyskeskustoimijoilla (hoitajat ja lääkärit) on tarve lisätä osaamista työ- 

ja toimintakyvyn arviointiin. 
 * Kainuun sote ICF koulutus 13-14.11 tulossa

 Psykiatrian toimijoilla on mahdollisesti myös tarve lisätä osaamista 

psyykkisen työ- ja toimintakyvyn arviointiin.

* STM:n kautta selvittely kesken järjestävätkö he 

valtakunnallisia työ- ja toimintakykyarviointi ym. koulutuksia 

vai järjestetäänkö koulutukset Kainuun hankkeen puitteissa 

alueen toimijoille. 
Fysioterapian yksikkö ei tässä vaiheessa muuta toimintatapojaan, eikä lähde 

tekemään laajempia fyysisen työ- ja toimintakyvyn arviointeja, joten heille 

ei lisäkoulutusta osaamisen kehittämiseksi tässä vaiheessa suunnitella, 

vaikka osaamisen päivittämisen tarve on tiedotettu, mikäli toiminta 

muuttuu. 

Kelan ja TE-toimiston palveluista koulutusta pyritään 

järjestämään  hankkeen aikana alueen eri toimijoille (mm. 

Kainuun sote, TYP, TE-toimisto, Kela, Kainuun työterveys -

liikelaitos).

Kajaanin kokeilualuetapaamisen miniseminaarissa/ 

webinaarissa 1.12.2017 aiheena osatyökykyisyys sekä mm. 

Kelan palvelut. Kohderyhmä alueen työnantajat ja 

ammattilaiset. 
Kela on pitänyt valtakunnallisia lyhyitä Internet infoja palveluistaan, joista 

tietoa on levitetty laajasti eri toimijoille 

(http://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutus)

Kelan infot jatkuvat

http://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutus
http://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutus
http://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutus


Työkykykoordinaattorikoulutu

s ja verkoston luominen:

11. STM kouluttaa OTE- hankkeeseen kuuluen 

työkykykoordinaattoreita Kainuun soteen, muille 

työnantajille sekä osatyökykyisten työllistymistä ja 

työssä jatkamista tukeviin palveluihin etsimään 

aktiivisesti asiakkaan kanssa erilaisia 

työllistymismahdollisuuksia. Liitetään 

työkykykoordinaattori toiminta osaksi Kainuun soten 

työkyvyntuen toimintamallia ja yhteistyöhön 

työterveyshuollon kanssa. Luodaan 

työkykykoordinaattoriverkosto Kainuuseen 

 Hanke on välittänyt laajasti tietoa alkavasta 

työkykykoordinaattorikoulutuksessa ja koulutuksen infotilaisuudesta alueen 

työnantajille ja toimijoille touko-kesäkuussa 2017. 

Työkykykoordinaattorikoulutus jatkuu.

·           Kasvua Kainuuseen - hankkeen kautta tietoa on välitetty 

sähköpostitse yhteensä yli 200 työnantajalle tai yrittäjälle. 
·           Kaikkien Kainuun kuntien henkilöstöjohtajille ja 

kunnan/kaupunginjohtajalle on lähetty sähköpostilla tietoa kesäkuussa 

2017.
·           Kainuun alueen mm. työllisyydenhoidon toimijoille (TYP, TE-toimisto, 

Kela, Kainuun Työterveys-liikelaitos, Kainuun sote) on välitetty tietoa touko-

kesäkuussa 2017.
·           Lisäksi koulutuksesta ja infotilaisuudesta on ollut tietoa STM:n 

internetsivuilla ja Kainuun soten Internetsivuilla, erityisesti OTE 

maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeen verkkosivustolla.

STM:n on pitänyt Kainuussa alkavasta työkykykoordinaattorikoulutuksesta 

info tilaisuuden 20.6.2017, johon osallistui yhteensä 21 eritahoa. OTE 

maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeen projektipäällikkö piti hanke-

esittelyn info tilaisuudessa. 

-       Työkykykoordinaattorikoulutukseen oli osallistumispaikkoja 20, joita 

STM lisäsi infotilaisuuden jälkeen Kainuun alueelle suuren koulutus 

kysynnän vuoksi jakaen koulutuksen kahteen erilliseen ryhmään. 

-       Koulutus käynnistyi 22.8.2017 ensimmäisellä lähiopetuspäivillä, 

osallistujia yhteensä 36 henkilöä. 
·           Lehdistötilaisuus OTE maakunnassa -Polut kuntoon -

hanketoimijoiden sekä STM projektipäällikkö Raija Tiaisen yhteistyönä 

22.8.2017.
-       Hanketyöntekijät osallistuvat 10 lähipäivän/ 

työkykykoordinaattorikoulutukseen, jota on pidetty raportointikaudella 

kolme lähiopetuspäivää (22.8, 23.8 ja 20.9). 
-       Projektipäällikkö on osallistunut Kainuun soten 

työkykykoordinaattorien yhteistyökokoukseen 27.9.2017.

Hanketyöntekijät ovat tavanneet kaikki alueelle työkykykoordinaattorit, 

jotka ovat STM:n työkykykoordinaattorikoulutuksessa 2017–2018 sekä 

lisäksi kaksi muuta työkykykoordinaattoria, jotka ovat kouluttautuneet ja 

työskentelevät Kainuun alueella. 

Työkykykoordinaattoriverkoston luominen jatkuu mm. 

verkoston kokoaminen ja viestintätavat sekä ensimmäinen 

verkototapaaminen kasvotusten tammikuussa 2018. 

Tavoite 4. 

Yhteistyössä TE-toimiston 

työkykykoordinaattoritpilotoi

nnit -hankeen kanssa 

12. Vaikutetaan työnantajien asenteisiin 

osatyökykyisten työllistämisessä ja lisätään tietoa 

erilaisista osatyökykyisen tuista mm. yritysvierailujen 

kautta, osallistumalla Kainuun Edun 

yrittäjätapaamisiin, sosiaalisessa mediassa ja 

paikallislehdissä tiedon jakaminen, yhteistyö Kainuun 

yrittäjien kanssa jne. 

 Yhteistyökokoukset raportointikaudella 18.8, 11.9 ja 29.9.2017

Yhteistyö TE-toimiston työkykykoordinaattorin kanssa jatkuu 

tiedon lisäämisen ja asenteisiin vaikuttamisen osalta alueen 

työnantajille ja yrittäjille mm. kuntatyönantaja ja 

yritystapaamiset, Kainuun yrittäjien kanssa yhteistyö jne. 

Suunnittelu 2017-2018 ja toteutus (v. 2018) osalta.

 Yritystapaamiset



·           11.9.2017 SOK maakunta (hanke-esittely, asenteisiin vaikuttaminen 

henkilöstöjohtajan kautta) 

Erilaiset seminaarit ja tilaisuudet 

Tiedon lisääminen sekä asenteisiin vaikuttaminen 

osallistumalla erilaisiin alueen työllisyyttä koskeviin 

seminaareihin, tapahtumiin ym. 
·           Kuhmo työllisyys- ja sosiaalisen kuntoutuksen seminaari 

18–19.9.2017 (Hanke-esittely ständi, yhteiseen kirjalliseen julkaisuun 

osallistuminen, hanke-esittely osana ohjelmaa)
·           TE-toimisto/ Monien mahdollisuuksien Kainuu 5.9.2017 (Hanke-

esittely ständi)
·           Kainuun Yrittäjät/ Social Friday 29.9.2017 (Hanke-esittely 

puheenvuoro 28 osallistujalle, joista 21 yrittäjiä/työnantajia). 

Lisäksi OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanke on osallistunut:

Terveellinen työ elämänerivaiheissa seminaariin 30.8.2017 (aktiivinen 

osallistuminen, some viestintää), 
HYTE aluekierros 27.9.2017 (aktiivinen osallistuminen, 

kommenttipuheenvuoro, some viestintää),
Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi seminaariin 28.9.2017 (aktiivinen 

osallistuminen, some viestintää) 
Pitänyt Kainuun TE-toimiston henkilöstölle hanke-esittelyn 3.10.2017 

(Kajaanissa paikanpäällä, etäyhteys Suomussalmi ja Kuhmo) aktioiden TE-

toimiston henkilöstöä osatyökykyisten työllistämiskysymyksissä, 

yhteistyömahdollisuuksien löytämisessä levittää tietoa erilaisista 

osatyökykyisen tuista ja vaikuttaa työnantajien asenteisiin osatyökykyisten 

työllistämisessä.



Henkilöstömenot (81 634.57 e -6000 e) 
- Projektipäällikön, 20 % hankesihteerin ja 2 

hankesuunnittelijan henkilöstömenot
- Toinen hankesihteeri palkattu hankkeeseen 

1.10-31.12.2017 sairausloman ajaksi 
- Sairauslomasta Kelalta palautusta noin 6000
yht. noin 76 000 e (noin 4000 e alle budjetin)

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
- Työvälineiden hankinta noin 1000 e
Yht. noin 1791 e (noin 4000 e alle budjetin)

Hankkeen menot ja rahoitus vuonna 2017  



Hankkeen menot ja rahoitus hankeajalta 1.10.2017- 31.10.2018 (31.12.2018)

Henkilöstömenot ad. 31.10.2018
- sis. Projektipäällikkö 1 (+ 3kk äitiysloma) sekä toisen 

projektipäällikön 9.5 kk (sis. 2 vko perehdytys)
- 20 % hankesihteeri  10 kk
- Hankesuunnittelija 10 kk (1 henkilö)
yht. noin 175 600,34 (noin 7000 e yli budjetin)
Tai 
Henkilöstömenot ad.31.12.2018
- sis. Projektipäällikkö 1 (+ 3kk äitiysloma) sekä toisen 

projektipäällikön 11.5 kk (sis. 2 vko perehdytys)
- 20 % hankesihteeri  12 kk
- Hankesuunnittelija 10/ 12 kk (1 henkilö)
yht. 185 600.34 e tai 193 600,34, jos hankesuunnittelija 12 
kk (noin 17100 e tai 25100e yli budjetin)

Palveluiden ostot 
- Kunnonsyyni-pilotointi noin 6000 e 
Yht. 6000 e (noin 61 000 e alle budjetin, josta mahdollisuus 
siirtää tarvittaviin henkilöstökuluihin rahoitusta, jolloin 
edelleen mm. alueen toimijoiden osaamisen vahvistamiseen 
jää yli 40 000 e määrärahaa)
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