
Ajankohtaista OTE -hankkeesta - Tähtäimessä pysyvät muutokset 

OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hankkeen työntekijät Anna-Kaisa Heinistö ja Minna Mäkäräinen ovat 
työskennelleet 2.5.2017 alkaen Kainuun OTE -hankkeen tavoitteiden ja päämäärien täyttymiseksi: 

1. Saada aikaan saumaton, nopea ja oikea-aikainen tuki osatyökykyisille, rakentaa työkyvyn tukemisen 
toimintamallit ja palveluketjut sujuviksi osatyökykyisten hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi Kainuussa (erityisesti 
tuki- ja liikuntaelin että mielenterveysongelmien osalta), kohderyhmänä ovat sekä työttömät osatyökykyiset 
että Kainuun soten henkilöstön osatyökykyiset työntekijät. 

2. Integroida osatyökykyisen työkyvyn tukemisen toimintamallit ja palveluketjut tulevaan maakunta ja sote 
uudistukseen. 

3. Lisätä osaamista kouluttamalla mm. työkykykoordinaattoreita Kainuun soteen, muille työnantajille sekä 
osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista tukeviin palveluihin. Luoda työkykykoordinaattoriverkosto 
Kainuuseen.  

4. Lisätä tietoa erilaisista osatyökykyisen tuista ja vaikuttaa työnantajien asenteisiin osatyökykyisten 
työllistämisessä. 

Yhteistyössä on voimaa, jota tarvitaan hankkeen tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen. 

Hyvin käynnistynyt hanke toimii aktiivisessa yhteistyössä mm. alueen työllisyystoimijoiden kanssa. 
Tähtäimessä ovat pysyvät muutokset tukea Kainuulaisten työkykyä edistäen heidän hoitoa ja 
kuntoutumista kohti työtä tai vahvistaen olemassa olevaa työkykyä. Kohderyhmänä ovat kaikki Kainuulaiset 
riippumatta siitä onko hän työssä vai ei. Hankkeessa päivitetään Kainuun soten mielenterveys sekä tuki- ja 
liikuntaelin sairaan hoito- ja palveluketjut hoidon ja kuntoutumisen nopeuttamiseksi. Hankkeessa toimii 
aktiivisesti yhdeksän kehittäjäasiakasta tuoden hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen asiakasnäkökulmaa. 

Hankkeessa panostetaan Kainuulaisten työttömien työkyvyn tukemiseen! 

Aikaisemmin Kainuussa ei ole ollut yhteneväistä toimintamallia työttömien työkyvyn tukemiseksi. Hanke on 
käynnistänyt Kainuulaisen työttömien työkyvyn tuen toimintamallin kehittämisen yhteistyössä alueen 
työllisyystoimijoiden kanssa mm. Kainuun soten aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto ja TE-toimisto ovat 
aktiivisesti mukana toimintamallin kehittämisessä. Yhteistyön tuloksena syntyy Kainuulainen toimintamalli 
työttömien työkyvyn tukemiseksi sekä jokaiseen Kainuun kuntaan monialainen verkostoyhteistyömalli 
kunnan työllisyystoimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi. Nämä toimenpiteet edistävät työttömien 
hyvinvointia ja heidän työllistymistä, uudelleen kouluttautumista tai oikean etuuden piiriin ohjautumista.  

Osatyökykyisissä on valtavasti potentiaalia joka oikein suunnattuna on arvokasta pääomaa 
työnantajalle. 

Kainuun hanke kehittää Kainuun soten henkilöstön työkyvyn tuen toimintamalleja yhteistyössä Kainuun 
soten henkilöstöhallinnon kanssa aktivoiden niiden käyttöä osana päivittäistä esimiestyötä. Keväällä 2018 
Kainuun soten esimiehille suunnatut iltapäiväkahvi ja keskustelutilaisuudet: ”Osatyökykyinen riippakivi vai 
mahdollisuus” antavat esimiehille eväitä työkyvyn tukimallien käyttöön, vahvistaen esimiesten osaamista ja 
asennetta tukea Kainuun soten henkilöstön työkykyä. Myöhemmin esimiehille tullaa järjestämään myös 
lisäkoulutusta osatyökykyisyys teemaan liittyen. Lisäksi Kainuun soten osatyökykyisille henkilöille tarjotaan 
mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmiin Kainuun soten tulevien työkykykoordinaattorien toimesta. 

Vahvistetaan Kainuulaisten osaamista ja verkostotyöskentely taitoja. 



OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanke vahvistaa alueen työllisyys toimijoiden osaamista 22.8.2017 
alkaneen työkykykoordinaattori koulutuksen myötä, jonka toteuttaa STM (sosiaali- ja terveysministeriö). 
Lisäksi hanke tulee järjestämään muita lyhyempiä koulutuksia alueen työllisyyttä tukevin toimijoiden 
osaamisen vahvistamiseksi hankkeen toiminta-aikana 1.4.2017–31.12.2018. 

Osatyökykyiset ovat arvokasta työvoimaa, heitä tukemalla Kainuu menestyy! 

Hanketoimijat tarjoavat maksuttomasti alueen työnantajille ja yrittäjille tietoa ja tukea työpaikkojen 
henkilöstön työkyvyn tuen kehittämiseen ja työttömien osatyökykyisten palkkaamiseen liittyen. 
Kainuulaisilla työnantajilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä hanketoimijoihin ja sopia henkilökohtaisista 
tapaamisista. Lisäksi tietoa tullaan jakamaan yhteistyössä Kainuun Yrittäjien sekä TE-toimiston 
työkykykoordinaattori Raija Tahvanaisen kanssa, jonka työ on osa TE-toimistojen 
työkykykoordinaattoripilotoinnit osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi -projektia. 

Kainuussa tarvitaan jokaisen työikäisen käsiparia nyt ja tulevaisuudessa. 

STM on myöntänyt hankkeelle jatkoajan 31.12.2018 saakka hankkeen tavoitteiden täyttymiseksi koko 
maakunnan alueella. Lisäksi STM hankkeen päärahoittajana on tukenut hankkeen tavoitteiden edistymistä 
hankehenkilöstöön kohdistuneiden muutosten edessä. Näistä tuorein on projektipäällikön vaihtuminen 
Anna-Kaisa Heinistön jäädessä hankkeesta perhevapaalle ja Susanna Mikkosen astuessa projektipäällikön 
työtehtäviin 19.1.2018 alkaen. Projektipäällikkö vaihtuu tehtävään kahden viikon perehdytyksellä, jolla 
turvaamaan henkilöstömuutoksesta johtuvat hankkeen etenemisen riskit. 

Yhteistyöstä kiittäen ja tarmokasta vuotta 2018 toivottaen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Kaisa Heinistö, Susanna Mikkonen ja Minna Mäkäräinen 

 


