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OTE Maakunnassa - Polut kuntoon - hankkeen ohjausryhmän kokous 
 
Aika 14.8.2018 klo 12–15.30 
 
Paikka Intelli, Seminaarinkatu 2, kokoustila 
 
Osallistujat   Läsnä  Pois 
 Ritva Partinen  x (LYNC yhteys) (poistui 13:50) 

Marita Pikkarainen  x 
Riitta Uhrman, pj.  x 
Eija Tolonen     x 
Jaana Mäklin, varajäsen    x 
Päivi Ahola-Anttonen    x 
Eija Alatalo   x 
Aija Juntunen varajäsen    x 
Anja Ojanen   x 
Anne Huotari   x   
Tiina Veijola     x 
Salomäki Irene  x 
Petra Tolonen     x 
Tapio Väätäinen  x 
Paula Karppinen    x 
Helena Aaltonen, varajäsen x 
Arja Horto     x 
Marjut Hovinen, varajäsen   x 
Minna Mäkäräinen  x 
Susanna Mikkonen   x 
Suvi Parviainen siht.  x 
 
Nina Olin Ttl   x 
Laura Seppänen Ttl  x 
Marja-Leena Leinonen Psyk pkl x 
Anna-Liisa Kerätär tt psyk pkl x 
Tuija Holopainen kth Kuhmo x 
Anna-Kaisa Koistinen Kni tk x 
Katri Kaltiola sostt  x 
Erja Helttunen kth Smi tk  x LYNC  
Raija Tahvanainen Te tkk x 
Merja Karjalainen te  x 
Ulla-Maija Valjakka   x 
Riitta Malinen Sote  x 
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Käsitellyt asiat: 

1  Kokouksen avaus 
 Susanna Mikkonen avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
 
2 KUMOUS menetelmän esittely ja ohjaus  
 Nina Olin ja Laura Seppänen Työterveyslaitokselta esittelivät itsensä ja opastivat 
 Kumous –työkalun käytön (liite 1, Kumous työkirja). Nina ja Laura toimivat 
 tilaisuuden fasilisaattoreina. 
 
3 Arvioitavan asian esittely  
 Susanna Mikkonen esitteli tähän mennessä kehitellyn Kainuun työttömän 
 osatyökykyisen palvelumalliprosessin (liite 2; johdanto ja esittely Powerpoint). 
 Esittely sisälsi johdantoa siihen millaisin perustein kyseiseen toimintamalliin 
 on päädytty. Toimintamallia on työstetty yhdessä suunnittelutyöhön 
 valtuutetun projektiryhmän kanssa. Esittely sisälsi myös kokemusasiantuntijan 
 kokemuksia työttömän osatyökykyisen kokemuksista.  

Arvioitava malli on tiivistetysti kuvattuna monialainen yhteistyö toimintamalli, jonka 
tueksi tehdään graafinen kuvaus. Graafinen kuvaus on sellainen, jolla kyetään 
asiakaslähtöisesti arvioimaan asiakkaan tilannetta ja erityisesti sitä, tarvitaanko 
monialaisen toimijaryhmän arviota asiakkaan tilanteesta. Monialaiset toimijaryhmät 
olisivat kuntokohtaisesti  rakennettavia ja niiden rakentamiseen voidaan käyttää 
OTE –hankkeen pilotoimaa KunnonSyyni –kokeilun tuloksia apuna.  

 
4 Sisäringin arviointi 
 Sisäringissä rakennettua työttömän osatyökykyisen toimintamallia arvioi  
 projektiryhmän jäseniä, sekä KunnonSyyni –pilotointiin osallistuneita henkilöitä. 
 Sisärinki arvioi kokeilua Kumous –raamituksen avulla (liite 3, arviointikysymykset 
 sisärinkiläisille). 
 Arviointi tuotti hyvää keskustelua mallin toimivuudesta osatyökykyisen kannalta, 
 työntekijän kannalta, väestön kannalta, maineen kannalta, sekä palveluiden 
 yhteensovittamisen kannalta. Monialainen toimintamalli koettiin asiakkaan 
 asioita edistävänä, yhteistyötä rakentavana, työllistämistä edistävänä, 
 työntekijäresursseja tehostavana, Kainuun mainetta kohentavana. Nykyiseen 
 toimintaympäristöön sovittaminen vaatii tietoisuuden lisäämistä, toiminnan 
 juurruttamista, toiminnan sääntöjen sopimista, sekä johdon sitoutumista. (liite 4, 
 tiivistelmä vastauksista) 
 
5 Ulkokehän arviointi 
 Ulkokehä muodostui ohjausryhmän jäsenistä. Ulkokehä arvioi monialaista 
 toimintamallia Kumous –raamituksen mukaisten kysymysten pohjalta (liite 3, 
 arviointikysymykset ulkokehälle). 
 Keskustelua käytiin siitä, mitä toimintamallista opittiin, mitä mallille pitää  
 seuraavaksi tehdä, miten sitä voisi levittää ja lopuksi jokainen ulkokehän henkilö sai 
 halutessaan vastata kysymykseen: ”mitä sinä voit tehdä asian edistämiseksi?”. (liite 
 4, tiivistelmä vastauksista).  
 Arviointi tuotti hyvää palautetta asiakkaan äänen kuulumisen tärkeydestä, 
 monialaisen yhteistyöryhmätyöskentelyn tärkeydestä asiakkaan nopean avun 
 saavuttamiseksi, osatyökykyisen työllistymismahdollisuuksista Kainuussa, 
 yhteisestä tahtotilasta hoitaa maakunnallinen työttömyystilanne kuntoon, yhteistyön 
 mahdollisuuksista, sekä niistä haasteista, kuinka löytää ne asiakkaat joita 
 toimintamallilla voidaan löytää. 
 Ulkokehän puheenjohtajat koostivat ulkokehän arviot kolmeen kategoriaan: 
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1) Mitä opittiin: Toimintamallia, eli monialaista yhteistyötä kannattaa jatkaa, sillä 

yhteistyössä on voimaa, monialaisella yhteistyöllä saadaan asiakkaan ääni 
kuuluviin, sekä todettiin, että Kainuussa on osaamista ja yhteistä tahtoa toimia 
yhdessä. 

2) Kuinka vakiinnuttaa käytännöksi: Tehdään graafinen kuvaus, tehdään 
työttömyyteen liittyvät kustannukset näkyviksi perusteluksi monialaisen 
toiminnan hyötyjen perusteiksi. Toimintatavan hyödyt on tuotava esiin ja 
ymmärrettäväksi muillekin kuin sitä käyttävälle taholle. Henkilöstön osaamista 
on lisättävä, sekä tehtävä asennemuutostyötä. On myös pohdittava sitä, kuka 
toimintamallista ottaa vastuun, kun hanke loppuu. 

3) Kuinka opittua voidaan levittää: Tarinoiden kautta, sekä julkisuuden avulla.  
 
6 Sisäkehän loppuarviointi  
 Sisäkehä toi esiin toimintaterapeutin mahdollisuudet monialaisessa 
 toimintamallissa. Toimintaterapeutin ammattitaitoa voisi hyödyntää nykyistä 
 enemmän työttömän osatyökykyisen palvelupolussa, esimerkiksi silloin, kun 
 joudutaan pohtimaan uudelleen koulutuksen mahdollisuutta.  
 
 Käytiin vielä yleistä keskustelua siitä, että Kainuussa on suunnitteilla 
 jatkohankkeita, joissa voidaan hyödyntää OTE –hankkeen tuloksia ja jatkaa kesken 
 jääneitä asioita. Keskusteltiin siitä, että OTE –hankkeen asiat tulisi sisällyttää 
 tulevaan maakunta sote palvelulupaukseen.  
 Ulkokehän osallistujat antoivat lupauksia liittyen palvelulupaukseen, asian 
 viemiseen käytännön asiakastyöhön, koulutustarjottimen suunnitteluun, sekä 
 Kainuun yrittäjien tietoisuuteen.  
 
7 Tilaisuuden päätös 
 Niina Olin, Laura Seppänen päättivät Kumous –palaverin, Susanna Mikkonen kiitti 
 ansiokkaasti toiminutta työryhmää. OTE –hanke sai paljon näkökulmaa siihen, 
 kuinka hanke voi edistää työttömän osatyökykyisen palvelupolkua Kainuussa. 
 
 
  

 Kajaanissa 20.8.2018 
 
 
 Suvi Parviainen   Riitta Uhrman 
 sihteeri    puheenjohtaja 

  
 
 
Liitteet 
 
Liite 1. Kumous työkirja 
Liite 2. Toimintamallin esittely PP 
Liite 3. Kysymyskaavio 
Liite 4. Työryhmien vastaukset 
 
 


