
Työelämäverkoston kokoaminen 
osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi 

Etelä-Karjalan konsensussopimus 



”Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai 

vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Osatyökykyisillä on myös muita suurempi riski jäädä työttömäksi. Osatyökykyinen on henkilö, jolla 

on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on 

monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat 

olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia.”   

 

Tässä konsensussopimuksessa sovitaan Etelä-Karjalan maakunnan 

• osatyökykyisten työllistämisen työelämäverkostosta  

• ja verkoston kokoamisen vastuunsiirrosta OTE-kärkihankkeen toimintamallien jatkotyöstämiseksi hankkeen 
päätyttyä vuoden 2018 lopussa.  

 

Yhdessä työelämäverkoston kanssa on luotu toimintamalleja osallisuuden tukemiseksi, opinnoista työllistymisen 
helpottamiseksi ja työtoiminnasta työllistymiseksi. Kaikkia tarvitaan ja kaikilla on paikkansa ja osapuolet sitoutuvat 
yhteiseen kehittämiseen.  

 

 

Sisällys 



Me Etelä-Karjalan työelämäverkoston toimijat ilmoitamme tällä 
julkilausumalla 

 yhteisesti sitoutuvamme omalla toiminnallamme edistämään ja olemaan jatkossa 
kehittämistyössä mukana luomassa tämän konsensussopimuksen mukaisesti 

 

 Työkykykoordinaattoriverkostoa 

 Työnantajayhteistyöverkostoa  

 Sosiaalisen kuntoutuksen mallia 

 

niin, että luomme uudenlaista toimintatapaa ja osaamisverkoston, jossa toinen toisiltamme on 
konsultaatiomahdollisuus osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.  

 

Luomme osaamisverkoston 



Etelä-Karjalan työelämäverkoston toimijoina olemme sopineet tällä 
konsensuksen julkilausumalla vastuunjaosta, että 

 • Työkykykoordinaattoriverkoston koolle kutsuminen on sote-toimijana Eksoten (myöhemmin 
maakunta- ja sote- uudistuksen toteutuessa maakunnalla ja maakunnan liikelaitoksella 
sopimallaan työnjaolla) vastuulla ja Eksoten nimeämän yhteyshenkilön vastuulla koordinoida 
toimijat yhteen sopimaan erikseen verkoston toimintatavasta ja roolista sekä ylläpitämään 
tyko-yhteyshenkilölistaa verkkosivuillaan, kunnes asiat siirretään maakunnan sivuille 

• Työnantajayhteistyöverkoston koolle kutsuminen on kasvupalvelujen toimijana Kaakkois-
Suomen TE-palvelujen (myöhemmin maakunta- ja sote- uudistuksen toteutuessa maakunnalla 
ja maakunnan liikelaitoksella sopimallaan työnjaolla) vastuulla ja TE-palvelujen nimeämän 
yhteyshenkilön /tahon vastuulla on koordinoida olemassa olevat työelämäverkoston toimijat 
sopimaan vielä tarkemmin verkoston toimintatavasta ja rooleista. 

• Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisestä vastaa Eksoten aikuissosiaalityö (myöhemmin 
maakunta- ja sote- uudistuksen toteutuessa maakunnalla ja maakunnan liikelaitoksella 
sopimallaan työnjaolla) 

Työelämäverkoston osapuolina sitoudumme kaikki omalta osaltamme yhteistyöhön ja yhteiseen 
kehittämiseen osatyökykyisten työllistymisen tukemisen parantamisessa. 

 

Vastuualueet 



Konsensuksessa mukana olevat työelämäverkoston toimijat  

Kaakkois-Suomen TE-palvelut 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 

Kela 

Imatran kaupunki 

Lappeenrannan kaupunki 

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 

Etelä-Karjalan liitto 

Intopajat ry 

Laptuote-säätiö sr / yhteiskunnallinen yritys 

Heikintalo ry 

Työn Vuoksi ry 

 



Me Etelä-Karjalan työelämäverkoston toimijat ilmoitamme tällä julkilausumalla yhteisesti  

sitoutuvamme omalla toiminnallamme edistämään ja olemaan jatkossa kehittämistyössä mukana 

luomassa tämän konsensussopimuksen mukaisesti osaamisverkostoa 

 

Konsensussopimuksen osapuolten sitoumus 

- silta työelämään 


