
Työelämäverkoston kokoaminen 
osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi 

Kymenlaakson 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 Kymenlaakson maakunnan 

- Työelämäyhteistyön lisääminen ja sosiaalisten kriteerien käytön lisääminen julkisissa hankinnoissa (vastuuhenkilöt 
TE-palveluista ja Kymsoten työllistämispalveluista ja kuntien elinkeinoyhtiöistä) 

- Työhönvalmennuksen käyttöönotto 

- Palveluiden vaikuttavuuden seurannan kehittäminen, yhteiset mittari käyttöön 

- Asiakasarvioinnin (työ –ja toimintakyky) käyttöönoton kehittäminen perusterveydenhuollon kanssa 

- Kolmannen sektorin toimijoiden verkoston kokoaminen (TE-palvelut ja Kymsote) 

- Nuorten kesätyön lisääminen  

 

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 Kymenlaakson työelämäverkoston toimijat ilmoitamme tällä 
julkilausumalla 

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

 

- Työelämäyhteistyön lisääminen ja sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa 
hankinnoissa 

- Työhönvalmennuksen käyttöönotto maakunnassa 

- Palveluiden vaikuttavuuden seuranta (yhteiset mittarit käyttöön) 

- Asiakasarvioinnin kehittäminen perusterveydenhuollon kanssa (työ- ja toimintakyky) 

- Nuorten kesätyön lisääminen 

 

 

 

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

 

Luomme osaamisverkoston 



Kymenlaakson työelämäverkoston toimijoina olemme sopineet tällä 
konsensuksen julkilausumalla vastuunjaosta, että 

 • Työnantajayhteistyöverkoston koolle kutsuminen on kasvupalvelujen toimijana Kaakkois-
Suomen TE-palvelujen (myöhemmin maakunnan kasvupalvelujen) vastuulla ja TE-palvelujen 
nimeämän yhteyshenkilön /tahon vastuulla on koordinoida olemassa olevat 
työelämäverkoston toimijat sopimaan vielä tarkemmin verkoston toimintatavasta ja rooleista. 
Lisäksi kuntien elinkeinotoimet kutsutaan mukaan kehittämiseen 

• Muista sovitaan Kymsoten, kuntien ja TE-palveluiden kanssa yhdessä 

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

 

Vastuualueet 



Me Kymenlaakson toimijat ilmoitamme tällä julkilausumalla yhteisesti sitoutuvamme omalla toiminnallamme 
edistämään ja olemaan jatkossa kehittämistyössä mukana luomassa tämän konsensussopimuksen mukaisesti 
osatyökykyisten työllistymistä edistävää työelämäverkostoa 
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Konsensussopimuksen osapuolten sitoumus 


