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 SAVON OTE -HANKKEEN ITSEARVIOINTI 

Savon OTE -hankkeen itsearviointi on tehty oheista Innokylän arviointimittaria käyttäen. 
Siinä käydään läpi tulosten ja pilottien itsearviointi teemoittain.  

 

 Työtoiminnasta töihin -teema  

Maakunnallinen toimintamalli osallisuuden ja palkkatyöhön pääsyn tukemisesta 

 

Arviointimittari 

 

Perustelut vihreälle liikennevalolle: 

Mielestämme tarpeet olivat riittävän selkeästi määritelty ja niistä ilmeni miksi kehittämistä 
tehdään. Peruslähtötilanne oli se, että työtoiminnasta palkkasuhteiseen työhön siirrytään 
hyvin vähän ja työtoiminta ei aina edistä yksilöllisesti työllistymismahdollisuuksia. 
Haasteiksi nousee mm. seuraavia seikkoja: osatyökykyisten jo olemassa olevista 
palveluista ei ole kaikilla tahoilla riittävästi tietoa, työvoimapotentiaalia ei osata tunnistaa 
tarpeeksi tehokkaasti säännöllisten ja kattavien työ- ja toimintakyvyn arviointien 
puuttuessa sekä palkkauksen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamisen kysymykset. Lisäksi 
työhönvalmentajien käyttö on vähäistä. Kohderyhmänä tämän teeman osalta ovat 
Vaalijalan kuntayhtymän työtoiminnassa olevat erityishuoltolain ja sosiaalihuoltolain 
mukaiset asiakkaat. 
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Perustelut vihreälle liikennevalolle: 

Mielestämme tavoitteet olivat konkreettisia ja yhdistettävissä tarpeisiin. Niistä ilmeni mitä 
tuloksia/muutoksia hanke halusi saavuttaa ja niiden saavuttamista voidaan myöhemmin 
arvioida. Työtoiminnasta töihin -teemassa hankkeen tavoitteena oli tukea osatyökykyisiä 
henkilöitä työllistymään työ- tai virkasuhteiseen työhön. Tähän tavoitteeseen pyrittiin 
pääsemään kehittämällä uusi toimintamalli edistämään osatyökykyisten asiakkaiden 
työllistymistä työ- tai virkasuhteiseen työhön. Toimintamalli sisältää eri vaihtoehtoja 
palveluista/ keinoista asiakkaan työllistymisen poluksi tai reitiksi. Näiden vaihtoehtojen 
toteutumisen mahdollistamiseksi hankkeen tavoitteisiin kuului mm. avotyötoimintamallin 
kehittäminen (terminologia ym.) palkkatyösuhteeseen tähtääväksi, tuetun työn mallin 
kuvaaminen pitkäkestoisen tuen näkökulmasta sekä Melba/IMBA-työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnin käytön vahvistaminen työllistymisen tukena. 
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Perustelut vihreälle liikennevalolle:   

Asiakkaat ja muut keskeiset toimijat ovat osallistuneet riittävästi toimintamallin 
kehittämiseen. Esimerkiksi avotyötoimintamallin kehittämiseksi haastateltiin sekä 
avotyötoimintaan sijoitettuja asiakkaita että niiden yhteistyöorganisaatioiden edustajia, 
joissa he käyvät avotyötoiminnassa. Toimintamallin rakentamisessa hyödynnettiin lisäksi 
hankkeen johtoryhmän jäsenten asiantuntijuutta sekä mm. Kehitysvammaisten Tukiliiton 
koulutuksia. Lisäksi toimintamallia on käyty läpi hankkeen ohjausryhmässä, jossa on 
jäseniä mm. kaupunkien sosiaalitoimesta ja työllisyyspalveluista, Savon 
Vammaisasuntosäätiöstä ja Kehitysvammaliitosta. 

 

Perustelut vihreälle liikennevalolle: 

Toimintamallista on olemassa valmis kuvaus ja kuvio, jota toki voidaan koko ajan tarpeen 
tullen hioa ja kehittää. Kyseisessä Tuen ja ohjauksen mallissa on kuvattuna työ- ja 
päivätoiminnan, avotyötoiminnan ja tuetun työn kokonaisuudet uudella tavalla. Mallissa 
jokaisen palvelun kohdalle on avattu tavoite, menetelmät sekä tuen ja ohjauksen määrä. 
Mallissa kuvatut palvelut tuettu työ ja Melba/IMBA ovat myös kuvattu erikseen 
palvelukuvauksilla ja kuviolla. Sanallisen kuvauksen lisäksi palveluissa liikkuminen ja 
palveluiden yhdisteleminen on kuvattu nuolilla sekä katkoviivoilla.  
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Perustelut vihreälle liikennevalolle: 

Mielestämme kehitetty toimintamalli liittyy selkeästi siihen tavoitteeseen, mihin se on 
tarkoitettu. Koska hankeaika on ollut lyhyt, ei mallia ole suoranaisesti päästy joka vaiheen 
osalta testaamaan. Siksi onkin melko vaikea sanoa yksiselitteisen varmasti, että 
toimintamalli olisi riittävä tavoitteisiin nähden. Tämä vaatisi enemmän aikaa ja mallin 
kokeilemista käytännössä monipuolisesti. 
 

 

Perustelut keltaiselle liikennevalolle: 

Koska hankeaika on ollut lyhyt, ei toimintamallia ole suoranaisesti päästy joka vaiheen 
osalta testaamaan käytännössä. Joitakin mallin osia on kyllä kokeiltu käytännössä, mutta 
kokonaisuudessaan mallin kokeilu on vielä kesken. Kaikkien mallin eri osioiden 
testaaminen käytännössä vaatisi enemmän aikaa.  
 
 

 

Perustelut keltaiselle liikennevalolle:  

Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu, mutta tavoitteet on saavutettu vain osittain. 
Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu sekä johto- että ohjausryhmän kokouksissa sekä 
itsearvioinnin keinoin, ja arvioinnin kohteena ovat olleet sekä teeman tulokset että itse 
prosessi. Tuen ja ohjauksen malli on mielestämme tarkoituksenmukainen tavoitteisiin 
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nähden, mutta mallin toimivuutta ja hyödynnettävyyttä kokonaisuudessaan kaikkien 
keinojen/palveluiden osalta ei hankeajan puitteissa ehditty kokeilemaan. Mallin kehittely 
pysyi hyvin aikataulussa ja sen kehittelyssä oli mukana riittävästi asiantuntemusta.  
 

 

Perustelut vihreälle liikennevalolle: 

Toimintamallin kehittely pysyi hyvin aikataulussa ja eteni tavoitteiden mukaisesti, sillä 
resurssit siihen olivat riittävät. Aikaa olisi kuitenkin tarvittu lisää, jotta toimintamallia olisi 
ehditty kunnolla testaamaan. Hankkeen kustannukset ovat pysyneet hyvin budjetissa, ja 
rahaa jäi myös käyttämättäkin. Ehkä rahaa olisi voinut ruveta alusta alkaen käyttämään 
hieman rohkeammin, mutta varovaisemmalla liikkeelle lähdöllä haluttiin varmistaa, että 
budjettia ei ainakaan ylitetä. Hankehenkilöstön tiedot ja taidot olivat hyvät projektia 
ajatellen.  

 

Perustelut keltaiselle liikennevalolle: 

Toimintamallia ei hankkeen aikataulun puitteissa ehditty vakiinnuttaa osaksi arkipäivän 

toimintaa, mutta sen eri osioita on jo käytössä ja toivottavasti lähitulevaisuudessa koko 

toimintamalli olisi vakiintunutta käytäntöä. Toimintamalli on mukana tulevissa 

maakunnallisissa (Etelä- ja Pohjois-Savo) konsensussopimuksissa. Molemmissa 

maakunnissa tulee olemaan monialainen työryhmä, joka jatkossa edistää mallin 

käyttöönottoa ja levittämistä maakunnissa.  


