
Pohjois-Savon maakunnan 
Konsensussopimus 

Osatyökykyisille tie työelämään 



Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen tavoite on mahdollistaa 
osatyökykyisten oikeus työhön ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Kärkihankkeen projektissa 4 ”Mallit työllistymiseen ja 
osallisuuteen” uudistetaan osatyökykyisten tarvitsemien palveluiden toimintamalleja ja -kulttuuria siten, että 
osatyökykyiset henkilöt pääsevät tarvitsemiinsa palveluihin nykyistä tehokkaammin ja yhä useampi osatyökykyinen 
henkilö etenee työllistymispolullaan. Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa on toteutettu alueellinen kokeilu Savon OTE, 
jonka hallinnoijana toimi Vaalijalan kuntayhtymä. 

Hankkeessa kehitetyt palvelut ovat matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa niille heikossa 
työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, jotka nyt jäävät palveluiden ulkopuolelle ja ovat siten syrjäytymisvaarassa. 
Kokonaisuutena hankkeessa luotiin mallia toimintakykyarvioon, joka tähtää osatyökykyisten työllistymiseen. Myös tuetun 
työn kehittäminen ja malli oppilaitosyhteistyöhön kuuluivat hankkeen tavoitteisiin. 

Tavoitteena on juurruttaa Savon OTE – alueellisen kokeilun hyviä käytäntöjä ja tuloksia maakuntaan osatyökykyisten 
työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi. Osana maakuntauudistuksen valmistelua on laadittu ehdotus Etelä- ja 
Pohjois-Savon konsensussopimuksesta koskien osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta tukevan toiminnan 
tavoitteita. 

Seuraavaksi käydään läpi sitä, mistä tässä konsensussopimuksessa sovitaan eli mitkä ovat ne Savon OTE -hankkeessa 
kehitetyt hyvät käytännöt ja tulokset, joihin Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa sitoudutaan ja lähdetään yhdessä 
levittämään ja juurruttamaan. 

 

Sopimuksen taustaa 



Alueellista yhteistyötä ja kehittämistä jatketaan hankkeen päättymisen 
jälkeenkin 

 

 

 

Savon OTE -hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa nimetään työryhmä, joka 
tukee kehittämistyön jatkumista ja hyvien käytäntöjen levittämistä maakunnassa. 

1. Sovittava asia 



Alueellinen osaamisen kehittäminen 

 

 

 

Jatketaan alueellisten seminaarien toteuttamista ajankohtaisista aiheista (esim. 
valinnanvapaus, itsemääräämisoikeus, laatukriteerien käyttö, tuleva uusi 
lainsäädäntö) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. AVI, Kela, 
Kasvupalvelut).  

 

2. Sovittava asia 



Savon OTE -hankkeessa kehitetyt osallisuutta tukevat palvelut 

 

 

 

Osallisuutta tukevien palveluiden (Jalkautuvat vertaistuelliset ryhmät, 
Klubitoiminta, Jalkautuva päivätoiminta) edelleen jalkauttaminen ja juurruttaminen 
maakunnassa eri organisaatioiden omaan toimintaan sopivalla tavalla. 
Osallisuutta tukevat palvelut pitävät sisällään muun muassa työllistymistä 
edistävän Tuen ja ohjauksen mallin sekä Melba/IMBA -työkykyarviomenetelmän 
käyttöönoton ja levittämisen alueella. 

 

  

 

3. Sovittava asia 



Kvankin osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit 

 

 

 

Kvankin (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan) osallisuutta ja 
työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden käyttöönoton ja levittämisen 
tukeminen maakunnassa. 

 

 

 

  

 

4. Sovittava asia 



Kehittämistyön jatkumista ja hyvien käytäntöjen levittämistä tukeva 
työryhmä  

 

Pohjois-Savon maakunnassa kehittämistyön jatkumisesta ja hyvien käytäntöjen 
levittämisestä vastaavan työryhmän muodostamisesta on ottanut vastuun 
Tukipilari yhteistyössä Vaalijalan kanssa. Tukipilari hyödyntää tässä tehtävässä jo 
olemassa olevia kattavia verkostojaan ja pyrkii muodostamaan toimivan ja 
mahdollisimman monialaisen työryhmän. Mallina ja pohjana tulevan työryhmän 
toiminnan suunnittelulle on käytetty Etelä-Savossa toimivan Etelä-Savon 
Vammaisfoorumin toimintaa. 

Työryhmän toimintaan pyritään saamaan mukaan kaikkien kärkihankkeen kolmen 
teeman (Osallisuutta tukeva toiminta, Työtoiminnasta töihin ja Opinnoista töihin) 
toimintamallien käyttöönoton ja levittämisen edistämiseen liittyviä tahoja.   
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