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Yleistä rakennerahastoista

• Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan 

aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)

• EAKR: parannetaan työllisyyttä ja lisätään alueiden kilpailukykyä ja 

elinvoimaisuutta -> toimintaa erityisesti heikommin työllistyvillä 

alueilla

• ESR: tuetaan työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja 

palvelurakenteita kehittämällä -> voidaan mm. edistää tasa-arvoa, 

ehkäistä syrjäytymistä, kehittää työoloja ja henkilöstön hyvinvointia 

tai luoda järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa 

sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä

• Rakennerahastotoiminta käynnistyi Suomen liittyessä EU:hun 

vuonna 1995. Ohjelmakausia on yhteensä neljä: 1995–1999, 2000–

2007, 2007–2013 ja 2014–2020.

https://www.rakennerahastot.fi/mita-rakennerahastot-ovat#.WscPxzqpWP8
http://www.rakennerahastot.fi/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma#.WscRpjqpWP8


STM:n toiminta Kestävää kasvua ja työtä 2014-

2020 -rakennerahasto-ohjelmassa

• TEM on ohjelman hallintoviranomainen, STM yksi välittävistä 

toimielimistä, jotka jakavat rahoituksen hankkeille

• STM rahoittaa ohjelmassa vain valtakunnallisia / ylialueellisia 

ESR-hankkeita

• Valtakunnallinen teema Työllisyys: TL 3 Työllisyys ja työvoiman 

liikkuvuus TEM vastaa toteutuksesta - STM rahoittaa 

toimenpidekokonaisuuksia

 erityistavoite 7.1. : TK Työ, työkyky ja innovaatiot

• rahoitus (EU + valtio) v. 2014-2020 n. 23 milj. euroa. 

 erityistavoite 8.1. : TK Sukupuolten tasa-arvoa työelämään

• rahoitus (EU + valtio) v. 2014-2020 n. 3 milj. euroa.  

http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/71746/Valtakunnallinen+teema+Ty%C3%B6llisyys.pdf/053893c1-8b64-4d3f-8d8a-30eeef5bc0a7


STM:n toiminta Kestävää kasvua ja työtä 2014-

2020 -rakennerahasto-ohjelmassa

• Valtakunnallinen teema Osallisuus: TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja 

köyhyyden torjunta , erityistavoite 10.1. 

STM vastaa toteutuksesta - toimenpidekokonaisuudet

 Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen 

osallisuuden tukeminen

 Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki

 Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien 

sosiaalisen osallisuuden tukeminen

• rahoitus (EU + valtio)   v. 2014-2020 n. 49 milj. euroa

http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/71746/Valtakunnallinen+teema+Osallisuus.pdf/8b2e7f4a-fa21-4c63-84e0-1be37bf970e5


TYÖTERVEYTTÄ YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ –

ESR-HANKKEEN TULOSTEN POHDINTAA

• Sairaanhoidon merkitys työterveyshuollossa

– Varhainen tunnistaminen, työkyvyn tukeminen 

• Käsitteet

– Työhön liittyvät sairaudet ja työperäiset sairaudet

• Työterveysyhteistyö

• Yksityinen työterveyshuollon palvelujen tuottaja mukana

• Tulosten juurruttaminen ja levittäminen



Polut hoitoon ja kuntoutukseen – projekti OTE7

OTE – kärkihanke -

Polut hoitoon ja 

kuntoutukseen projekti



Alueelliset kokeilut

7

Jyväskylä/ Keski-Suomi

Saumaton hoitoketju ja 

kuntoutuspolku työikäisille

Kainuu

OTE maakunnassa – Polut kuntoon 

Satakunta

Polut hoitoon ja kuntoutukseen 

Oulun kaupunki

Uusi suunta työelämään

Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Toimintakykykeskus – maakunnalliseen SOTEen

osatyökykyisen polut työkykyyn, työhön ja 

työllisyyteen (TOIKE)

Kiipula/ Uusimaa

RIVAKKA OTE! 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja 

Työterveyslaitos
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Työkyvyn tuen palvelupolku

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

•Työikäisten työkyvyn tuen palvelupolku

Digitaalinen oppimisohjelma eli avoin verkkokoulutus eri 
alan ammattilaisille Tietyoelamaan.fi –portaaliin

Kattaa kaikki työikäiset

•Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus
Käsikirja päättäjille 

Valmistellaan päättäjien heidän tarpeiden pohjalta



11.10.20189

TIETO HELPOSTI VERKOSTA - TIETYOELAMAAN.FI

Verkkopalvelu sisältää ajantasaista tietoa osatyökykyisyyteen liittyvistä 
palveluista ja etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta sekä tutkimuksista ja 
ajantasaisesta lainsäädännöstä. Verkkopalvelua kehitetään käyttäjiltä saatavan 
palautteen perusteella.

Palvelussa on myös Työkyky käyttöön! -osio, jossa videoiden, podcastien ja 
blogikirjoitusten avulla esitellään käytännön ratkaisuja ja onnistuneita tarinoita 
työllistymisestä ja työssä jatkamisesta.

Verkkopalvelun kohderyhmiä ovat osatyökykyiset, työkykykoordinaattorit sekä 
kaikki ammattilaiset ja työnantajat, jotka tarvitsevat tietoa osatyökykyisyydestä 
ja osatyökykyisten työllistymisestä.



Ritva Partinen

ritva.partinen@stm.fi

Verkkosivut: stm.fi/ote

#OTEhanke

#OTEkokeilut

#kärkihanke

Osatyökykyisille tie työelämään 
–OTE  kärkihanke


