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Työ- ja elinkeinoministeriön päätös ohjausryhmän asettamisesta, 
Työkykyohjelman kokonaisarviointia koskevan selvityksen tekeminen  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat –osasto on asettanut 
Työkykyohjelman kokonaisarviointia koskevan selvityksen ohjausryhmän ajalle 4.10.2022– 
30.4.2023.  
 
Selvityksen tarkoituksena on arvioida Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvän 

Työkykyohjelman toteuttamista. Työkykyohjelma toimeenpannaan työ- ja 

elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä ja yhteiseen päämäärään 

pyrkien. Ohjelmassa osatyökykyisyyttä ja työllistymisen ongelmia tarkastellaan kahdesta 

näkökulmasta: miten osatyökykyisten työmahdollisuudet realisoituvat ja mikä on heidän 

työkykynsä.Tarkoituksena on myös toimeenpanon yhteydessä vahvistaa yhteistyön osa-

alueita sekä tunnistaa yhteisiä palvelujen ja toimintapolitiikkojen yhdyspintoja.   

 
Ohjausryhmän tehtävänä on  
 

- seurata, että selvitys toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti ja se 
etenee aikataulussa  

- ohjauksella edesauttaa selvityksen laadukasta toteuttamista  
- tarjota asiantuntemusta selvitystehtävän kohteena olevissa teemoissa ja 

asiakokonaisuuksissa  
-  käsitellä ja hyväksyä selvitystä koskevassa sopimuksessa nimetyt raportit   
-  hyväksyä määrärahan maksaminen ennen kunkin erän erääntymistä 
 

Ohjausryhmän kokoonpano  
 

Ohjausryhmän puheenjohtaja: 
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö 
  
Jäsenet työ- ja elinkeinoministeriö:   
työmarkkinaneuvos Tuija Oivo 
erityisasiantuntija Marianne Keyriläinen 
neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori  
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Jäsenet sosiaali- ja terveysministeriö: 
erityisasiantuntija Niina Kovanen  
asiantuntija Mari Kupiainen 
erityisasiantuntija Ilpo Airio  
 
Ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua kuultavaksi asiantuntijoita.  

 
Jäsenen ollessa estyneenä osallistumaan ohjausryhmän kokoukseen hänen tilalleen voidaan 
lähettää sijainen.  

 

Ohjausryhmän toiminta  

Ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa toimikautensa aikana ohjausryhmässä sovittavina 
ajankohtina. Työ tehdään virkatyönä. 
 

 

 
Antti Neimala  
Osastopäällikkö 
 
 
 
Leena Salonen  
Viestintäasiantuntija  
  

 

 

  
 Vastaanottajat 

 
Tiedoksi STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

TEM TTM TYMA Työpolitiikka, Kimmo Ruth 

TEM TTM TYMA Työpolitiikka, Päivi Haavisto-Vuori 

TEM TTM TYMA Työpolitiikka, Tuija Oivo 

TEM TTM TYMA Työpolitiikka, Marianne Keyriläinen 

TEM TTM Esikunta, Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 

STM TTO Toimintapolitiikkayksikkö, Mari Kupiainen 

STM JOT Arviointiryhmä, Ilpo Airio 

STM YTO Toimintakyky -yksikkö, Niina Kovanen 
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