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Taustaa ja lähtökohtia 

• Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189 

• Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu 

ja sen laajeneminen.    

• Yhtymän valmisteluvaihe ja linjaukset mm. työllisyydenhoidon 

työnjaosta phhyky-kunnat syksyllä 2016 

• Kuntouttava työtoiminta työllistymistä edistävä sosiaalipalvelu, joka 

alentaa kuntien työmarkkinatukimaksuja  

• Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalihuoltoa koskevien  käytäntöjen 

huomioiminen mm. laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista  

• Tarkennuksia sosiaalihuoltolain soveltamisoppaassa. STM:n 

julkaisuja 2017:5.  
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Taustaa ja lähtökohtia 

• TE-toimiston rooli ohjaajana aktivointiin, myös sosiaalitoimella ja Kelalla 

oma roolinsa 

• Lakiin kirjattu velvoite 3-kantayhteistyöstä aktivointisuunnitelman osalta 

(sos.toimi-Te-toimisto-asiakas) 

• Kuntouttavaa omana toimintana pajoilla ja ostopalveluina (8 tuottajaa), 

lisäksi ns. seinättömän pajan paikkoja ns. hallintokuntayhteistyönä 

• Asiakas kuntouttavassa työtoiminnassa 1-4 pvä/viikko, vähintään 4h/pvä. 

Kuntouttava työtoiminta ei työ- tai virkasuhde, ei kerrytä eläkettä eikä 

työssäoloehtoa  

• Valtion korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 10,09e/pvä 

• Yhteistyö phhyky-kunnat. Kuntakohtaiset ja seudulliset kokoukset. Toiminta-

alue usean Te-toimiston alueella   
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Sosiaalihuoltolain mukainen asiakasprosessi sosiaalityössä:  
työttömän asiakkaan aktivointityö 

Tehdään tarvittavat 
päätökset kuntouttavasta  
työtoiminnasta, 
matkakorvauksesta ja  
tarvittaessa toimintarahasta 
tai muista sosiaalihuollon 
palveluista, esim. 
sosiaalinen kuntoutus 

Esim. kunnan 
työllisyysvastaavan 
yhteydenotto tuen 
tarpeen arvioimiseksi, 
TE-toimiston 
yhteydenotto 
asiakkaan 
aktivointisuunnitelman 
tarpeesta tai asiakkaan 
oma yhteydenotto 

Esim. kuntouttava 
työtoiminta tai 
sosiaalinen 
kuntoutus 

Aktivointisuunnitelma   
ja aktivointisuunni-
telman tarkistukset 

Arvio asiakkaan 
tuen tarpeista. Arvio 
myös asiakkaan sen 
hetkisestä työ- ja 
toimintakyvystä 
sekä 
palvelutarpeesta 
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Kehittäminen 

• Asiakasmäärien kasvattaminen. Asiakasohjauksen ja prosessien 

sujuvoittaminen shl:n mukaisesti  

• Tm-tukilistan hyödyntäminen työvälineenä, palvelutarpeen 

arviointipyyntöjen tekeminen 

• Kuntouttavan työtoiminnan sisältöjen kehittäminen, seinättömät 

pajat, ryhmämuotoinen toiminta 

• Sosiaalinen kuntoutus osana kuntoutuspalveluja 

• Yhteistyön rakenteet (palaverikäytännöt maakunta-kunta-TE-

toimistot) 

• Eläkeselvittelytyön tehostaminen, lääkäripalvelut käytössä 1.11.17 

alkaen 

• Selvittelytyö hyvistä malleista ja niiden hyödyntäminen 
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Asiakassuunnitelma 

• Sosiaalihuoltolain soveltamisopas (s. 

121):Vaikka laissa kuntouttavasta työtoiminnasta 

ei ole tarkemmin säädetty sitä kunnan 

viranomaista, jonka tulee osallistua 

aktivointisuunnitelman laatimiseen, on vastuu 

suunnitelman tekemisestä kunnan 

sosiaalitoimella. Näin siksi, että kuntouttavasta 

työtoiminnan laissa säädetyt tehtävät on 

sosiaalihuoltolaissa säädetty kunnan vastuulla 

olevaksi sosiaalipalveluksi. 
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Velvollisuus ilmoittautua työttömäksi 

työnhakijaksi  
• Toimeentulotukilain 2 a § (30.12.2002/1294) 

• Velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi 

• Toimeentulotukea hakeva 17–64-vuotias henkilö on velvollinen 

ilmoittautumaan työttömänä työnhakijana työvoimatoimistoon, ellei hän: 

• 1) ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä; 

• 2) opiskele päätoimisesti; 

• 3) ole työttömyysturvalain (1290/2002) 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:n 

1–6 kohdassa tarkoitettu henkilö; (21.12.2016/1278) 

• 4) ole laitoshoidon tai lääkärin toteaman sairauden vuoksi esteellinen 

vastaanottamaan työtä; tai 

• 5) ole muun edellä mainittuihin verrattavan hyväksyttävän syyn vuoksi 

esteellinen vastaanottamaan työtä. 

• Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu työvoimatoimistoon työnhakijaksi, 

toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan siten 

kuin tämän lain 10 §:ssä säädetään. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412a30.12.2002-1294
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412a21.12.2016-1278
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… 
• Sosiaali- ja terveysministeriön keväällä ilmoittaman kannan 

mukaan lainkohtaa 5 on luettava suppean tulkintatavan mukaan, 

jota myös Kelan tulisi omassa ratkaisutoiminnassaan noudattaa. 

 

Pykälän perustelujen mukaan lainkohdassa tarkoitettu muu hyväksyttävä syy olla 

ilmoittautumatta työvoimatoimistoon ”olisi esimerkiksi se, että henkilö toimii 

perhehoitajalaissa (312/ 1992) tarkoitettuna perhehoitajana, tai että henkilö hoitaa 

vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä sosiaalihuoltolain 27 b §:ssä tarkoitetun 

omaishoidon tuesta tehdyn sopimuksen nojalla vähintään neljä tuntia päivässä. 

Hyväksyttävää syytä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös se, että henkilö 

hoitaa alle kouluikäistä lastaan kotona tai on oikeutettu lasten kotihoidon ja yksityisen 

hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 3 §:n nojalla kotihoidon tukeen. Lisäksi 

hyväksyttäviä syitä olisivat esimerkiksi asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen 

suorittaminen.” 

 

• Tulkinnan ohjeistuksen mukaisesta linjasta poikkeavat menettelyt ovat 

aiheuttaneet mm sitä, että Lex Lindströmin mukaiseen eläkkeeseen ei 

olekaan ollut oikeutta, kun ikääntynyt pitkäaikaistyötön on ”siirretty 

työmarkkinatuelta  sosiaalihuollon/ toimeentulotuen vastuulle”.  
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Kuntouttava työtoiminta  

tammi-syyskuu 2017 
Kuntouttava työtoiminta                           

Asiakasmäärä 

ASIKKA
LA 

HARTO
LA 

HOLLO
LA IITTI 

KÄRKÖ
LÄ LAHTI 

LAHTI 
(Nastol

a) 
MYRSKY

LÄ 
ORIMATT

ILA 
PADASJ

OKI 
PUKKIL

A 

ULKOKUNTA(
sis.myös 

Heinolan ja 
Sysmän) 

KOKO 
HYKY 

alle 25 2 2 28 6 8 92 24 1 15 3 0   181 

yli 25 28 39 81 42 40 447 83 13 56 12 3   844 

YHT. 30 41 109 48 48 539 107 14 71 15 3 0 1025 

Työtoimintapäivät ( omat ja ostopalvelut erikseen)                            

Omatoiminta 1601 1859 4280 2526 2550 6893 3613 202 1985 849 0   26358 

Ostopalvelu 0 0 0 0 0 11759 0 0 26 0 0   11785 

yht. 1601 1859 4280 2526 2550 18652 3613 202 2011 849 0 0 38143 
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Työmarkkinatuki ja kuntien kustannukset 

 
• Työmarkkinatuki 32,40e/pvä, maksetaan viideltä päivältä 

viikossa 

• Korotus, jos alle 18v. Lapsia (1 lapsesta 5,23e/pvä, 2 

lapsesta 7,68e/vö ja 3+ lapsesta 9,90e/pvä 

• Kela lähettää laskun kuntiin ja mukana luettelo tm-tukea 

saaneista 

• Phhykyn kunnat toteuma 1-9 yht. 15,7Me (Lahti 12,4Me). 

Arvio toteumasta n. 21Me 

• Syyskuun listalla 4132 henkilöä (Lahti 3231) 


