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1.  Selvityksen tavoitteet ja toteuttaminen

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työvaliokunta on 29.9.2021 päättänyt laatia selvityksen kuntouttavan työtoiminnan 
tilanteesta Päijät-Hämeessä. Taustalla on Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärien ja asiakasohjauksen tilanne, joka on koettu 
riittämättömäksi. 

• Selvityksessä kuntouttavan työtoiminnan palvelua tarkastellaan Päijät-Hämeen kuntien näkökulmasta. 

• Selvitykseen koottiin vertailutietoja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääristä koko maan tasolla, kuntakohtaisesti sekä 
kuntayhtymäpohjaisesti järjestetyn kuntouttavan työtoiminnan malleista. Selvityksessä tarkasteltiin myös kuntouttavan työtoiminnan 
tuotannollisia yhteistoimintamahdollisuuksia tulevan hyvinvointialueen ja kuntien kesken. Selvityksessä huomioidaan myös TE24 –
uudistuksen vaikutuksia kuntouttavaan työtoimintaan sekä kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöhön.  

• Selvitys perustui julkisiin tietolähteisiin (tilastot ja lainsäädäntöaineisto) sekä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
Kuntaliiton aineistoihin. Selvityksessä tilastoaineistoja saatiin myös laajasti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä (Hyky). Hykyn
edustajaa myös haastateltiin ja heiltä saatiin kuntakyselyaineiston tuloksia hyödynnettäväksi. Alueen kuntien näkemykset perustuivat 
toisessa selvityksessä (TE24- järjestämisvastuuselvitys Päijät-Hämeessä) saatuihin vastauksiin kaikista 11 Päijät-Hämeen kunnasta. 
Nämä liittyivät erityisesti TE24 uudistukseen ja hyvinvointialueuudistukseen liittyviin yhdyspintatyön ja asiakasprosessien tarpeisiin. 
Lisäksi toteutettiin erillinen kysely kuntouttavan työtoiminnan oman tuotannon palveluyksiköille sekä ulkopuolisille 
palveluntuottajille. Vastauksia tähän kyselyyn saatiin 6: Harjulan setlementistä (3), Lahden diakoniasäätiöltä (DILA) ja Päijät-Hämeen 
Hyvinvointikuntayhtymän  Iitin työpajasta sekä Hartolan toimintakeskuksesta

• Selvitys toteutettiin touko-kesäkuun 2022 aikana. 
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2. Kuntouttava 
työtoiminta yleisesti

A. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet ja toteuttaminen   
B. Kuntouttava työtoiminta sote- ja hyvinvointialueuudistuksen 

näkökulmista 
C. Kuntouttava työtoiminta TE24 –uudistuksen näkökulmasta 
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A. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet ja toteuttaminen   

Kuntouttava työtoiminta sosiaalihuoltolain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Työttömyysturvalain mukaan kuntouttava työtoiminta ja se kuuluu työttömän 
työnhakijan aktiivitoimenpiteiden piiriin, joka oikeuttaa kulukorvauksiin. Nykyisen työmarkkinatuen kuntaosuusjärjestelmän näkökulmasta kuntouttava työtoiminta 
poistaa kunnan maksuvastuun palveluajalta sekä pysäyttää työttömyyspäivien kertymän. 

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai 
työhön. Kyseessä on toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.  Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja 
elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa.

• Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai 
toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla.

• Jos henkilö ei työ- ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi voi osallistua TE-palveluihin tai työhön, aktivointisuunnitelmaan 
sisällytetään kuntouttava työtoiminta.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältöä on tarkennettu 1.1.2021 voimaan tulleella lainmuutoksilla

• Kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuteen tulee kuulua henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä 
palveluita. Palveluihin voi kuulua yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa, jota voidaan toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä. 
Palveluun tulee sisältyä aina henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus, jota annetaan henkilökohtaisena tai ryhmässä toteutettavana
palveluna.

• Kuntouttava työtoiminta on monialaista. Sosiaalihuollon ammattihenkilön vastuulla on kuntouttavan työtoiminnan palveluun 
osallistuvan asiakkaan palveluprosessi.

• Kuntouttava työtoiminta on sovitettava yhteen henkilön tarvitsemien sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen, julkisten 
työvoimapalvelujen sekä muiden palvelujen ja tukitoimien kanssa.

5Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntaliiton Webinaari työllisyydenhoidon ja kotouttamisen kysymyksistä SOTE-uudistuksessa 30.11.2021 



B. Kuntouttava työtoiminta sote- ja 
hyvinvointialueuudistuksen näkökulmista 
• Kuntouttava työtoiminta siirtyy muiden sosiaalihuollon palveluiden tapaan hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. 

• Hyvinvointialueet huolehtivat palveluiden riittävyydestä alueella tarvetta vastaavasti

• Järjestämisvastuuseen liittyy päätösvalta palveluiden tuottamistavasta ja tuottamisen seurannasta ja valvonnasta sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä: 
• Hyvinvointialue tuottaa  palvelun itse, yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden  tai hankki ne lain tarkoittamilta tuottajilta. 

• Voimaanpanolain nojalla palveluntuotantosopimukset (esimerkiksi järjestön kanssa) siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle
• Hyvinvointialue vuokraa kuntien omistukseen jäävät kuntouttavan työtoiminnan toimitilat  siirtymäajaksi (3+1 vuotta) 

• Kuntouttavan työtoiminnan palvelu kytkeytyy kuntien nykyiseen rahoitusvastuuseen pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuesta. Tällä 
rahoitusvastuulla on haluttu ohjata ja kannustaa osallistumaan työllisyydenhoitoon ja tarjoamaan palveluita pisimpään työttömänä oleville. Sote-
uudistus vie kunnilta sen keskeisimmän tehtävän vaikuttaa kustannusvastuuseensa. Tässä suhteessa vallan ja vastuu muuttuu nykyistä 
epätasapainoisemmaksi. 

Kunnan yhteistoimintamahdollisuudet hyvinvointialueen järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan:

• Kunta voi tarjota sopimukseen perustuen kuntouttavan työtoiminnan palvelua hyvinvointialueella. Tämä edellyttää hankintamenettelyä hyvinvointialueelta. Kunta 
myy palvelun hankinta- ja kilpailuoikeudelliset seikat huomioiden. 

• Osakeyhtiömuodossa ei itse kuntouttavaa työtoimintaa voi tuottaa. 
• Osakeyhtiömuotoisesti voidaan kuitenkin tuottaa kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä asiakkaille tarjottava tuki ja ohjaus. Tämä palvelu vaatii sosiaalialan ammattipätevyyttä.  

• Kunta voi vuokrata tai toimitilat ja toimintaympäristön hyvinvointialueen tuottamalle kuntouttavalle työtoiminnalle.
• Laissa ei ole säännöksiä tällaisten toimitilojen tai toimintaympäristöjen vaatimuksista, ne voisivat olla esimerkiksi työpajoja tai työtoiminnallisia yksiköitä.
• Toimitilat, toimintaympäristöt ja yksiköt voivat olla myös moniammatillisia ja siellä voi työskennellä rinnakkain eri alan ammattilaisia siis sekä kunnan että hyvinvointialueen ammattilaisia. 
• Kunta ei tässä mallissa varsinaisesti tuota kuntouttavan työtoiminnan palvelua, mutta voi tuoda omat palvelunsa hyvinvointialueen järjestämien palveluiden rinnalle. Näitä voivat olla 

esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut,  opetuksen ja osaamisen kehittämisen palvelut. Jatkossa TE24- uudistuksen myötä näitä voivat olla myös työllistymistä edistävät palvelut. 

6Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntaliiton Webinaari työllisyydenhoidon ja kotouttamisen kysymyksistä SOTE-uudistuksessa 30.11.2021 



C. Kuntouttava työtoiminta TE24-uudistuksen näkökulmasta 

• Kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntöön tehtäisiin TE24-uudistuksen osalta teknisiä järjestämisvastuuseen liittyviä 
tarkennuksia. 

• Kuntouttavaa työtoimintaa ja tähän palveluun aktivointisuunnitelman perusteella liittyvää ohjausta tehdään yhteistoiminnassa 
kunnan työvoimaviranomaisen ja hyvinvointialueen viranomaisen välillä. 

• TE24-uudistus vaikuttaa kuntouttavaan työtoiminnan järjestämiseen kuntanäkökulmasta välillisesti: 
• Kuntien TE-palveluiden järjestämisvastuu kattaa palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamisen. Kuntouttavassa 

työtoiminnassa on ollut 300-500 asiakasta Päijät-Hämeessä joka kuukausi. Näistä valtaosa on työttömiä työnhakijoita. 
Kuntouttava työtoiminta on työllistymistä edistävä palvelu, jonka saatavuuden ja tarjonnan perusteella osaltaan myös TE-
palvelujärjestelmän toimivuutta välillisesti valvotaan ja arvioidaan. Vaikka kuntouttava työtoiminta on TE-palveluihin nähden 
viimesijaisempi palvelu, ei TE-palveluiden valikoimassa ole tälle korvaavaa palvelua. Jotta palveluiden yhdenvertaisuus 
toteutuu TE-palveluiden näkökulmasta, tulee myös hyvinvointialueen järjestämää kuntouttavan työtoiminnan tarjontaa 
arvioida osana koko TE-palvelujärjestelmän toimivuutta. 

• TE24-uudistukseen kytkeytyvä kuntien työttömyysturvavastuun uudistaminen eli nk. Kannustinmalli muuttaa kuntien 
taloudellisia kannusteita liittyen myös kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Kunnat vastaisivat jatkossa myös  
palveluaikaisen työttömyysturvan rahoittamisesta. Kuntien intressinä on, että kuntouttava työtoimintaa tarjottaisiin oikea-
aikaisesti ja se johtaisi nopeasti työllistymisen esteiden poistumiseen ja tätä kautta työllistymiseen tai mahdollisuuteen 
tarjota TE-palveluita työllistymisen tueksi. 

7Lähde: TEM, Hallituksen esitys eduskunnalle työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntopalvelu.fi  



3. Tilasto- ja 
vertailutietoa
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Kuntouttavan työtoiminnan määrät Lahdessa ja 
muualla Päijät-Hämeessä 2006 lähtien

9Tilastolähde: Tilastokeskus (12u4), Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. 



Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ja osuus laajasta 
työttömyydestä Päijät-Hämeessä vuosina 2019 ja 2021
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KTT määrä 2019 
ka.

KTT/laaja 
työttömyys 2019

Poikkeama 
Manner-Suomeen 
2019, %-yksikköä

KTT määrä 2021 
ka.

KTT/laaja 
työttömyys 2021

Poikkeama 
Manner-Suomeen 
2021, %-yksikköä

Asikkala 40 10 % 3 %-yks. 34 7 % 3 %-yks.

Hartola 22 11 % 5 %-yks. 23 12 % 8 %-yks.

Heinola 74 5 % -1 %-yks. 66 4 % 0 %-yks.

Hollola 116 10 % 3 %-yks. 42 3 % -2 %-yks.

Iitti 34 9 % 2 %-yks. 32 8 % 3 %-yks.

Kärkölä 45 14 % 8 %-yks. 32 10 % 5 %-yks.

Lahti 455 4 % -2 %-yks. 363 3 % -2 %-yks.

Orimattila 68 7 % 1 %-yks. 48 5 % 0 %-yks.

Padasjoki 11 7 % 0 %-yks. 11 6 % 2 %-yks.

Sysmä 55 25 % 18 %-yks. 52 24 % 20 %-yks.

Päijät-Häme 919 6 % -1 %-yks. 703 4 % -1 %-yks.

Manner-Suomi 24435 7 % 0 %-yks. 19438 5 % 0 %-yks.

Tilastolähde: Tilastokeskus (12u4), Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. 



Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät laajaan 
työttömyyteen suhteutettuna, 2021 keskiarvotiedot
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Kuntavertailu (11 osajoukoissa)

Asikkala 6.

Hartola 2.

Heinola 8.

Hollola 9.

Iitti 5.

Kärkölä 4.

Lahti 6.

Orimattila 9.

Padasjoki 5.

Sysmä 1.

Kullekin Päijät-Hämeen kunnalle muodostettiin 
viiteryhmä laajaan työttömien määrän perusteella 
suhteessa viiteen kokoluokasta seuraavaksi 
suurempaan ja viiteen kokoluokalta seuraavaksi 
pienempään kuntaan.  Sijaluku osoittaa miten kukin 
Päijät-Hämeen kunta sijoittuu omassa viiteryhmässään 
kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän suhteessa 
laajaan työttömyyteen. 

Tilastolähde: Tilastokeskus (12u4), Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. Karttapohjat GQIS, Avoin karttadata.  



Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ja osuus laajasta 
työttömyydestä 2019 ja 2021 eri sotekuntayhtymien alueilla.
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KTT määrä 2019 
ka.

KTT/laaja 
työttömyys 2019

Poikkeama Manner-
Suomeen 2019, %-yksikköä

KTT määrä 
2021 ka.

KTT/laaja 
työttömyys 2021

Poikkeama Manner-Suomeen 
2021, %-yksikköä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 919 6 % -1 %-yks. 703 4 % -1 %-yks.

Eksote 740 8 % 1 %-yks. 610 6 % 2 %-yks.

FSHKY 368 17 % 11 %-yks. 269 12 % 8 %-yks.

Kainuun sote 118 3 % -4 %-yks. 139 3 % -2 %-yks.

Keski-Uudenmaan sote 839 9 % 2 %-yks. 501 4 % -1 %-yks.

Kuntayhtymä kaksineuvoinen 51 7 % 0 %-yks. 52 7 % 2 %-yks.

Kuussote 121 11 % 4 %-yks. 127 12 % 7 %-yks.

Kymsote 690 5 % -1 %-yks. 570 4 % 0 %-yks.

Perusturvakuntayhtymä Akseli 69 9 % 2 %-yks. 47 5 % 0 %-yks.

PoSa 260 20 % 13 %-yks. 218 18 % 13 %-yks.

Saarikka 76 6 % -1 %-yks. 72 5 % 1 %-yks.

Siun sote 920 6 % 0 %-yks. 648 4 % 0 %-yks.

Soite 403 10 % 4 %-yks. 274 7 % 2 %-yks.

Sote Helmi 39 9 % 2 %-yks. 28 7 % 2 %-yks.

Ylä-Savon sote 132 5 % -1 %-yks. 84 3 % -2 %-yks.

Sotekuntayhtymäkunnat yht. 5744 7 % 0 %-yks. 4340 5 % 0 %-yks.

Muut kunnat yht. 18677 7 % 0 %-yks. 15079 5 % 0 %-yks.

Tilastolähde: Tilastokeskus (12u4), Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. Sote-kuntayhtymät Internet-lähteiden perusteella.  



Kuntakokeilukuntien kuntouttavan työtoiminnan määrät ja vireillepanot 
(aktivointisuunnitelmapyynnöt) kuntakokeilukunnissa 2018-4/2022 

13Tilastolähde: Tilastokeskus (12u4), Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. 



Kuntouttavan työtoiminnan siirtymät 3 kk 
palvelun jälkeen
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Taulukko: Päättyneet jaksot ja työllisyystilanne 3 kk kuntouttavan työtoiminnan jakson päättymisen jälkeen

Palveluiden siirtymissä ei ole 
huomattavaa eroa Lahdessa ja koko 
Päijät-Hämeessä verrattuna maan 
keskiarvoon. 

Kuntouttavan työtoiminnan 
siirtymistä valtaosa on työllistymistä 
edistävään palveluun (koodi 07). 
Tämä johtuu pääasiassa 
tilastointikäytännöstä: Tilasto 
erittelee ”jaksot”, ei asiakkaita. 
Tyypillisesti kuntouttavassa 
työtoiminnassa tehdään päätös 
lyhyemmästä jaksosta, jota jatketaan 
kuntouttavan työtoiminnan 
jatkojaksolla. Nämä jatkopäätökset 
kertautuvat 07-koodin määriksi ja 
vaikuttavat välillisesti myös siihen, 
miksi muut siirtymät näyttäytyvät 
suhteellisesti pienempinä. 

Tilastolähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto (TVS03), Oikaistu tilasto, Mikko Kesä Oy

 1-12/-19  1-12/-21  1-12/-19  1-12/-21  1-12/-19  1-12/-21

Työllisyyskoodit yhteensä 1610 1549 3283 2933 91313 77386

00 Työllistetty 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 4 %

01 Työssä yleisillä työmarkk. 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 %

02 Työtön 24 % 26 % 20 % 25 % 21 % 22 %

05 Työvoiman ulkopuolella 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 %

07 Työllistym. ed. palvelussa 65 % 66 % 67 % 63 % 64 % 65 %

08 Koulutuksessa 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 %

Ei enää rekisterissä 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 %

Muut tuntematon 2 % 1 % 3 % 2 % 3 % 2 %

Lahti Päijät-Häme Manner-Suomi



Vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuteen

15Tilastolähde: Kela, Kelasto, Tilastokeskus (12u4), Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto.

Vuosi Alue Yli 300pv Yli 300pv 
aktivointi

Yli 300pv 
aktivointi%

TMT-kunta-
maksut, €

TMT-maksu/ 
työvoima, €

Kuntouttavan työtoiminnan (KTT) 
aktivoinnin tuottamat TMT-säästöt, €

KTT:n TMT-Säästö, 
€ / työvoima 

KTT:n TMT-säästö/ 
TMT-maksu (%) 

2018 Päijät-Häme 5 346 1 037 19 % 21 130 958 223 2 406 546 € 25 10 %

2019 Päijät-Häme 5 199 1 100 21 % 20 222 157 215 2 714 618 € 29 12 %

2020 Päijät-Häme 5 428 984 18 % 23 913 752 258 2 748 999 € 30 10 %

2021 Päijät-Häme 5 782 806 14 % 27 087 836 292 2 031 942 € 22 7 %

2021 Koko maa 118 823 21 059 18 % 514 210 962 195 61 086 144 € 23 11 %

2021 Asikkala 116 25 22 % 432 414 132 89 635 € 27 17 %

2021 Hartola 50 14 27 % 192 926 194 71 529 € 72 27 %

2021 Heinola 408 48 12 % 1 924 021 253 147 674 € 19 7 %

2021 Hollola 365 49 13 % 1 630 974 154 120 004 € 11 7 %

2021 Iitti 102 24 24 % 394 936 142 92 045 € 33 19 %

2021 Kärkölä 83 24 29 % 291 802 147 87 644 € 44 23 %

2021 Lahti 4239 535 13 % 20 476 786 367 1 065 789 € 19 5 %

2021 Orimattila 327 45 14 % 1 489 480 206 152 963 € 21 9 %

2021 Padasjoki 33 8 23 % 133 985 125 28 106 € 26 17 %

2021 Sysmä 59 35 60 % 120 512 92 182 739 € 139 60 %



4. Toimijoiden tarpeita 
ja näkökulmia
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A. Palveluiden järjestäjä
B. Palveluntuottajat
C. Kunnat 



4a. Järjestäjän (PHHYKY) näkökulma
• Kuntouttavaan työtoimintaan ohjataan aktivointisuunnitelman perusteella. Aktivointisuunnitelmapyyntöjä tulee tällä 

hetkellä sekä TE-toimistosta, Kelasta että kuntakokeilukunnista. Sosiaalihuoltolaki edellyttää palvelutarpeen arvioinnin 
ennen suunnitelman laatimista. Aktivointisuunnitelmapyynnöt ovat vähentyneet kuntakokeilun myötä. 

• Työllisyyden edistäminen yhteistyössä kuntien ja työvoimaviranomaisten kanssa on aikuissosiaalityön näkökulmasta yksi 
monista aikuissosiaalityön tavoitteista. Järjestäjä ei voi priorisoida työllisyyden edistämistä ensisijaiseksi tavoitteeksi. 
Työttömien aktivointi ei ole kaikkein kiireellisin aikuissosiaalityön lakisääteisistä tehtävistä, vaan edelle voivat mennä 
muut tehtävät. Näillä seikoilla on vaikutusta kuntouttavat työtoiminnan ohjaukseen. 

• Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on säänneltyä eikä järjestäjä voi toimia niin joustavasti kuin esimerkiksi kunnat yleisen 
toimialan mukaisten työllistämistä edistävien palveluiden puitteissa voivat toimita. Yhteistyökulttuurin rakentuminen näistä kahdesta 
eri lähtökohdasta voi olla haastavaa-

• Hyvinvointikuntayhtymä käyttää ensisijaisesti omia palveluitaan taloudellisista syistä. Tämä voi joissain tilanteissa näkyä 
palveluntuottajien palveluiden vajaakäyttönä. 

• Kuntouttavalla työtoiminnalla nähdään pidemmällä aikavälillä yhtymäkohtia muun kuntoutuksen kokonaisuuteen ja voi 
olla, että työtoiminnan rooli pienenee nykyisestä. Tähän vaikuttavat sekä hyvinvointialueuudistus (kuntien rooli poistuu 
sotessa) että välillisesti myös TE24 – uudistus (uusi kannustinmalli) . Myös opinnollistaminen ja  osaamisen kehittämisen 
palvelut tulisi yhdistää vahvemmin osaksi kuntouttavaa työtoimintaa. Tässä luontevia yhteistyötahoja olisivat myös 
koulutuksen järjestäjät.

• Kehittämistarpeena on miettiä aitoja jatkopolkuja kuntouttavan jälkeen. Kuntouttavan työtoiminnan tulisi johtaa 
esimerkiksi palkkatukityöhön. Tämä motivoisi myös asiakasta. 

• Hyvinvointialuevalmistelun yhteydessä on myös keväällä tehty yhteistyökartoitusta kuntien suuntaan työpajojen 
tilanteesta. Lähtökohtana tässä on ollut se, että pelkästään kuntouttavaa työtoimintaa tuottavat palvelut 
henkilöstöineen siirtyvät hyvinvointialueelle.  Muut pajatoiminnot jäävät kuntiin.  Yhteistyötä näiden pajojen kanssa 
voidaan tehdä, esimerkiksi tilat ja ryhmätoiminnot voivat olla yhteiset, mutta toimintaa toteuttava henkilöstö on erillistä. 
Seinätön pajatoiminta kuntien eri yksiköissä päättyy. 
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4b. Palveluntuottajien näkemyksiä
Onko palveluun ohjautunut 
mielestänne riittävästi asiakkaita?

• Asiakkaita ohjautuu vähemmän kuin 
aikaisemmin 

• Kuntakokeilun käynnistyminen nähdään 
osasyynä

• Toteutumat ovat olleet noin puolet 
tavoitteesta

• Mahtuisi enemmänkin asiakkaita 

• Ohjaus aaltoilee, joskus enemmän 
joskus vähemmän 
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Kuinka hyvin mielestänne asiakkaiden 
tarpeet ja tilanteet ovat vastanneet 
kuntouttavan työtoiminnan tavoitteita?

• Pääosin hyvin, palvelut vastanneet tarvetta 
• Kuntouttavan työtoiminnan tulisi olla juuri sellaista, 

että tavoitteisiin kyetään vastaamaan

• Tavoitteet joskus ympäripyöreitä, mutta ne 
tarkentuvat kuntouttavan työtoiminnan 
palveluissa

• Joskus asiakkaat niin huonokuntoisia fyysisesti ja 
henkisesti, että asetettu kuntoutusaika ei riitä

• Toisinaan tulee esiin, joita ei aluksi ole tunnistettu. 
Vuoropuhelu ohjavan tahon suuntaan on tärkeää 

Miten asiakasohjausta voisi parantaa?

• Yhteistyöverkoston toiminnan 
tiivistäminen

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

• Varahenkilöjärjestelyt (pienet 
yksiköt)

• Ohjauksen nopeuttaminen

• Palveluun matalammalla kynnyksellä

Muuttaako hyvinvointialueuudistus mielestänne kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamista ja jos muuttaa niin miten? 

• Yksityisten palveluntuottajien näkökulmasta toiminta jatkunee samalla mallilla. 
• Monialaiseen asiakasohjausyhteistyöhön toivottiin parannusta, että asiakaspaikat saataisiin täyteen. 

• Pienten paikkakuntien osalta yhteistyömahdollisuuksien rajautuminen kunnan kanssa ja seinättömien pajojen jatkumisen mahdollisuudet 
nähtiin ongelmallisena. 

Muu palaute

• Yhteistyötilaisuuksia toivotaan, jossa voisi esitellä palveluita 

• Kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännössä on jotain ongelmia ja palvelun tuottamisesta on tehty liian säänneltyä. Pitäisi olla joustavuutta ja luottaa  
palveluntuottajan osaamiseen. 

• Kaikkien uudistusten osalta tärkeää olisi, että asiakkaat saavat palvelun paikallisesti. 



4c. Kuntien näkemyksiä
Miten näette TE2024-uudistuksen 
suhteessa hyvinvointialueuudistukseen?
• Kuntouttava työtoiminta

• Saatavuus asiakkaille, lähipalveluna
• Yhteistyössä tulisi olla selkeät ja toimivat yhteiset 

periaatteet, vähintään kuntouttava työtoiminta, 
työ- ja toimintakykyarviointi, nykyistä 
huomattavasti parempi monialainen yhteistyö 
työttömän asiakkaan tilanteessa

• Tunnistetaan paremmin työkyvyttömät ja 
osatyökykyiset ja heidän saamisensa 
oikean ja sopivan tuen piiriin

• Monialaisen (TYP) yhteistyön tehostaminen, 
edistäminen ja työkäytännöt

• Kuntien rooli TYP-toiminnassa tulevaisuudessa 
(vrt. tuleva lainsäädäntö)

• Asiakasprosessien sujuvuus
• Käytännön tason yhteistyö, viestintä ja 

tietojärjestelmät
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Mitä työllistymistä edistäviä omia palveluita 
kunnassanne on sote-uudistuksen jälkeen 2023?

• Kuntouttavan yhteistuotanto hyvinvointialueen 
kanssa

• Nuorisopuolen työpajat(/työpaja) sekä 
työllisyyspalvelujen pajatoiminnot

• Monialainen työelämäpalvelu sisältäen TYP-
luontoisen työn

• Työkykykokeilu

• Asiakasneuvonnan kaikki muodot

Mitä TE-palveluista voisitte itse tuottaa kunnassanne?

• Työpajat

• Monialaiset yhteispalvelut TYP

• Työkykykokeilut

• Asiakasneuvonta ja -ohjaus



5. Havainnot ja 
johtopäätökset
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Havainnot ja johtopäätökset

• Kuntouttavavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat laskeneet tasaisesti sekä Lahdessa että koko Päijät-Hämeessä  vuoden 2019 
alusta. Vuoden 2019 alussa määrät olivat suurimmillaan ja tällä hetkellä asiakasmäärät ovat työmarkkinatuen 
kuntaosuusuudistusta (2015) edeltävällä tasolla.  

• Yhtenä syynä kuntouttavan työtoiminnan palvelutuotannon määriin voi olla asiakasohjauksen toimivuus. Yhtenä syynä on nostettu esiin kuntakokeilujen käynnistymistä. 
Selvityksessä tarkasteltiin aktivointisuunnitelmien vireillepanomääriä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määriä kuntakokeilukunnissa. Vireillepanomäärät 
ovat jonkin verran laskeneet, mutta tällä ei yksin kuntouttavan työtoiminnan määrien lasku näissä kunnissa ole selitettävissä. 

• Kuntouttavan työtoiminnan määrät vaihtelevat Päijät-Hämeessä kunnittain melko paljon, kun asiakasmääriä suhteuttaa laajan 
työttömyyden määrään. Osasyynä voi olla asiakastarpeiden erot laajan työttömyyden sisällä, mutta myös palveluiden tarjonnan 
saatavuus.  

• Vertailtuna huippuvuoteen 2019, joissain kunnissa asiakasmäärät ovat suhteellisesti kasvaneet (ktt/ laaja työttömyys kunta vrs. Koko maa). Suurin suhteellinen pudotus on 
ollut Hollolassa: 5 % -yksikköä.  

• Esimerkiksi Sysmässä ja Hartolassa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat poikkeuksellisen korkeita. Kun näiden kuntien tilannetta vertaa julkisen työnvälityksen 
tilastoihin, on nähtävissä, että esimerkiksi työvoimakoulutuksen ja valmennuspalveluiden osuus on näissä kunnissa selvästi vähäisempää. Laajaa kuntouttavan työtoiminnan 
aktivointia ylläpitäviä (pääasiassa pienempiä) kuntia on eri yhteyksissä kritisoitu  (mm. TE24-uudistuksen kannustinmallin taustaperusteluissa) vain työmarkkinatukisäästöjen 
tavoitteluista ja osaoptimoinnista. Ainakin Päijät-Hämeessä tulos osoittaa, että kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan aktiivisimmin sellaisissa tilanteessa, jossa julkiset 
työvoima- ja yrityspalveluita ei ole ollut saatavissa

• Päijät-Hämeen kunnista maan keskiarvon alapuolella (KTT/ Laaja työttömyys) ovat Lahti ja Hollola, muut ovat maan keskiarvossa 
tai sen yläpuolella. Kuntaosajoukkovertailussa (11 laajan työttömyyden määrillä mitattuna samansuuruisen kunnan joukossa) 
paras tilanne on   Sysmässä, Hartolassa ja Kärkölässä ja heikoin Hollolassa, Orimattilassa ja Heinolassa. 

• Kuntayhtymäpohjaisessa koko maan käsittävässä vertailussa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sijoittuu hieman maan 
keskiarvon alapuolelle vuoden 2021 asiakasmääriä laajaan työttömyyteen suhteuttaen. PHHYKY:n palvelutuotantomäärä on 
kuntayhtymävertailun suurin. 

• Kuntouttavan työtoiminnan palvelu tuottaa kunnille työmarkkinatukisäästöjä. Niiden osuus työmarkkinatukikustannuksista on 
kuitenkin Päijät-Hämeen tarkastelussa verrattain pieni. Joukosta erottuu kuitenkin erityisesti Sysmä sekä Hartola ja Kärkölä, 
jossa kuntouttavan työtoiminnan avulla saadaan huomattavia suhteellisia säästöjä työttömyysturvamenoissa. 
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Havainnot ja johtopäätökset

• Sekä Hykyn oma palveluntuotantoyksiköt että osa kunnista toivoi että kunnalliset työpajat voitaisiin säilyttää 
hyvinvointialueuudistuksessa. Tämä on mahdollista, mikäli hyvinvointikuntayhtymä järjestää palvelua oman henkilökuntansa 
avulla näissä yksiköissä. Jaetuissa toimitiloissa voisi toimia myös kunnan työllisyyspalvelut sekä muita palveluita. Tällaisia 
ratkaisuja nähtäisiin perusteltuina jatkaa ainakin pienemmillä paikkakunnilla Päijät-Hämeessä.  

• Yksityiset palvelutuottajat toivoisivat, että heidän tuotantokapasiteettiaan voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin. Sekä 
lainsäädännöllisistä että kustannussyistä yksityinen palvelutuotanto näyttäisi hyvinvointialueen palvelutuotannossa olevan 
toissijaista.   Yksityisiä palveluntuottajia kannattaisi hyödyntää yhteisesti  hyvinvointialueen ja TE-palveluiden 
järjestämisvastuussa olevan tahon/tahojen välillä. Yhteishankinnoilla voitaisiin saavuttaa kustannustehokkuutta, hyödyntää 
palveluntuottajien tarjoamaa kapasiteettia sekä tarjota kokonaisvaltaisempia palveluketjua kuntoutumisen ja työllisyyden 
edistämiseksi- Esimerkiksi TYP-toiminnan yhteyteen voisi nimetä tällaisia palveluhankintoja koordinoivan tahon. 

• Sekä hyvinvointikuntayhtymä että kunnat asettavat odotuksia yhteisen (TYP) toimintamallin osalle. Mallista toivotaan sujuvaa ja 
molemmat osapuolet toimintaan sitouttavaa. Riippumatta syntyykö Päijät-Hämeeseen yksi vai kaksi TE-palveluiden järjestäjää, 
olisi tämä TYP-rakenne suositeltavaa rakentaa yhden yhtenäisen toimintamallin mukaiseksi. 

• Hyvinvointialueuudistuksen myötä on ennakoitavissa, että kuntouttavan työtoiminnan alueelliseen tarjontaan tulee muutoksia. 
Asiakasmäärät erityisesti Sysmässä, Hartolassa ja Kärkölässä saattavat laskea ja joissain kunnissa vastaavasti jonkin verran myös 
kasvaa. Kokonaisuudessa tavoitteeksi tulisi asettaa se, että Päijät-Hämeessä myös kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät 
olisivat lähempänä maan keskiarvoa. 

• TE24-uudistuksen myötä kunnilta poistuu mahdollisuus saavuttaa säästöjä työttömyysturvamaksussa aktivoitaessa 
työttömyysetuutta saavia henkilöitä kuntouttavaan työtoimintaan. Taloudellisessa mielessä kuntien intressi olisi se, että 
kuntouttava työtoiminta (yhdessä muiden sote-palveluiden kanssa) olisi oikea-aikaista ja nopeavaikutteista. Tätä kautta 
asiakkaita voidaan auttaa työllistymään. TE-uudistuksen ohjaavissa tavoitteissa ja palveluiden yhdenvertaisuutta arvioitaessa 
kuntouttavan työtoiminnan palveluita tulee olla riittävästi koko alueella asiakkaiden tarpeiden perusteella. TE-palveluilla ei voi 
kompensoida mahdollisia palveluvajeita. 
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