
 
 
 
Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva 
palvelujärjestelmä  
- mistä, milloin ja millaista tukea?  

Matti Tuusa, YTL 
 

10.12.2018 



| ©Kuntoutussäätiö 2015 

Mistä, milloin ja millaista tukea? 
 
• Tavoitteena on lisätä tietoa kuntoutuksen ja työllistymistä tukevien 

palvelujen tarjoamista mahdollisuuksista sekä ennakoida tulevia muutoksia  

• Millaisin ehdoin palveluihin pääsee, millaista tukea ja etuuksia eri 
järjestelmät tarjoavat työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi ja 
työhön paluun edistämiseksi  

• Miten näitä palveluja ja etuuksia voisi hyödyntää tehokkaammin ja 
optimaalisemmin  

• Mitä tulevaisuuden muutokset tuovat tullessaan 

• Olen hyödyntänyt tässä koulutusaineistossa Kuntoutussäätiössä järjestettyjen 
erilaisten koulutustilaisuuksien ja viranomaislähteistä koottua aineistoa. 

• Hyödyllistä tietoa löytyy OSKU-Tie työelämään-portaalista 
https://tietyoelamaan.fi/  
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Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva 
palvelujärjestelmä 

• Kiinteä osa hyvinvointipalvelujen  järjestelmää 
• Suomalaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä on korostettu 

universaalisuutta, yhdenvertaisuutta, normalisaatiota ja 
integraatiota yleisiin palvelujärjestelmiin 
• Hajautettu ja monikanavainen kuntoutuksen toteutusmalli -

kuntoutusta toteutetaan useilla hallinnon aloilla,  
• laaja lainsäädäntö- ja sopimuspohja (26 lakia)  
• lukuisia palvelujen järjestäjiä ja palveluntuottajia    

• Suomalainen kuntoutusjärjestelmä  on kehittynyt viimeisen 50-60 
vuoden aikana suppean eritysryhmän palveluista laajaksi 
monipuoliseksi toimintakokonaisuudeksi ; määrällinen, laadullinen 
ja strateginen laajeneminen 

• Eri toimijoiden välisen työnjaon perusperiaatteet on kirjattu 
lainsäädäntöön, joka myös velvoittaa kuntoutuksen järjestäjät ja 
muut tahot yhteistyöhön   
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Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva 
palvelujärjestelmä 

• Nykyinen palvelujärjestelmä nojaa vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön 
uudistukseen, järjestelmää tarkistettiin vuonna 2004, 2010-luvulla monia 
lakimuutoksia -> uudelleentarkastelun tarve 

• Kuntoutuksen palvelujärjestelmän eriytymiskehitystä on myös lisännyt 
1990-luvun kuntapalvelujen ohjauksen ja rahoituksen uudistaminen                                   
-  siirryttiin kohdennetusta rahoituksesta yleiseen 
valtionapujärjestelmään; kuntien itsehallinnon korostuminen, 
normiohjauksesta luopuminen  

• 2000-luvun kunta- ja palvelurakenteiden muutos lisännyt edelleen 
palvelujen kunta- ja seutukohtaista vaihtelua ja  eriarvoistumista  

• Järjestelmästä on tullut monimutkainen -  kansalaisilla on vaikea 
hahmottaa mistä hakea tukea pulmatilanteissa,  myös kuntoutukseen 
ohjavilla tahoilla ja järjestelmän sisällä toimivilla on vaikeuksia 
hahmottaa kokonaisuutta 

• Kuntoutus on vahvasti mukana käynnissä olevassa sote-palvelurakenne-
uudistuksessa -> luvassa merkittäviä muutoksia 

• Kuntoutuksen uudistamiskomitea (toimintakyky- ja työelämäjaostot) 
1.9.2016- 30.9.2017 
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Eri toimijoiden välinen työnjako 

• Terveydenhuollolla (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, 
työterveyshuolto) ja Kelalla vastuu lääkinnällisestä (toimintakyky-) 
kuntoutuksesta 

• Liikenne- ja tapaturmavakuutus vastaavat lakisääteisesti omista 
asiakkaistaan 

• Työeläkejärjestelmällä päävastuu työelämään kiinnittyneiden 
ammatillisesta kuntoutuksesta, jonka avulla tuetaan työhön paluuta 
tai työssä jatkamista  

• Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työelämään 
kiinnittymättömille henkilöille, ja sen avulla tuetaan työelämään 
pääsyä, työhön paluuta tai työssä jatkamista  

• Työ- ja elinkeinohallinto tukee sellaisten henkilöiden työllistymistä, 
joiden vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä (2021 alkaen 
maakuntien kasvupalvelut) 

• Sosiaalinen kuntoutus  on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, josta 
vastaa kuntien sosiaalihuolto (2021 alkaen osa maakuntien sote-
palveluja) 
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Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva 
palvelujärjestelmä 

• Kolmen sektorin malli: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
yhteistyö 
– Päävastuu kuntoutuksesta on julkishallinnolla 

– Yksityissektorin toimijatahoja esim. yksityinen vakuutusjärjestelmä, yksityiset 
palveluntuottajat 

– Kolmannella sektorilla, esim. kansanterveys- ja vammaisjärjestöillä on ollut 
kuntoutuksessa aina merkittävä rooli palvelutarpeiden esiin nostajana, uusien 
palvelujen kehittäjänä (RAY:n/Veikkauksen voittovarojen tuella) sekä vertaistuen 
ja kokemusasiantuntijuuden tarjoajana 

– Palvelujen järjestäjien toimintamallit ovat vaihtelevia: 
• maan kattava palveluverkosto ( Kela, TE-hallinto) 

• porrastettu malli (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, yliopistosairaalat -> 
muuttumassa) 

• keskitetty malli (yksityinen vakuutussektori) 

• Eriytyvä malli ( lita-järjestelmä)  
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Palvelujärjestelmän haasteita 
 

• Kuntoutuksen nelijako (lääkinnällinen, ammatillinen, kasvatuksellinen, 
sosiaalinen) ei vastaa nykypäivän haasteisiin; jaottelu on lähinnä 
hallinnollinen ja rahoituksellinen -> jäsennys eri elämäntilanteiden, 
elämänkaarimallin pohjalta  

• Järjestelmä on monimutkainen ja rahoitukseltaan monikanavainen, 
valtakunnallinen koordinaatio puuttuu 

• Kuntoutuksen eri toimijoiden vastuun- ja tehtävänjako on epäselvä  

• Tieto kulkee huonosti eri toimijoiden välillä; asiakastietojärjestelmät 
epäyhtenäiset; salassapidosta erilaisia käytäntöjä  

• Palvelujen kunta- ja seutukohtainen vaihtelu suurta - eriarvoisuus  

• Kuntoutus on järjestelmä- ja asiantuntijakeskeistä, palvelujen 
yksilöllistäminen heikkoa  -> asiakaslähtöisyys, osallisuus, 
suunnitelmalliset ja tavoitteelliset palveluprosessit toiminnan pohjaksi 
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Palvelujärjestelmän haasteita 

• Kuntoutumista ja työllistymistä tukevia palveluja ja niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tunnetaan huonosti; ohjaus palveluihin ontuu,  asiakkaiden 
kuntoutus- ja työkyvyn tuen tarpeita ei tunnisteta, palvelujen tarjoamat 
mahdollisuudet jäävät usein käyttämättä tai tuki käynnistyy liian myöhään 

• Asiakkaan prosessiin on vaikea kytkeä rinnakkain ja samanaikaisesti eri 
palveluja 

• Lähiyhteisöjen huomioiminen sekä työpaikkojen ja esimiesten mukaanotto 
riittämätöntä -> lähipalvelut, arkikuntoutus, kuntoutus osaksi työpaikan 
työkykyjohtamista ja työkyvyn tuen prosesseja 

• Kuntoutus on jäänyt marginaaliin sote- ja maakuntauudistuksessa ja siitä 
käytävässä keskustelussa 
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Kuntoutuksen uudistamiskomitea 

• Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallituskaudella 
toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus 

• Kuntoutusmenot olivat vuonna 2013 arviolta 1,9 miljardia euroa, joista 
palveluihin käytettiin noin 1,5 miljardia ja kuntoutuksen aikaiseen 
toimeentuloturvaan noin  350 miljardia euroa 

• Tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava 
järjestelmä, jolla tuetaan ja vahvistetaan kuntoutujan arjessa, työssä ja 
opiskelussa pärjäämistä, kotona asumista ja aktiivista osallistumista sekä 
pidennetään työuria 

• STM:n asettama monialainen komitea työskenteli 1.9.2016-30.9.2017, 
puheenjohtajana Kari Välimäki (tj. Merimieseläkekassa).  

• Komitean tukena toimi kaksi jaostoa: toimintakykyjaosto ja 
työelämäjaosto. 
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Kuntoutuksen uudistamiskomitea 2016-17  
 

• Komitean työnä oli tehdä ehdotukset kuntoutusjärjestelmän 
uudistamisesta sekä vaadittavista säädösmuutoksista.  

• Tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava 
järjestelmä. Komitean työn lähtökohtia olivat asiakaslähtöisyys, 
kuntoutujan palveluprosessin saumattomuus sekä kuntoutuksen 
toteutuminen siten, että kuntoutuja selviytyy omassa arjessaan ja 
toimintaympäristössään  

• Komitean loppuraportissa on yhteensä 55 erilaista kehittämisehdotusta 
kuntoutuksen kokonaisuuden uudistamiseksi. Niistä valtaosa koskee 
kuntoutusprosessia (30 ehdotusta) ja kuntoutuksen järjestämistä (17 
ehdotusta). Näiden lisäksi komitea on tehnyt kahdeksan ehdotusta, jotka 
koskevat muun muassa kuntoutukseen liittyviä tietojärjestelmiä, 
koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä.  

• Komitea on ehdotuksissaan yksimielinen. 
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Kuntoutuksen uudistamiskomitea 2016-17 

• Komitean työskentelyä on raamittanut sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenneuudistus (sote), maakuntauudistus sekä kasvupalvelu-
uudistus, jotka tulevat muuttamaan perinpohjaisesti 
palvelujärjestelmämme rakenteita, toimintamalleja ja eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä.  

• Kuntoutuksen järjestämistä ei voida erottaa muusta palvelujen 
kehittämisestä, ja monien komitean esitysten toimeenpano jääkin 
riippumaan siitä, miten muissa uudistuksissa edetään. 

• Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki raportissaan lukuisia esityksiä, 
joiden avulla sujuvoitetaan asiakkaiden kuntoutusprosesseja ja 
selkiytetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kuntoutuksen 
järjestämisen tehtävänjakoa.   
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Asiakkaiden kuntoutusprosessien 
sujuvoittaminen 
 • Kuntoutusprosessia koskevia ehdotuksia ovat mm. kuntoutuksen yleinen 

toimintamalli, kuntoutuksen suunnittelu osana palvelujärjestelmän 
asiakassuunnitelmaa, vastuullisen asiakasohjauksen malli sekä 
kuntoutuksen tavoitteellisuus, seuranta ja arviointi.  

• Saumattomien palveluketjujen vieminen maaliin asti -> arki sujuu, 
työllistyminen tai työssä  jatkaminen mahdollistuvat mahdollisimman 
monien  kohdalla 

• Monia erilaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessin 
hallitsemiseksi maakunnallisten toimijoiden, sote- keskusten, 
työterveyshuollon sekä muiden palveluprosessista vastuussa olevien 
toimijoiden on otettava käyttöön case management –työote. 

• Palvelujärjestelmässä tulee parantaa erityisesti kuntoutumisen 
prosesseja sekä ikääntyneiden ja työttömien mahdollisuuksia 
kuntoutukseen.  
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Mistä, milloin ja millaista tukea? 
 
1.  Kohti työelämää  
-palvelut työttömille ja takaisin työelämään tähtääville 
osatyökykyisille henkilöille 
 
2. Työelämässä  
-palvelut ja tukitoimet osatyökykyisille työntekijöille  
 
 



 
 
 

1. Kohti työelämää 
- palvelut työttömille ja takaisin työelämään tähtääville 

osatyökykyisille henkilöille 



 
 
 

Kuntien työllisyydenhoidon ja sosiaalista 
toimintakykyä edistävät palvelut 
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Kuntien työllisyyteen liittyvät lakisääteiset 
palvelut ja velvoitteet  
 • Ikääntyvien työllistämisvelvoite (laki julkisista työvoima-ja 

yrityspalveluista)  

• Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen (laki kuntouttavasta 
työtoiminnasta) 

• Nuorten työpajatoiminta (nuorisolaki) 

• Työmarkkinatuen rahoitusvastuu (työttömyysturvalaki) 

• Työttömien terveyden edistäminen (terveydenhuoltolaki) 

• Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja 
vammaisten henkilöiden työtoiminta (sosiaalihuoltolaki) 

• Yhteistoimintavelvoite ja TYP-johtajuus (laki työllistymistä 
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta)  
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Lisäksi kunnat edistävät työllistymistä monin 
tavoin 

• Vastaavat työllistymistä edistävän moniammatillisen yhteispalvelun (TYP) toiminnasta  ja 
yhteensovittavat eri toimijoiden tarjoamia palveluja 

• Tekevät palvelutarvearvioita ja rakentavat saumattomia palveluketjuja kohti työmarkkinoita 
• Järjestävät erilaisia yksilö- ja ryhmävalmennuksia (mm. työpajoissa) ja tarjoavat 

työvalmentajia tuella palkattujen tueksi 
• Ohjaavat työnhakijoita koulutukseen ja tarjoavat oppisopimuspaikkoja sekä lyhytkestoista 

koulutusta 
• Ohjaavat kuntoutukseen ja avustavat eläke-edellytysten selvittämisessä  
• Tarjoavat työkokeilupaikkoja, palkkatuettua työtä ja jatkomahdollisuuksia palkkatuetussa 

työssä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa oleville  
• Maksavat palkkatukiin kuntakohtaisia lisiä 
• Tarjoavat työnantajille rekrytointiin liittyviä palveluja (esimerkiksi neuvontaa, potentiaalisten 

työntekijöiden esittelyä) ja  auttavat  työsopimusten sekä palkkatukihakemusten laadinnassa 
• Järjestävät rekrytointitapahtumia ja osallistuvat niihin 
• Etsivät piilotyöpaikkoja ja kokoavat silpputöitä kokonaisuuksiksi 
• Järjestävät kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille ja maksavat kesätyökorvauksia  
• Tukevat työmarkkinoiden ulkopuolella olevien pääsyä työmarkkinoille 
           … jne… 
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Terveydenhuoltolaki 2011 
- työttömien terveyspalvelujen lakipohja 

13 § Terveysneuvonta ja terveystarkastukset 
• Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. 
Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. 

• Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa 
asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja 
edistämiseksi. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- 
ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä 
ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on 
järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville 
nuorille ja työikäisille.  

• Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on muodostettava 
toiminnallinen kokonaisuus muiden kunnan järjestämien palvelujen 
kanssa. 
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Terveydenhuoltolaki 2011 
Kunnan vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

• Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen 
suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa 
tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen 
kokonaisuuden.  

• Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on 
määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä 
kuntoutussuunnitelmassa.  

• Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja 
seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa 
kuntoutuksen yhdyshenkilön. 
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Terveydenhuoltolaki 2011 
Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu: 
 

1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus; 

2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi; 

3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan 
kuntoutusmahdollisuuksia; 

4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat 
sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet; 

5) apuvälinepalvelut; 

6) sopeutumisvalmennus; 

7) 1-6 kohdassa tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat 
kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. 
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Terveydenhuoltolaki 2011 
Kuntoutussuunnitelma 

• Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, yhdessä potilaan sekä hänen 
omaisensa tai muun läheisen kanssa 

• Lääkäri vastaa kuntoutussuunnitelmasta; tarvittaessa 
kuntoutustarve arvioidaan moniammatillisessa ryhmässä 

• Kuntoutussuunnitelmassa määritellään kuntoutuksen tarve, 
tavoitteet, keinot, suunnitelman seuranta ja päivitys, suositus 
kuntoutuksen järjestäjätahosta 

• Sovitettava yhteen potilaan muiden hoito- ja palvelusuunnitelmien 
kanssa 

• Terveydenhuollossa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja 
kuntoutusohjaajat ammatilliseen kuntoutukseen liittyvän 
yhteistyön avainhenkilöitä 
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Lakisääteinen sosiaalinen kuntoutus 

Sosiaalihuoltolaki voimaan 1.4.2015:  
• asiakaslähtöisyys, oikea-aikainen tuki ja apu 
• asiakkuuden alussa tuen ja palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti 
• asiakassuunnitelma, mahdollisuus omatyöntekijään 
• Erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat-> tehostettu tuki 

 
• 17 § Sosiaalinen kuntoutus: Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja 

sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn 
vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen 
kuntoutukseen kuuluu:  

 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 
 2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 
 yhteensovittaminen; 
 3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 
 4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 
 5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.  
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Kuntakysely sosiaalihuoltolaista ja 
sosiaalisesta kuntoutuksesta (THL) 

• Yleisimmin sosiaaliseen kuntoutukseen katsottiin kuuluvan 
sosiaalityötä, sosiaaliohjausta ja neuvonta- ja 
ohjauspalveluita 

• Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen 
välinen suhde ei ole selkeä -  pääsääntöisesti kuntouttava 
työtoiminta katsotaan osaksi sosiaalista kuntoutusta 

• Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan useimmiten 
sosiaalipalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa 

• Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaamisen kriteereistä on 
sovittu kymmenesosassa vastanneita kuntia 
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Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (2001)  

• Velvoittaa TE-hallinnon ja sosiaalihuollon tiiviiseen yhteistyöhön                  
= aktivointisuunnitelmat ja palvelukokonaisuudet pitkään työttömänä 
olleille henkilöille 

• Kuntouttavaa työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille ja 
sen järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan  

• Kunnilla velvoite järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään 
työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneille henkilöille  

• Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli vuonna 2016 41 700 henkilöä 
(2013: 24 200). Asiakasmäärät ovat kasvaneet: 
– pääsyynä pitkäaikaistyöttömyyden laajuus  
– myös kuntien työmarkkinatuen maksuvelvoitteen laajentumisella 

merkittävä vaikutus 
• Kuntouttava työtoiminta on ”rajapintapalvelu” sosiaalihuollon ja TE-

hallinnon välillä 
• Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on henkilön elämänhallinnan ja 

työllistymisedellytysten parantaminen  
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Kuntouttavan työtoiminnan nykytilanne 
(THL 2016) 

• Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautui henkilöitä eniten 
pitkän työttömyyden aiheuttaneen työttömyysturvan keston 
vuoksi (97,6 %) 

• Kuntouttavan työtoiminnan palvelutarpeen aiheutti 
yleisimmin se, että henkilö ei työ‐ ja toimintakykynsä 
asettamien rajoitusten vuoksi kykene osallistumaan työhön 
tai julkisiin työvoimapalveluihin (75,9 %) 

• 22,3 % ohjattiin kuntouttavaan työtoimintaan siksi, että työtä 
tai julkisia työvoimapalveluja ei ole tarjolla 
– ei vastaa lain tarkoitusta 
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Kuntouttavan työtoiminnan nykytilanne 
(THL 2016) 

• Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään noin 60 prosentissa kunnista 
ensisijaisesti kunnan omana toimintana  

• Yleisimmät kuntouttavan työtoiminnan toimintatavat ovat työtoiminta 
työllistämisyksikössä tai tavallisessa työyhteisössä 
– ensisijaisena toimintatapana on selvästi suosituin työllistäminen 

työllistämisyksikössä 

• Kuntouttavan työtoiminnan toimintajaksojen määrän ja keston 
perusteella kuntien asiakaskohtainen työtoimintajakso venyy yli 
puolen vuoden 

• Keskimääräiset asiakaskohtaiset toimintapäivämäärät vuodessa ovat 
vähentyneet 66 päivästä vuonna 2013 neljänneksellä 50 päivään 
vuonna 2016 
– heijastaa vuoden 2015 lainmuutosta 
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Kuntouttavan työtoiminnan nykytilanne 
(THL 2016) 

• Eniten kuntouttavan työtoiminnan jakson jälkeen siirryttiin 
uudelle kuntouttavan työtoiminnan jaksolle 

– 41 prosentissa kunnista siirtymät palkkatyöhön, palkkatuettuun 
työhön tai työkokeiluun kahden yleisimmän siirtymän joukossa   

• Kunnat halusivat erikseen korostaa, että aktivointisuunnitelmat 
ja niihin liittyvät kuntouttavan työtoiminnan jaksot ovat 
työllistämisen ensi porras mutta eivät yksin riitä 

– yleisen elämänhallinnan kannalta olisi tärkeää, että esimerkiksi 
sosiaalinen kuntoutus, (ammatillinen) kuntoutus tai velkaneuvonta 
yhdistettäisiin osaksi kuntouttavan työn suunnitelmaa 
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Kuntouttavan työtoiminnan uudistaminen 
 

• Sisältyy hallituksen kärkihankkeeseen Osatyökykyisille tie 
työelämään 

– 2017-2018 alueellisissa työllisyyskokeiluissa kokeillaan uutta tapaa 
toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa ja valmistaudutaan 
maakuntauudistukseen 

– lainsäädännön uudistus käynnistyi syksyllä 2017  

• Uudistukseen liittyy myös osallistavan sosiaaliturvan selvitys ja 
kokeilut (Hiilamo, Moisio): pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinatuki osallistumistueksi, jonka saaminen velvoittaa 
osallistumaan sosiaalitoimen suunnittelemiin ja ohjaamiin 
aktivointitoimiin 
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Kuntouttavan työtoiminnan uudistaminen 
 

 
Lakiesitysluonnoksessa (30.10.2018) ehdotetaan lakia 
muutettavaksi siten, että 
• kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista 

koskevaa sääntelyä tarkennetaan 
• lisätään kuntouttavan työtoiminnan sisällön määrittelyä koskeva 

säännös.  
• kuntouttavaan työtoimintaan tulee aina sisältyä myös henkilön 

tarvitsema tuki ja ohjaus.  
• kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle annettava 

tuki ja ohjaus voitaisiin myös hankkia tätä palvelua tuottavalta 
yritykseltä tai yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta.  

• aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunni-
telmaan tulisi kirjata kuntouttavan työtoiminnan tavoite sekä 
henkilölle annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan 
aikana  
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Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut  
2010-luvulla 

• Julkisia työvoima- ja yrityspalveluja järjestävät TE-toimistot  

• Vuonna 2013 toteutettiin samanaikaisesti kolme isoa uudistusta: uusi laki 
työvoima- ja yrityspalveluista, TE-toimistoverkon uudistus, TE-toimistojen 
palvelulinjojen uudistus 

• Vuoden 2015 alusta lukien TE-palvelut ovat osana valtakunnallista TYP 
(työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) – verkostoa 

• Vuosina 2017-18 toteutetaan työvoima- ja elinkeinopalvelujen alueellisia 
kokeiluja; edistetään maakuntamalliin siirtymistä, kokeillaan 
asiakaslähtöisiä palvelumalleja ja uudenlaisia järjestäjä-tuottajamalleja 

• Hallituksen suunnitelmana on siirtää vuonna 2021 TE-palvelut osaksi 
maakuntien järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluja -> nykyiset TE-
toimistot lakkautetaan, muutos palveluntuottamisen tavoissa    
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TE-toimistojen palvelulinjat 
 

• Työnvälitys- ja yrityspalvelut:  
– asiakkaana työnhakija, jonka ammattitaito ja osaaminen tarjoavat edellytykset 

sijoittua suoraan avoimille työmarkkinoille.  

– Tällä palvelulinjalla on pääasiallinen vastuu yritys- ja työnantaja-asiakkaista ja 
koordinointivastuu yritys- ja työnantajayhteistyöstä.  

– Yritys- ja työnantaja-asiakkaiden kanssa tehtävässä yhteistyössä hyödynnetään 
mahdollismman paljon verkkoasiointia.  

• Osaamisen kehittämispalvelut:  
– asiakkaana työnhakija/henkilöasiakas, jonka työllistyminen edellyttää 

ammatillisen osaamisen lisäämistä ja/tai tukea tavoitteiden ja vaihtoehtojen 
selvittämisessä. 

• Tuetun työllistymisen palvelut:  
– asiakkaana työnhakija, joka tarvitsee keskimääräistä enemmän yksilöllistä tukea ja 

/tai moniammatillista palvelua työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille.  
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Työvoimapalvelut (1) 

• Työnvälitys 

• Tieto- ja neuvontapalvelut 

• Osaamisen kehittämispalvelut   

• Ammatinvalinta- ja uraohjaus 

• Valmennus 

• työnhakuvalmennus 

• uravalmennus 

• työhönvalmennus     

• Kokeilu 

• koulutuskokeilu 

• työkokeilu 

• Koulutus 

• ammatillinen 

• kotoutumiskoulutus 
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Työvoimapalvelut (2) 

• Palkkatuki 

• Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut 

• Starttiraha 

• Yritystoiminnan kehittämispalvelut 

• Palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit 

• osaamis- ja ammattitaitokartoitus 

• työkyvyn tutkimus ja arviointi 

• arvio yrittäjävalmiuksista ja yritystoiminnan edellytyksistä 

• muu asiantuntija-arviointi 

• Palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvät harkinnanvaraiset taloudelliset 
etuudet 

• matka- ja yöpymiskustannusten korvaus (työhön tai työvoimapalveluun 
hakeutuvalle 

• sekä asiantuntija-arviointiin osallistuvalle), muuttokustannusten korvaus (työhön 
hakeutuvalle) 

• kulukorvaus 

• työolosuhteiden järjestelytuki 
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Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella 

Edellytykset: 

• Työnhakijana ja täyttänyt 25 vuotta opintojen tukemisen alkaessa  

• TE-toimiston toteama koulutustarve  

• Opiskelun katsotaan olennaisesti parantavan työnhakijan 
mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille 

• Opiskelun tulee olla päätoimista  

• Tuen kesto max 24 kk, vuoden 2017 alusta lukien perusopetuksen 
oppimäärän suorittamiseen max. 48 kk  

• Vuonna 2017 alkaneisiin opintoihin ei ole enää mahdollista saada 
kulukorvausta 
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Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella 

  

• Omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella on vuoden 
2010 jälkeen aloittanut yhteensä runsaat 200 000 ihmistä. 
Tuettujen opintojen kesto oli toissa vuonna keskimäärin 16 
kuukautta. 

• 1.8.2018 alkaen työttömyysturvalakia muutettiin  siten, että 
työnhakijalla on oikeus opiskella työttömyysetuutta 
menettämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot 
kestävät enintään kuusi kuukautta ja antavat ammatillisia 
valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Opinnot osoittaisivat 
ns. aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta.  
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Hallituksen työllisyyspaketin muutokset 
työttömien palveluissa ja etuuksissa 2017-2018 

• Ansiopäivärahaa maksetaan lähtökohtaisesti enintään 400 päivältä.  
• Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa voidaan käyttää työttömän starttirahan, 

palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Tavoitteena on lisätä määrärahojen 
käytön joustavuutta, turvata palvelujen saatavuus sekä lisätä alueellista liikkuvuutta.  

• Työkokeilun käyttötarkoitusta laajennetaan enintään 1 kk:n mittaiseksi 
rekrytointikokeiluksi, jonka avulla voidaan arvioida työnhakijan soveltuvuutta ennen 
työsopimuksen tekemistä.  

• Työttömät työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden välein. Haastattelu ja 
työllistymissuunnitelman tarkistaminen toteutetaan aina kolmen kuukauden 
yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen. 

• Työn vastaanottamisvelvollisuus tiukentui. Työttömien velvollisuutta ottaa vastaan 
tarjottua työtä ja osallistua palveluihin työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä 
tiukennetaan. Tarkoituksena on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää 
työttömyysjaksoja.  

• Eläketuki erittäin pitkään työttömänä olleille (yli 60v, 5 vuoden työttömyys) 1.6.2017 
alkaen, kohteena noin 5000 henkilöä. 
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Työttömien aktiivimalli voimaan vuoden 2018 
alusta 

• Työttömien aktiivimalli: Työttömän työnhakijan edellytetään kolmen 
kuukauden (65 maksupäivän tarkastelujakson) aikana tekevän vähintään 
18 tuntia töitä, osallistuvan viikon verran työllistymistä edistäviin 
palveluihin tai ansaitsevan noin 241 euroa yrittäjänä. Mikäli nämä 
edellytykset eivät täyty työttömyysetuutta leikataan kolmen kuukauden 
ajaksi 4,65 prosenttia. Malli poistaa työttömyyden alun seitsemästä 
omavastuupäivistä kaksi.  

• Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, 
uravalmennus, työvoimakoulutus ja työttömyysetuudella tuettu 
työnhakijan omaehtoinen opiskelu, työkokeilu, rekrytointikokeilu ja 
koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.  
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Omatoimisen työnhaun malli valmisteilla 

• Valmisteilla on myös omatoimisen työnhaun malli,  jonka mukaan 
työttömällä olisi jatkossa velvoite hakea omatoimisesti 
työmahdollisuuksia, enintään neljää työmahdollisuutta. Raportointi 
tapahtuu verkossa. 

•  Omatoimisen työnhaun laiminlyönnistä muistutettaisiin 
työttömyysetuuden vastikkeellisuudesta.  

• Jos hakijan menettely toistuisi, hänelle asetettaisiin kestoltaan 
porrastetusti karenssi tai työssäolovelvoite.  

• Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella ja tavoitteena on jättää 
hallituksen esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.  
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Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Työttömänä 
olevien asiakkaiden kuntoutusprosessi 
 
• Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä maakuntien vastuulle siirtyvät 

sekä työllisyyspalvelut eli kasvupalvelut että sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestäminen, mikä mahdollistaa työttömien 
kuntoutusprosessin kehittämisen nykyistä selkeämmäksi.  

• Työterveyshuollon ulkopuolella olevien työikäisten kuntoutuksen 
prosessivastuutahona toimisi sote-keskus tai maakunnallinen toimija.  

• Prosessivastuutaho tarjoaa asiakkaalle työ- ja toimintakyvyn tukea ja 
tarvittaessa vastuuhenkilön. Sote-keskus on ensisijainen palvelupiste, 
maakunnallinen toimija puolestaan vastaa monialaista palvelua 
tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksesta.  

• Maakunnallisen toimija vastaa asiakkaan prosessissa monialaisen 
toiminta- ja työkykyarvion sekä asiakassuunnitelman tekemisestä. Se 
vastaa myös kuntoutuksen suunnittelusta, kuntoutuspalveluihin 
ohjaamisesta ja seurannasta sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa. 
Erityisesti on tunnistettava ja arvioitava sosiaalisen kuntoutuksen 
tarpeet ja ohjattava sosiaalihuollon palveluihin.  
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Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Työttömänä 
olevien asiakkaiden kuntoutusprosessi 

• Nykyistä sairauspäivärahakauden 30–60–90-sääntöä vastaava työ- 
ja toimintakyvyn ja kuntoutukseen ohjaamisen menettely 
rakennetaan soveltuvin osin myös työikäisille, joilla ei ole 
työterveyshuoltoa.  

• Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn tuen tarpeet mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa.  

• Lisäksi esitetään 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän 
tarkistuspisteitä.  

• Työllistyvyyden edistäminen edellyttää hallinto- ja sektorirajat 
ylittävää lähestymistapaa, jossa työllistymisen tuki yhdistyy 
hyvinvoinnin, terveyden ja kuntoutumisen edistämiseen. Tämä 
edellyttää integroivaa, monialaista työskentelyotetta kaikilta 
palvelu- ja etuusjärjestelmien tahoilta. 
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Kuntoutuksen uudistamiskomitea: Työttömänä 
olevien asiakkaiden kuntoutusprosessi 

• Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista: maakunnille velvollisuus 
selvittää työttömän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja 
kuntoutuksen tarve sekä monialainen palvelutarve 2 viikon kuluessa 
työnhaun alkamisesta ja 3 kuukauden välein tehtävissä 
palvelutarvearvioissa 

• Kasvupalveluihin strukturoidut kysymykset tarpeiden tunnistamiseen 
sekä varmistamalla mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun.   

• Monialaisen palvelun tarve tarkoittaa sitä, että hänen työllistymisensä 
edistäminen edellyttää kasvupalvelujen sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutuspalveluiden 
yhteensovittamista. 

• Maakunnille velvollisuus tarvittaessa ohjata työtön Kelaan ammatillista 
kuntoutusselvitystä varten viimeistään 6 kuukauden kuluttua 
ensimmäisestä palvelutarvearviosta. 

• Työnhakijoille käyttöön digitaalinen työ- ja toimintakyvyn itsearviointi-
menetelmä, josta henkilö saa palautteen ja tarvittavan informaation eri 
palveluista. 
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Kelan kuntoutus 

• Kela järjestää ja korvaa kuntoutusta Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (Kelan 
kuntoutuslaki) ja asetuksen perusteella 

 
Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten täyttyessä  
• Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus  
• Vaativa lääkinnällinen kuntoutus  
• Kuntoutuspsykoterapia  
Määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen kuntoutus  
• Muu lääkinnällinen kuntoutus  
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta  
 
• Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuvia matkakustannuksia ja maksaa 

kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa. 
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Kenelle Kelan ammatillista kuntoutusta? 
Uudistus vuoden 2014 alusta 

• Kela järjestää vakuutetun työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai 
parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi 
tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta  

• jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai 
sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina henkilön työ- tai opiskelukyvyn ja 
ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. 

• Arvioitaessa otetaan huomioon kokonaistilanne. Sairauden, vian tai 
vamman lisäksi arvioon vaikuttavat myös muut henkilön työ- tai 
opiskelukykyyn ja ansiomahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät, joita ovat 
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, 
taloudelliset ja sosiaaliset seikat, asumisolosuhteet, koulutus, ammatti, 
aikaisempi toiminta ja ikä sekä muut vastaavat tekijät.  

• Arviossa otetaan huomioon myös henkilön jäljellä oleva kyky hankkia 
itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka tekemistä 
häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. 
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Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus 

• Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan 
kokonaistilanteen lisäksi huomioon, johtaako haettu 
kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa 
työssä jatkamiseen taikka hänen terveydentilaansa sopivaan 
työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen. 

• Kansaneläkelaitoksella ei ole velvollisuutta järjestää 
ammatillista kuntoutusta, jos ammatillinen kuntoutus on 
järjestetty työeläkelakien tai erityisopetusta koskevien 
säännösten perusteella.  
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Työhön pääsyn tukeminen 

Työelämään kiinnittymättömät asiakkaat: 

• Jos henkilö ei ole vielä ollut työelämässä, kuntoutusta 
harkittaessa riittää, että henkilön kokonaisvaltainen tilanne 
aiheuttaa olennaisia rajoituksia ammatin tai työn valinnassa. 

• Ammatillinen kuntoutus voidaan aloittaa, kun on 
arvioitavissa, että työ- tai opiskelukyky ja 
ansiomahdollisuudet tulisivat henkilön lähivuosina 
olennaisesti heikentymään 

• Esimerkiksi etenevissä sairauksissa tulisi huomioida 
sairauden ennuste ja sairauden vaikutus työkykyyn riittävän 
varhaisessa vaiheessa. 
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Opiskelukyvyn tukeminen 

Opiskelukyvyn tukeminen ammatillisella kuntoutuksella: 

• Kokonaistilanteen aiheuttamat rajoitteet opiskelussa 
suoriutumiseksi 

• Edellytyksenä opiskelukyvyn olennainen heikentyminen – 
vähäinen opintojen viivästyminen tai jälkeen jääminen ei 
vielä täytä edellytyksiä 

• Opintoihin pääseminen, opintojen suorittaminen tai niiden 
loppuun saattamiseksi 
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Kelan järjestämä ammatillinen kuntoutus 

Kelan kuntoutuslain 7 §:n mukaiset palvelut: 

• Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 

• KIILA-kuntoutus 

• Ammatilliset kuntoutuskurssit 

• Koulutus 

• Koulutuskokeilu 

• Ammatillinen kuntoutusselvitys 

• Apuvälineet 

• Elinkeinotuki 
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Kuntoutuspsykoterapia 

• Tavoitteena on kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn tukeminen tai 
parantaminen, kun mielenterveydenhäiriö uhkaa henkilön työ- tai 
opiskelukykyä 

• Korvataan lääketieteellisesti perusteltua ja tutkimustietoon perustuvaa 
tarpeenmukaista kuntouttavaa psykoterapiaa 

• Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiana 
 -  yksilöterapiaa 
 -  ryhmäterapiaa 
 -  perheterapiaa 
 -  pariterapiaa 
 -  kuvataideterapiaa  
 -  musiikkiterapiaa (vain nuorille) 
• Lisäksi Kela korvaa 16-25-vuotiaan nuoren terapiaan liittyviä omaisten 

ohjauskäyntejä, jotka ovat tarpeellisia tuloksellisen terapian 
toteuttamiseksi 
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Kuntoutuspsykoterapian myöntämisedellytykset 

• Kuntoutuja on 16-67-vuotias ja hänellä on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, 
joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä 

• Terapian korvaaminen edellyttää, että vakuutettu on mielenterveydenhäiriön 
toteamisen jälkeen ollut vähintään 3kk asianmukaisessa hoidossa  

• Kuntoutuspsykoterapian tulee perustua henkilön hoidosta vastaavassa 
terveydenhuollon yksikössä tehtyyn yksilölliseen kuntoutuksen tarpeen ja 
soveltuvuuden arvioon sekä kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää 
psykiatrian erikoislääkärin lausunnon 

• Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan  
• Käyntikertoja korvataan  
 -  enintään 80krt/vuosi 
 -  yhteensä enintään 200 krt/3 vuotta 
• Kuntoutuspäätökset tehdään vuodeksi kerrallaan 
• Erityisistä syistä voidaan korvata uusi enintään 3 vuotta kestävä jakso aikaisintaan 

5 vuoden kuluttua edellisen jakson päättymisestä 
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Kelan harkinnanvarainen kuntoutus  

 

• Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit 

• Neuropsykologinen kuntoutus 

• Moniammatillinen yksilökuntoutus 

• OPI-kurssit 

 

• Vuoden 2014 säästöpäätökset: Kelan harkinnanvaraisen 
kuntoutuksen määrärahat supistuivat 38% vv. 2014-2017 
(mm. ASLAK-kuntoutus päättyi 2014) 
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2. Työelämässä 
- palvelut ja tukitoimet osatyökykyisille työntekijöille 
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Työtapaturma- tai liikennevakuutuksen 
korvaama ammatillinen kuntoutus 

• Lakisääteinen työtapaturma- ja liikennevakuutuslakien mukainen kuntoutus 
on aina ensisijaista suhteessa muihin kuntoutusjärjestelmiin 

• Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) astui voimaan 1.1.2016 ja 
uusi liikennevakuutuslaki 1.1.2017. 

• Kuntoutuksen toteutuksesta vastaavat VKK (Vakuutuskuntoutus ry) sekä 
tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt 

Toimenpiteet: 
• kuntoutustutkimukset 
• työ- ja koulutuskokeilut 
• työhönvalmennus 
• koulutus työhön tai ammattiin ja siihen valmentava peruskoulutus 
• työn vaatimat apuvälineet 
• elinkeinotuki 
• lääketieteellinen hoito tilanteissa, joissa se nopeuttaa kuntoutusta 
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Matti Tuusa 
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Työeläkekuntoutus 

• Työeläkekuntoutus on työeläkelaitosten eläkevaroin järjestämää 
ammatillista kuntoutusta, jonka avulla turvataan vakuutetuille 
mahdollisuus osatyökykyisyydestä huolimatta jatkaa työelämässä, kun 
sairaus uhkaa johtaa eläkkeelle  

• Työeläkekuntoutuksen tarkoituksena on torjua pysyvää 
työkyvyttömyyttä  

• Sen avulla mahdollistetaan työskentelyn jatkaminen, työelämään 
palaaminen ja henkilön terveydentilalle sopivan työn hankkiminen 
sairaudesta, viasta tai vammasta huolimatta. 

• Työeläkekuntoutusta toteuttavat eläkevakuutusyhtiöt, joista 
suurimpia ovat Ilmarinen, Keva, Varma, Elo, Veritas 
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Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen 

Vakuutetulla on oikeus saada työkyvyttömyyden 

ehkäisemiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi 

tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta,  

1. jos sairaus aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti objektiivisesti 
todettavan uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. 

2. jos ammatillisella kuntoutuksella voidaan todennäköisesti siirtää tai 
estää tätä uhkaa. 

3. jos ammatillisella kuntoutuksella on eläkemenoa säästävä vaikutus. 
Kuntoutuksen edellyttämä panostus on taloudellisesti järkevässä 
suhteessa odotettavissa oleviin lisätyövuosiin 
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Kenelle työeläkekuntoutusta? 

• Työeläkelakien mukaan oikeus työeläkekuntoutukseen ammatilliseen 
kuntoutukseen syntyy, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 
• Hakija on alle 63-vuotias 

• Asianmukaisesti todettu vika, vamma tai sairaus todennäköisesti aiheuttaa uhkan, 
jonka vuoksi hakija tulee työkyvyttömäksi (työkyky alentunut vähintään 2/5 
yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan) tai henkilö on jo kuntoutustuen saaja 

• Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisella 
kuntoutuksella 

• Ansiot edeltävän viiden vuoden ajalta vähintään 34 910,29 euroa (vuoden 2017 
taso) 

• On työelämään vakiintunut   

• Vähintään viisi vuotta työhistoriaa  

• Työsuhteen päättymisestä ei ole yli kahta vuotta 

• Ei oikeutta liikenne– tai tapaturmajärjestelmän ammatilliseen kuntoutukseen 

 

| 11.12.2018 Matti Tuusa Sivu 61 



| ©Kuntoutussäätiö 2015 

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen selvitetään 
työkyvyttömyyshakemuksen yhteydessä 

• Lakimuutos 1.1.2015 
• Työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle annettava 

ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, kun 
ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

• koskee lain voimaantulon jälkeen vireille tulevia 
työkyvyttömyyshakemuksia   

• Lakiuudistuksella: 
• Korostetaan kuntoutusmahdollisuuksien ensisijaisuutta 

työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. 

• Pyritään estämään kuntoutusasian tarkemman selvittelyn 
viivästyminen tilanteessa jossa henkilö ei itse syystä tai toisesta hae 
kuntoutusta 
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Työeläkekuntoutus osana hoito- ja 
kuntoutusprosessia 

• Eri kuntoutustoimenpiteiden ja toimijoiden yhteistyö on tärkeää, 
jotta kuntoutus toteutuu suunnitellusti.  

• Työpaikan työterveyshuollolla, Kelalla ja terveydenhuollolla on 
keskeinen rooli kuntoutustarpeen havaitsemisessa ja työssä 
jatkamista tukevien toimenpiteiden suunnittelussa  

• Työeläkekuntoutuksen toteutus pitää suunnitella ja ajoittaa 
saumattomaksi osaksi hoidon- ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
prosessia siten, että työeläkekuntoutus on terveydentilan kannalta 
mahdollista. 

• Ensisijaisesti lähdetään aina liikkeelle oman työpaikan 
mahdollisuuksista ja pyritään hyödyntämään kuntoutujan aiempaa 
koulutusta, työkokemusta sekä osaamista 
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Työeläkekuntoutuksen tavoitteet ja muodot 

• Työkokeilu työhön paluun tukena 

• Kesto tavallisesti 1-3 kuukautta, enintään  6 
kuukautta 

Paluu työhön pitkän 
sairausloman jälkeen 

• Uuden työn oppiminen työkokeilun tai 
työhönvalmennuksen avulla, nykyisen 
tai uuden työnantajan palveluksessa 

Siirtyminen terveydentilalle 
paremmin soveltuviin 

työtehtäviin 

• Kouluttautuminen uuteen 
ammattiin työeläkeyhtiön tuella 

Ammatin vaihtaminen 
terveydentilan takia 

 

• Yrittäjän työkokeilu 
• Elinkeinotuki 

 

Elinkeinotoiminnan muuttaminen tai 
aloittaminen terveydentilalle 

paremmin soveltuvissa tehtävissä 

Matti Tuusa 
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Työkokeilu ja työhönvalmennus tukevat 
työhön paluuta 

• Työkokeilu 

• Työntekijä on toipumassa ja palaamassa pitkän sairausloman jälkeen 
työhön,  

• tavoitteena on paluu työhön joustavasti ja voimavarojen mukaan. 

• myös uudelleen sijoittamistilanteessa tai soveltuvan alan kartoittamiseen 

• Yksilölliset järjestelyt työajassa ja työtehtävissä. Kesto tavallisimmin 1 - 3 
kk, enintään 6 kk. Päivittäinen työaika voi vaihdella 4 - 8 tunnin välillä. Työaikaa 
pidennetään ja työn kuormitusta lisätään työkokeilun aikana asteittain.  

• Työhönvalmennus 

• Tavallisesti työkokeilua täydentävä perehdytys työhön  

• Kesto yleensä 6 kk – 1 vuosi  

• Voi sisältää työpaikan ulkopuolella annettavaa tietopuolista opetusta.  
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Koulutuksella uuteen ammattiin ja työhön 

• Jos työpaikkakuntoutuksen toimet eivät riitä, voidaan tukea  
koulutusta.  

• Koulutusten kesto voi vaihdella muutaman kuukauden 
kurssituksesta pidempikestoiseen, jopa nelivuotiseen 
koulutukseen. 

• Täydennyskoulutus 

• Oppisopimuskoulutus 

• Ammatillinen uudelleenkoulutus 
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Toimeentulo kuntoutuksen aikana 

Palkka 

Työkyvyttömyyseläke 
 

33 % eläkkeen määrästä 
Kuntoutusraha noin 
75 % palkasta 

Osakuntoutusraha on 
puolet täyden 
kuntoutusrahan 
määrästä 

Matti Tuusa 
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Työeläkekuntoutus vuonna 2017 

• Työeläkelaitoksiin tuli yhteensä 10 162 kuntoutushakemusta. Myönteisiä 
päätöksiä oli  78 % ja hylkäyksiä 22 %.  

• Työkyvyttömyysratkaisuun liittyviä ennakkopäätöksiä annettiin 4280 henkilölle 

• Kuntoutuksen piirissä oli lähes 17 000 kuntoutujaa (vuonna 2002 5061) 

• Määrällisesti kuntoutujien määrä on lähestymässä työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneiden määrää. Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 600 
henkilöä. 

• Yleisimmät syyt työeläkekuntoutukseen olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (yli 
puolella) sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (viidenneksellä). 

• Yleisimmät työeläkekuntoutuksen keinot olivat työkokeilu ja työhönvalmennus. 
Vuonna 2017 toteutuneista kuntoutusohjelmista  kaikkiaan 43% oli 
työpaikkakuntoutuksia, koulutuksia 27 %. Kuntoutussuunnitelman apuna 
tarvittavien selvitysten osuus oli 30%, joissa tuntuvaa kasvua aiemmista vuosista. 

• 65% työeläkekuntoutuksen päättäneistä jatkoi työelämässä kolmen vuoden 
seurantajaksolla 
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Vuonna 2017 päättyneiden kuntoutusohjelmien 
hinta (Lähde: ETK) 

 
 
 

6 871 ohjelmaa 
Kokonaiskustannukset 120 milj. € eli 17 500 €/ohjelma 

Onnistuneiden kuntoutusohjelmien kustannukset olivat  keskimäärin  21 900 € 
 Kuntoutuksessa olleiden laskennallinen keskimääräinen  eläkekulu oli 18 100 
€/vuosi. 
Onnistuneet kuntoutusohjelmat = 1 v 4 kk:n eläkekustannukset 

  Onnistuneet ohjelmat 

 

• palasi töihin  

• jatkoi opiskelua 

• työnhakijana 

68% 

       Eläkkeellä 

 

12 % 

             Muu 

• kuntoutus keskeytyi 

• syy tuntematon 

• siirtyi tapaturmava- 

     kuutuksen piiriin 

 

20 % 

Matti Tuusa 
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Toimiiko työeläkekuntoutus? 

Hyvät tulokset ovat todennäköisiä, kun  

• Työsuhde ei ole katkennut 

• Vamma tai sairaus ei ole liian vaikea ja panostus työhön paluuseen on 
riittävä ja toimiva 

• Kuntoutujalla itsellään on motivaatiota ja realistinen näkemys 
mahdollisuuksistaan työllistyä uudelleen 

• Työeläkekuntoutus toimii paremmin isoilla kuin pienillä työpaikoilla           
- toimii huonommin työttömien ja yrittäjien kohdalla 

• Työeläkejärjestelmän tavoitteena on, että kuntoutujien määrä ohittaa 
vuosittain eläkkeelle siirtyvien määrän 
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Kiitos! 
 


