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Lakimuutosehdotuksista

• AKTIIVIMALLI (mahdollisesti 1.1.2018)

Jos hallituksen lakiehdotus niin sanotusta aktiivimallista tulee voimaan vuoden 2018 alusta, se muuttaa työttömyysturvan saamisen perusteita 1.1.2018 

lukien.

Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai osallistumista 

työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Muutoin työttömyysetuutta leikataan 4,65 %/pv seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä leikkaus 

tarkoittaa noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 e/pv.

Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivimallin ehdot 65 maksupäivän ajalta täyttyvät.

Niin sanotut aktiivipäivät saa suoritettua palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat muun muassa 

työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu ja ura- sekä työnhakuvalmennus.

Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät tai omais- ja perhehoitajat eivät ole mallin piirissä. Myöskään

työkyvyttömyyseläkehakemuksen ollessa vireillä tai lyhytkestoisen lomautuksen aikana aktiivisuutta ei edellytetä eikä työttömyysetuutta alenneta.

• TYÖNHAKIJAN MAHDOLLISUUS OPISKELLA LYHYTKESTOISIA OPINTOJA 

MENETTÄMÄTTÄ OIKEUTTAAN TYÖTTÖMYYSETUUTEEN (lausunnot 

15.12.2017 mennessä, voimaan mahdollisesti keväällä 2018)
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Tulosperusteiset pilotit TE-toimistoissa

• MÄÄRÄAIKASHAASTATELUITA TUKEVA PILOTTI

• SATAPOLUN PILOTTI NUORILLE TYP –ASIAKKAILLE

• MAHDOLLISET PILOTIT TYÖTTÖMILLE NUORILLE JA PITKÄÄN 

TYÖTTÖMÄNÄ OLLEILLE
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Työllisyyspoliittiset avustukset 2019

VUODEN 2017 TULOKSISTA

• Toiminta on monipuolistunut ja polut lisääntyneet

• Palkkatuen edelleensijoitukset / siirtämiset moninkertaistuneet etenkin yrityksiin 

• Työvaltaisen koulutuksen osaaminen lisääntynyt

EDELLEENSIJOITUSTEN KEHITYS 2016 -> 2017

• Vuonna 2016 TYPO-hankkeissa 176 työllistettyä palkkatuella, 

edelleensijoitettuna 4 työllistettyä yhdistyksissä

• Vuonna 2017 TYPO-hankkeissa 233 työllistettyä palkkatuella (24.11.), 

edelleensijoitettuna 38 työllistettyä yrityksissä ja 6 yhdistyksissä

• Edelleensijoituksia päättynyt 16 ja näistä välittömästi 10 ei johtanut 

työsuhteeseen yrityksessä, 6 yritystä hakenut edelleensijoitetusta palkkatukea 

ja 1 työllistynyt ilman tukea

• Tänä vuonna tulossa vielä edelleensijoituksia ja palkkatukihakemuksia 

yrityksistä
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VUODEN 2018 TAVOITTEISTA

• Edelleensijoituksen määrän lisääntyminen osassa hankkeita. 

• Edelleensijoitusten laadullinen kehittäminen (kestot, ”kaupankäynti” yritysten kanssa, työntekijän 

osaamisen kehittäminen / VALO).

• Työvaltaisen koulutuksen ja VALO-mallin levittäminen hankkeisiin ja hankkeiden kautta yrityksiin ja muille 

työnantajille + oppilaitosyhteistyö 

• Hankkeiden ja palveluntuottajien koulutus 

PALKKATUEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ TE-TOIMISTOSSA (yhdistyy myös muihin TE-toimiston 

palveluihin)

• Palkkatukiesite ja –seteli + Palkkatuen ”jakelulista”

• Infot / hakijat ja työnantajat

• Markkinointi ja työnantajakäynnit

• Asiantuntijoidenperehdytys / harkinta ja polut



Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi.

• Komitean tukena työelämäjaosto (ammatillisen ja työelämäkuntoutuksen uudistaminen, mukaan 

lukien työelämän ulkopuolella olevat työikäiset) ja toimintakykyjaosto (kuntoutus osana sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa ja sen rakenteiden ja sisältöjen uudistamista)

• 55 ehdotusta (lapsista vanhuksiin)

• Liitteenä taulukko kuntoutuksen lainsäädännöstä, vastuista ja toimenpiteistä / yli 40 lakia ja vielä 

paljon enemmän toimenpiteitä

• Toimintamalli, suunnittelu osana palvelujärjestelmän asiakassuunitelmaa, vastuullinen 

asiakasohjauksen malli, kuntoutuksen tavoitteellisuus, seuranta ja arviointi

• Kuntoutus nähdään osana hyvinvointipalvelukokonaisuutta

• Sosiaali- ja terveydenhuollon lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen ja rahoitus 

maakunnille (Kela vastaa kuitenkin ainakin alkuvaiheessa vaativasta lääkinnällisestä 

kuntoutuksesta ja psykoterapiasta)

• Tietojärjestelmien uudistaminen sekä kuntoutuksen koulutus, tutkimus ja kehittäminen

• Työterveyshuollon roolin selkeyttäminen

• Työttömien (laaja määritelmä) kuntoutuspolut ja ikääntyvien kotiin tuotavat palvelut nostettu esiin

• Kuntoutustarpeen säännönmukainen arviointi

• Järjestöjen rooli asiantuntijoina ja asiakassuunnitelmassa
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Työterveyshuollon ulkopuolella olevat työikäiset

• Riippumatta toimeentulosta tai asemoitumisesta palvelujärjestelmässä

• 22 / prosessivastuutahona sote-keskus, YTHS tai maakunnallinen toimija tarjoaa työ-

ja toimintakyvyn tukea ja tarvittaessa vastuuhenkilön

• Sote-keskus ohjaa tarvittaessa monialaista palvelua tarvitsevat asiakkaat maakunnalliseen 

toimijaan

• 23 / Terveydenhuoltolakiin tulee lisätä pykälä, jossa säädetään työterveyshuollon 

ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakyvyn tukemisesta ja edistämisestä 

(yrittäjät, itsensä työllistäjät, työttömät työnhakijat, palveluiden ulkopuolella olevat 

nuoret ja aikuiset ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat) Oma huom! Eri kohderyhmillä 

saattaa olla hyvin samanlainen palvelutarve

• Palvelutarpeen tunnistaminen, arviointi (työ- ja toimintakyky, palvelu- ja kuntoutustarve), 

asiakas- / kuntoutussuunnitelma, työkyvyn varhainen tukemien, ohjaus palveluihin, 

monialainen yhteistyö, koordinoiva vastuuhenkilö + erityiset viittaukset sosiaalihuoltolakiin 

sekä sosiaaliseen kuntoutukseen ja sosiaalihuollon palveluihin

• Tarvitaan samankaltainen menettely kuin työikäisten sv 30-60-90
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• 24 / Kelan käytännön toimintaa vahvistetaan sen osalta, mitä sairasvakuutuslaissa 

sanotaan 60 sairauspäivärahapäivän osalta = yhteys asiakkaaseen ja ammatillisen 

kuntoutuksen järjestäminen tarvittaessa. Jatkostyössä selvitetään Kelan 90, 150 ja 230 

sv –tarkistuspisteet sekä tiedon toimittaminen sote-keskukseen tai maakunnalliseen 

toimijaan + tarvittaessa ohjaus työeläkelaitokselle.

• Suurella osalla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvistä merkittävää työttömyystaustaa

• Työllistyvyyden edistäminen edellyttää hallinto- ja sektorirajat ylittävää lähestymistapaa ja 

integroivaa, monilaista työskentelyotetta

• Maakunnalla ja sen palveluntuottajalla vastuu tarkoituksenmukaisten palvelukokonaisuuksien 

tuottamisesta ja ohjaamisesta tarvittaessa muun tahon järjestämisvastuulla olevien 

palveluiden piiriin, jos se tunnistaa palvelujen yhteensovittamisen tarpeen. 

• Nostettu esiin pitkään työttömänä olleiden henkilökohtaisten palvelujen tarve digitaalisten 

palvelujen ohella.

• 25/ Lakiluonnoksessa julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista säädettäisiin 

työnhakijan palvelutarpeen arvioinnista (2 vk ja 3 kk välein) ja monilaisen 

palvelutarpeen arvioinnista (”viimeistään tietyn työttömyyden keston jälkeen”). Lisäksi 

maakunnalle ehdotetaan velvollisuutta ohjata työtön tarvittaessa Kelaan ammatillista 

kuntoutusselvitystä varten viimeistään 6 kk kuluttua ensimmäisestä 

palvelutarvearvioista. Kasvupalvelujen tuottajan tulee tehdä asiakasyhteistyötä yli 

sektorirajojen.
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• 26 / Työttömien työkyvyn ja kuntoutuksen tarpeiden tunnistamista kehitetään 

rakentamalla kasvupalveluihin strukturoidut kysymykset tarpeen tunnistamiseen ja 

varmistamalla mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun. Ohjaus palveluihin ja 

ohjausprosessien rakentaminen

• 27 / Työnhakijoille digitaalinen työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä 

(käyttäminen ei velvoittavaa)

MAAKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTOUTUSPALVELUT

• 33 / Sote-keskukset toteuttavat lyhytkestoista kuntoutusta kustannuksellaan. 

Pidempikestoisten ja vaativampien kuntoutuspalveluiden järjestämisestä ovat 

vastuussa maakunnalliset toimijat. Kuntoutus toteutetaan asiakassuunnitelman 

mukaisesti valinnanvapauslainsäädäntöä noudattaen

• 35 / Arvioidaan yhdyspintaa kasvupalvelujen sekä ammatillisen kuntoutuksen ja 

sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kanssa. Painopistettä siirretään työtoiminnasta 

yksilöllisempään työelämään tähtäävään valmennukseen
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MAAKUNTIEN KASVUPALVELUT

• 36 / Kasvupalveluja järjestettäessä on otettava huomioon pitkään työttömänä olleet, 

osatyökykyiset ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat siten, että palvelut vastaavat 

heidän palvelutarpeitaan. Palveluissa on huomioitava yksilöllinen ja 

pidempikestoinen tuki, panostaminen työllistämisen esteiden tunnistamiseen sekä eri 

palvelujen, kuten kasvupalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen  tai kuntoutuksen, 

yhteensovittaminen. TEM vastaa tämän ehdotuksen mukaisen 

toiminnanseuraamisesta ja kehittämisestä. 

KELAN JÄRJESTÄMÄ KUNTOUTUS

• 37-39 / Lääkinnällinen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia kunnes järjestämisvastuulle 

edellytykset. Asiantuntija-apu ostopalveluihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeet maakunnissa

• 40/ Kela järjestää ja kehittää ammatillisen kuntoutuksen palveluja kohderyhmälle, 

joka ei ole oikeutettu työeläkelakien mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen ja 

erityisesti nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti alentunut ja jotka tämän 

seurauksena ovat jääneet tai vaarassa jäädä opiskelun ja työelämän ulkopuolelle. 

• Kelan ja työeläkelaitosten yhteistyönä selvitetään palveluprosesseja ja –

kokonaisuuksia. Samoin tapaturma- ja liikenne, maku, sote sekä tyött. 
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SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖT

• 45 / Asiakassuunnitelmassa on otettava huomioon asiakkaita edustavien sote-alan 

järjestöjen integroiminen kuntoutumisen asiantuntijoina, vertaistukijoina ja kehittäjinä osaksi 

asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumisen prosessia. 

• 46 / Sote-järjestämislaissa on varmistettava maakuntien ja sote-järjestöjen yhteistyö sekä 

turvatta se, että maakunnat tukevat ja avustavat kolmannen sektorin auttamistyötä. 

• Lisäksi tieto- ja arviointijärjestelmiä (ICF) koskevia ehdotuksia + THL –rooli tietovarannot ja 

kannusteiden arviointi

NUORTEN KUNTOUTUSPROSESSI 

• 12 JA 13/ Kuntoutustarpeiden tunnistaminen, arki, koulu, opiskelu, työ, vastuuhenkilö, MT-

eläkkeiden ehkäisy
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