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TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN

• Väestö ikääntyy ja osaavasta työvoimasta on pulaa
• varmistettava, että kaikkien työikäisten työpanos otetaan  maakunnassa 

käyttöön

• Maakunnan on tärkeää huomioida työ- ja toimintakyvyn 

tukea tarvitsevat työikäiset henkilöt ja heidän tarvitsemansa 

palveluketjut ja –kokonaisuudet palvelustrategiassaan  
• panostaminen vahvistaa työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä 

väestön hyvinvointia

• Maakunta voi palvelulupauksessa kuvata, kuinka työikäisten 

työ- ja toimintakyvyn tuen palvelut toteutetaan asiakkaan 

tarpeet huomioiden
• maakunta voi sisällyttää palvelulupaukseen myös muita kuin sosiaali- ja 

terveyspalveluja, esimerkiksi kasvupalveluja

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN

• Erityisessä riskissä olevat 
• Osatyökykyiset, jotka menettävät työnsä – ei tunnisteta osatyökykyisyyttä
• Työttömät sairastuessaan

• Työterveyshuollossa on työkykyosaamista
• Työttömien työkykyä ei tueta terveydenhuollossa 

riittävästi
• Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tarvitsevat 

tuekseen työkyvyn tuen osaamista
• toimintakäytäntöjen ja –mallien puute
• lääkärit on koulutettu arvioimaan työkyvyttömyyttä 

sairausvakuutusjärjestelmää varten
• Ilman asianmukaista tukea työtön päätyy usein 

pitkäaikaistyöttömäksi 
• Työ- ja toimintakyvyn tukeminen on osa työllistymisen 

tukemista!
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Työkyvyttömyyden ja työkyvyn arvioinnin erot

Arvioidaan työkykyäPerustellaan työkyvyttömyyttä

Vastikkeeton työ

Arjessa pärjääminen

Työkyvyttömyyden 

todentaminen

Arkielämän tuki

Toimeentulo

Vastikkeellinen työ

Työssä pärjääminen

Olemassa oleva työkyky

Työkyvyn tuen polku

Toimeentulo

TAVOITTEENA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE TAVOITTEENA TYÖELÄMÄSSÄ JATKAMINEN

KUSTANNUKSIA KUNNILLE, TYÖELÄKEYHTIÖILLE… 



MONIALAISET PALVELUKETJUT JA -

KOKONAISUUDET

• Maakunnan tulee
• tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevat työikäiset henkilöt

• määritellä heidän tarvitsemansa palveluketjut ja -kokonaisuudet

• varmistaa, että he saavat palvelut tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena

• Maakunnan on myös varmistettava, että palveluntuottajat 

noudatettavat maakunnan määrittelemiä 

palvelukokonaisuuksia ja –ketjuja

• Kasvupalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä asiakkaan 

tarvitsemat muut palvelut (esim. Kela, kunnat) koottava 

tarkoituksenmukaisiksi palvelukokonaisuuksiksi
• esim. Satakunnassa ja Keski-pohjanmaalla rakennettu työikäisten monialainen 

maakunnallinen palvelukokonaisuus 

• Satakunnassa työn alla monialainen työikäisten palvelulupaus

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



KOKEILUALUEET

Kymenlaakso ja Etelä-

Karjala (4)

Pohjois-Savo ja Etelä-

Savo (4)

Uusimaa/Keski-

Uusimaa (4)

Satakunta (4)

Päijät-Häme (4)

Keski-Pohjanmaa (4)
Keski-Suomi (7)

Kainuu (7)

Satakunta (7)

Pohjois-Pohjanmaa/Oulu  (7)

Pirkanmaa (7)

Uusimaa (7)



KENTÄLTÄ TULLEITA MUUTOSTARPEITA:

• Maakunnan toimintatapoja yhtenäistettävä
• Ammattilaisten välinen yhteistyö

• Työ- ja toimintakyvyn kartoitus ja tuen tarpeen tunnistaminen

• Palveluiden löydettävyys ja sisällön näkyvyys (kela, sote, TE-toimisto)

• Palveluihin ohjautumista ja palveluintegraatiota 

vahvistettava
• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä tukevien palvelujen 

saanti usein heikkoa ja sattumanvaraista

• Jäljellä olevaa työkykyä ja osaamista ei tunnisteta 

• Tieto tuen tarpeesta ei siirry

• Työllistymisen ja työ- ja toimintakyvyn tuen keinoja 

lisättävä
• Työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen tunnistamisen keinot 

• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tuen keinot

#OTEhanke



KOKEILUJEN TULOKSIA
• Alueelliset toimintamallit heikossa työmarkkina-asemassa 

olevien työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi

• Yhteistyöverkostot, jotka luovat perustan monialaisen 

maakunnan yhtenäiselle toiminnalle

• Monialaiset palveluketjut ja -kokonaisuudet, jotka tukevat 

palveluohjausta ja palveluiden yhteensovittamista

• Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen alueellisen 

saatavuuden, laadun ja tarjonnan parantuminen  

• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuuden, 

itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden 

vahvistuminen

• Konsensussopimukset maakunnan yhteiseksi tahtotilaksi ja 

kokeilujen tulosten juurtumiseksi

• Työkyvyn tuen polku, jossa työkyvyn tuki otetaan huomioon 

hoidossa ja kuntoutuksessa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



MIHIN TULISI KIINNITTÄÄ HUOMIOTA?

• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien tukemiseen on alueella 

yhteinen tahtotila

• Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluketjuista ja –

kokonaisuuksista on huolehdittu

• Monialaiselle yhteistyöverkostolle on rakenne ja toimintatapa

• Palvelutarpeen tunnistamisen ja arvioinnin tavoista on sovittu 

• Työkyvyn arviointiin pääsee matalalla kynnyksellä ja ilman 

lähetettä

• Työttömien terveydenhuollon palvelut on järjestetty

• Alueella on tarjolla näyttöön perustuvaa työhönvalmennusta

• Työelämän ulkopuolella olevien osallisuutta tuetaan
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TYÖKYVYN TUEN PALVELUPOLKU



INNOKYLÄ

• Alueelliset toimintamallit:

https://innokyla/web/tyotila4063417/toimintamallit
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KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

• Sosiaalipalveluna kuntouttava työtoiminta siirtyy maakunnan 

järjestämisvastuulle 1.1.2021

• jos eduskunta hyväksyy käsittelyssä olevat lakiesitykset

• Kuntouttavan työtoiminnan lain uudistamista valmisteltu tällä 

hallituskaudella osana laajempaa uudistusta

• tavoitteena selkeyttää kuntouttavan työtoiminnan tehtävää 

sosiaalipalveluna 

• järjestämisen ja tuottamisen selkeämpi ero

• asiakkaan tarvitseman tuen ja ohjauksen korostaminen

• priorisointien vuoksi esitystä ei anneta tälle eduskunnalle => 

valmistelu kuitenkin jatkuu
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Lisätietoja:

Etunimi Sukunimi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi
Twitter: @twittertunnus

Sosiaali ja terveysministeriö
Internet: stm.fi
Twitter: @STM_Uutiset


