Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva
palvelujärjestelmä
‐ mistä,milloin ja millaista tukea?
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Mistä, milloin ja millaista tukea?
• Tavoitteena on lisätä tietoa kuntoutuksen ja
työllisyyspalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista
• 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
• Koulutusaineistossa on hyödynnetty mm. Kuntoutussäätiössä
2014‐2015 järjestettyjen Kuntoutuksen tiekartta‐ ja
Kuntoutuksen kirjo ‐koulutusten aineistoja.
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Kuntoutuksen palvelujärjestelmä
• Suomalainen kuntoutusjärjestelmä on kehittynyt viimeisen 50‐60
vuoden aikana suppean eritysryhmän palveluista laajaksi
monipuoliseksi toimintakokonaisuudeksi
• Suomalaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen tausta‐ajatuksina
universaalisuus, yhdenvertaisuus, normalisaatio ja integraatio
yleisiin palvelujärjestelmiin ‐> hajautettu ja monikanavainen
kuntoutuksen toteutusmalli, kuntoutusta toteutetaan useilla
hallinnon aloilla, laaja lainsäädäntö‐ ja sopimuspohja, monia
palvelujen järjestäjiä ja palveluntuottajia
• Työnjaon perusperiaatteet on kirjattu lainsäädäntöön, joka myös
velvoittaa kuntoutuksen järjestäjät ja muut tahot yhteistyöhön
sekä keskushallinnon että alue‐ ja paikallistasolla
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Suomalainen kuntoutusjärjestelmä
• Nykyjärjestelmä nojaa vuoden 1991 kuntoutuslainsäädännön
uudistukseen, järjestelmää tarkistettiin vuonna 2004, Kelan ammatillisen
kuntoutuksen kriteereiden muutos 2014 ‐> uudelleentarkastelun tarve?
• Kuntoutuksen palvelujärjestelmän eriytymiskehitystä lisännyt 1990‐luvun
kuntapalvelujen ohjauksen ja rahoituksen uudistaminen ‐ siirtyminen
kohdennetusta rahoituksesta yleiseen valtionapujärjestelmään; kuntien
itsehallinnon korostuminen, normiohjauksesta luopuminen
• 2000‐luvun kunta‐ ja palvelurakenteiden muutos lisännyt
eriytymiskehitystä edelleen
‐> Palvelujen kunta‐ ja seutukohtainen vaihtelu, eriarvoistuminen
‐>monimutkaisuus, kuntoutukseen ohjavilla, järjestelmän sisällä
toimivilla ja kuntoutujilla vaikea hahmottaa kokonaisuutta
• Miten kuntoutus kytkeytyy käynnissä olevaan sote‐palvelurakenne‐
uudistukseen?
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Kuntoutuksen työnjako
• Terveydenhuollolla ja Kelalla vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta
• Liikenne‐ ja tapaturmavakuutus vastaavat lakisääteisesti omista
asiakkaistaan
• Työeläkejärjestelmällä päävastuu työelämään kiinnittyneiden
ammatillisesta kuntoutuksesta, jonka avulla tuetaan työhön paluuta
tai työssä pystymistä
• 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
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Suomalainen kuntoutusjärjestelmä
• 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 ( Raha‐automaatti‐yhdistyksen
tuki) ja vertaistuen tarjoajana
Kuntoutuksen järjestäjien toimintamallit vaihtelevia
• maan kattava palveluverkosto ( Kela, TE‐hallinto)
• porrastettu malli (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito,
yliopistosairaalat)
• keskitetty malli (yksityinen vakuutussektori)
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Suomalaisen kuntoutusjärjestelmän haasteita
•
•

•
•
•

•
•

Kuntoutuksen nelijako ei vastaa nykypäivän haasteisiin; jaottelu on
lähinnä hallinnollinen ja rahoituksellinen.
Kuntoutuksessa pitäisi siirtyä erilaisissa elämäntilanteissa olevien
asiakkaiden palvelutarpeista‐ ja prosesseista nousevaan jäsennykseen
– elinkaarimalliin.
Asiakaslähtöisyys, osallisuus
Suunnitelmalliset ja tavoitteelliset palveluprosessit toiminnan pohjaksi
Yhteisöpohjainen kuntoutus (Community based rehabilitation)
‐>lähipalvelut, arkikuntoutus, kuntoutus osaksi työpaikan työkyvyn tuen
prosesseja
Kuntoutuksen eri toimijoiden vastuun‐ ja tehtävänjaon selkiyttäminen
Uudenlainen verkostoyhteistyö – yhteinen ymmärrys asiakaslähtöisestä
kuntoutuksesta
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Työkykyongelmien hallinta ja työhönpaluun
tukeminen

Sairauslomien pitkittymisen ehkäisy
‐ mitä tapahtuu missäkin vaiheessa?
Sairauslomalta töihin – mitä tapahtuu
missäkin vaiheessa

Sairaus
alkaa!

1 – Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha Kelasta
2 – Työnantajan ilmoitusvelvollisuus työterveyshuoltoon
3 – Kela pyytää selvitystä kuntoutustarpeesta
4 – Työterveyshuollon lausunto Kelaan
5 – Kelan kehotus hakea kuntoutusta tai eläkettä
6 & 7 – Osatyökyvyttömyys, täysi työkyvyttömyyseläke
tai kuntoutustuki

Paluu töihin
30
päivää

1

9 arki‐
päivää

2

60
päivää

3

90
päivää

4

Matti Tuusa

7

5

150
päivää

6

300
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Perusterveydenhuolto, työterveyshuolto, Kela
30‐60‐90 päivän sääntö
•

Työpaikan, työterveyshuollon, terveydenhuollon ja Kelan välistä yhteistyötä on
lainsäädännöllisesti tiivistetty vuonna 2012 voimaantulleella ns. 30‐60‐90 päivän säännöllä
– tavoitteena on estää sairauslomien pitkittyminen ja edistää nopeaa työhönpaluuta

•

Työnantajan on toimitettava työterveyshuoltoon tieto kaikista yli 30 päivää jatkuneista
sairauspoissaoloista.

•

Kun työkyvyttömyys on kestänyt 60 sairauspäivärahapäivää Kela selvittää käytettävissä
olevien lausuntojen pohjalta työntekijän mahdollisuudet kuntoutukseen.

•

Sairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden (60 päivän) kuluessa siitä päivästä josta
alkaen etuutta hautaan saada.

•

Viimeistään 90 päivänpituisen sairauspoissaolon jälkeen työterveyshuollon lääkärin tulee
tehdä lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun suunnitelmasta.

•

Kela tarjoaa työkykyneuvontaa sellaisille asiakkaille joilla pitkittyneitä sairausjaksoja ja
uhkana työkyvyttömyyden pitkittyminen ‐> 54 työkykyneuvojan valtakunnallinen verkosto
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Työterveyshuollon perusta
• Työterveyshuoltolaki 1383/2001
•

Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistetään

• työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
• työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
• työntekijöiden terveyttä sekä työ‐ ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
• työyhteisön toimintaa
Asetus hyvästä työterveyshuolto‐käytännöstä 708/2013
• Asetus painottaa työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä
työterveysyhteistyötä.
• 2§ Työterveyshuollon on tehtävä työpaikan tarpeista lähtevää suunnitelmallista ja
moniammatillista yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
kuntoutuksen kanssa.
• Muuta uutta:
• 5§ ”Työterveysyksiköllä on oltava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava
kirjallinen laatujärjestelmä.”
• Sosiaalialan asiantuntija työterveyshuoltoon
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Työterveyshuollon toimet ammatillisessa
kuntoutuksessa
•
•
•
•

Työpaikan kanssa tehtävä yhteistyö
• Työterveysneuvottelu, työn keventäminen
Kela‐kuntoutuksiin ohjaaminen; ASLAK, TYK
Pitkältä sairauslomalta työhön paluun tukeminen
• Työkokeilu (eläkevakuutusyhtiö), Kelan kuntoutusraha)
Toiseen työhön siirtyminen terveydellisin perustein
• Työkokeilu (eläkevakuutusyhtiö, Kelan kuntoutusraha)
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Varhainen tuki, varhainen puuttuminen,
työkyvyn tuki
• Työnantaja johtaa toimintaa
• Työpaikan myönteinen asennoituminen ”good will”
• Julkinen tahtotila työkyvyn tukemiseen

• Tuen toimivuuden seuraaminen ja kehittäminen
• yhdessä sovitut toimintamallit työkyvyn varhaiseen ja työhön paluun
tukeen
• korvaavien tehtävien tarjoaminen
• yhteydenpito työpaikan ja lääketieteellisen hoidon tarjoajan välillä
• työpaikan yhteydenpito pitkällä sairauslomalla oleviin
• sairauspoissaolojen seuranta organisaation tasolla ja koordinointi
henkilötasolla
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Työterveyshuollon toimet työkyvyn tuessa ja
kuntoutuksessa
• Yhteistyö työnantajan kanssa; terveyden ja työkyvyn
asiantuntijana
• Työhön paluun tuen yhteisesti sovitut käytännöt
• Yhteydenpito sairauslomien aikana, tt > ta >tth
• Työterveysneuvottelut

• Työntekijän työkyvyn seuranta ja tuki
• Työhönpaluun tukitoimien seuranta
• Muun terveydenhuollon ja kuntoutustoimijoiden koordinointi työkyvyn
tuen toimissa
• Kuntoutukseen ohjaaminen (lääk. ja amm. kuntoutus)
• Ohjeet ja tuki eri vaiheissa prosessia

• Esimiesten ja työyhteisöjen ohjaaminen ja tuki
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Osasairauspäiväraha työssä jatkamisen ja
työhön paluun tukena
•
•
•

•
•

Osasairauspäivärahalla tuetaan työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä ja työhön
palaamista. Osasairauspäiväraha on vapaaehtoinen järjestely, johon aloite voi tulla
myös työterveyshuollolta.
Osasairauspäivärahaa varten tehdään työnantajan kanssa määräaikainen osa‐
aikatyösopimus, joka perustuu työterveyslääkärin arvioon työntekijän työkyvystä.
Kun kokoaikaisessa työsuhteessa oleva tai päätoiminen yrittäjä lyhentää työaikaansa
40 – 60 %, hän voi saada osa‐aikatyöskentelyn ajalta osasairauspäivärahaa.
Osasairauspäivärahan enimmäisaika on 120 arkipäivää. Osasairauspäivärahan määrä
on puolet sairauspäivärahan määrästä.
Myös useaa osa‐aikatyötä samanaikaisesti tekevä voi jatkossa sopia työajan
vähentämisestä, jos hänen normaali viikoittainen työaikansa on yhteensä vähintään 35
tuntia.
Osa‐aikatyöstä tulee sopia omavastuuajan jälkeen vähintään 12 arkipäivän ajaksi. Jos
osa‐aikatyö keskeytyy tätä aiemmin, osasairauspäivärahaa voidaan maksaa myös alle
12 arkipäivältä toteutuneelta osa‐aikatyöjaksolta riippumatta keskeytyksen syystä.
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Kunnan vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta
• Terveydenhuoltolaki 2011: 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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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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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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Tapaturma‐ tai liikennevakuutuksen korvaama
ammatillinen koulutus
Lakisääteinen tapaturma‐ ja liikennevakuutuslakien mukainen kuntoutus
on aina ensisijaista suhteessa muihin kuntoutusjärjestelmiin
• 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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Työeläkekuntoutus

Työkykyongelman hallinta
Yhteistyö
Työkykyongelma

Varhainen
havaitseminen

Työkyky
säilyy

Toimenpiteet
työpaikalla

työpaikalla
Omat ja työpaikan
keinot eivät riitä

Ei merkittävää
sairautta:
Osaamisen
parantaminen jne.

Sairaus,
ei työkyvyttömyyden uhkaa:
Hoito
Lääkinnällinen kuntoutus
ASLAK/TYK

Matti Tuusa

Työkyvyttömyyden uhka:
Työeläkekuntoutus

Kelan
kuntoutus

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 ovat Keva, Varma, Ilmarinen, Elo, Etera
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Työeläkekuntoutuksen tavoitteita ja hyötyjä
Yhteiskunta:
• Toteuttaa yhteiskunnallista tavoitetta työurien pidentämisestä ja työeläkemaksujen
nousupaineiden hillitsemisestä väestön ikärakenteen nopeasti muuttuessa
• Työeläkejärjestelmän perustehtävänä on eläkevarojen turvaaminen
• Työeläkekuntoutus ensisijaista työkyvyttömyyseläkeratkaisuihin nähden. Säästöt
eläkemenoissa: Kuntoutus maksaa itsensä takaisin alle kahden vuoden työskentelyllä
Työnantaja:
• Edistää työnantajien mahdollisuuksia huolehtia työvoiman tarpeesta ja sairausperusteisista
riskeistä sekä säästää eläkekustannuksissa
• Keino vaikuttaa sairauspoissaoloihin ja TyEL‐maksun työkyvyttömyyseläkeosaan
Työntekijä:
• Edistää työntekijän mahdollisuuksia jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään
sairaudesta huolimatta: lisävuosia työelämässä ja mahdollisuus kartuttaa eläketurvaa
• Turvattu toimeentulo kuntoutuksen aikana
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Työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutus TyEL‐
maksuun
• Maksuluokkamallin piiriin kuuluvissa yrityksissä työntekijöille
toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat
yrityksen TyEL‐maksuun.
• Eläkemenoa ei veloiteta työnantajalta sellaisenaan, vaan se
otetaan huomioon määrättäessä työnantajan maksuluokkaa.
• Työnantaja, jonka palkkasumma on yli
1 990 500 € kuuluu maksuluokan piiriin. Maksuluokan
mukaisen maksun osuus kasvaa tästä tasaisesti siten, että
työnantajan, jonka palkkasumma on yli 31 848 000 €,
työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy kokonaan
maksuluokan mukaan.
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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 34 256,82 € (vuonna 2015)
• On työelämään vakiintunut
Vähintään viisi vuotta työhistoriaa
Työsuhteen päättymisestä ei ole yli kahta vuotta
• Ei oikeutta liikenne– tai tapaturmajärjestelmän ammatilliseen kuntoutukseen

Matti Tuusa

| 2.2.2016

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 27

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
Paluu työhön pitkän
sairausloman jälkeen

• Työkokeilu työhön paluun tukena
• Kesto tavallisesti 1‐3 kuukautta, enintään 6
kuukautta

Siirtyminen terveydentilalle
paremmin soveltuviin
työtehtäviin
Ammatin vaihtaminen
terveydentilan takia

• Uuden työn oppiminen työkokeilun tai
työhönvalmennuksen avulla, nykyisen
tai uuden työnantajan palveluksessa
• Kouluttautuminen uuteen
ammattiin työeläkeyhtiön tuella

Elinkeinotoiminnan muuttaminen tai
aloittaminen terveydentilalle
paremmin soveltuvissa tehtävissä

• Yrittäjän työkokeilu
• Elinkeinotuki

Matti Tuusa

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

Matti Tuusa
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Toimeentulo kuntoutuksen aikana

33 % eläkkeen määrästä

Palkka
Työkyvyttömyyseläke

Matti Tuusa

Kuntoutusraha noin
75 % palkasta
Osakuntoutusraha on
puolet täyden
kuntoutusrahan
määrästä

Työeläkekuntoutus vuonna 2014
• Työeläkelaitokset antoivat vuonna 2014 yhteensä 9 599
kuntoutuspäätöstä. Näistä myönteisiä päätöksiä oli 83 % ja
hylkäyksiä 17 %.
• Kuntoutuksen piirissä oli yhteensä 13 607 kuntoutujaa
• Yleisimmät syyt työeläkekuntoutukseen olivat tuki‐ ja
liikuntaelinsairaudet.
• Yleisimmät työeläkekuntoutuksen keinot olivat työkokeilu ja
työhönvalmennus. Vuonna 2014 toteutuneista
kuntoutusohjelmista kaikkiaan 41% oli työpaikkakuntoutuksia,
koulutuksia 27 %.
• Työkykyä tukevaa muuta kuntoutusta sai yhteensä 4 % kaikista
kuntoutujista

Matti Tuusa
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Työeläkekuntoutuksen palvelujen käyttöjakauma(%)
vuosina 2002 –2013
(lähde ETK)

Aika

Tutkimus/
selvitys

Työpaikkakuntoutus

Koulutus

Muu

Kaikki

2002

19

32

47

2

100

5 061

2004

19

36

41

4

100

6 176

2006

17

43

35

5

100

7 924

2007

16

44

36

4

100

8 005

2008

18

46

32

4

100

8 711

2009

20

44

31

5

100

9 081

2010
2011

22
23

44
44

29
28

5
5

100
100

9715
10 808

2012
2013

24
26

40
43

31
27

5
4

100
100

11 138
13 016

%

Matti Tuusa

Lkm

Toimiiko työeläkekuntoutus?
Tilanne kuntoutuksen jälkeen (ETK 2013):
• 73 % palasi takaisin työelämään, jatkoi opiskelua tai siirtyi työttömäksi
• 15 % siirtyi eläkkeelle, mutta näistäkin 42 % siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle
• 12 % kuntoutus keskeytyi, henkilö siirtyi tapaturmavakuutuksen piiriin tai tietoa
ei voitu selvittää
• Vuodesta 2004 lähtien täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet
ovat pienentyneet 13 prosentista
8 prosenttiin.
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
Matti Tuusa
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Vuonna 2014 päättyneiden kuntoutusohjelmien
hinta (Lähde: ETK)
5 921 ohjelmaa
Kokonaiskustannukset 100 milj. € eli 16 900 €/ohjelma
Onnistuneet ohjelmat
•
•
•

palasi töihin (65%)
jatkaa opiskelua
työtön
4 335 (73%)

Eläkkeellä
•
•

TK 503 (58 %)
Osatk 366 (42 %)

•
•
•

869 (15 %)

Muu
kuntoutus keskeytyi
syy tuntematon
siirtyi tapaturmavakuutuksen piiriin
717 (12 %)

Kaikkien päättyneiden ohjelmien kustannukset/onnistuneet ohjelmat
23 100 € = onnistuneen ohjelman keskimääräinen hinta
Vuonna 2014 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden laskennallinen
eläkekulu oli keskimäärin 12 800 €/vuosi

37
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Vuonna 2009 kuntoutuksensa päättäneiden seuranta
kuntoutustaustan mukaan. n= 4 407 (Lähde: ETK)
Kaikki

Työstä

100 %
90 %
80 %

11

16

19

13

18

16

13

13

50 %

9

12

18
20

70 %
60 %

6

14

Eläkkeeltä

16

10

18

16

11

11

12

14

55

62

52

51

20 %

49

58

57

25

26

29

16
10

40 %
30 %

23

16

17

16

15

21

18

17

15

35

36

35

35

55

10 %
0%
2009

2010

2011

Työssä
Osa-TK

2012

2009

2010

2011

2012

Työssä ja eläkkeellä
Täysi-TK

2009

2010

2011

2012

Ei työssä, ei eläkkeellä
Muu eläke, kuollut

61 % kaikista kuntoutujista oli edelleen työelämässä 3 vuoden päästä kuntoutuksen päättymisestä.
Eläkkeeltä kuntoutuksen kautta työhön siirryttäessä kuntoutuksen vaikuttavuus on vähäisempi

Matti Tuusa

Työeläkekuntoutus kannattaa
(ETK)
• Vuonna 2011 työeläkekuntoutujia oli 10 808 eli yli 20 kertaa
enemmän kuin tilastoinnin aloitusvuonna 1992.
• Kuntoutujista yhä useampi palaa kuntoutuksen päättyessä takaisin
työelämään ja harvempi eläkkeelle.
• Vuonna 2011 kaikista kuntoutuksensa päättäneistä 64 % palasi
työelämään ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 8 %. Vastaavat
luvut vuonna 1992 olivat 42 % ja 32%

• Kuntoutushakemusten hylkäysprosentti on 18% ja pysynyt kuusi
vuotta samalla tasolla.
• Työeläkekuntoutus maksaa nopeasti itsensä takaisin; käytännössä
käytetty raha tulee takaisin, jos kuntoutettavan työura jatkuu
kuntoutuksen ansiosta vähintään 1,6 vuotta.

Matti Tuusa
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Kelan järjestämä ammatillinen kuntoutus

Kelan kuntoutus
• Kela järjestää ja korvaa kuntoutusta Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun
lain (Kelan kuntoutuslaki) ja asetuksen perusteella
• Kelan kuntoutus on
‐ammatillista kuntoutusta,
‐vaaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja
‐muuta ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta eli ns.
harkinnanvaraista kuntoutusta
• Kela korvaa kuntoutuksesta aiheutuvia matkakustannuksia ja
maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Matti Tuusa
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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.

Matti Tuusa
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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.

Matti Tuusa
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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.

Matti Tuusa
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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

Matti Tuusa
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Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen
toimenpiteet
Kelan kuntoutuslain 7 §:n mukaan Kela järjestää ja korvaa:
• ammatillisia kuntoutusselvityksiä
• tutkimuslausuntoja
• työ‐ ja koulutuskokeiluja
• työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (Tyk) ‐> 1.5.2016 alkaen
Kiila‐kuntoutusta
• työhönvalmennusta
• perus‐, jatko‐ ja uudelleenkoulutusta sekä tällaisen koulutuksen
suorittamiseksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta ja valmennusta
• ammatillisia kursseja
• vaikeavammaisen työssä ja opiskelussa tarvitsemia kalliita ja teknisesti
vaativia apuvälineitä
• elinkeinotukea yritystoiminnan tai ammatinharjoittamisen
käynnistämiseksi

Matti Tuusa
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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

Matti Tuusa
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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

Matti Tuusa
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Kelan harkinnanvarainen kuntoutus voi olla
esimerkiksi:
• yksilöllisiä kuntoutusjaksoja
• sairausryhmäkohtaisia kuntoutus‐ ja sopeutumisvalmennuskursseja
• ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta (ASLAK) ‐>
vuoden 2016 alusta Aura‐kuntoutus
• kuntouttavaa hoitoa reumaa sairastavalle
• neuropsykologista kuntoutusta
• työtä helpottavien apuvälineiden korvaamista, kun työnantaja tai
terveydenhuolto ei vastaa niiden hankkimisesta

Matti Tuusa
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Kuntoutusraha
•

•
•
•
•
•

Kelan maksamalla kuntoutusrahalla turvataan kuntoutujan toimeentulo
kuntoutuksen ajalta silloin, kun kuntoutus estää työskentelyn. Kuntoutuksen
tavoitteena tulee olla työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai
työelämään pääsy.
Kela maksaa kuntoutusrahaa: Kuntoutujalle itselleen toimeentulon turvaamiseksi
tai kuntoutujan työnantajalle kuntoutusajan palkan vastineeksi
Maksetaan kuntoutuspäiviltä, kuntoutuspäätöksen mukaiselta ajalta
Täydet kuntoutuspäivät (6 h sis. matkat).Käyntikerrat ja muut lyhyet
kuntoutuspäivät maksetaan vain poikkeuksellisesti
Maksamisen rajoituksina: omavastuuaika, sunnuntai ja arkipyhäpäivät
Kuntoutusraha lasketaan kuten sairauspäiväraha. Ammatillisen kuntoutuksen
ajalta maksettava kuntoutusraha on sairauspäivärahaa suurempi. Ammatillisen
kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha on päivää kohti 75 % vuosityötulojen
kolmassadasosasta tai vähintään 24,02 euroa arkipäivältä. Kuntoutusraha on
saman tasoinen sekä Kelan järjestämässä että työeläkekuntoutuksessa.
Matti Tuusa
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Osakuntoutusrahan avulla työn ja
kuntoutuksen yhdistäminen joustavammaksi
• Kuntoutuja voi lokakuun 2015 alusta lukien saada
osakuntoutusrahaa niiltä kuntoutuspäiviltä, joina hän työskentelee
osapäiväisesti kuntoutuksen ohessa.
• Osakuntoutusrahan avulla kuntoutus ja työ voidaan yhdistää
aikaisempaa joustavammin. Osakuntoutusraha mahdollistaa
aiempaa joustavamman kuntoutuksen ja tukee työssäkäyntiä myös
kuntoutuksen aikana.
• Uudistuksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan
ja kevyempään suuntaan.
• Osakuntoutusrahan määrä on puolet kokopäiväisen
kuntoutusrahan määrästä.
• Saadakseen osakuntoutusrahaa, kuntoutuja voi työskennellä
enintään 60 prosenttia normaalista työajastaan.

Matti Tuusa
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TE‐toimiston järjestämät palvelut

Alueelliset TE‐palvelut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudenmaan TE‐toimisto
Varsinais‐Suomen TE‐toimisto
Satakunnan TE‐toimisto
Hämeen TE‐toimisto
Pirkanmaan TE‐toimisto
Kaakkois‐Suomen TE‐toimisto
Etelä‐Savon TE‐toimisto
Pohjois‐Savon TE‐toimisto
Pohjois‐Karjalan TE‐toimisto
Keski‐Suomen TE‐toimisto
Etelä‐Pohjanmaan TE‐toimisto
Pohjanmaan TE‐toimisto
Pohjois‐Pohjanmaan TE‐toimisto
Kainuun TE‐toimisto
Lapin TE‐toimisto
Matti Tuusa

Julkiset työvoima‐ ja yrityspalvelut
ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksessa
• Julkisia työvoima‐ ja yrityspalveluja tarjotaan ammatillisena
kuntoutuksena niille asiakkaille, joilla lääkärin
asianmukaisesti toteama vamma tai sairaus vähentää
mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai edetä työssä.
Kaikki TE‐toimiston palveluvalikoiman palvelut ovat myös em.
asiakkaiden käytössä.
• Ennen kuin TE‐toimisto tarjoaa palveluja ammatillisen
kuntoutuksen tarkoituksessa, sen tulee selvittää, onko
asiakkaalla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen
lakisääteisenä palveluna tai kuuluuko palvelu muun toimijan
järjestämisvastuulle

Matti Tuusa
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Palvelumalli
• TE‐toimistossa on 3 palvelulinjaa
• Työnvälitys‐ ja yrityspalvelut
• Osaamisen kehittämispalvelut
• Tuetun työllistymisen palvelut
• TE‐palveluja myös monialaisissa yhteispalveluissa (TYP)
• Asiakkaat ohjautuvat palvelulinjoille palvelutarpeensa mukaisesti.
• Palvelumalli ei perustu erityispalveluihin tai asiakasryhmittäisiin
erillisyksiköihin
• Ei erillisiä ammatillisen kuntoutuksen palveluja
• Asiakkaita, joilla on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa
työllistymistä, palvellaan kaikilla palvelulinjoilla.

Matti Tuusa
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TE‐toimiston ydinprosessit
Asiakkaaksi
tuleminen

Palvelutarpeen
arviointi

Matti Tuusa

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.

Matti Tuusa
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Työnhakijan määritelmä
•
•

•

Työnhakija
• Henkilöasiakas, joka on käynnistänyt työnhakunsa ja pitänyt sen voimassa
Työtön
• Ei työ‐ eikä virkasuhteessa (työttömäksi katsotaan myös kokonaan
lomautettu, työtä alle 4 tuntia viikossa)
• Ei työllisty yrittäjänä eikä omassa työssään
• Ei ole päätoiminen opiskelija
Työtön työnhakija
• Täyttää työnhakijan ja työttömän määritelmän
• Eläkeiän saavuttaneet ja työkyvyttömyysetuutta saavat työnhakijaksi
rekisteröityneet ja tosiasiallisesti työtä vailla olevat ovat työttömiä
työnhakijoita.
• Määritelmällä on merkitystä myönnettäessä palkkatukea ja matkakorvauksia.
Muiden julkisten työvoimapalvelujen tarjoaminen ei edellytä, että henkilö on
työtön työnhakija.
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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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Työttömien terveystarkastus
• Terveystarkastukseen ohjataan työtön työnhakija, jolla ei ole
ajantasaista lääkärinlausuntoa työkykyyn vaikuttavista seikoista,
mutta jonka kohdalla on ilmeistä, että terveydentila vaikuttaa
työllistymiseen.
• Ohjaamisen syitä voivat olla myös muut työllistymistä vaikeuttavat
seikat kuten päihteet, mielenterveysongelmat, unettomuus tms.
• Työkykyyn vaikuttavat terveydentilan lisäksi monet muutkin seikat,
kuten toimintakyky, osaaminen, motivaatio, arvot ja asenteet.
• Työttömien terveystarkastuksista vastaa julkinen terveydenhuolto.
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Työkyvyn arviointi
•

•
•
•

TE‐toimisto voi ostopalveluna hankkia työkyvyn arvioinnin terveydenhuollon
yksiköltä, kuntoutuslaitokselta, yksittäiseltä asiantuntijalta tai esim.
työklinikalta asiakkaalle, jolla on sellainen diagnosoitu vamma tai sairaus,
jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä.
Työkyvyn arviointi hankitaan tilanteessa, jossa asiakkaan työ‐ ja
toimintakykyä pitää tarkemmin tai yksilöidymmin selvittää suhteessa
hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen
Arviointiin voi sisältyä lääketieteellisiä, psykologisia ja/tai sosiaalisia
tutkimuksia ja arviointeja, työtehtävien kokeilemista ohjatusti ja asiantuntijan
konsultointeja. Palvelu räätälöidään asiakaskohtaisesti.
Työkyvyn arvioinnin tavoitteena on saada lisätietoa henkilöasiakkaan työ‐ ja
toimintakyvystä suhteessa hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen.
Arvioinnin tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa palveluprosessia, erilaisten
palvelujen tarvetta ja työllistymismahdollisuuksia.
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Työkokeilu
•
•

Ei‐työsuhteinen palvelu, joka toteutetaan aina työpaikalla
Työkokeilun käyttötarkoitus:
• Ammatinvalinta‐ ja uravaihtoehtojen selvittäminen
• Nuoret ja muut ammatillista koulutusta vailla olevat
• Alaa tai ammattia rakennemuutostilanteesta, terveydellisistä syistä
tms. vaihtavat
• Yrittäjyyttä suunnittelevat
• Työmarkkinoille paluun tukeminen
• Henkilöt, jotka ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta
pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi (esim. perhevapaat)
• Enintään 12 kk, mutta samalla järjestäjällä max 6kk.
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Koulutuskokeilu
• Kohderyhmä ammatillista peruskoulutusta vailla olevat
henkilöasiakkaat ja ammatinvaihtajat, jotka tarvitsevat tukea
sopivan koulutusalan varmistamiseksi
• Palvelun sisältö:
• Opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa keskustelut
• Opiskeluun tutustuminen ja oppituntien seuranta
• Työ‐ ja toimintakyvyn arviointi suhteessa koulutusalan
valintaan ja ammatissa toimimisen edellytyksiin
• Oppilaitokseen tutustuminen esim. tilat, asuminen,
esteettömyys, oppilashuolto

• Enintään 10 pv kerrallaan
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Työhönvalmennus
• Henkilöasiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työmarkkinoille
siirtymiseen ja siellä pysymiseen
• Työpaikan etsimiseen (työhakemuksen tekeminen, yhteydenotot
työnantajiin ja haastatteluun valmistautuminen, hakutilanteen
analysointi), työsopimuksen solmimiseen ja/tai työsuhteen
vakiinnuttamiseen
• Voidaan käyttää myös Toppis ‐koulutuksessa ja palkkatuetussa
oppisopimuskoulutuksessa koulutukseen osallistuvan ja
työnantajan tukena
• Työhönvalmennus on useimmiten tarkoituksenmukaista yhdistää
muihin työvoimapalveluihin
• Työhönvalmennusta ei tarjota arjen tai elämänhallinnan
tukemiseksi
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Palkkatuki
•

•
•

•

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi
tarkoitettu TE‐toimiston myöntämä tuki, jota voidaan myöntää
työnantajalle palkkauskustannuksiin.
Vaikka palkkatuki maksetaan työnantajalle, lähtee tuen myöntäminen
aina työnhakijan tarpeista.
Tuen myöntäminen edellyttää aina, että tuella palkattavan tuottavuuden
arvioidaan olevan alentunut kyseiseen tehtävään. Tuottavuuden
alentuma voi johtua esimerkiksi puutteista osaamisessa, vammasta tai
sairaudesta tai pitkittyneestä työttömyydestä.
Vammasta tai sairaudesta on esitettävä nykytilannetta kuvaava,
ajantasainen lääkärinlausunto. Vamma tai sairaus ei ole automaattisesti
peruste myöntää palkkatukea, vaan työkyvyn on oltava alentunut
nimenomaan tarjolla olevaan tehtävään.
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Palkkatuki
• Vuoden 2015 alusta palkkatukea yksinkertaistettiin
• Uudistuksen tavoitteena oli työnantajien ja työttömien
työnhakijoiden yhdenvertaisuuden lisääminen sekä
rakennetyöttömyyden vähentäminen edistämällä
pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisen työllistymistä.
• Palkkatuki on prosenttiperusteinen, jossa palkkatuen määrä on 30,
40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista.
Palkkauskustannuksilla tarkoitetaan bruttopalkkaa sekä
työnantajien lakisääteisiä sivukuluja.
• Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä tuki on aina
puolet palkkauskustannuksista. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti
työttömänä olleille 60 vuotta täyttäneille maksetaan
pitkäkestoista, käytännössä pysyvää palkkatukea.
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Palkkatuki
Tuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan työttömyyden keston
tai vamman/sairauden perusteella.
• 30 %, jos työttömyys on kestänyt alle 12 kuukautta; tukijakso enintään 6 kk
• 40 %, jos työttömyys kestänyt vähintään 12 kuukautta 14 kuukauden aikana;
tukijakso enintään 12 kk
• 50 %, jos työttömyys kestänyt vähintään 24 kuukautta 28 kuukauden aikana;
tukijakso enintään 12 kkvoidaan myöntää vielä 12 kk, mutta tuen määrä 30 %
• 50 % koko työsuhteen ajalta, kuitenkin enintään 24 kk kerrallaan, jos vamma tai
sairaus olennaisesti ja pysyvästi alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä
• Oppisopimukseen tukea myönnetään edelleen koko oppisopimuskoulutuksen
ajalle. Alle 30‐vuotiaan palkkaamiseen tukea voidaan myöntää enintään 10 kk,
vaikka palkattava olisi ollutkin työtön alle 12 kk.
• Palkkatukea voidaan myöntää uudestaan, kun tuella palkattava on
enimmäiskeston täytyttyä ollut 10 kk työttömänä työnhakijana TE‐toimistossa
viimeisten 12 kk:n aikana.
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Työolosuhteiden järjestelytuki
• Työnantajan mahdollista hakea, jos työhön palkattavan tai työssä olevan
henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai
välttämättömiä työpaikalle tehtäviä muutoksia tai toisen työntekijän
antamaa apua.
• Myöntäminen edellyttää, että työntekijällä on lääkärin‐ todistuksella
todettu vamma tai sairaus. Lääkärin‐ todistuksessa on oltava kuvaus
haitasta ja sen kestosta. Mikäli on kyseessä synnynnäinen tai pysyvä ja
näkyvä haitta on vanhempikin lääkärinlausunto tai hoitoseloste riittävä.
• Tukea ei myönnetä vakavaraiselle työnantajalle eikä hankintoihin, jotka
kuuluvat normaalien työnantajavastuiden piiriin tai muun lain perusteella
hankittaviksi.
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Työolosuhteiden järjestelytuki
•

•

•
•

•

Ammatillisena kuntoutuksena saadut apuvälineet ovat henkilökohtaisia
eli seuraavat työntekijää, jos työsuhde päättyy; työolosuhteiden
järjestelytuella hankitut apuvälineet jäävät työnantajalle.
Työnantaja hakee lomakkeella, jota on saatavilla Internetistä TEM685
(suomi.fi) tai TE‐toimistoista. Hakemuksen liitteenä tulee olla
lääkärinlausunto, kustannusarvio ja tarvittaessa fysioterapeutin
lausunto.
Tuen määrä on enintään 4000 € henkilöä kohden
Työssä olevan työntekijän kohdalla tuen edellytyksenä työnantajan
osallistuminen kustannusten rahoittamiseen kohtuulliseksi katsottavalla
määrällä.
Toisen henkilön antamaa apua voidaan korvata järjestelytukena enintään
400 €/kk (20 h x 20 €), max 18 kuukauden ajan.
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Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
Edellytykset:
• Työnhakijana
• Täyttänyt 25 vuotta opintojen tukemisen alkaessa
• TE‐toimiston toteama koulutustarve
• Opiskelun katsotaan olennaisesti parantavan työnhakijan
mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille
• Opintojen tulee olla päätoimisia
Opiskelijaksi ottamisesta päättää aina oppilaitos. Työnhakijan on
haettava opintoihin samoin ehdoin kuin muidenkin koulutukseen
hakevien.
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Palvelujärjestelmän muutos

Kuntoutuksessa ja sen toimintaympäristössä
viime vuosina tapahtunutta
2004
2007‐2009
2008, 2011
2005‐2009
2011
2013
2014
2014

Työeläkekuntoutus lakisääteiseksi oikeudeksi.
Kuntoutuksen eri osajärjestelmien tehtävän‐ ja vastuujakoa täsmennettiin
SATA‐komitea yritti uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää
Selvitystyö osatyökykyisten työllistymisestä Mika Vuorela, Markku Lehto
Yritettiin PARAS‐hankkeen avulla toteuttaa kunta‐ ja palvelurakenneuudistus
Uusi terveydenhuoltolaki
Uusi työvoima‐ ja elinkeinopalveluja koskeva laki
Uudet aiempaa lievemmät kriteerit voimaan Kelan ammatillisessa
kuntoutuksessa
Asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon
sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta
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Kuntoutuksessa ja sen toimintaympäristössä
viime vuosina tapahtunutta
2011‐2015
2012
2015
2015

2016

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen valmistelu
Työllisyyden kuntakokeiluhanke
Uusi sosiaalihuoltolaki, sosiaalinen kuntoutus lakisääteiseksi
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteistyöstä
Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä kumotaan
Työssäkäyville kehitettyä Kelan AURA‐kuntoutusta ei käynnistetä
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen suunnittelua
viedään eteenpäin kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta
Valmisteilla uusi työllisyyskokeilu, jossa vastuu vaikeimmin
työllistyvien palveluista siirretään kokonaisuudessaan kunnille
Uusi Kiila‐kuntoutus tulee TYK‐kuntoutuksen tilalle
Kelan vaikeavammaisten kuntoutus muuttuu vaativaksi
lääkinnälliseksi kuntoutukseksi
Hallitusohjelman kirjauksena toteuttaa kuntoutuksen kokonaisuudistus
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Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina‐
asemassa olevien palvelujen kehittäminen
‐ edellisen hallituskauden hankkeita
TYP‐toimintamallin valtakunnallistaminen ja lakisääteistäminen
Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu 2012‐2015
Työmarkkinatuen rahoitusuudistus 2014
Työelämäosallisuuden kehittäminen (TEOS)
Osallistava sosiaaliturva
Välityömarkkinoiden kehittäminen – Filatovin esitysten
toimeenpano
• Osatyökykyiset työssä‐ohjelma
• Työpankkikokeilu
• Lisäksi myös: sosiaalisten yritysten kehittäminen, julkisten
hankintojen hyödyntäminen

•
•
•
•
•
•
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Vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palvelujen
kehittäminen
• Hallitusohjelman mukainen työllisyyspoliittinen kuntakokeilu 2012
‐2015
• vastuun uusjako valtion ja kunnan kesken pitkäaikaistyöttömien
tilanteesta?
• Mukana 23 hanketta, yhteensä 61 kuntaa.
• Tavoitteena pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja
rakennetyöttömyyden alentaminen siten, että kunta koordinoi palvelujen
järjestämistä.

• Kokeilun tuloksia hyödynnetään mm. TYP –mallin
valtakunnallistamisessa ja lakisääteistämisessä.
• Tavoitteena PTK 2.0, ”Paikallislähtöinen työllisyyttä edistävä
kumppanuusmalli”
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Työllisyyden kuntakokeilun
seurantatutkimuksen tuloksia
•
•
•
•
•
•

•

Työllisyyden kuntakokeilussa kuntien roolina oli koordinoida pitkään työttömänä
olleiden palvelujen järjestämistä ja vastata siitä, että palvelut muodostavat
kuntatasolla työllistymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.
Kokeilussa kehitettiin monipuolisesti kunnan kuntouttavia, aktioivia ja työllistäviä
palveluja heikossa työmarkkina‐asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi.
Haasteena jatkossa on tehdä palveluista ja toimintamalleista pysyviä käytäntöjä ja
saada palvelukokonaisuudet leviämään koko maahan.
Kokeilu avasi uusia mahdollisuuksia kunta–valtio ‐yhteistyölle ja laajemmille
kumppanuuksille työllisyyden edistämiseen liittyen.
Työllisyysteema on noussut entistä keskeisemmin kuntien strategioihin. Tilanne on
kuitenkin epätasainen niin kokeilukunnissa kuin koko kuntakentässä.
Kuntakokeilun tuloksellisuuden arviointi oli haasteellista ja vaikeaa johtuen
asiakokonaisuuden moniulotteisuudesta. Kokonaiskuva on kuitenkin kaikilla tärkeillä
ulottuvuuksilla positiivinen, mikä vahvistaisi päätelmää siitä, että kuntakokeilulla on
ollut aktivointiin ja työllisyyteen liittyviä positiivisia vaikutuksia.
Käynnistetyt tai käynnistyneet prosessit ovat kokeilun päättyessä selvästi kesken.
Tarvitaan kuntakokeilun jatkamista ja syventämistä.
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Työllistymistä edistävä monialainen
yhteispalvelu 2015
•
•
•
•
•

TE‐toimistojen, Kelan ja kuntien TYP‐toimintamalli – moniammatillinen
yhteispalvelu ulotetaan koko maahan
1.1.2016 alkaen 33 TYP‐verkostoa
Palveluiden saatavuuden ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden
parantaminen, palveluprosessien yhdenmukaistaminen
TYP ei ole itsenäinen organisaatio, olemassa olevien palvelujen
tarjoaminen yhteisessä toimipisteessä, ei tuo taustaorganisaatioille uusia
tehtäviä
Kohderyhmät: moniammatillinen yhteispalvelun tarve ja
• vähintään 300 päivää työmarkkinatukea/12 kk yhtäjaksoinen työttömyys;
• alle 25‐v. 6 kk työttömyys.

•
•

TE‐toimistopohjainen TYP‐verkosto
TYP‐johtoryhmät; kunta nimeää johtajan, TE‐toimisto palvelujohtajan/‐
päällikön, Kela turvaa riittävät resurssit
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Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (2001)
• Kuntouttavaa työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä
olleille ja sen järjestäminen perustuu
aktivointisuunnitelmaan (ks. laki kuntouttavasta
työtoiminnasta 189/2001)
• Velvoittaa työhallinnon ja sosiaalihuollon tiiviiseen
yhteistyöhön = aktivointisuunnitelmat ja
palvelukokonaisuudet pitkään työttömänä olleille henkilöille
• Kunnilla velvoite järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään
työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneille henkilöille
(alle 25 v. – yli 25 v.)
• Kuntouttavan työtoiminnan piirissä noin 24 000 henkilöä
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Työelämäosallisuutta tukeva toiminta
•

Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja
palvelujärjestelmän uudistamistarpeita selvittänyt TEOS –työryhmä
(2014):
• sosiaalihuollon roolia ja paikkaa työelämäosallisuuden
tukemisessa/toteuttamisessa
• sosiaalihuollon roolia suhteessa TE‐hallinnon lainsäädäntöön ja palveluihin sekä
• sosiaalihuollon suhdetta terveys‐, kuntoutus‐ ja koulutuspalveluihin.

•

TEOS –työryhmä työstää työelämäosallisuutta koskevaa sosiaalihuollon
erityislainsäädäntöä yhdistämällä:
• laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) nykyisessä sosiaalihuoltolaissa
(710/1982) säädetyt vammaisten työllistymistä edistävä toiminta sekä
työtoiminta (27 § d‐e)
• kehitysvammalaki (988/1977) sekä
• vammaispalvelulain (380/1987) 8 b §:ssä määritelty vammaisen henkilön
päivätoiminta.
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TEOS‐ryhmän esitys: Heikossa työmarkkina‐
asemassa olevien henkilöiden sosiaalinen
kuntoutus
•

•

•

•
•

Työryhmä esitti uudistusta, jossa kaikki työelämäosallisuutta edistävät
sosiaalihuollon palvelut koottaisiin yhteen lakiin heikossa työmarkkina‐asemassa
olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta
Tavoitteena on yhtenäinen palvelukokonaisuus sekä vammaisille että
vammattomille henkilöille, ja palveluihin pääsy määrittyisi asiakkaiden
yksilöllisten palvelutarpeiden perusteella.
Työryhmä esitti kahdenlaisia palveluja:
• työelämävalmiuksia edistävää sosiaalista kuntoutusta ja
• osallisuutta edistävää sosiaalista kuntoutusta
Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen käytännön toteutus tulisi rakentumaan
ensisijaisesti työelämävalmiuksia edistävänä sosiaalisena kuntoutuksena.
Lähtökohtaisesti kaikkien nuorten alle 29‐vuotiaiden asiakkaiden tukemisessa
tähtäin pitäisi aina asettaa sosiaalisen osallisuuden lisäksi kohti
työelämäosallisuutta ja avoimia työmarkkinoita.
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Sosiaalinen kuntoutus lakisääteiseksi
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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Millaista on hyvä nuorten sosiaalinen
kuntoutus? (Tuusa, Ala‐Kauhaluoma 2014)
•
•

•

Nuorille kohdennettuihin sosiaalihuoltolain mukaisiin sosiaalisen
kuntoutuksen palveluihin tulee sisältyä seuraavanlaisia palveluja:
Yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea ja valmennusta, jonka avulla
edistetään nuorten osallisuutta, elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja,
tulevaisuudensuunnitelmia, arjessa selviytymistä ja itsenäistä asumista.
• Palveluun voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeiden pohjalta tukea ja
valmennusta liittyen erilaisista arjen asioista selviytymiseen
• Tuessa ja valmennuksessa voidaan hyödyntää sekä ammattilaisten
panosta että vertaistukea, nuorten omaehtoista toimintaa sekä
erilaisia kolmannen sektorin toimijoiden tuottamaa aktivointi‐ ja
harrastustoimintaa.
työllistymisedellytyksiä edistävä työtoiminta, mikä mahdollistaa
työssäoppimisen ja valmentautumisen työ‐ tai opintopolulla eteenpäin.
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Palvelurakenteet muutoksessa (1)
Nuoria tukeva palvelujärjestelmä muuttuu lähivuosina merkittävästi:
• Valtaosa nuorista selviytyy eteenpäin elämässään ilman erityistä tukea.
• Syrjäytymisen ehkäisyn kannalta pääpaino palvelujen kehittämisessä pitäisi olla
julkisissa peruspalveluissa, minkä avulla voidaan toimia ennaltaehkäisevästi,
estää ongelmien pitkittyminen ja siten vähentää jatkuvasti lisääntyvää tarvetta
kalliisiin erityispalveluihin.
• Sote‐uudistus ‐> palvelujen yhdenvertaisuuden parantuminen,
palveluintegraatio, asiakaslähtöisten palveluprosessien mahdollistuminen
• Monialaiset matalan kynnyksen palvelupisteet, joiden avulla vahvistetaan
ennaltaehkäisevää sekä varhaisen reagoinnin ja tuen työotetta sekä luodaan
sujuva palveluyhteistyö eri toimijoiden välille (2016 n. 30 ohjaamo‐hanketta)
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Palvelurakenteet muutoksessa (2)
• Monialaista tukea tarvitsevien ja yli puoli vuotta työttömänä
olleiden nuorten palveluista vastaa jokaiseen kuntaan
ulottuva työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
(TYP), jossa on saatavilla sekä TE‐toimiston, kuntien että
Kelan palveluja. Uusi TYP‐verkosto käyntiin vuoden 2016
alusta
• Perustoimeentulotuki Kelaan 2017 – merkittävä uudistus
sosiaalityön kehittämisen kannalta. Haasteena tunnistaa
systemaattisesti ja oikea‐aikaisesti asiakkaiden tuen ja
ohjauksen tarpeet, ja ohjata heidät sosiaalityön asiakkaaksi.
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Hallitusohjelma 2015
Osatyökykyisille väyliä työhön
• Laajennetaan mm. OSKU‐toimintamallin käyttöä osatyökykyisten työllistymisen ja
työssä jatkamisen tueksi.
• Selkeytetään sosiaaliturvajärjestelmää osatyökykyisten työllistymistä
kannustavaksi ja edistäväksi mm. kannustinloukkuja poistamalla
• Edistetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden
työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille ‐> asiakaslähtöinen
palveluketju ja palveluohjaus, työhönvalmennus, työnantajille annettava tuki.
Työllisyys ja työllisyyspalvelut
• Selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien
osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain, Tanskan mallin mukaisesti.
Voimavarat ja työllistämisvastuu yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen
kunnille taloudellisesti houkuttelevaksi.
Kehitetään nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan
• Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on
yhdellä taholla.
• Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus‐, työ‐ tai kuntoutuspaikka.
Matti Tuusa

| 2.2.2016

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Sivu 88

Hallitusohjelma 2015
Kärkihankkeissa mm.
• Sote‐uudistuksen toteutus maakuntapohjalta
• Vahvistetaan kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja ihmisten
osallisuutta
• Käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja
yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma.
• Pienennetään väestön hyvinvointi‐ ja terveyseroja.
• Toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus.
• Tehostetaan päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta.
Säästökohteita mm.
• Ansiosidonnainen työttömyysturva
• Kelan Aura‐kuntoutuksen lakkauttaminen
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