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LAUSUNTO
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Yleisellä tasolla hallituksen esitys koetaan Järvenpäässä erittäin myönteisenä.
Lakiesityksen 6 §:n muutos, jossa kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen rajataan vain
kunnan tehtäväksi, koetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen kannalta heikennyksenä. Järvenpää esittää, että pykälän muotoilussa säilytetään mahdollisuus järjestää kuntouttava työtoiminta myös kuntayhtymän järjestämänä. Lakiesityksen 6 § on merkityksellinen sosiaalihuollon ja maakunnan tulevien tehtävien rajaamisessa, eikä lakiesityksestä käy ilmi onko esityksessä huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia. Kuntayhtymän säilyttäminen järjestävänä tahona mahdollistaa valtionosuuksien ohjaamisen myös kuntayhtymään,
jolloin kyetään huomioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä. Erittäin merkityksellistä on kuitenkin huomioida asiakastyön yhdyspintojen ja tarpeenmukaisten palvelujen toteutuminen monialaisen yhteistyöverkoston toimeenpanemana, jolloin erityisesti on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien mahdollisuus järjestää kuntouttava työtoiminta.
Yritystoiminta ei jatkossakaan voi hyödyntää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita liikevoiton tavoittelemisessa. Tämä on tärkeä näkökulma pitää jatkossakin laissa mukana, jottei kuntouttavalla työtoiminnalla mahdollisteta toisille yrityksille kilpailuetua suhteessa toisiin ja
toisaalta voittoa tavoittelemattomille toimijoille mahdollistetaan jatkossakin kuntouttavan
työtoiminnan paikkojen tarjoaminen asiakkaille.
Sääntelyä tarkennettaisiin kuitenkin niin, että kuntouttavaan työtoiminaan osallistuvalle
henkilölle annettava tuki ja ohjaus voitaisiin hankkia tätä palvelua tuottavalta yritykseltä tai
yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseen, jota on pidettävä positiivisena asiana.
Monissa kunnissa on nykyisellään hankittu erilaisia kuntouttavaan työtoimintaan kuuluvia
henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Tämä vakiintunut
käytäntö saa lainmäärittelyn myötä selkeän menettelymallin. Tämä koetaan merkitykselliseksi. Kuntouttava työtoiminta yksinään ei kuitenkaan riitä vaikeimmassa asemassa olevien
moniongelmaisten työttömien elämänhallinnan tukemiseksi.
Aktivointisuunnitelmaa ja monialaista työllistymissuunnitelmaan koskien esitetään lain 9
§:ään kirjattaisiin kuntouttavasta työtoiminnasta sen tavoite nykyisen toiminnan kuvauksen
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ja järjestämispaikan lisäksi. Lisäksi esitetään lisättäväksi, että suunnitelmaan olisi kirjattava
myös henkilölle annettavaa tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana. Ehdotus on hyvä. Järvenpään mielestä aktivointisuunnitelmien sisältö on ollut tähän saakka kevyehkö,
vaikka ohjeet sisällön tuottamiseen on kyllä olleet jo olemassa tähänkin saakka. Sosiaalihuollon rooli aktivointisuunnitelmien laatimisessa säilyy vahvana ja ehkäpä vielä korostuu entisestään. Tämä koetaan tärkeäksi asiakastarpeiden kokonaisvaltaisen huomioimisen näkökulmasta. Laaja-alaisesti mahdollistetaan myös jatkossakin terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujen huomioiminen asiakaskohtaisten palvelupolkujen täydentämiseksi.

Lausuntonaan Järvenpää toteaa, että lakiesitys on onnistunut 6 §:ää lukuun ottamatta, johon
ehdotetaan muutosta.
Järvenpää ehdottaa, että 6 § muotoillaan seuraavasti:
Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta tai kuntayhtymä.
Kuntouttavan työtoiminnan kustannuksia korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle valtion varoista tämän lain mukaisesti.
Kunnalla tai kuntayhtymällä ei ole velvollisuutta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa silloin,
kun henkilö:
1) työskentelee muutoin kuin satunnaisesti työ- tai virkasuhteessa tehtävässä työssä, jonka
säännöllinen työaika ylittää kahdeksan tuntia viikossa;
2) työllistyy päätoimisesti työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa yritystoiminnassa
tai on aloittamassa päätoimista yritystoimintaa;
3) on työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettu päätoiminen opiskelija; tai
4) osallistuu työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun.
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