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ASIA Lausunto luonnoksesta kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain muuttamiseksi

VIITE STM090:00/2018, STM/3291/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston lausuntoa lakiluonnoksesta, joka koskee 
kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä. 

Luonnoksen mukaan lakiesityksen 13 a §:n yksi tarkoitus on tarkentaa 
kuntouttavan työtoiminnan oikeaa kohdentamista henkilöille, jotka eivät 
kykene osallistumaan julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin tai työhön. 
Olisiko kyseistä pykälää tai lain muita kohtia mahdollista muokata niin, 
että määritelmä kävisi selkeämmin esiin?  Tällä hetkellä kuntouttavaan 
työtoimintaan ohjataan asiakkaita hyvin kirjavilla taustoilla. Myös täysin 
työkykyisiä asiakkaita ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Tähän on 
myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies päätöksissään 
EOAK/5424/2017 ja EOAK/274/2018 kiinnittänyt huomiota. Voimassa 
oleva laki on osoittautunut riittämättömäksi tässä suhteessa ja tarve 
tarkemmalle määrittelylle on ilmeinen. 

Yhdeksi epäkohdaksi on kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä 
noussut myös se, että sitä ei mielletä selkeästi sosiaalihuollon 
palveluksi, jota koskisi sosiaalipalvelun laatuvaatimukset ja tätä kautta 
vaatimus sosiaalihuollon ammattitaidosta. Etenkin nyt, kun uudessa 
lakiluonnoksessa korostetaan tuen ja ohjauksen merkitystä, tulisi käydä 
selkeästi esiin, että palveluita toteuttamassa tulee olla riittävä määrä 
sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Asiakkaalla tulee olla oikeus 
sosiaalihuollon ammattihenkilön tarjoamaan tuki-, ohjaus- ja 
valmennuspalveluun. Tällä hetkellä kuntouttavan työtoiminnan palveluja 
toteuttavat pääosin muut kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöt. Näiltä osin lakiluonnokseen ehdotetaan tarkennusta.

Muilta osin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, ettei sillä 
ole kyseiseen lakiluonnokseen erityistä lausuttavaa vaan se katsoo 
ehdotettujen muutosten olevan tarkoituksenmukaisia. 
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