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Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry:n lausunto kuntoutta-
vasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta 
 

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry kannattaa tietyin varauksin an-
nettua esitystä lakimuutoksesta, jolla kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamis-
ta koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Toivomme, että lausunnossamme esitetyt seikat ote-
taan huomioon lain jatkovalmistelussa. 

 
 

1) Kuntien järjestämisvastuu 2§ 

 

Lakiesityksen 2§:ssä määritellään kuntouttavan työtoiminta kunnan järjestämisvastuul-

le kuuluvaksi palveluksi.  

 

Oktetti ry pitää tarkoituksenmukaisena, että kunnilla on jatkossakin merkittävä rooli 

vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymispaleluissa. Lakiesityksen täsmennys kun-

nan roolista (järjestämisvastuu) on selkeyttävä ja kannatettava. 

 

 

2) Kuntouttava työtoiminta aktivointisuunnitelmassa ja monialaisessa työllistymis-

suunnitelmassa 9 § 

 
Lakiesityksen mukaan aktivointisuunnitelmassa määritellään kuntouttavan työtoimin-
nan tavoite sekä henkilölle annettava tuki ja ohjaus työtoiminnan aikana.  
 
Oktetti ry pitää hyvänä, että aktivointisuunnitelmaa tarkennetaan tavoitteena kuntout-
tavan työtoiminnan laadukkuus.  
 
Oktetti ry kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että olennaista on myös palveluohjauksen 
laadukkuus: kun aktivointisuunnitelmaa tehdään, asiakkaan tulee saada riittävästi in-
formaatiota eri mahdollisuuksista ja palveluntuottajista. Oktetti ry:n katsoo, että myös 
vaikeasti työllistyville henkilöille tulee taata aito valinnanvapaus. 
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3) Kuntouttavan työtoiminnan tuottaminen 13§ 

 

Lakiesityksen mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä tai yksityi-

sellä elinkeinonharjoittajalta lukuun ottamatta kuntouttavaan työtoimintaan osallistu-

valle henkilölle annettavaa tukea ja ohjausta. 
 
Oktetti ry suhtautuu yrityksiltä tai yksityisiltä elinkeinoharjoittajilta ostettavaan tukeen 
ja ohjaukseen kuntouttavassa työtoiminnassa myönteisesti. Asiakasprosessien tulee kui-
tenkin olla selkeät ja läpinäkyvät. Lisäksi yrityksien ja yleishyödyllisten toimijoiden roo-
lit tulee avata nykyistä tarkemmin lain perusteluissa, jotta ei tietoisesti rakenneta har-
maata kokeilualuetta. Lain tarkentaminen ei saa johtaa tosiasiallisesti tilanteeseen, jossa 
säätiöiden ja järjestöjen laaja osaaminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllis-
tymisen tukena sivuutetaan. 
 
Lisäksi Oktetti ry katsoo, että toimeenpanossa tulee huomioida, millaisella osaamisella 
tukea ja ohjausta tarjotaan. Laatukriteerien määrittely tuleekin toteuttaa pikaisesti riip-
pumatta siitä, toteutuuko lain tarkentaminen. 
 

4) Kuntouttavan työtoiminnan sisältö 13b §  

 
Lakiesityksessä kuntouttavat työtoiminnan sisältö määritellään.  
 
Oktetti ry pitää sisällön määrittelyä hyvänä lisäyksenä, kun tavoitteena on kuntouttavan 
työtoiminnan laadun kehittäminen. Lain perusteluissa tulisi kuvata toiminnan tavoitteel-
lisuus ja prosessinomaisuus. Lisäksi laadun ja vaikuttavuuden arviointiin tulee ottaa 
mukaan sosiaalisten vaikutusten arviointi. Kuntouttavan työtoiminnan edellytykset ja 
tavoitteet ovat vahvasti sidoksissa sosiaaliseen kontekstiin, minkä vuoksi sosiaaliset 
vaikutukset ovat myös palvelun laadun arvioinnissa keskeisiä. 
 

5) Kuntouttavan työtoiminnan rajoitukset 14§ 

 

Lakiesityksen mukaan työtoimintaan voisi jatkossa osallistua enintään 178 päivänä 12 

kk aikana. 
 
Oktetti ry katsoo, että muutos on perusteltu. 
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