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• Työkykyohjelma - osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta

• Ohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

• Toteutus vuosina 2019-2023

• Toimenpiteissä etsitään ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökyisten 
työllistymisen ongelmiin

• Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi työskennellä ja 
arvioi myös olevansa työhön kykeneviä. 

• Toimenpiteet tukevat ja täydentävät toisiaan

• Uusia keinoja haetaan mm. kokeiluhankkeista, joiden tavoite ottaa 
käyttöön vaikuttavia palveluja ja toimintamalleja.

Yksi työkykyohjelma – monta toimenpidettä



• tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve

• tarjota osatyökykyisille yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn 
ja työllistämisen palveluja

• edistää työpaikkojen syntymistä osatyökykyisille 

• kehittää palveluja työnantajille osatyökyisten rekrytoinnin helpottamiseksi

• uudistaa käytössä olevia kuntoutuspolkuja ja kuntoutuspalveluja 
kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta

• hakea ratkaisuja rekrytointikynnyksen madaltamiseksi sekä kehittämällä 
palveluja että osallistumalla sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun.

Työkykyohjelman päämäärä on



Työkykyohjelman toimenpiteet ja yhdyspinnat

Työkykyohjelma
YHDYSPINNAT

STM

Sosiaali- ja terveys-
ministeriön (STM) toimenpiteet

1. Työkyvyn tuki

2. Tuetun työllistymisen 
menetelmät

3. Ammattilaisten osaamisen 
vahvistaminen

4. Palvelujen ja etuuksien 
yhteensovittaminen

Tulevaisuuden 
sote-keskus

Mielenterveys-
strategia

Ikäohjelma

Kuntoutus

Sosiaaliturvan 
uudistus

YHDYSPINNAT

TEM

Työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) toimenpiteet

1. Lisätään työkykykoordi-
naattoreita TE-toimistoihin

2. TE-palvelupilotit osatyö-
kykyisten palvelujen 
uudelleenmuotoilemiseksi

3. Hankinnoilla työllistämisen 
vauhdittaminen

4. Yhteiskunnallisten yritysten 
strategian toimeenpano

5. Valtion erityistehtäväyhtiön 
perustaminen

TE2024: 
TE-palvelujen 
siirto kunnille

Monialaiset 
palvelut

Pohjoismainen 
työnhaun malli

Palkkatuki-
uudistus

Jatkuvan oppimi-
sen palvelukeskus

Työn ja työhyvinvoinnin

kehittämisohjelma – TYÖ2030



• Työkykyohjelman tavoitteena on tuoda työkyvyn tuki osaksi sosiaali- ja terveyskeskusta ja 
lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena. 

• Yksi keino on moniammatillisen työkyvyn tuen tiimin perustaminen sosiaali- ja 
terveyskeskuksiin. 

• Sosiaalityön ammattilaisella on avainrooli  työkyvyn tuen tiimissä työikäisten ja työelämän 
ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden edistäjänä sekä arkipäivän sujuvuuden ja 
yhteiskunnan sosiaalisen eheyden turvaamisessa. 

• Mitä korkeampi työllisyystavoite yhteiskunnalla on, sitä merkittävämpi rooli on 
sosiaalityöllä ja toimintakyvyn tukemisella. 

• Sosiaalityön toimivuudella osana palvelujärjestelmää on merkittävä vaikutus myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaaliturvan uudistusten tavoitteiden saavuttamisessa. 

Työkykyohjelman toimenpiteitä



Tuodaan työkyvyn tuki osaksi

tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta



• Työkyvyn tuen tiimissä asiakas saa yksilöllistä, monialaista tukea.

• Työkyvyn tuen tiimillä on työkyvyn ja työllistymisen tuen erityisosaamista.

• Työkyvyn tuen tiimiin voi kuulua useita ammattilaisia kuten lääkäri, sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja, sosiaalialan asiantuntija, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, psykologi, 
työkykykoordinaattori tai case-koordinaattori

• Tiimi voi olla verkostomainen ja joustava

• Työkyvyn tuen tiimissä voidaan tehdä työttömien terveystarkastuksia ja työkyvyn arvioita.

• Asiakas on mukana luomassa omaa palvelupolkuaan.

• Tiimin jäsen voi toimia asiakasvastaavana

• Asiakasvastaava sovittaa yhteen asiakkaan palveluita hyödyntäen esimerkiksi yhteisiä 
asiakassuunnitelmia ja varmistaa asiakkaan palveluitten koordinoinnin palveluiden 
päättymiseen saakka.

Työkyvyn tuen tiimi



• Asiakasvastaava; potilasvastaava (terveydenhuolto); omatyöntekijä 

(sosiaalihuolto); TE-asiantuntija (työ- ja elinkeinopalvelut) 

• Asiantuntija, joka vastaa asiakaskohtaisten palvelujen 

järjestämisestä, seurannasta ja koordinoinnista ja joka pyrkii 

huolehtimaan siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että 

asiakkaan palvelukokonaisuudet ja palvelupolut toteutuvat 

yhteensovitetusti.

• Sotete-sanasto – sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen 

yhteisten palvelujen sanastossa 

http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sotete-sanasto_2020-1.pdf

Asiakasvastaava

http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sotete-sanasto_2020-1.pdf


• Kenellä tulisi olla vastuu heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
henkilöiden työllistymisen edistämisessä? 

• Mikä rooli sosiaalisella kuntoutuksella on kuntoutuksen kentällä?

• Sosiaalihuollon palveluissa on nykyistä enemmän panostettava 
toimiin, joilla edistetään asiakkaiden työllistymistä. 

• Jotta tukea tarvitsevat henkilöt etenisivät työllistymispolullaan 
nykyistä paremmin, se edellyttää sosiaalihuollon palveluketjun 
selkiyttämistä ja yhteensovittamista muiden palvelujen kanssa, 
mutta myös tuetun työhönvalmennuksen laajempaa 
käyttöönottoa  

Sosiaalihuollon roolista työllistymisen ja 

työkyvyn tukemisessa



Työllistymisen ja 

työkyvyn tuen 

palvelukokonaisuus 

sosiaalihuollon 

näkökulmasta



• Sosiaalityön ja laajemmin sosiaalihuollon rooliin työllisyyden edistämisessä 
liittyy paljon kysymyksiä ja epäselvyyttä.

• Tarve asiantuntijaryhmän perustamiselle on noussut sosiaalihuollon 
ammattilaisilta, jotka kehittävät työikäisten palveluja osana 
Työkykyohjelmaa

• Työ on tarpeen etenkin nyt, kun hyvinvointialueet aloittavat. 

• Toiminta-aika vuoden 2022 loppuun

Työikäisten sosiaalipalvelujen 

asiantuntijatyöryhmä



• Selkiyttää sosiaalihuollon (sos.työntekijän/sosiaaliohjaajan) roolia osana työkyvyn tuen tiimiä
• Sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan roolin avaaminen  ja erojen määrittely
• Työkyvyn tuen tiimin tehtävien ja työnkuvien määrittelyä sosiaalihuollon näkökulmasta
• Kirjaamisen määrittelyä (mihin kirjataan ja kuka kirjaa?)

• Yhdyspintatyön ja työnjaon selkiyttämistä eri toimijoiden välillä

• Sosiaalihuollon rooli sekä suhde asiakasvastaavaan
• Tarvelähtöisyys vastuutyöntekijän määrittelyssä, jolloin asiakkaan tarpeisiin nähden sopivin 

henkilö toimii asiakasvastaavana
• Palvelutarpeen arvioinnin rooli 
• Yhteensovittaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman asiakasvastaavan roolitukseen 

sekä roolien ja tehtävien määrittely

Lisätietoja: Leena Normia-Ahlsten

Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on mm.



Kiitokset!

Hallituksen tavoite on, että vuonna 2025 

työllisyysaste on 75 prosenttia.

Osatyökykyisillä on tarvittavaa osaamista ja 

kykyä rakentaa yhteiskuntaa. 

tem.fi/tyollisyystoimet

https://tem.fi/hallituksen-tyollisyystoimet-ja-niiden-vaikutukset

