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Mikä on Työkykyisempi Stadi -hanke? 
 

Jokainen on tärkeä ja jokaisella on omat vahvuudet.  

Me kaikki tarvitsemme omien kykyjemme mukaista työtä ja 

 yhteiskunta tarvitsee mahdollisimman monen työpanosta. 

 

Helsingin Työkykyisempi Stadi –hanke on yksi Työkykyohjelman 22:sta hank-

keesta. Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työlli-

syysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä 

työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023. 

 

Työkykyisempi Stadi-hankkeen tavoitteet: 

• tuetaan osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pää-

syä ja työssä pysymistä 

• ehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä 

• lisätään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mitä Jobcenter tarkoittaa? 
 

Jobcenter-mallin myötä luodaan väliporras työtoiminnan ja avointen työmarkki-

noiden työpaikkojen välille. Jobcenter-malli on yksi työtoiminnassa käytettävistä 

sosiaalihuollon työmenetelmistä. 

• Tarkoituksena on, että vammaiset ja osatyökykyiset pääsevät kokeile-

maan matalalla kynnyksellä palkkatyötä osa-aikaisesti työtoiminnan 

rinnalla.  

• Työn ohessa on aina työvalmennusta ja tavoitteena on edetä mahdolli-

sesti työtoiminnasta kohti osa- tai kokoaikaista työtä. 

• Alkuvaiheessa työ on keikkatyöluonteista tai säännöllistä, mutta viikkotun-

timäärältään vähäistä. Palkalla on tarkoitus saada hieman lisätuloa. 

• Sopimus työstä solmitaan kunnan, kuntayhtymän tai yhteistyökumppanin 

(esim. yrityksen tai yksityisen henkilön) kanssa. 

• Kokeillaan erilaisia työskentelymuotoja sekä työsopimusvaihtoehtoja, esi-

merkiksi keikkatyösovelluksen avulla tehtävää työtä. 

• Jobcenter toimii työtä koordinoivana yksikkönä. 

 



 

   

Haluaisin kokeilla palkkatöitä, 

mutta.. 
 

”en uskalla.”  

”se ei kannata rahallisesti kun menetän tukiani.” 

”minua pelottaa.” 

”en varmasti osaa tehdä mitään.” 

”rahat menevät kuitenkin suoraan ulosottoon.” 

”siitä on niin pitkä aika kun olen viimeksi tehnyt töitä.” 

 

Palkkatyötä kokeillessa ei jää yksin, vaan työtehtävää lähtee usein suoritta-

maan useampi henkilö ja aluksi mukana on myös ohjaaja. Ohjaaja voi olla työ-

toiminnan työvalmentaja, ohjaaja tai Jobcenter-mallia kehittävä projektikoordi-

naattori Krista Karppinen. Työtehtäviä harjoitellaan työtoiminnassa riittävän pit-

kään yhdessä ennen palkkatyön kokeilemista.  

 

Ennen työsopimusta ja työn alkamista jokaisen osallistujan tilanne kartoitetaan 

henkilökohtaisesti ja aloituksesta tehdään suunnitelma. Suunnitelmaan sisäl-

tyy esimerkiksi työtaitojen kartoitus ja työn ajankohdasta sopiminen. Lisäksi hen-

kilökunta auttaa etsimään osallistujalle hänen taitoja vastaava työtä. Projektikoor-

dinaattori selvittää osallistujan kanssa tulo-, velka- ja etuusasioita tarpeen mu-

kaan. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kuten Helsingin kaupungin 

työllisyyspalveluiden, Kelan sekä Sosiaalisen luototuksen velka- ja talousneuvo-

jien kanssa. Selvityksellä pyritään varmistamaan, että osallistujalle ei tule rahal-

lista haittaa työn tekemisestä.  

 

 

 

 

 

 



 

Esimerkkejä palkkatyön vaikutuksista 
 

Esimerkki 1: Anna saa työmarkkinatukea ja asumistukea.  

Työmarkkinatuen lisäksi Anna voi tienata 279 euroa jos etuus maksetaan 4 viikon välein 

ja 300 euroa jos etuus maksetaan kuukauden välein.  

Asumistuen kannalta kannattaa laskea Kelan sivuilla laskurilla arvio määrästä, jonka voi 

tienata ilman, että se vaikuttaa asumistukeen. Jos tienaa alle 400e/kk, ei asumistukea 

tarvitse tarkistuttaa ennen muita muutoksia/vuositarkistusta. Asumistuen tarkistuksen voi 

tehdä jo valmiiksi ja myöhemmin tarkistaa uudelleen.  

Esimerkki 2: Anna saa muiden etuuksien lisäksi perustoimeentulotukea. 

Anna voi tienata perustoimeentulotuen päälle 150e kuukaudessa, jonka jälkeen tulot vai-

kuttavat perustoimeentulotukeen.  

Esimerkki 3: Anna saa osatyökyvyttömyys- /työkyvyttömyys- tai takuueläkettä 

sekä eläkkeen saajan asumistukea. 

Anna voi tienata eläkkeen päälle 837,59e kuukaudessa, jonka jälkeen tulot vaikuttavat. 

 

Eläkkeen saajan asumistuessa tuloja tarkastellaan vuositasolla. Vuosittain jatkuva tai 

toistuva tulo huomioidaan, mikäli tulot ovat nousseet vuodessa 924e. Jos saa eläkkeen-

saajan asumistukea, on erittäin merkittävää ilmoittaa työntekemisestä Kelaan etenkin 

silloin, jos työ kestää yli 6 kuukautta tai saa palkkatuloa vuosittain silloin tällöin. Kun 

ilmoitus tulee ajoissa silloin etuuksiin keretään reagoimaan ja tekemään mahdolliset tar-

kistukset ajoissa. 

Esimerkki 4: Annalla on velkaa, jotka ovat menneet ulosottoon. 

Palkan suhteesta ulosottoon ei ole yleispätevää vastausta, sillä ulosotto on tilannekoh-

taisesti arvioitava ja omalla ulosottomiehellä on lopullinen harkintavalta. Jobcenter-mallin 

kautta sinun on mahdollisuus päästä velka- ja talousneuvojalle, joka selvittää kanssasi 

tilanteesi. 

 

 



 

   

Yleisesti ulosotosta: 

 

Töistä ei ulosottovelan takia kannata kieltäytyä ja työt edistävät aina myös velka-

tilanteen ratkaisua. Ulosottokin ottaa tavallisesti palkkatuloista 1/3 riippuen tulo-

jen suuruudesta. Jos tuntuu että velka ei silti ulosotossa lyhene, voi työ mahdol-

listaa myös sosiaalisen luoton tai Takuusäätiön takaaman pankkilainan saami-

sen, jolla velat tulee vähemmin kuluin maksettua pois. Myös velkajärjestelyn saa-

minen on mahdollista. 

 

 

Minne ilmoitan muuttuneesta työtilantees-

tani 

 

TYÖLLISYYSPALVELUT:  

 

Jobcenter-mallin kokeilun aikana saamme tiiviimpää tukea Helsingin kaupungin 

Työllisyyspalveluista nimetyn työntekijän kautta. Ensimmäisenä on tärkeää, että 

ilmoitat keikkatyön tekemisestä Työllisyyspalveluille. Ilmoitus kannattaa tehdä 

TE-palveluiden nettisivuilla Oma asiointi-palvelusta yhteydenottopyynnön kautta. 

Jos et käytä verkkopalveluja, soita työllisyyspalveluiden numeroon 0295 025 500. 

Numero palvelee maanantaista perjantaihin 9.00-16.15. Jos palvelussa on jonoa, 

voit jäädä puhelujonoon tai klo. 9-14 välillä sinulle voidaan tarjota mahdollisuutta 

jättää takaisinsoittopyyntö. Tässä tilanteessa asiantuntija soittaa sinulle takaisin 

0295-alkuisesta numerosta yhden kerran saman päivän aikana (te-palvelut.fi/). 

 

 

 

 

 



 

KELA: 

 

Kokeilun aikana saamme tiiviimpää tukea Kelasta etuusselvittelyissä Kelan työn-

tekijän kautta. Ole yhteydessä projektikoordinaattori Krista Karppiseen, kun si-

nulle tulee eteen Kela-asiointi työn aloitukseen liittyen. Sovimme sitten yhteisen 

ajan Kelan työntekijän kanssa etuuksien selvittelyyn sekä jatko-ohjeiden antami-

seen. 

 

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Kelaan sekä Työl-

lisyyspalveluihin. Ilmoitus voi estää ikäviä yllätyksiä. 

 

 

Mitä töitä voi tehdä?  

Mitä työtehtävät voisivat esimerkiksi olla: 

 puhtauspalveluita: siivous, tiskaus, kalustepesu,  

pesulapalvelu jne. 

 ulkotöitä: lakaisu, hiekoitus, lumityöt, haravointi,  

roskien keruu jne. 

 kiinteistöhuoltoa: taulujen kiinnitys, lamppujen asennus, pienet  

remonttityöt jne. 

 pussitus/pakkaustyöt 

 tilausompelua. 

 

Työtehtävät muokkautuvat yksiköiden mukaan sekä tilauksien ehdoilla. Kokeilu-

vaiheessa aloitamme ensin muutamilla työtehtävillä.  



 

   

Milloin töitä tehdään? 

 

Esimerkki 1: Osallistuja on kuntouttavassa työtoiminnassa maanantaista torstai-

hin, jolloin hän voi tehdä palkallista työtä perjantaina.  

 

Esimerkki 2: Osallistuja on tiistaina kuntouttavassa työtoiminnassa klo. 8-12, jo-

loin hän voi hän mennä klo. 12 jälkeen palkkatöihin. 

 

Ensisijaisesti palkalliset työtehtävät tehdään kuntouttavan työtoiminnan ulkopuo-

lisella ajalla. Jos näissä tulee kysyttävää tai tilanne mietityttää, ole yhteydessä 

Krista Karppiseen. 

 

 

 

 

Pääsevätkö kaikki kokeilemaan tätä kautta 

palkkatyötä? 
 

Työtehtävien määrä, vaikeustaso ja laajuus vaihtelevat tilausten mukaan, joten 

emme voi taata jokaiselle kokeilupaikkaa. On tärkeää, että palkkatyön kokeilu on 

myös oikea-aikaista suhteessa asiakkaan tilanteeseen sekä työtaitoihin. Joihin-

kin työtehtäviin voimme ottaa mahdollisesti myös eri henkilöitä eri kerroilla suo-

rittamaan työtehtävää. Tärkeintä on, että tuot julki halukkuutesi kokeilla palkka-

työtä. 

 

 



 

Haluaisin kokeilla palkkatyötä, mitä teen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos olet lukenut tänne asti, olet todennäköisesti ainakin vähän kiinnostunut palk-

katyöstä. Käy rohkeasti kysymässä lisätietoa tai ihan vain juttelemassa palkka-

työn kokeilusta jollekin työtoiminnan työntekijälle. Hän ohjaa sinut tarvittaessa 

eteenpäin. 

 

 

 

Lisätietoa Jobcenteristä:  

Työkykyisempi Stadi-hanke 

Projektikoordinaattori/Jobcenter-mallin kehittäjä 

Krista Karppinen, krista.karppinen@hel.fi, p. 09 310 21318 

mailto:krista.karppinen@hel.fi

