
 
 

 
Sääntökirjan liite 
 
 
 
 
Konsernihallinto Työllisyyspalvelukeskus 
 

KUNTOUTTAVAN 
TYÖTOIMINNAN 
PALVELUSETELIMALLI 
ETÄPALVELUNA 
      
Inkeri Huuhka 
toukokuu 2020 
 
  



2 
 

 

Sisällysluettelo 

1. Taustaa ................................................................................................................................. 3 

2. Eettiset periaatteet .............................................................................................................. 3 

3. Kohderyhmä ja asiakasohjaus ........................................................................................... 3 

4. Aktivointisuunnitelmien tai monialaisten työllistymissuunnitelmien teko ja päivitys .. 4 

5. Tavoitteet ............................................................................................................................. 4 

6. Sisältö .................................................................................................................................. 4 

7. Sanktiot ................................................................................................................................ 5 

8. Asiakkaan työttömyysturva ja kulukorvaus ...................................................................... 5 

9. Asiakkaan vakuutusturva etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan aikana ...... 5 

10. Tietosuoja, käytettävät menetelmät ja teknologia ......................................................... 5 

10.1. Tietosuoja ja salassapito ............................................................................................................. 5 

10.2. Teknologia ja sovellukset ............................................................................................................. 6 

11. Dokumentointi ja raportointi ........................................................................................... 6 

11.1. Työmaapäiväkirja ........................................................................................................................ 6 

11.2. Asiakkaan päiväkirja osana raportointia ja seurantaa .................................................................. 6 

12. Maksatus ........................................................................................................................... 7 

13. Palveluntuottajat ja palveluseteli .................................................................................... 7 

13.1. Palveluntuottajat .......................................................................................................................... 7 

13.2. Etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin arvo ............................................. 7 

ja palvelukuvaus ................................................................................................................................... 7 

14. Etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan palvelumallin kesto ......................... 7 
 

 

 

  



3 
 

 

1. Taustaa 
 
Korona-pandemian johdosta STM on ohjeistanut kuntia toteuttamaan korvaavia palveluja lähijaksoina 
toteutettavalle kuntouttavalle työtoiminnalle poikkeustilan aikana.  
 
Yhtenä sellaisena on valtakunnallisestikin otettu käyttöön etäjaksoina toteutettava kuntouttava 
työtoiminta, jolla tarkoitetaan palvelua, joka ei edellytä asiakkaan fyysistä läsnäoloa ryhmässä tai 
työpajalla, ja jossa käytetään erilaisia etäteknologiaa hyödyntäviä sovelluksia, kuten puhelinta tai 
tietokonetta. Etäkuntoutusta ohjaa ja seuraa ammattilainen. Palvelu voidaan toteuttaa asiakkaan 
sijainnista riippumatta ja asiakas saa kuntoutuksen osaksi arkeaan.  
 
Etäpalvelu tulee asiakaskohtaisesti arvioida ja siitä on sovittava yksilöllisesti. Etäkuntouttavan on todettu 
sopivan eri-ikäisille ja erilaisille osallistujille, joilla on työ- ja toimintakyvyn rajoitteita. Etäkuntouttava 
työtoiminta voi olla paras ratkaisu myös joidenkin terveydellisten rajoitteiden ja sosiaalisten pelkojen 
vuoksi.  
 
Ennen palvelua asiakasta informoidaan etämenetelmien hyödyistä ja riskeistä sekä annetaan 
mahdollisuus kysyä järjestelyistä. Huomioidaan asiakkaan taidot ja mahdollisuudet käyttää etätekniikkaa. 
 
Etänä annettavan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisessa noudatetaan kuntouttavan työtoiminnan 
sääntökirjan kriteerejä täydennettynä tällä ohjeistuksella. 
 

2. Eettiset periaatteet 
 
Etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan yleiset eettiset periaatteet ovat samat kuin sääntökirjassa 
määritellyt eettiset kriteerit ja periaatteet koskien kuntouttavaa työtoimintaa. 
 
Yksityisyydensuoja ja luottamuksellisuus ei saa olla uhattuna. Asiakasta informoidaan etämenetelmien 
riskeistä ja hyödyistä, ja annetaan hänelle mahdollisuus kysyä järjestelyistä. Palveluntuottajilta 
edellytetään tutustumista lakeihin ja säädöksiin, jotka liittyvät asiakkaasta tuotettuihin materiaaleihin ja 
tallenteiden yms. luomiseen sekä säilyttämiseen.   
 
Asiakkaan yksilölliset taidot ja valmiudet käyttää etäpalveluun liittyvää tekniikkaa tulee huomioida 
Palveluntuottajalta edellytetään asiakkaan opastamista digitaitojen kehittämiseksi 
 

3. Kohderyhmä ja asiakasohjaus 
 
Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, jotka täyttävät lain kuntouttavasta työtoiminnasta sekä 
sääntökirjan edellyttämät kriteerit. 
 
Etänä toteutettava kuntouttava työtoiminta kohdennetaan niihin asiakkaisiin, joiden kuntouttavan 
työtoiminnan sisältöön se luontevasti istuu ja joilla on valmiuksia toteuttaa kuntouttava työtoiminta etänä.  
 
Ennen palvelun aloittamista on varmistettava, että asiakkaalla on tarvittavat välineet ja taidot palvelussa 
pysymiseen. Etäpalvelua voidaan toteuttaa puhelimitsekin ja teettämällä asiakkailla tehtäviä, joita voi 
ottaa vastaan yksittäisissä tapaamisissa huolehtien turvallisuudesta.  
 
Palvelu pyritään aloittamaan ensisijaisesti niiden asiakkaiden kanssa, joilla on voimassa oleva sopimus 
palveluntuottajan kanssa, tai joiden sopimus on poikkeustilan johdosta katkennut. Näin päästään 
joustavammin eteenpäin. Asiakas ja ohjaajat ovat tuttuja, joten kynnys etänä aloitettavaan palveluun on 
matalampi, myös byrokratia helpompaa. Asiakasohjaus tapahtuu sekä palveluntuottajan että kaupungin 
toimesta yhteistyössä TE-toimiston kanssa. 
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Kun tilanne jatkuu pidempään ja saadaan kokemusta, voidaan palveluntuottajille ohjata 
etäkuntouttavaan myös uusia asiakkaita.  
 
Poikkeustilan ajalla määritellään asiakasohjaukseen ja asiakastyöhön liittyviä käytäntöjä uudelleen ja 
haetaan mahdollisimman joustavia ratkaisuja lain sallimissa rajoissa. 
 

4. Aktivointisuunnitelmien tai monialaisten työllistymissuunnitelmien teko 
ja päivitys 

Aktivointisuunnitelmat/monialaiset työllistymissuunnitelmat tehdään etäpalvelun osalta noudattaen 
samoja kriteereitä kuin palvelutarvearvion mukaisessa suunnitelmassa, mutta soveltaen etätyöhön. 
Suunnitelmissa tulee sen mukaisesti näkyä tavoitteiden lisäksi mm. viikoittaiset kerrat ja päivittäinen 
kesto sekä jaksojen pituus.  

Voimassa oleva aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma tulee päivittää 
etäpalvelua vastaavaksi tavoitteineen ja siinä tulee kuvata, missä määrin pohjana olevaa 
suunnitelmaa toteutetaan.  

 

5.  Tavoitteet 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet asetetaan siten, että ne myös poikkeustilanteessa ja 
etäpalvelussa tukevat asiakkaan tavoitteita, elämänhallintaa, vuorovaikutusta ja   työ- ja 
toimintakykyä sekä auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden jaksamista. 
Niiden   tulee sisältää työelämään suuntaavia elementtejä. 

 

6. Sisältö 

Etäpalvelussa tulee noudattaa lain mukaista kuntouttavan työtoiminnan päivittäistä kestoa, 
joka on vähimmillään 4tuntia /työtoimintapäivä. Neljän tunnin työtoimintapäivä täyttyy asettamalla 
asiakkaalle tehtäviä, jotka hän voi saman päivänä aikana toteuttaa niin, että kesto yhteensä on 
vähintään 4 tuntia.  

Viikossa etäpäiviä tulee olla 1-4, kuten muussakin kuntouttavassa työtoiminnassa. Jaksojen pituus 
on minimissään 3 kk.  
 
Palveluntuottajan tulee henkilökohtaisesti sopia asiakkaan kanssa, mitä tehtäviä ja miten asiakas tekee 
toimintapäivän aikana. Asiakkaista riippuen se voi vaihdella. Osalla asiakkaista on digitaalisia välineitä, 
osalla ei edes älykännykkää tai muuta laitetta, jolla sovelluksiin voi päästä. 

Toteuttamistapa ei saa vaikuttaa palvelun sisältöön enempää kuin välttämätöntä. 
Toteutuksessa on huomioitava yksilölliset tilanteet. Palvelun toteuttamistapa ei välttämättä 
sovellu kaikille asiakkaille ja heille kuntouttavaa työtoimintaa ei poikkeustilanteessa 
järjestetä, jollei ole mahdollista hallittuun lähijaksoon. 
  
Poissaoloista ilmoitetaan työttömyysturvan maksajalle, kuten muutoinkin (Kelalle TT3 ilmoitukset). 
Asiakkaat kirjaavat työttömyysaikaa koskevaan ilmoitukseen läsnäolopäiville kuntouttava työtoiminta 
etänä.  
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Luvallisten ja luvattomien poissaolojen osalta noudatetaan samoja sääntöjä kuin kuntouttavassa 
työtoiminnassa muutoinkin.  
 

7. Sanktiot 

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä etänä toteutettavasta kuntouttavasta työtoiminnasta poikkeusaikana, 

mikäli hän katsoo sen itselleen soveltumattomaksi. Hänelle ei langeteta siitä sanktioita. 

 

8. Asiakkaan työttömyysturva ja kulukorvaus 

Asiakas saa kuntouttavan työtoiminnan etäjaksojen aikana työttömyysetuutta. TE-toimisto tekee 

aktivointisuunnitelman/monialaisen työllistymissuunnitelman perusteella lausunnon työttömyysturvan 

maksajalle, jolloin asiakas saa kulukorvauksen myös toteutuneilta etäkuntouttavan päiviltä. Kunta 

saa valtionkorvauksen toteutuneilta päiviltä.  

Asiakkaalle kertyy etäjaksojen aikana työssäolovelvoitteen mukaisia päiviä.  Hän myös poistuu 

kuntaosuusmaksulistalta etäkuntouttavan ajalla.  

 

9. Asiakkaan vakuutusturva etänä toteutettavan kuntouttavan 
työtoiminnan aikana 

 
Kunnan ottama vakuutusturva kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle on voimassa kuntouttavan 
työtoiminnan etävalmennukseen liittyvien välittömien ruoka- ja kahvitaukojen aikana sekä liikuttaessa 
sisätiloissa tai ulkona etävalmennuksen aikana etätyöpaikan välittömässä läheisyydessä tauoille ja pois 
tauoilta. 
 

10. Tietosuoja, käytettävät menetelmät ja teknologia  
 

        10.1. Tietosuoja ja salassapito 
 
Digipalveluiden käytössä tulee noudattaa lakia digitaalisista palveluista ja sääntökirjan sisältämiä tietoturvaa 
sääteleviä lakeja ja asetuksia. Palveluntuottajan tulee tutustua sääntökirjaan ja lakeihin, jotka liittyvät 
ulotettuihin materiaaleihin ja tallenteiden yms. luomiseen sekä säilyttämiseen. Henkilötietojen 
käsittelyssä noudatetaan aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojausperiaatteita.  
 
Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttämistä, 
siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn 
suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.  
 
Palveluntuottaja ymmärtää ja noudattaa lähestymistapoja, joissa yksityisyydensuoja ja 
luottamuksellisuus eivät ole uhattuina. Salaista tietoa on sekin, että henkilö on asiakkaana.  Tietoja ei 
saa joutua sivullisten haltuun muutoin kuin lakiin perustuen, tai asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa 
suostumuksella.   
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Palveluntuottaja on vastuussa siitä, ettei tietoja käsitellä liian laajasti käsittelyn tarkoitukseen nähden. 
Vain ne henkilöt pääsevät käsittelemään tietoa, joilla on tarve käsitellä sitä, ja se asiakkaan kannalta on 
tarkoituksenmukaista.  
 
Palveluntuottajan on annettava ohjeita ja perehdytystä siitä, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja millä 
tavoin niitä käsitellään.  
 
Palveluntuottajille annetaan vielä tarkentavia työohjeita tietosuojasta ja tietoturvasta etänä toteutettavan 
kuntouttavan työtoiminnan alkaessa samassa yhteydessä, kun heidät hyväksytään etäpalveluntuottajiksi. 
Toimintaa säätelevistä laeista esimerkkejä:  

Laki digitaalisista palveluista,  
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306 
Eu:n yleinen tietosuoja-asetus, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI 
Tietosuojalakia  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 

 
 
        10.2. Teknologia ja sovellukset 
 
Käytettävän teknologian tulee olla helppokäytöistä ja se tulee valita asiakkaan lähtökohdista ja hänen käytössään 
olevien välineiden mukaan. Matalan kynnyksen välineinä voi toimia esimerkiksi puhelin ja sähköposti. 
 
Palveluntuottajia tuetaan keräämällä tietoa etäohjauksesta ja esimerkkejä erilaisista menetelmistä ja 
linkeistä, joilla he pystyvät etsimään tietoa oman toiminnan käynnistämiseen ja asiakkaiden tukemiseen. 
 
Esimerkkejä näistä: Kykyviisari etänä, Geokätkeily, Action Track, Teams yms.  Lisäksi linkkejä etänä 
toteutettaviin Turun kaupungin palveluihin ja Turun kaupungin järjestämä digiopastus asukkaille.  
 

11. Dokumentointi ja raportointi 
 

        11.1. Työmaapäiväkirja  
 
Dokumentointiin ja raportointiin kiinnitetään erityistä huomiota poikkeustilan aikana. Palveluntuottajilta 
edellytetään säännöllistä raportointia kuukausittain asiakkaan osallistumisesta.   
 
Palveluntuottajan tulee dokumentoida kunkin asiakkaan etäjakson suunnitelma, sekä etäjakson 
tavoitteet ja nimetä asiakkaalle ohjaaja. Toteutumisesta on pidettävä työmaapäiväkirjaa ja päivittäiset 
toteutuneet tehtävät tulee kirjata asiakastietojärjestelmään, josta ne saa tarvittaessa, esimerkiksi kunnan 
virkailijan pyytäessä.  
 
 

        11.2. Asiakkaan päiväkirja osana raportointia ja seurantaa 
 
Ohjaaja ja asiakas keskustelevat päiväkirjan käyttöönotosta, sisällöstä ja sen tuottamisesta etäpalvelun 
aikana. He keskustelevat myös säännöllisesti asiakkaan päiväkirjaan kirjaamista ajatuksista 
Asiakkaalle varataan riittävästi aikaa tavoitteiden ja ajankohtaisen tilanteen etenemisen arvioimiseen.  
 
Asiakas seuraa työllistymistä edistävän palvelunsa toteutumista kirjaamalla etäpalvelun aikana 
päiväkirjaan esimerkiksi havaintojaan, mieleensä tulevia kysymyksiä, kehittämisajatuksiaan ja toiveitaan. 
Päiväkirjaan kirjataan myös itse tehdyt tehtävät.  
 
Ohjaaja opastaa asiakasta täyttämään päiväkirjan parhaiten soveltuvalla toteutustavalla. Päiväkirjan 
muotoa voi muuttaa soveltuvammaksi, mikäli aiempi malli ei vastaa tarkoitustaan. Päiväkirjan voi 
toteuttaa sähköisesti erilaisten sovellusten avulla ja sen osana voi hyödyntää esimerkiksi  oman 
älypuhelimen tai tabletin video- ja ääninauhaominaisuuksia. Päiväkirjaan voi yhdistää tekstiä, ääntä ja 
videoita. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050
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Päiväkirja voi olla myös paperimuodossa ja sen voi palauttaa erikseen sopien palveluntuottajan 
postilaatikkoon tai ohjaajan tapaamisessa turvamääräyksiä noudattaen.  
 
 

12. Maksatus 
 
Maksuissa noudatetaan samoja periaatteita ja käytäntöjä, kuin sääntökirjassa on muutoinkin ohjeistettu. 
 
 

13. Palveluntuottajat ja palveluseteli 
 

       13.1. Palveluntuottajat  
 
Etäjaksoina toteutettava kuntouttava työtoiminta hankitaan niiltä kuntouttavan työtoiminnan 
palveluntuottajilta, jotka ovat hyväksyneet sääntökirjan etäkuntouttavaa koskevine lisäyksineen psop-
järjestelmässä ja joiden osalta kunta on hyväksynyt palvelukuvauksen etäkuntouttavasta työtoiminnasta.  
 

Palveluntuottajia ei kuitenkaan velvoiteta järjestämään poikkeustilan aikaisia etäpalveluita, ja 
palveluntuottaja voi itse päättää, missä työtehtävissä, työpajoilla tai ryhmissä etäpalveluita on 
mahdollista järjestää ja miten.   

 

Turussa on tällä hetkellä 11 kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajaa, joiden 
asiakaskohderyhmä ja resurssit vaihtelevat suuresti. Osalla esim. maahanmuuttaja-
asiakkaat ovat kohderyhmänä, osalla päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.  
 

        13.2. Etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin arvo 
                 ja palvelukuvaus 
 

Palveluntuottajat tekevät palvelukuvauksen etäpalvelustaan kunnan ohjeiden pohjalta. 
Palveluntuottajan tulee palvelukuvauksessaan kuvata tavat järjestää palvelu: palvelun 
sisältö, keinot ja tavat, eettisten periaatteiden toteutuminen, dokumentointi, asiakkaan 
päiväkirjan toteuttaminen ja asiakkaan tavoitteiden tukeminen sekä toteutettavissa oleva 
asiakasvolyymi.  

 
Palvelu toteutuu vain kunnan hyväksymillä ehdoilla ja sabluunalla, jonka jälkeen palveluntuottaja voi 
psop- järjestelmässä olevaan tuotteistukseensa liittää yhtenä palvelusetelinä etänä toteutettavan 
kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin.  
 
Palveluntuottajat voivat aloittaa palvelun heti, kun setelin lisäys on hyväksytty järjestelmässä. Eri 
palveluntuottajien etäpalvelut voivat näin ollen käynnistyä eri aikaan sitä mukaan kuin heidän 
tuottamansa etäpalvelu hyväksytään. 
  

Etänä toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa varten luodaan psop-järjestelmään yksilöllisen 
palvelun palveluseteli, jonka arvo on sama kuin muillakin seteleillä päivitetyssä 
sääntökirjassa, eli 40 €/työtoimintapäivä.  

 

14. Etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan palvelumallin kesto  
 
Etänä toteutettava kuntouttava työtoiminnan palveluseteli ja palvelusetelimalli on voimassa toistaiseksi.   
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Sääntökirjaan tulee muutos ja sitä tarkistetaan aina olosuhteiden ja määräysten sekä edellytysten 
muuttuessa. 
 
Mikäli valtioneuvosto määrää tämän toimintatavan purettavaksi, tapahtuu se välittömästi ja sääntökirjaa 
tarkistetaan vallitsevan käytännön mukaisesti.  
  
 
 


	1. Taustaa
	2. Eettiset periaatteet
	3. Kohderyhmä ja asiakasohjaus
	4. Aktivointisuunnitelmien tai monialaisten työllistymissuunnitelmien teko ja päivitys
	5.  Tavoitteet
	6. Sisältö
	7. Sanktiot
	8. Asiakkaan työttömyysturva ja kulukorvaus
	9. Asiakkaan vakuutusturva etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan aikana
	10. Tietosuoja, käytettävät menetelmät ja teknologia
	10.1. Tietosuoja ja salassapito
	10.2. Teknologia ja sovellukset

	11. Dokumentointi ja raportointi
	11.2. Asiakkaan päiväkirja osana raportointia ja seurantaa

	12. Maksatus
	13. Palveluntuottajat ja palveluseteli
	13.1. Palveluntuottajat
	13.2. Etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin arvo
	ja palvelukuvaus

	14. Etänä toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan palvelumallin kesto

