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• 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



• 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



Useimmat työkykyohjelman toimenpiteet ovat laaja-alaisia ja vievät 
asiaa eteenpäin samanaikaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö keskittyy:

• purkamaan osatyökykyisten työllistymisen esteitä

• vauhdittamaan työllistymistä 

• ehkäisemään pitkittyvää työttömyyttä 

Sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy:

• kehittämään osatyökyisten työkyvyn tuen palveluja

Työkykyohjelman toimet tukevat toisiaan



• lisätään työkykykoordinaattoreita TE-toimistoihin

• parannetaan TE-palvelujen osuvuutta osatyökykyisille (TE-palvelupilotit)

• käynnistetään yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminta

• vauhditetaan työllistämisehdon ja -kriteerin käyttöä julkisissa hankinnoissa 

• perustetaan valtion ”Erityistehtäväyhtiö oy” työllistämään vaikeimmassa 
asemassa olevia osatyökykyisiä

• luodaan malli osatyökykyisten työllistymisen tukitoimien tiedolla johtamiseen 
ja tuloksellisuuden seurantaan (yhteiskunnallinen vaikuttavuus)

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet



• lisätään työkyvyn tukea ja työttömien osatyökykyisten 
työllistymisen edellytyksiä tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskuksessa

• vahvistetaan tuetun työllistymisen menetelmiä

• vahvistetaan ammattilaisten osaamista

• lisätään tutkimustietoa työttömien palveluista ja etuuksista ja 

niiden yhteensovittamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet



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



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

