
Osallistamistulo osatyökykyisten 
reittinä työelämään  

 

Heikki Hiilamo 



 Osallistavan sosiaaliturvan VNK selvitys 

• Heikki Hiilamon (Helsingin yliopisto) johtama 
selvityshanke 

• Mukana asiantuntijoina Pasi Moisio (THL) ja Antti 
Parpo (Turun kaupunki) 

• Mukana tutkijoina Thomas Sama, Kathrin Komp, 
Juha-Pekka Lauronen, Päivi Mäntyneva, Aasa Karimo, 
Henri Aaltonen 

• Selvitys päätyy ehdottamaan osallistavan 
sosiaaliturvan malliksi osallistumistuloa, joka on 
palvelujen ja tulonsiirtojen kokonaisuus  



Osallistavan sosiaaliturvan tausta 

• Useissa länsimaissa pitkittynyt työttömyys ja siirtyminen 
työmarkkinoiden ulkopuolelle 

• Työttömyysvakuutuksen perinteinen idea “odotusajasta” 
rapautunut 

• Useissa länsimaissa alettu korostaa integraatiota ja 
vastavuoroisuutta: osallistuminen vastineeksi 
sosiaaliturvasta (ml. yhdyskuntatyö). 

• Pelkkä perustulo ei riitä ratkaisuksi työmarkkinoiden 
murrokseen: 
 Sosiaaliturvan kannustavuutta, vastikkeellisuutta tai 

osallistavuutta ei voida toteuttaa ilman palveluja. 

 



Selvityksessä esitetty malli lyhyesti 

• Palveluille esimerkkinä Hollannin malli ja sosiaaliturvalle Atkinsonin 
osallistumistulo  

• Etuutena osallistumistulo korvaisi työmarkkinatuen 
pitkäaikaistyöttömillä  
– Sama taso 
– saantiehdot & sanktiot lievemmät ja enemmän tapauskohtaiseen 

harkintaan perustuvia kuin työmarkkinatuessa 

• Palveluna korvaisi / sisältäisi pitkäaikaistyöttömillä  
– TE-hallinnon työvoimapoliittiset toimenpiteet ja  
– Aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen 

kuntoutuksen 

• Voidaan pilotoida ensin sosiaalityön palvelujen kokonaisuus. 
 Siis että sosiaalityöntekijälle tulisi oikeus sopia asiakkaan kanssa TE-

hallinnon toimista sekä muista osallistavista toimista, jotka voidaan 
rinnastaa työllisyyttä edistäviksi toimiksi. 



Osallistavan sosiaaliturvan idea 

• Uusi tulonsiirto ja palvelu kaikille pitkään 
työmarkkinatukea saaneille 

• Uusi työmuoto aikuissosiaalityölle ja 
kuntouttavalle työtoiminnalle toimeentulotuen 
Kela-siirron jälkeiseen - ja mahdolliseen 
perustulon maailmaan 

• Paradigman muutos Suomen 
aktivointipolitiikkaan: Valtaistetaan työttömät ja 
sosiaalityöntekijät suunnittelemaan ja sopimaan 
keskenään.  













NEET-nuori 
 
* 16-24 v 
* Ilman 
ammatillist
a 
koulutusta 
 

KELA 
 

* Täyttyvätkö 
ehdot?  
* Tiedonsiirto 
maakunnan 
”ohjaamoon” 
* Aktiivitason 
tuen seuranta 

MAAKUNNAN 
”OHJAAMO” 

Omatyöntekijä 
Palvelutarpeen 
arviointi, 
räätälöinti ja 
seuranta (Kela) 
-> Sote-palvelut 
-> Kuntoutus (ml.      
Kela) 
-> Nuorisotyö 

 

TYÖTOIMINTA 
KOULUTUS 

SYRJÄYTYMISEN 
EHKÄISY 

(KUNTOUTUS) 
- Yritykset 
- 3. sektori 
- Maakunnan 

palvelulaitos 
 

TOIMEENTULO PALVELU VELVOITTAVA TOIMINTA 

OPISKELU 
TYÖ  

 
Erityisryhmillä 
mahdollisuus 
määräajan 
pitää osa 
osallistumis-
tulosta 

Osallistumistulo 
550 e/kk 

aktiivitaso 
Kieltäytyminen 

Motivointivaikutu
s 

280-490e/kk 
(perustaso) 

Ohjelmavaikutus 

750 e/kk 
Korotettu taso 

Pysyvä 
työkyvyttömyysuhka 

AKTIVOINTISOPIMUS 


