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Yleistä 

Eurajoen kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttömä-
nä olleille ja sen tarkoituksena on parantaa asiakkaan elämän-
hallintaa, työelämävalmiuksia ja mahdollisuuksia päästä mukaan työ-
elämään.  

 (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) astui voimaan 
1.9.2001). 

Miten kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään  

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta sovitaan aktivointisuun-
nitelmassa. Työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta ovat velvolliset laati-
maan aktivointisuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa.  

Kuntouttavan työtoiminnan suunnitelmassa otetaan huomioon toiveet, 
koulutus- ja työhistoria sekä työ- ja toimintakyky. Kuntouttavaa työ-
toimintaa voidaan toteuttaa kunnan, valtion, seurakuntien, säätiöiden 
ja yhdistysten palveluksessa, joten yksityisiä yrityksiä ei voida käyttää.  

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva 

Asiakkaalle maksetaan työtoimintapäiviltä työttömyysetuuden lisäksi 
kulukorvausta 9 € / läsnäolopäivä; tätä kulukorvausta ei oteta huomi-
oon toimeentulotukea haettaessa tulona. Erillisen sopimuksen mu-
kaan voidaan tapauskohtaisesti korvata myös välttämättömät työ-
matkakulut.  

Asiakas voi menettää oikeutensa työmarkkinatukeen tai työttömyys-
päivärahaan, jos hän perusteetta kieltäytyy kuntouttavasta työtoimin-
nasta tai keskeyttää sen. Pätevä syy keskeyttää tai kieltäytyä kuntout-
tavasta työtoiminnasta on esimerkiksi koulutuksen, työn tai muun toi-
menpiteen aloittaminen. 

Kuntouttava työtoiminta työtoimintapaikassa  

Kuntouttava työtoiminta on työnantajalle maksutonta ja asiakkaat ovat 
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuessaan kunnallisen terveyden-
huollon piirissä eli heihin ei sovelleta työterveyshuoltolakia. 

Eurajoen kunta järjestää tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuu-
tusturvan kuntouttavassa työtoiminnassa sattuvan tapaturman varalta. 



   

Kuntouttavalla työtoiminnalla ei voi korvata virka-, toimi- tai 
työsuhteessa tehtävää työtä. Työtoimintapaikalla kuntouttavaan työ-
toimintaan osallistuvalle nimetään vastuuhenkilö, joka perehdyttää 
asiakkaan työtehtäviin ja työpaikkaan. 

Vaitiolovelvollisuus 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalla henkilöllä on vaitiolovelvol-
lisuus, joka säilyy työtoiminnan päättymisen jälkeenkin. Vaitiolovelvol-
lisuus koskee sekä työtoimintapaikan henkilöstöön, että työhön ja sen 
sisältöön liittyviin asioihin. Vaitiolovelvollisuus kattaa puhutun, kuullun, 
kirjoitetun ja sähköisen informaation. 

Työaika 

Kuntouttavaa työtoimintaa voi olla 1 – 4 päivänä viikossa, 4 – 8 tuntia 
päivässä. Jakson pituus riippuu asiakkaan tilanteesta.  Sopimuksen 
kesto on 3 – 24 kuukautta (alle 3 kuukauden sopimusta ei voida teh-
dä).  

Työaika on päätöksessä kirjatun sopimuksen mukainen, eikä sitä voi-
da ilman ohjaajan suostumusta muuttaa. Työhön liittyvät ruoka-, kahvi 
yms. tauot sovitaan työpaikalla. Toiminnassa edellytetään asiallista 
käyttäytymistä ja päihteettömyyttä. Kuntouttava työtoiminta voidaan 
keskeyttää mm. toistuvien luvattomien poissaolojen ja päihtyneenä 
olon vuoksi. 

Poissaolot  

Luvallinen poissaolo on aina sovittava kuntouttavan työtoiminnan oh-
jaajan ja työpaikan vastuuhenkilön kanssa. Hyväksyttäviä poissaoloja 
ovat lääkärikäynnit, lapsen sairastuminen tai muu vastaava poissaolo, 
josta on esittää todistus. Sairauspoissaoloista tulee aina esittää sai-
raanhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus kuntouttavan työtoimin-
nan ohjaajalle.  

Asiakkaan tulee ilmoittaa poissaolostaan vastuuhenkilölle ja kuntout-
tavan työtoiminnan ohjaajalle mahdollisimman pian. Tämän jälkeen 
asiakas täyttää Kelan TT3 lomakkeen, jonka hän itse tai kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaaja toimittaa Kelalle. Poissaolot tulee ilmoittaa Kelal-
le kahden viikon sisällä poissaolopäivästä. Luvattomasta poissaolo-
päivästä ei saa työttömyysetuutta.  



   

 
 

LISÄTIETOA KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA EURAJOELLA: 
 
Luvian alue, Kuivalahti ja Irjanne  
aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja 
p. 044- 4312 790 ma-pe klo:11-12 
 
Eurajoen alue, ei Kuivalahti eikä Irjanne  
aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja 
p. 02-8694 357 ma - pe klo: 11-12 
 
Eurajoen sosiaalitoimi 
Kalliotie 5 
27100 Eurajoki 
 
 
 
 
 
 


