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Välityömarkkinatoimijat auttavat vaikeasti työllistyviä henkilöitä pa-
rantamaan työmarkkina-asemaansa. Tavoitteena on löytää jokaiselle 

yksilöllinen polku avoimille työmarkkinoille. 
Pitkäaikainen työttömyys voi kohdata ketä tahansa ja paluu työelä-

mään vaikeutua. Työttömyys voi johtua myös siitä, ettei ole löytänyt 
omaa alaansa tai päässyt näyttämään kykyjään sairauden tai vamman ta-
kia.

YKSILÖLLISTÄ TUKEA

Asiakasta tukevat työvalmentajat, yksilövalmentajat ja työhönvalmenta-
jat, jotka tekevät yhteistyötä esimerkiksi TE-toimistojen, työnantajien, 
oppilaitosten tai eläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa tilanteesta riippuen.

Paluu työelämään voi alkaa arjen hallinnan parantamisesta, omien vah-
vuuksien löytämisestä sekä osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä. 
Siihen voi liittyä myös erilaista kuntoutusta. Paluu työelämään voi edetä 
myös suoraan työkokeilun ja palkkatuen kautta kohti oikeita töitä.

Monet välityömarkkinatoimijat tarjoavat ensin työkokeilua tai palk-
katyötä omissa organisaatiossaan esimerkiksi puu- ja metallitöissä, kier-
rätyksessä, rakentamisessa, kiinteistöhuollossa, muutto- ja kuljetustöissä, 
kahvilatoiminnassa, siivoustyössä, käsityöammateissa, myyjänä, auton-
kuljettajana jne. 

Välityömarkkinoille asiakkaat tulevat usein TE-hallinnon tai sosiaali-
toimistojen lähettäminä, mutta välityömarkkinatoimijat tarjoavat myös 
matalan kynnyksen paikkoja, jolloin apua omaan tilanteensa voi tulla 
hakemaan vaikka suoraan kadulta.

Työvoiman ytimessä

Välityömarkkinat luotiin 90-luvulla purkamaan pitkäaikaistyöttömyyttä, ja ne ovat 
edelleen keskeinen osa vaikeasti työllistyvien henkilöiden palvelujärjestelmää. Väli-

työmarkkinat parantavat pitkäaikaistyöttömien, nuorien ja osatyökykyisten henkilöiden 
työmarkkina-asemaa.

Keinoina ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työkokeilut, uraohjaus, työvoimakoulu-
tus, oppisopimuskoulutus, ammatillinen kuntoutus ja palkkatuettu työ. Välityömarkki-
natoimijoita ovat kunnat, koulutusorganisaatiot, säätiöt, järjestöt, yhdistykset, työpajat, 
sosiaaliset yritykset ja erilaiset hankkeet, jotka tuottavat tai järjestävät työllisyyttä edistävää 
toimintaa, palveluita ja koulutusta. Mukana on myös yksityisiä yrityksiä.

Toimijoilla on vahva osaaminen ja kokemus siitä, miten yksilölliset työllistämispolut ra-
kennetaan kohti avoimia työmarkkinoita yhdessä alueen elinkeinoelämän ja viranomais-
ten kanssa.

Töihin! 
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Paluu työelämään 

voi edetä myös 

suoraan työkokeilun 

ja palkkatuen 

kautta avoimille 

työmarkkinoille.

Välityömarkkinatoimijat 

tarjoavat myös matalan 

kynnyksen paikkoja.
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Yhteiskunnalle
•  turvaa työvoiman saatavuutta

•  on pitkäaikaistyöttömyyden 

 asiantuntija 

•  kehittää työllistymismenetelmiä 

•  ehkäisee työikäisten 

 syrjäytymistä

•  hoitaa kierrätystä ja tekee 

 ympäristönsuojelua

•  on puolueeton yhteistyö-

 kumppani

Elinkeinoelämälle
•  rekrytointitukea

•  tarjoaa työvoimaa (vuokra-

 työvoima, työharjoittelijat,

 oppisopimukset, palkkatukityöt)

•  tukee yritysten kasvua 

 tarjoamalla alihankintapalveluita

 (catering, käsityöt, kiinteistö-

 huolto, metalli- ja puutyöt,

 kokoamispalvelut, graafiset

 palvelut jne.)

•  kehittää työvoiman osaamista

Yksilölle
• kehittää työelämävalmiuksia

• lisää osaamista ja ammattitaitoa

• antaa työelämäosallisuutta

• tarjoaa sosiaalisen verkoston 

• tukee työllistymisen polulla

• auttaa henkilökohtaisesti

TOIMINTAA KAIKILLE JA KAIKKIEN EDUKSI
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KIERRÄTYSKESKUKSESTA TYÖKOKEMUSTA

Kierrätys on yhä suositumpaa kodin sisustajille ja edullisia vaattei-
ta, huonekaluja tai kodinkoneita etsiville kuntalaisille. 

Kierrätyskeskukset tarjoavat myös merkityksellisiä työtehtäviä ja 
matalan kynnyksen väylän työelämään. Tehtäviin voi kuulua tava-
roiden lajittelua, myyntiä, tavaroiden noutoa ja jakelua sekä erilai-
sia logistisia tehtäviä.

Työkokeilussa tai palkkatuella olevien pitkäaikaistyöttömien rin-
nalla työskentelevät usein myös vapaaehtoistyöntekijät.

Kierrätysmyymälöitä ylläpitävät mm. alueelliset kierrätyskes-
kukset ja työllistymisyksiköt, työpajat, Goodwill-ketjun tai SPR:n 
Kontti-ketjun myymälät jne.

TYÖKOKEILUN JA PALKKATUEN KAUTTA TYÖELÄMÄÄN

Kimmo Nordblom valmistui 90-luvun lopulla ammattikoulun 
sähkölinjalta, mutta töitä ei löytynyt. Hän aikoi jo antaa periksi, 

mutta jaksoi kuitenkin opiskella toisen ammatin ja sai koneis-
tajan ammattitutkinnon paperit 27-vuotiaana.

Valmistumisen jälkeen TE-toimisto lähetti hänet työko-
keiluun Rauman Seudun Katulähetyksen metallipajalle. Siel-
tä hän pääsi palkkatukityöhön metalliyritykseen, joka jatkoi 
työsuhdetta tukijakson jälkeen. 
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Eri keinoin työelämään TYÖPANKKI KEVENTÄÄ REKRYTOINTIA

Siivouspalveluun vakinaistettu Marjo Riikonen (vas.) puolestaan 
kertoo, että työntekijän kannalta Juhdan rekrytointiprosessi eteni 
todella tehokkaasti ja suosittelee sitä myös ystävilleen.  

Itä-Suomen siivouspalvelu työllistää 18 työntekijää ja on ylpeä 
työntekijöistään. Rekrytoinnissa yritys on käyttänyt Juhta Oy:n 
työpankkipalveluja jo pitkään.

– Rekrytoimme heidän kauttaan, koska se on helppoa ja he osaa-
vat katsoa juuri meille sopivia ehdokkaita. He tietävät meidän tar-
peet, kertoo varatoimitusjohtaja Merita Kinnunen (oik.). 

Siivousyritys on käyttänyt Juhdan kaikkia henkilöstöpalveluita, 
joita ovat henkilöstövuokraus, rekrytointi ja oppisopimuskoulutuk-
sen järjestäminen. Keventynyt rekrytointi jättää Kinnuselle aikaa 
vaikka asiakashankintaan. 

Juhta Oy tekee yritykselle ehdokkaiden alkukarsinnan, joista sii-
vousyritys valitsee haastateltavat henkilöt. Työpankin kautta sii-
vousyritys on saanut myös yhden parhaimmista työntekijöistään. 

– Hän tuli ensin työkokeiluun, sitten palkkatukityöhön ja nyt 
hän on meillä vakinaisessa työsuhteessa 15 kotiäitiysvuoden jäl-
keen, kertoo Kinnunen.

USKOMATTOMIA KYKYJÄ

Lappeenrannassa yli viisikymmentä henkeä työllistävä Kiinteistö-
huolto Lyijynen käyttää rekrytoinnissa apunaan Laptuote Oy:n 
työllistämispalvelua. 

KH Lyijysen asiakaspäällikkö Malla Seppä (vas.) kertoo, että 
Laptuotteen etsimät henkilöt vastaavat hyvin heidän toiveitaan. 

– Välityömarkkinoilta löytyy uskomattomia kykyjä, jotka ei-
vät vielä ole löytäneet omaa paikkaansa elämässä. Terveiseni muil-
le yrittäjille on, että kannattaa kokeilla, suosittelee huoltotoimen 
johtaja Jorma Eronen.

Myös Laptuotteen kautta KH Lyijyselle huoltomieheksi tullut 
Antti Takkinen (oik.) vaikuttaa tyytyväiseltä: 

– Nyt opiskelen töiden ohessa kiinteistönhuoltajan perustutkin-
toa. Paperit saan vuoden päästä.

(Alkuperäiset artikkelit: 

Kyvyt käyttöön -lehden Välityömarkkinat Extra 2015).

Kuva: Sari Putkonen

Kuva: Sari Putkonen



6 7

Työnantajille

Välityömarkkinoilla on kehitetty palveluita työelämän ja yritysten tarpeisiin. Työnanta-
ja voi rekrytoida esimerkiksi säätiön tai yhdistyksen kautta työntekijöitä suoraan. Toi-

nen vaihtoehto on tutustua työntekijään ensin esimerkiksi työkokeilun, oppisopimuksen 
tai palkkatukijakson ajan. Työpankkien kautta työvoimaa voi myös vuokrata.

MONIMUOTOISUUDESTA ETUA

Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Välityömarkkinat tukevat vai-
keassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, joista osa voi tarvita muita hieman enem-
män perehdytystä tai tukea.

Työnantaja saa välityömarkkinoilta tietoa erilaisista tuista ja palveluista (s. 9), kun hän 
harkitsee uuden työvoiman rekrytointia tai lisäkouluttamista. 

Työnantajalle rekrytointi välityömarkkinoiden kautta on turvallista, sillä työntekijän 
osaaminen on kartoitettu ja työntekijää on haastateltu useaan kertaan ennen kuin häntä 
tarjotaan työnantajalle. 

ALIHANKINTAA JA OSTOPALVELUA

Välityömarkkinatoimijat tarjoavat myös tuotteita ja palveluita, joita yritykset voivat ostaa 
tai tehdä pidempiaikaisen sopimuksen esimerkiksi alihankintana suoritettavista kokoon-
panotehtävistä.

Toimijasta riippuen apua voi saada esimerkiksi kahvilatoimintaan, auto-
jen huoltoon, siivoukseen, tekstiilihankintoihin, graafisten tuotteiden 

tekemiseen, kiinteistöhuoltoon, yksilöllisiin puu- ja metallitöihin tai 
kierrätykseen.

Merkitys yhteiskunnalle

Välityömarkkinatoimijoiden tuottamat työllisyyspalvelut ovat keskeinen osa vaikeasti 
työllistyvien henkilöiden työllistymisen palvelujärjestelmää. Lisäksi välityömarkki-

nat ylläpitävät muita yksilön elämään myönteisesti vaikuttavia palveluita tai yhteiskuntaa 
hyödyttävää muuta palvelua. 

ERIKOISOSAAMISTA

Välityömarkkinatoimijoilla on työllistämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvää osaa-
mista, jota alueen päättäjät, muut palvelutuottajat, työnantajat ja elinkeinoelämä voivat 
hyödyntää.

EHKÄISEE SYRJÄYTYMISTÄ

Pitkittynyt työttömyys vaikuttaa haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin. Välityö-
markkinoilla työtön osallistuu järjestön, säätiön, kunnan tai muun välityömarkkinatoimi-
jan työkykyä edistävään toimintaan, jossa valmentautujien osaaminen kasvaa. 

Välityömarkkinatoimijat tarjoavat myös matalan kynnyksen palveluita, joissa arjen ja 
elämänhallinnan solmukohtia voidaan selvittää ja joihin voi hakeutua myös oma-aloit-
teisesti.

KIERRÄTYSTÄ JA YMPÄRISTÖTEKOJA

Moni välityömarkkinoilla toimiva organisaatio tekee myös merkittävää yhteiskunnallista 
ympäristötyötä mm. kierrätyksen parissa. Nykyisin satoja ihmisiä työllistävän Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminta lähti liikkeelle 1980-luvulla tavaranvaihtopäi-
vistä. Toiminta eteni pikkuhiljaa ympäristönsuojelusta työllistämiseen.

VAPAAEHTOISTYÖTÄ

Välityömarkkinatoiminnan rinnalla voi olla myös vahvaa vapaaehtoistyötä. Rauman Seu-
dun Katulähetyksen työllistetyt ja vapaaehtoiset jakavat yhdessä viikoittain 500 ruokakas-
sia vähävaraisille. Järjestöt pystyvät reagoimaan nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin 
ja akuutteihin tilanteisiin, kuten toimittiin syksyllä 2015, kun Suomeen saapui odottamat-
toman paljon turvapaikanhakijoita. Välityömarkkinoilla on toimintamalleja myös maa-
hanmuuttajien työllistämiseen.

Työnantajalle rekrytointi 

on turvallista, sillä 

työntekijän osaaminen 

on kartoitettu ja 

työntekijää on 

haastateltu useaan 

kertaan ennen kuin häntä 

tarjotaan työnantajalle.

 

Välityömarkkinatoimijat 

tarjoavat myös tuotteita ja 

palveluita, joista yritykset 

voivat tehdä pidempiaikaisen 

sopimuksen esimerkiksi 

alihankintana suoritettavista 

kokoonpanotehtävistä.Kuva: Christina Timonen, 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
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TYÖHÖNVALMENNUS

Työhönvalmentajat etsivät ja räätälöivät 
työntekijälle sopivia työpaikkoja ja työteh-
täviä sekä tukevat työnantajaa työntekijän 
perehdytyksessä ja erilaisten tukien hakemi-
sessa. Työhönvalmentajat ovat työelämän, 
kuntoutuksen, palvelujärjestelmän ja asia-
kastyön ammattilaisia. 
(www.tyohonvalmentaja.fi)

PALKKATUKI

Palkkatuki on tarkoitettu työttömän työn-
hakijan työllistymiseksi silloin, kun hen-
kilöllä on vaikeuksia työllistyä esimerkik-
si sairauden tai vamman takia. Palkkatu-
kea haetaan TE-toimistosta, joka päättää 
tuen myöntämisestä. Työkyvyttömyyseläke 
ei ole palkkatuen esteenä. Palkkatukea voi-
daan maksaa myös oppisopimuksella ole-
valle henkilölle. (www.te-palvelut.fi)

TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI

Työolosuhteiden järjestelytukea voi saada 
työhön palkattavalle tai jo työssä olevalle 
henkilölle, joka tarvitsee vammasta tai sai-
raudesta johtuvia työvälineitä, kalusteita 
ja työpaikan olosuhteiden muutoksia. Tu-
kea voi saada myös toisen työntekijän an-
tamaan apuun työssä. Tuki on enintään  
4 000 euroa, ja sitä haetaan TE-toimistosta. 
(www.te-palvelut.fi)

TYÖKOKEILU

Työkokeilun aikana työnantaja selvittää 
työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jak-

Työllistämisen tai työssä pysymisen tuet *

samista työpaikalla. Työkokeilu voi olla tar-
peen pitkän sairausloman jälkeen. Työko-
keilua järjestävät TE-toimistot, Kela, työ-
eläkelaitokset, tapaturma- ja liikenneva-
kuuttajat ja työterveyshuollot. Työkokeilu-
paikan voi tarjota yritys, järjestö, kunta tai 
valtio. (www.te-palvelut.fi)

OPPISOPIMUS

Oppisopimus on työnantajan ja opiskeli-
jan välinen määräaikainen työsopimus, jos-
sa opiskelija saa palkkaa työsuhteen ajalta. 
Työnantajalle maksetaan koulutuskorvaus-
ta. Lisäksi työntekijä voi hakea palkkatu-
kea, jos opiskelija täyttää palkkatuen saa-
misen ehdot. (www.oppisopimus.net)

TUETTU OPPISOPIMUS

Tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat 
enemmän tukea opintoihinsa kuin työpaik-
kaohjaaja tai oppilaitoksen opettaja voivat 
normaalisti antaa. Tukea antaa työhönval-
mentaja yhdessä työpaikan ja opiskelijan 
kanssa sovitulla tavalla. 
(www.tuettuoppisopimus.fi)

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA

Työntekijä voi palata työhön ensin osa-ai-
kaisesti osasairauspäivärahan turvin. Järjes-
tely on vapaaehtoinen eli siihen tarvitaan 
sekä työnantajan että työtekijän suostumus. 
Työterveyslääkäri varmistaa, ettei osa-aikai-
nen työskentely vaaranna työntekijän ter-
veyttä tai toipumista. (www.kela.fi)

OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

Jos työntekijän työkyky on heikentynyt sai-
rauden takia, hän voi hakea osatyökyvyttö-
myyseläkettä. Työntekijä voi siirtyä eläk-
keelle suoraan työstä, mutta yleensä sen 
myöntäminen edellyttää sairauspoissaolo-
ja. Myös täysi työkyvyttömyyseläke voi-
daan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeek-
si. Määräajaksi myönnettävä osatyökyvyttö-
myyseläke on nimeltään osakuntoutustuki. 
Työeläke kertyy tehdyn työn ja yrittäjätoi-
minnan perusteella. (www.tyoelake.fi)

TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN 

LEPÄÄMÄÄN JÄTTÄMINEN

Henkilö voi tehdä satunnaisesti tai pidem-
piaikaisesti työtä myös työkyvyttömyys- 
eläkkeen rinnalla sitä menettämättä. Kun 
ansiot ylittävät tietyn rajan, työntekijän 
kannattaa pyytää eläkkeen tarkistamista 
osatyökyvyttömyyseläkkeeksi tai jättää elä-
ke lepäämään, jolloin ansaintarajoja ei ole. 
Myös osatyökyvyttömyyseläkkeen voi jättää 
lepäämään. (www.tyoelake.fi)

SIIRTYMÄTYÖ

Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujil-
le suunnattu tuetun työllistämisen muoto 
työvalmentajan tuella. Mahdollisuutta siir-
tymätyöhön tai työntekijää siirtymätyön 
kautta voi tiedustella lähimmästä Klubita-
losta. (www.suomenklubitalot.fi)

* Nämä tiedot ovat vuoden 2016 keväältä.

Tuet, niiden myöntämisen ehdot tai 

painotukset voivat muuttua.

Kuva: Kuvakaappaus videosta, tekijöinä Yuki Ronkainen ja Mikko Edelman. 

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on palvelu, jossa esimerkiksi työvalmentaja tai työkykykoordinaatto-
ri tukee syystä tai toisesta vaikeasti työllistyvää henkilöä löytämään omat vahvuutensa 

ja yksilöllisen polkunsa työelämään. 
Työhönvalmentajan luokse tulevat asiakkaat ovat motivoituneita työnhakijoita ja työn-

antajalle työhönvalmennuksen kautta tuleva työntekijä on turvallinen vaihtoehto.Työval-
mentaja tukee paitsi työntekijää myös työnantajaa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.  

TYÖHÖNVALMENTAJA MM.

•  helpottaa rekrytointia ja osallistuu

 henkilön perehdyttämiseen 

 työpaikalla

•  auttaa työnantajaa tukien

 hakemisessa

•  löytää työntekijälle yksilöllisiä

 ratkaisuja ja auttaa räätälöimään

 työtehtäviä

•  tukee työyhteisöä uuden

 työntekijän tuloon
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Työn ja työolojen mukautus

Jokaiselta työpaikalta löytyy varmaan parannettavaa 
niin työolojen kuin työn tekemisen olosuhteissakin. 

Jo pienikin mukautus voi edistää työssä jaksamista, no-
peuttaa työhön paluuta sairauslomalta ja edistää vam-
maisen tai pitkäaikaissairaan henkilön rekrytointia.

Ovatko nämä mukautukset jo 

työyhteisönne käytössä? 

TYÖAIKAJÄRJESTELYT

joustavat työajat

mahdollisuus etätyöhön

osa-aikatyö

työn jaksotus

TYÖN ORGANISOINTI

työnjako ja työtehtävät

työmäärä ja työtahti

työaikajärjestelyt

työilmapiiri ja asenne

avun saaminen

TYÖYMPÄRISTÖ

työtilojen esteettömyys

työtilojen viihtyisyys

työpiste ja kalusteet

työ- ja apuvälineet
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Välityömarkkinatoimijoiden kohderyhmät ja toimintamuodot ovat erilaisia, mutta 

niitä yhdistää työskentely jonkin tai joidenkin vaikeasti työllistyvien ryhmien aseman 

parantamiseksi. 

Suomessa toimii valtakunnallinen Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä, joka  

• tekee yhteistä vaikuttamistyötä (mm. asiantuntijalausunnot ja kannanotot) 

• kehittää välityömarkkinoita

• lisää järjestöjen toiminnallista yhteistyötä

Yhteistyöryhmän toimintaa koordinoi Vates-säätiö, kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, 

jukka.lindberg@vates.fi, p. 040 541 9493. Vates-säätiö myös ylläpitää 

www.valityomarkkinat.fi -sivustoa.

RYHMÄN JÄSENET:
Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ry, www.tpy.fi

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry, www.tvy.fi

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, www.saatio-oktetti.fi

Suomen Punainen Risti Kontti , www.kontti.punainenristi.fi

Mielenterveyden keskusliitto, www.mtkl.fi

Sininauhaliitto, www.sininauha.fi

Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry, www.suomenkierratyskeskustenyhdistys.fi

Vates-säätiö, www.vates.fi

Ryhmän toimintaan osallistuu myös SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, www.soste.fi

Julkaisun kustantaja: Vates-säätiö / Välityömarkkinat osana työelämää -projekti. 

Julkaisun toimitus: Vates-säätiö, Tiedolla vaikuttaminen -hanke.

Taitto: Heli Penttinen, Painopaikka: Savion kirjapaino. Painos: 4000 kpl Paperi: Lumi Art Silk 150 g

Kannen symbolit: Papunetin kuvapankki, www.papunet.fi. 

Kannen kuvat: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus (iso kuva) ja Sari Putkonen.

Tämä esite on tehty yhteistyössä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa ja tuotettu 

Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä



www.valityomarkkinat.fi


