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na on jatkaa palvelua tänä vuonna, kertoo 
Kuusi onnistumisista.

Koska työpankkien tuloksellinen toi-
minta on riippuvainen myyntityöstä, tam-
mikuussa 17 työpankin myyjää alkoi suo-
rittaa oppisopimuksena myynnin ammatti-
tutkintoa. 

– Tarkoituksena on myyntiosaamisen 
lisäksi kehittää myös työpankkien tuot-
teistusta ja liiketoimintaosaamista, kertoo 
Kuusi.

– Vuoden lopussa kaikki työpankit audi-
toitiin. Myyntiosaaminen ja liiketoiminta-
osaaminen korreloi suoraan saavutettuihin 
tuloksiin!

Vuoden lopussa toimivia työpankkeja oli 
15. Työpankkien yhteenlaskettu liikevaih-
to oli noin 25 miljoonaa euroa. Palkkatukia 
ja työpankin tukia oli liikevaihdosta noin 
15 prosenttia. Loput tuloista tuli myynti-
tuloista. 

TyöpankiT vakiinTumassa?

Työpankit on koettu hyväksi tavaksi työl-
listää heikossa työmarkkina-asemassa ole-
via henkilöitä. Työpankkikokeilu käynnis-
tyi vuonna 2009 ja laajentui edelleen vuo-
den 2012 lähtien.

Työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveys-
ministeriön hanke työpankin liiketoimin-
tamallin kehittämiseksi ja laajentamiseksi 
valtakunnalliseksi. Kokeilu perustuu Sata-
komitean linjauksiin ja sen toteuttavat so-
siaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elin-

keinoministeriö yhteistyössä Espoon seu-
dun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. 
Vuoteen 2013 saakka yhteistyökumppanina 
toimi Edupoli Oy.

Työpankkimallin tavoitteena on työllis-
tää heikossa työmarkkina-asemassa olevia 
henkilöitä avoimille työmarkkinoille. Tätä 
ennen henkilöt työskentelevät yleensä työ-
pankkiyrityksen omassa tuotannossa. Hei-
kossa asemassa olevat henkilöt ovat usein 
pitkäaikaistyöttömiä, sairaseläkkeelle jää-
neitä tai esimerkiksi nuoria, joilla ei juuri-
kaan ole työkokemusta tai oman alan töitä 
ei ole syystä tai toisesta löytynyt.  

LisäTieToa: 

www.tyopankki.fi  

-sivustolla on 

kattavasti tietoa niin 

työpankkiyritysten 

toiminnasta.
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– Työpankkiyritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto on noin 25 milj. euroa, 

josta kaiken julkisen tuen osuus on noin 15 
prosenttia, kertoo Työpankkikokeilun joh-
taja Aarne Kuusi Omniasta. 

Työpankkiyritykset työllistivät vuoden 
2013 aikana työsuhteeseen omassa tuo-
tannossaan arviolta 1 000 henkilöä, joista 
vuokralla asiakasyrityksissä oli noin 270 
henkilöä ja lisäksi yritykset välittivät asia-
kasyrityksille työsuhteeseen noin 350 hen-
kilöä. Työpankin työntekijöistä vuonna 
2013 oli keskimäärin 70 prosenttia heikos-
sa työmarkkina-asemassa olevia.

– Myös yksityinen sektori on kiinnostu-
nut työpankkitoiminnasta. Yhteiskuntavas-
tuullisen liiketoiminnan merkitys imagon 
rakentamisessa kasvaa. Tekemällä yhteistyö-
tä työpankkien kanssa osallistuvat yritykset 
välillisesti vastuunsa kantamiseen. Työpan-
keiksi haluavat yksityiset yritykset haluavat 
erottua markkinoilla vastuullisuussyistä, sa-
noo Kuusi.

Myös osatyökykyiset henkilöt hyötyvät 
työpankkien toiminnasta.

– Viime vuonna työpankit työllistivät yh-
teensä 214 osatyökykyistä. Osatyökykyisten 
työkykyisyys pyritään selvittämään työpan-

kin omassa tuotannossa, joissa useilla on 
osaavaa työnohjaajaa. Vaihtoehtoisesti myös 
omistajataholla voi olla työohjausta, kuten 
Woodfox Oy:lla, jonka omistaa Etelä-Poh-
janmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Jot-
kut työpankit tarjoavat myös pienimuotoi-
sesti kuntoutuspalveluita, mutta heillä on 
luonnollisesti oltava sitä varten koulutettua 
henkilökuntaa, kertoo Kuusi.

kohderyhmä Laajeni

Viime vuonna työpankin kohderyhmä laa-
jeni myös nuorisotakuun piiriin kuuluviin 
henkilöihin, joilla ei ole perustutkintoa.

– Yhteiskunnan näkövinkkelistä olisi 
kuitenkin tarkoituksenmukaista, että nämä 
henkilöt saataisiin suorittamaan ammat-
titutkinto ja vasta sitten siirryttäisiin työ-
elämään. Tässä toimisi parhaiten oppisopi-
mustyöllistäminen, sanoo Kuusi.

– Tiedossa oli, että nuorten vähäinen 
oppisopimusmäärä johtuu pääasiassa siitä, 
etteivät työnantajat ole halukkaita sitoutu-
maan pariksi vuodeksi nuoriin, joista heillä 
ei ole kokemusta. Toinen asia oli, etteivät 
työnantajat halua hoitaa oppisopimukseen 
liittyvää byrokratiaa. Lähes poikkeuksetta 
nuorten oppisopimuksessa halutaan käyt-
tää palkkatukea, jolloin työnantajan täytyy 
asioida kahden eri viranomaisen (oppisopi-
mustoimiston ja TE-toimiston) kanssa, pe-
rustelee Kuusi palvelun etuja.

oppisopimuskouLuTus pakeToiTiin

Viisi työpankkia aloittikin kesän 2013 alus-
sa kehittää ja tuotteistaa toimintoja, joiden 
tarkoituksena oli löytää oppisopimuspaik-
koja yrityksissä. 

– Idea yksinkertaisuudessaan on, että jos 
yritys haluaa ottaa oppisopimukseen henki-
lön, se voi tehdä toimeksiannon työpankil-
le. Työpankki etsii sopivat ehdokkaat, sel-
vittää heidän palkkatukimahdollisuutensa, 
neuvottelee oppisopimustyönantajan kans-
sa eli valmistelee koko paketin, kertoo Aar-
ne Kuusi.

Vaihtoehtona on myös se, että työpank-
ki itse toimii oppisopimustyönantajana ja 
vuokraa opiskelijan toiselle työnantajalle. 

– Oppisopimustoimiston tulee tässä ta-
pauksessa tarkastaa, että vuokratyöpaikka 
on sellainen, jossa kyseinen tutkinto on 
mahdollista siellä suorittaa, huomauttaa 
Kuusi.

Aarne Kuusen mukaan työpankkien ta-
voitteeksi asetettiin 25 oppisopimusta, joka 
ylitettiin. 

– Vuoden 2014 alussa nimettiin kolme 
työpankkia uusiksi ”oppisopimustyöpan-
keiksi” viiden vanhan lisäksi.

henkiLökunTa myynTikouLuun

Viime vuonna työpankit tehostivat erityi-
sesti myyntityötä. Onhan työpankkien tu-
lokset riippuvaisia suoraan siitä, kuinka te-
hokasta myyntityö on.

 – Myyntityön tueksi teetettiin valtakun-
nallinen markkinatutkimus, johon vastasi 
vajaa 2 000 yritystä. Noin puolet ilmoitti 
kiinnostuksensa työpankkien palveluihin. 
Samalla kokeiltiin nk. myyntibuukkauspal-
velua. Ulkopuolinen telemarkkinoijayritys 
buukkasi myyntikäyntejä työpankeille. Täs-
tä saatiin hyviä kokemuksia ja tarkoitukse-

Työpankit kehittyvät
Työpankkiyrityksiä on tällä hetkellä yhteensä 14. Toimipaikkoja ovat 

pääkaupunkiseudun lisäksi Seinäjoki, Vaasa, Tampere, Mikkeli, Varkaus, 

Pieksämäki, Kuopio, Lohja, Kaarina, Alavus, Joensuu ja Kannonkoski. 
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töihin myös 

oppisopimuksella.
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TeksTi: Tiina Jäppinen
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Aktivera resurser ei ole poikkeus tästä. Projektin päämäärä on 
turvata tasa-arvoinen palvelu ruotsinkielisille vammaisille. Pal-

velu äidinkielellä ei ainoastaan takaa palvelujen ymmärrettävyyt-
tä, vaan se lisää myös olennaisesti onnistumisen mahdollisuuksia. 
Oman äidinkielen puhuminen antaa varmuutta, kaikki ihmiset 
puhuvat mieluiten kieltä jota he ymmärtävät ja osaavat parhaiten. 
Voimaantuminen tukee parhaalla mahdollisella tavalla vammaisen 
työllistymistä avoimille työmarkkinoilla.

Ruotsinkieliset vammaiset nauttivat tasa-arvoista kohtelua kak-
sikielisessä maassa niin kauan kuin viranomaiset toimivat kahdella 
kielellä. Varsinkin nyt laajan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuk-
sen myötä on ratkaisevan tärkeää, että uudistukset valmistellaan ja 
toteutetaan kaksikielisinä. Jo nyt on nähtävissä, että uudistukset 
tuovat mukanaan uusia käsitteitä, jotka eivät itsestään käänny, niin 
kuin työkykykoordinaattori, joka on saanut erinomaisen ruotsin-
kielisen käännöksen personlig samordnare av arbetsförmågan. El-
leivät viranomaiset pysy valppaina on mahdollista, että sote-uudis-
tuksen tuomia muutoksia ei kyetä selittämään ruotsiksi, ja silloin 
ovat ruotsinkieliset hätää kärsimässä – niin toimijat kun palvelujen 
kohderyhmä.

Yhteiskunnallisten palvelujen saatavuuden varmistaminen ruot-
sinkielellä on yhtä tärkeää kaikille suomenruotsalaisille, riippumat-
ta siitä asuvatko he alueella, jossa on paljon tai vähän ruotsia pu-
huvia ihmisiä. Arkipäivä ei ole samanlainen Uudellamaalla, jossa 
asuu eniten suomenruotsalaisia (runsaat 130 000), Pohjanmaan 
rannikolla (runsaat 90 000), jossa ruotsinkielisellä toiminnalla on 
vahva asema tai Ahvenanmaalla (runsaat 25 000), jossa ruotsinkie-
liset ovat enemmistö. Oikeus käyttää omaa äidinkieltään tarpeen 
vaatiessa on sen sijaan samanlainen riippumatta siitä, missä päin 
Suomea asut.

Vates-säätiön ruotsinkielinen verkostointiprojekti on hyvä esi-
merkki kaksikielisestä yhteistyöstä. Vatesin kautta valtakunnallisella 
tasolla tapahtuva kehitys ja muutokset tulevat tunnetuiksi ruotsin-
kielisille toimijoille, jotka siten pystyvät ylläpitämään korkeatasois-
ta palvelua kohderyhmälleen. Suomenruotsalaiset toimijat rikas-
tuttavat omasta puolestaan Vatesia oman toimintansa sekä yhteis-
työverkostojensa kautta. Monikielisyys on valtti monimuotoisessa 
yhteiskunnassa ja työelämässä – kaikkien työ on yhtä arvokasta.

RAY:n tukema ruotsinkielinen verkostointiprojekti on toki pää-
osaksi nimenomaan ruotsinkielinen. Aktivera resurserin varsinai-
nen toiminta-alue seuraa pääosiltaan rannikkoa Pohjanlahtea pit-
kin Ahvenanmaan kautta Suomenlahden itäosaan. Suomenruotsa-
laiset ovat tottuneet matkustamaan, koska se on välttämätön osa 
ruotsinkielistä yhteistyötä. 

Suomenruotsalaisten on matkustettava verkostoyhteistyön yllä-
pitämiseksi. Se saattaa yhteen hyvin erilaisin toimintaedellytyksin 
toimivia järjestöjä, joka taas tekee kanssakäynnistä kiinnostavan ja 
mielekkään. Aktivera resurser on jatkuvasti kiinnostunut yhteis-
työstä, sen takia projektilla on logona tutka. Kiinnostaako sinua 
kaksikielinen yhteistyö? Vatesin ruotsinkielisellä uutiskirjeellä on 
tällä hetkellä 135 tilaajaa. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut yh-
teistyöstä yli kieli- ja aluerajojen. 

Räätälöinti perustui palvelujen käyttä-
jien toiveille, tarpeille ja tavoitteille. 

Palvelujärjestelmän tasolla keskeisin jatko-
työstämistä vaativa asia on henkilökohtai-
sen budjetoinnin lainsäädäntöperustan luo-
minen.

Esimerkiksi valmisteilla oleva sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämislaki sisältää 
mahdollisuuden siihen, että henkilökohtai-
nen budjetointi määritetään tulevaisuudes-
sa yhdeksi palvelujen järjestämistavaksi. Li-
säksi on mietittävä henkilökohtaisten bud-
jettien veronalaisuuden tai verovapauden 
määrittely tuloverolaissa.

On otettava myös kantaa siihen, raja-
taanko tämä palvelu järjestämistapana vain 
jonkin tietyn kohderyhmän saataville, vai 
onko se kaikkien sosiaalihuollon asiakkai-
den mahdollisuus. Henkilökohtainen bud-
jetointi on nimittäin ollut esillä mm.  vam-
maispalveluissa, vanhuspalveluissa, omais-
hoidossa ja lastensuojelussa. Olennaista 
on myös se, toteutetaanko henkilökohtai-
sia budjetteja pelkästään kuntien sosiaali- 
ja terveyspalveluina vai monikanavaisesti 
myös esimerkiksi Kelan hoitaman sosiaali-
turvan parissa. 

Käyttäjien kannalta tärkeimpiä jatkoke-
hittämisen tarpeita on riittävä tuki valinto-
jen tekemiseksi, vaihtoehtojen kartoittami-

seksi ja omien näkemysten ilmaisuun. Kai-
killa ei ole läheisiä tai muita sopivia henki-
löitä, jotka heitä tässä auttaisivat.

Toisaalta henkilökohtaisen budjetin yk-
silökeskeinen työote haastaa monella taval-
la sosiaali- ja vammaistyön ammatillisuutta 
ja työkäytäntöjä niin palvelujen suunnitte-
lussa kuin toteuttamisessa. Loppuraportis-
sa suositellaan, että henkilökohtaisen bud-
jetoinnin jatkokehittelyissä kokeillaan  mo-
nipuolisesti eri hallinnointitapoja ja niiden 
yhdistelmiä, jotta henkilökohtaisten bud-
jettien käyttö ei rajaudu vain niiden ihmis-
ten ulottuville, jotka pystyvät itsenäisesti 
hankkimaan palvelunsa.

Kehitystyötä tarvitaan myös palvelujen 
tuottamiseen, sillä ei ole itsestään selvää, 
että asiakkaan toivomia palveluja on saa-
tavilla. Myös henkilökohtaisilla budjeteilla 
hankittavien palvelujen laadun seurannan 
ja arvioinnin kysymykset ovat keskeisiä.

Projektin loppuraportissa ehdotetaan, 
että henkilökohtaisen budjetoinnin jatko-
työstämistä toteutetaan valtakunnallisesti 
kokeilulain nojalla. Määräaikaisen kokei-
lulain tarkoituksena tulisi olla järjestämis-
tavan edellyttämien sääntelyjärjestelmien 
analysointi ja syventävien kokemusten ke-
rääminen. 

Henkilökohtaisesta budjetista 
hyviä kokemuksia
Tiedän mitä tahdon! -projektin 

henkilökohtaisen budjetoinnin 

kokeilussa saavutettiin 

erittäin rohkaisevia tuloksia ja 

vaikutuksia vammaispalvelujen 

yksilöllisestä räätälöinnistä. 

– Juon 

toimintakeskuksessa 

kahvia ja istun 

toimetonna. Olen mies 

ja haluan tehdä oikeita 

äijien töitä, sanoo 

Pekka Kinnunen, joka 

pääsi kokeilemaan 

henkilökohtaisen 

budjetoinnin tuomaa 

vapautta. Hänen 

kanssaan paikalla on 

työtoiminnan ohjaaja 

Arja Laukkanen.

LÄHDe: Tiedän mitä tahdon – kokemuksia 

henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta 

vammaispalveluissa. Marika Ahlstén (toim.), 

Elina Leinonen, Sirpa Palokari, Anneli Puhakka 

ja Aarne Rajalahti. 2014. Kehitysvammaliitto ja 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. 

Projektin loppuraportin voi ladata 

osoitteesta www.kehitysvammaliitto.fi.
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aktivera resurser extra on ensimmäinen Vates-säätiön 

laajempi ruotsinkielinen julkaisu, jossa avataan työhön-

valmennusta eri näkökulmista. 40-sivuisen julkaisun voi 

ladata maksutta www.vates.fi -verkkosivuilta. Voit myös 

tilata lehtiä paperiversiona: walter.fortelius@vates.fi

Aktivera resurser, 
ruotsinkielinen verkostoprojekti
Tärkeimmät edellytykset ruotsinkieliselle 

toiminnalle Suomessa ovat oman äidinkielen 

käytön turvaaminen asioinnissa viranomaisten 

kanssa sekä yhteistyö suomenkielisten 

kumppaneiden kanssa.

Walter Fortelius

projektisuunnittelija

Aktivera resurser 

Vates-säätiö

walter.fortelius@vates.fi

+358 44 546 4987

TeksTi: Marika Ahlstén ja Tiina Jäppinen


