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TAVOITTEENA MONINAISUUS JA INKLUSIIVISUUS! 
VÄLITYÖMARKKINOITA KEHITETTÄVÄ OSANA TYÖMARKKINOITA 
 
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry (TPY) ja VATES-säätiö haluavat tässä kannanotossa 
nostaa esiin seuraavat näkökulmat, jotka välityömarkkinoiden kehittämistyössä tulee erityi-
sesti huomioida: 

1) Kaikilla heikossa työmarkkina-asemassa olevilla ja työllistymiseensä tukea 
tarvitsevilla henkilöillä tulee olla oikeus välityömarkkinoiden palveluihin. 
Työttömyysajan pituus tai henkilön työmarkkina-asema ei saa määrittää si-
tä millaista palvelua yksilö saa. Kohderyhmää ei saa nähdä yhtenäisenä ja 
samanlaisia palveluita tarvitsevana vaan heidän moninaisuutensa ja erilai-
set tarpeensa pitää tunnistaa. 

2) Välityömarkkinoita tulee kehittää niin, että pitkien kuntoutus- ja valmennus-
polkujen turvaamisen lisäksi, kiinnitetään huomiota erityisesti siirtymävai-
heen ja avoimilla työmarkkinoilla tapahtuvan kuntoutus-, koulutus- ja val-
mennustoiminnan kehittämiseen ja rahoitukseen. 

3) Välityömarkkinoista ei saa muodostua eriytynyttä, suljettua palvelujärjes-
telmää, joka pikemminkin vähentää ihmisten työelämään osallistumista ja 
osallisuutta kuin lisää sitä. Työllistämistoiminnan tulee tapahtua yhteistyös-
sä työantajien kanssa ja tähdätä siihen, että yksilötasolla toteutuisi laillinen 
oikeutemme työhön. 

4) Välityömarkkinoiden tulee tarjota pysyvää, työsuhteista työtä erilaisten 
työnantajien palveluksessa niille, jotka eivät työllisty avoimille työmarkki-
noille. Tämä edellyttää joustavia työaika-, palkkatuki- ja henkilökohtaisen 
tuen ratkaisuja.   
 

 
Läpivirtaavuutta on rakennettava yhteistyössä työnantajien kanssa 

• Valmennuksen, koulutuksen ja kuntoutuksen lisäksi tulee tukea ja rahoittaa 
vahvasti siirtymävaihetta, työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä 
piilotyöpaikkojen etsintää ja kiinnittymistä avoimille työmarkkinoille. 

• Työnantajien roolia ja mahdollisuuksia välityömarkkinoiden asiakkaiden 
työllistämisessä tulee vahvistaa. Kuntien ja valtion tulee tarjota toistaiseksi 
voimassaolevia työsopimuksia välityömarkkinoiden asiakkaille.  

• Välityömarkkinoilla tulee voimakkaasti lisätä tuetun työllistymisen menetel-
män mukaista työhönvalmennustoimintaa. Työhönvalmentajien tulee toimia 
tiiviissä yhteistyössä työnantajien, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin 
palveluntuottajien kanssa. Työhönvalmentajan antama tuki ei saa katketa 
työsuhteen solmimisen jälkeen, vaan sen on jatkuttava, jotta työllistymisen 
onnistuminen voidaan varmistaa.  

• Työhönvalmennuspalvelun käyttöä heti työttömyysjakson alussa sekä yh-
dessä palkkatuen tai erilaisten muiden kuntouttavien toimenpiteiden kans-
sa tulee lisätä.



Palvelujen painopiste työttömyysajan alkuun sekä asiakkaan kykyjen ja osaamisen 
kartoittamiseen  

• Jo ennen työnhakusuunnitelman tekemistä tulee asiakkaille järjestää lyhyt-
kestoinen työ- ja toimintajakso, jonka aikana arvioidaan työn tekemisen yh-
teydessä vahvuuksia, kykyjä ja erilaisia tarpeita.  

• Palkkatuen käyttö ns. rekrytointitukena heti työttömyysjakson alusta alkaen 
tulee varsinkin nuorten sekä vammaisten ja osatyökykyisten (työhallinnon 
vajaakuntoinen –määrittely) kohdalla ottaa välittömästi ja laajamittaisesti 
käyttöön. Pidempien ja pysyvien työsuhteiden luomiseksi on tärkeää, että 
palkkatukijaksot ovat pitkäkestoisia tai pysyviä. 

• Asiakkaiden arvioinnin kärki pitää kääntää itsearviointiin sekä vahvuuksien 
mittaamiseen puutteiden ja työllistymisen esteiden arvioinnin sijaan. 

• Arviointia suorittaville ja sitä ostaville tahoille tulee järjestää yhteistä koulu-
tusta yhteisen näkemyksen ja ammattitaidon sekä arviointikriteerien kehit-
tämiseksi.  

 
 

Työllisyysasteen nostaminen vaatii yhteisen vastuun ottamista yli sektorirajojen 
• Välityömarkkinoiden kehittämisen tulee perustua kumppanuusajattelulle 

julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Jo olemassa 
olevaa kokemusta ja osaamista vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistämisestä ja ohjaamisesta avoimille työmarkkinoille tulee hyödyntää 
ja kehittää yhteistyössä sektorirajoja ylittäen. 

• Välityömarkkinoille pitää rakentaa malli, jossa tuetaan sekä yleishyödyllistä 
että myös markkinaehtoista tilaaja-tuottaja -mallin mukaista toimintaa. Pal-
velujen tuotteistaminen ei vielä takaa tuottajayhteisöille rakenteiden perus-
rahoitusta, vaan rahoitus on turvattava kunnan tai valtion toimesta.  

• Välityömarkkinoiden tuottajayhteisöjen ammatillista kehittämistyötä tulee 
parantaa siirtymällä viiden vuoden puitesopimus käytäntöön. Puitesopi-
mukset perustuvat tilaaja-tuottaja -mallin vahvistamiseen ja kehittämiseen. 

 
 
Työvoiman palvelukeskuksista ammatillisen kuntoutuksen koordinoijia  

• Työvoiman palvelukeskusten toimintaa on kehitettävä niin, että niiden ase-
ma ammatillisen kuntoutuksen koordinoijana vahvistuu. Toiminnan kehit-
tämisen on suuntauduttava sanktioiden uhalla toimivasta aktivoijasta kohti 
ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijuutta ja asiakkaan kuntoutusproses-
sista vastaavaa organisaatiomallia.  

• Kaikilla sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat moniammatillista ja monihal-
lintokuntaista tukea työllistyäkseen tulee olla oikeus hakeutua työvoiman 
palvelukeskusten asiakkaaksi.   

• Niillä alueilla, joilla työvoiman palvelukeskuksia ei ole, on turvattava työhal-
linnon toimesta riittävät ammatillisen kuntoutuksen resurssit.  
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