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Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tukevat peruspalveluita,
paikkaavat erilaisia katvealueita ja tavoittavat niitä, jotka putoavat
muista palveluista. Työpajapalveluissa ja etsivässä nuorisotyössä on
hyvä valtakunnallinen kattavuus ja alueellinen saavutettavuus.

Työpajatoiminta turvataan
muuttuvissa rakenteissa
TYÖPAJATOIMINTA ON osa aktiivista koulutus-, työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa.
Se on joustava väline, jolla vahvistetaan toimintaan osallistuvien arjenhallintataitoja ja sosiaalista vahvistumista sekä edistetään heidän koulutukseen ja
työelämään sijoittumistaan. Työpajatoiminnalla on hyvä valtakunnallinen
kattavuus ja alueellinen saavutettavuus. Nämä tulee turvata käynnissä olevissa
yhteiskunnallisissa muutoksissa.

•
••

PALVELUIDEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ JA LÄHIPALVELULUONNETTA EDISTETÄÄN, MIKÄLI

työpajat voivat hyödyntää laajasti asiakkaan tarpeen mukaisia
palveluita ja toimenpiteitä.
työpajatoiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.
eri kokoisilla järjestöillä, säätiöillä ja kunnilla on mahdollisuus toteuttaa
laadukkaita työpajapalveluita käynnissä olevista muutoksista huolimatta.

Laaditaan työpajatoiminnan selvitys ja sen
pohjalta toteutetaan kehittämisohjelma, jossa
yhteensovitetaan eri hallinnonalojen sääntelyä,
toimenpiteitä ja rahoitusta sekä nuorten että
aikuisten palveluissa.

Opinnollistaminen ja työpajojen tukipalvelut
osaksi yksilöllisiä koulutuspolkuja
olevien nuorten ja aikuisten osaamistasoa
on mahdollista nostaa työpajatoiminnan avulla. Toiminta tukee oman ammattialan löytämistä ja koulutukseen kiinnittymistä sekä ehkäisee opintojen
keskeyttämistä. Työpajatoiminta tekee näkyväksi koulutuksen ulkopuolella
hankittua osaamista, tarjoaa tukea koulutuksen loppuun suorittamiseen ja
vähentää koulupudokkuutta. Sen avulla voidaan tukea myös siirtymää koulutuksesta työelämään.
HEIKOSSA TYÖMARKKINATILANTEESSA

•

NUORTEN JA AIKUISTEN OSAAMISTASOA ON MAHDOLLISTA NOSTAA, MIKÄLI

sääntelyn, hallinnonalojen sisäisten ohjeistusten ja paikallisten käytäntöjen
sisältämiä esteitä tunnistetaan, poistetaan ja siten mahdollistetaan
yksilöiden yhdenvertainen kohtelu valtakunnallisesti.

Työpajatoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien
yhteistyön alueellista kehittämistä syvennetään
ja tuetaan valtakunnallisilla kehittämistoimilla.

Nuorten työpajojen ja etsivän
nuorisotyön resursseja vahvistetaan
TYÖPAJATOIMINTA JA ETSIVÄ NUORISOTYÖ ovat todennetusti vaikuttavia keinoja
toteuttaa nuorisotakuuta. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuorten hyvinvointia
ja osallisuuden kokemuksia sekä toimii tukena palveluihin hakeuduttaessa.
Työpajatoiminta vahvistaa osallistujien elämänhallintaa ja yhteisöön kiinnittymistä sekä koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista. Palvelut tarvitsevat
riittäviä resursseja ollakseen laadukkaita. Etsivälle nuorisotyölle ja työpaja
toiminnalle on taattava riittävät resurssit.

TYÖPAJATOIMINNASSA JA ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ SAADAAN

•
•

JATKOSSAKIN VAIKUTTAVIA TULOKSIA, MIKÄLI

turvataan palveluiden saatavuus ja saavutettavuus yhteiskunnallisessa
muutostilanteessa.
nuorisotakuun toteutuksessa huolehditaan siitä, että ohjauspalveluiden
lisäksi resursoidaan rinnalla kulkeviin ja matalan kynnyksen palveluihin.
Näitä ovat mm. etsivä nuorisotyö ja heikommassa asemassa oleville
nuorille suunnattu toiminnallinen ja yhteisöllinen starttivalmennus.

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön valtionrahoitusta
vahvistetaan vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.
Varataan riittävät resurssit nuorisotakuun toteuttamiseen.

TYÖPAJATOIMINTA

••
•
•

edistää tuloksellisesti koulutus- ja työmarkkinoille sijoittumista
tukee osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista
perustuu tehokkaalle monialaiselle yhteistyölle työllisyys-,
koulutus-, nuoriso- ja sote-palveluiden välillä
yhdistää vaikuttavasti yksilöllisen valmennuksen, osaamista
kasvattavan työtoiminnan ja yhteisöllisen vertaistuen

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

•
•
•

erityisnuorisotyötä, joka tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja
luottamukselliseen aikuiskontaktiin
yksilöllistä tukea ja ohjausta, jonka ytimenä ovat kohtaaminen,
kokonaisvaltaisuus ja luottamus
auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia tai
palveluiden saavuttamiseen tukea tarvitsevia nuoria

VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY (TPY)

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (tpy) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997
perustama järjestö. Toiminnallaan yhdistys vahvistaa työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä ja niissä työskentelevien ammattilaisten osaamista.
Lue lisää Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallitusohjelmatavoitteista:
https://bit.ly/2yiaMtA
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