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Työpajatoiminta ja 
sote-uudistus



Sote-uudistus ja työpajat
Mikä muuttuu?

• Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen 
kuntoutus siirtyvät hyvinvointialueiden 
järjestämisvastuulle 2023

• Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse tai 
kilpailuttaa

• Kunnallinen työpaja ei voi enää tuottaa näitä 
palveluita

• Kuntouttavan työtoiminnan korvaukset 
häviävät kunnilta: voi heikentää 
toimintaedellytyksiä

• Hyvinvointialue päättää omasta 
palveluverkostostaan

• Säilyvätkö lähipalvelut?

• Kilpailutukset voivat olla laajoja 
kokonaisuuksia



Sote-uudistus ja työpajat
Kunnallisten työpajojen mahdollisuudet 

1. Tarjotaan muita palveluita
• kuin kuntouttavaa työtoimintaa tai 

sosiaalista kuntoutusta

2. Yhteistyömalli

• Kunnan tilat, hyvinvointialueen 
henkilöstö, monialaiset palvelut

3. Toiminta siirtyy hyvinvointialueelle

• Henkilöstö siirtyy

• Huom. nuorten työpajatoiminnan 
valtionavustus ei voi siirtyä

4. Kilpailutuksiin osallistuminen

• Yhtiöittämisvelvollisuus: säätiö / yhdistys

5. Toimintaympäristö ilman korvauksia

• Vastuu palveluprosessista 
hyvinvointialueella

• Ns. kumppanuussopimus, raha ei liiku



Sote-uudistus ja työpajat

Mikä ei muutu?

• Muita palveluita voidaan tarjota kuten 
ennenkin

• Työkokeilu, palkkatuettu työ

• Yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa: 
tukipalvelut

• Mahdolliset kuntien omat sopimukset

• Lisäksi järjestöjen tilanteessa

• Kuntien tuki toiminnalle

• Mahdolliset kilpailutukset

• Kuntouttavassa työtoiminnassa 
toimintaympäristö?



Sote-uudistus: pajoilla 
pohdittavia kysymyksiä
Palvelut: mitä toteutetaan tällä hetkellä ja 
jatkossa?

➢ Mikä on sote-uudistuksen vaikutus kohderyhmään 
ja palvelurakenteeseen?

➢ Kenelle ja mitä palvelua työpaja jatkossa tuottaa?

➢ Säilyykö henkilöstö ennallaan?

➢ Millaista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa 
voidaan jatkossa tehdä?

Rahoitus: mistä lähteistä tällä hetkellä ja 
jatkossa?

➢ Miten sote-uudistus vaikuttaa 
rahoitusrakenteeseen?

➢ Millä varmistetaan toiminnan perusrahoitus ja 
jatkuvuus, erityisesti jos osallistutaan 
kilpailutuksiin?

➢ Avustaako hyvinvointialue yleishyödyllisiä 
yhdistyksiä?



Sote-uudistus

➢ Herätä keskustelua omassa kunnassa & 
alueella!

• Virkamiehet ja päättäjät 

• Alueellista tietoa ja yhteystiedot sote-
uudistus-sivuilla

• Hallituksen esitys löytyy täältä

• Sivistysvaliokunnan lausunto

• Hyödynnä Inton ppt-tiivistelmää ja lausuntoja

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut 
työryhmän selvittämään lainsäädännössä tehtävien 
muutosten vaikutuksia työpajatoimintaan. 

• Toimikausi on 1.8.–31.12.2022.

https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_241+2020.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_5+2021.aspx
https://www.intory.fi/materiaalipankki/sote-uudistus-ja-tyopajatoiminta/
https://www.intory.fi/materiaalipankki/lausunto-siv-ja-tyv-sote-uudistus/


Pysy ajan tasalla!

Tilaa IntoUutiset

• uutiskirje.intory.fi/

Seuraa somessa: @intolaiset

• Twitter

• LinkedIn

• Facebook

• Instagram

https://uutiskirje.intory.fi/
https://twitter.com/intolaiset
https://www.linkedin.com/company/intolaiset
https://www.facebook.com/intolaiset
https://www.instagram.com/intolaiset/


Ollaan yhteyksissä!

Herttaliisa Tuure
toiminnanjohtaja
herttaliisa.tuure@intory.fi
040 760 1778
Twitter: @herttaliisa
LinkedIn: Herttaliisa Tuure

Reetta Pietikäinen
asiantuntija
reetta.pietikainen@intory.fi
050 374 9708
Twitter: @reettapietik
LinkedIn: Reetta Pietikäinen 

@intolaiset

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

@intolaiset


