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Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n terveiset 

1. Etsivän nuorisotyön perusrahoituksen taso palautettava 

2. Työpajojen toimintaedellytykset turvattava muuttuvassa tilanteessa 

3. Palkkatukea ja välityömarkkinoita hyödynnettävä työllisyyden edistämisessä  

Pitkittynyt koronaepidemia on lisännyt tuen tarpeessa olevien nuorten ja aikuisten määrää ja palvelutarpeet 

ovat moninaistuneet. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Epide-

mia on lisännyt ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä, kotiin vetäytymistä sekä taloudellisia 

ongelmia. Erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus on ollut entistä heikompaa. Kaikkia koronaepidemian 

vaikutuksia ei vielä nähdä, joten nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluista ei tule vähentää 

rahoitusta. Etsivän nuorisotyön ja työpajojen palveluille on entistä suurempi tarve. 

1. Etsivän nuorisotyön perusrahoituksen taso palautettava 

Etsivässä nuorisotyössä nuori saa tukea haasteidensa ratkaisemiseen ja tarvitsemiensa palveluiden löytämi-
seen ja niihin kiinnittymiseen. Etsivä nuorisotyö on vaikuttava palvelu nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. So-
vari-mittarin mukaan 93 % nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista palvelun aikana.    

• Etsivän nuorisotyön perusrahoitus on nostettava vähintään vuoden 2019 tasoon 

- Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toiminnallisia ja taloudellisia 

edellytyksiä vahvistetaan”. 

- Koronaepidemian myötä haasteellisessa asemassa olevien nuorten ongelmat ovat kasautuneet ja syrjäyty-

minen on vaarassa lisääntyä. 

- Etsivän nuorisotyön perusrahoituksesta on vähennetty 1 milj. euroa suhteessa vuoden 2019 tasoon. 

On hyvä, että valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön saaneiden avustussummaa korotettiin osana korona-
ajan avustuksia. Tästä tulee pitää kiinni myös jatkossa: perusrahoituksen pienentyessä organisaatioiden oma-
vastuuosuudet ovat nousseet, mikä on vaikeuttanut haasteellisessa taloustilanteessa olevien organisaatioiden 
toimintaa.  

→ Etsivän nuorisotyön perusrahoitus nostettava pysyvästi vähintään vuoden 2019 tasoon eli yhteensä 13,35 

miljoonaan euroon. 

→ Organisaatioiden omarahoitusosuutta tulee alentaa. 

 

2. Työpajojen toimintaedellytykset turvattava muuttuvassa tilanteessa 

Työpajatoiminta vahvistaa elämänhallintaa ja osaamista sekä tukee koulutukseen ja työhön sijoittumista. Työ-
pajatoiminta on tuloksellinen keino edistää osallisuutta ja työllisyyttä. Sovari-mittarin mukaan jopa 94 % val-
mentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista palvelun aikana.    

• Työpajapalveluiden toimintaedellytykset on turvattava 

- Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toiminnallisia ja taloudellisia 

edellytyksiä vahvistetaan”. Hallitusohjelman kirjaus ei toteudu työpajatoiminnan osalta. 

- Koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumiseen tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia on koronaepidemian 
myötä aiempaa enemmän. Työpajojen asiakaskunnan tuentarpeet ovat entisestään kasvaneet.  

- Sote-uudistuksen seuraukset ovat kriittisiä kunnalliselle työpajatoiminnalle. Kuntouttavaan työtoimintaan 
liittyvän rahoituksen poistuessa monet työpajat voivat menettää toimintaedellytyksensä ja asiakkaat tar-
peisiinsa vastaavat palvelut. Kunnallisten työpajapalveluiden jatkumisen edellytykset tulee varmistaa. 
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- Työpajojen matalimman kynnyksen palvelun, starttivalmennuksen tarve on kasvanut. Kuntouttavan työtoi-
minnan siirtyessä hyvinvointialueelle myös tämän palvelun tulevaisuus on vaakalaudalla. Työpajojen start-
tivalmennus tulee turvata monialaisena palveluna. 

- Valtionapukelpoisten työpajojen määrä on kasvanut, mutta toimintaan kohdennettu valtionavustus on py-
synyt samalla tasolla. Valtionapu nuorten työpajatoimintaan kattaa vain n. 12 % yksittäisen työpajan budje-
tista. Avustussummaa tulee nostaa suhteessa valtionapukelpoisten organisaatioiden määrän kasvuun. 

→ Työpajatoiminnan edellytysten turvaamiseksi tarvitaan eduskunnan lausuman mukainen arviointi, joka 
hyväksyttiin sote-lakipaketin yhteydessä. ”Eduskunta edellyttää, että osana työpajojen seurantaa hallitus 
arvioi työpajatoiminnan lainsäädännön uudistamisen tarvetta huomioiden eri hallinnonalojen lainsäädän-
nön yhteensovittamisen siten, että työpajatoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää poikkihallinnollisesti 
joustavasti ja asiakaslähtöisesti.” Arvioinnin on katettava sekä nuorten että aikuisten työpajatoiminta sekä 
kartoittaa tarve uusille toimenpiteille työpajatoimintaan liittyen.  

→ Työpajatoiminnan rahoitusta tulee vahvistaa.  

 

3. Palkkatukea ja välityömarkkinoita hyödynnettävä työllisyyden edistämisessä  

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelutarpeet ovat moninaisia ja voivat liittyä voimavaroihin, osaami-

seen tai työmarkkinoilla toimimiseen. 

• Palkkatukea ja edelleen siirtämistä ei tule rajoittaa, vaan hyödyntää laajemmin 

- Hallitus on rajoittamassa palkkatuen käyttöä kolmannella sektorilla ja kunnissa. Tämä tulee heikentämään 

vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.  

- Haasteena on ollut, ettei siirtymiä työllisyyttä tukevista palveluista avoimille työmarkkinoille tueta riittävästi. 

Heikossa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat valmennuksen tukea avoimille työmarkkinoille sijoittu-

akseen. Tehokkaita keinoja ovat työhönvalmennus ja edelleen siirtäminen.    

→ 100 prosentin palkkatukea ei tule rajoittaa: sitä tarvitaan entistä laajemmin kolmannella sektorilla ja kun-

nissa.  

→ Avoimille työmarkkinoille siirtymisen tehostamiseksi tulee lisätä työhönvalmennusta ja edelleen siirtä-

mistä. 

• Välityömarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia tulee hyödyntää laajemmin 

- Hallitusohjelmassa todetaan: ”Kehitetään välityömarkkinoita.” Hallitusohjelman kirjaus ei toteudu, toiminta-

edellytyksiä ei ole kehitetty. 

- Heikossa työmarkkina-asemassa olevien, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllisyyden nostami-

nen edellyttää hyvin toimivia välityömarkkinoita. Välityömarkkinatoimijoiden, kuten järjestöjen, säätiöiden 

ja työpajojen, tuottamat palvelut vahvistavat osallisuutta ja osaamista ja edistävät työllisyyttä. 

- Nykyisten toimivien palveluiden ja välityömarkkinoiden rahoitus on turvattava Työkanava Oy:n aloittamisen 

jälkeen. Työkanavan tulee kohdentua vaikeimmin työllistyviin osatyökykyisiin ja keskittyä heidän työllistä-

miseensä. Mahdollisten palveluiden tarjoamisessa tulee hyödyntää nykyisiä välityömarkkinoita. 

→ Välityömarkkinatoimijoiden toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia hyö-

dyntää entistä laajemmin työllisyyden edistämisessä.  
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