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….KOSKA TYÖPAJATOIMINTA PAR ANTAA TUTKITUSTI ARJEN
HALLINTAA SEKÄ TYÖLLISTYMIS- JA OPISKELUVALMIUKSIA
…KOSKA JOKAISELLA ON OIKEUS PÄÄSTÄ KOULUTUKSEEN JA
TYÖELÄMÄÄN
…KOSKA VARHAINEN PUUTTUMINEN ON INHIMILLISESTI JA
TALOUDELLISESTI KANNATTAVAA

Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen
avulla pyritään parantamaan yksilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen arjenhallintataitojaan.

Työpajatoiminnassa keskeistä on työn ja valmennuksen kautta

tapahtuva tekemällä oppiminen. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä.

Työpajan työvalmennus tukee valmentautujan työkykyä ja työyhteisöosaamista sekä kerryttää hänen ammatillista osaamistaan. Työpajan yksilövalmennus puolestaan vahvistaa valmentautujan toimintakykyä, arjen hallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua.

Työpajatoiminta pähkinänkuoressa

Suomessa on yhteensä noin 260 työpajaa, joissa on kaikenikäisiä valmentautujia. Vuonna 2015 nuorten työpajatoimintaa oli 93% Suomen kunnista. Työpajoilla oli kaikkiaan 25 000 valmentautujaa, joista noin 14 700 oli alle
29-vuotiaita nuoria.
Työpajojen valmentautujina on nuoria ja aikuisia, jotka
tarvitsevat tukea koulutus- ja työmarkkinoille kiinnittyäkseen. Valmentautujia ohjautuu työpajoille etenkin TE-palveluiden, sosiaalitoimen sekä oppilaitosten kautta. Suurin
osa valmentautujista sijoittuu työpajalle kuntouttavaan
työtoimintaan tai työkokeiluun, osa työskentelee työpajalla palkkatuetussa työssä tai on siellä opintoihin liittyvillä
tukijaksoilla.
Työpajatoimintaa toteuttavat kunnalliset organisaatiot
sekä yhdistykset ja säätiöt.
Nuorten työpajatoiminta on määritelty nuorisolaissa.

Työpajatoiminta on vaikuttavaa
VALMENTAUTUJIEN NÄKÖKULMASTA

Työpajojen valmentautujista 93 % on kokenut sosiaalista vahvistumista vähintään jonkin verran työpajajakson aikana. Erityisesti myönteisiä edistysaskelia on
koettu arjen asioiden hallinnassa (81 % valmentautujista) sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa (77 %).
Asteikolla 1–5 työpajatoiminta saa valmentautujilta
yleisarvosanan 4,2.
TALOUDELLISESTI

Työelämän ulkopuolelle jäävän
nuoren osalta työuran mittaiset
ansionmenetykset ovat noin 1,4
miljoonaa euroa. Työpajatoiminnan yhteenlaskettujen menojen
kattamiseen riittää 110 nuoren
onnistunut tukeminen koulutukseen ja työelämään vuodessa.

TULEVAISUUDEN KANNALTA

Työpajajakson jälkeen lähes
70 % nuorista sijoittui joko
koulutukseen, työhön tai
muuhun tarvetta vastaavaan
aktiiviseen toimintaan.

Va l t a k u n n a l l i n e n t y ö p a j ay h d i s t y s r y
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten
vuonna 1997 perustama järjestö, jonka sääntöjen mukaisena tehtävänä
on ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen
työllistämisen kehitystä Suomessa. Toiminnallaan yhdistys vahvistaa sekä
työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista.
Yhdistyksen jäsenenä on lähes 250 työpajaorganisaatiota ympäri Suomea.
VALTAKUNNALLINEN TYÖPAJAYHDISTYS RY
ASEMAPÄÄLLIKÖNKATU 1, 00520 HELSINKI
TYOPAJAYHDISTYS@TPY.FI
PUH. 010 279 2720
WWW.TPY.FI

Kuvat Omnian nuorten työpajoilta.
Kuvaaja: Jani Laukkanen
Esitteen ulkoasu: Terhi Ketolainen

