Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti
elämään, koulutukseen ja työhön
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Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY)
• Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama
järjestö
• TPY kehittää sekä työpajojen toimintaedellytyksiä,
että niissä työskentelevien ammattitaitoa
yhteistyössä työpajakentän ja muiden alan
toimijoiden kanssa.
• TPY on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön
nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja
kehittämiskeskuksista

Työpajatoiminta

Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän
suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työ- ja
yksilövalmennuksen avulla pyritään parantamaan
yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen
tai työhön sekä parantamaan hänen
arjenhallintataitojaan.
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Työpajojen yhteiskunnallinen asemointi
• Työpajatoiminta on toimintaa yhteiskunnallisen järjestelmän
väleissä ja reuna-alueilla.
• Nykyaikainen työpajatoiminta asemoituu koulutus- ja
nuorisopolitiikan ohella vahvasti työllisyys- ja sosiaalipolitiikan
alueille.
• Työpajojen valmennustyölle on ominaista hallinnolliset ja
organisatoriset sektorirajat ylittävä monialaisuus ja –ammatillisuus.
Nuorisolaki 7§ ja Opetusministeriön päätös vuodelta 2006: Nuorten
työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset (Dnro 17/600/2006.)
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Työpajojen valmentautuja-asiakkaat
• Työpajojen valmentautujina on monenlaisia ryhmiä, kuten työttömät
nuoret ja aikuiset, joita puuttuu ammatillinen koulutus tai työkokemus,
ammatinvaihtajat, työ- ja toimintakyvyltään heikentyneet työnhakijat,
päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset
ja työmarkkinoille integroitumisessa tukea tarvitsevat maahanmuuttajat.
• Suomen työpajoissa oli vuonna 2011 erilaisissa valmennus- ja
koulutuspalveluissa yhteensä yli 21 000 valmentautujaa, joista noin 13 000
oli alle 29-vuotiaita.
• Palveluita saatavilla noin 80% kunnista.
• Työpajatoiminnoista ohjautui positiivisesti eteenpäin yli 60 % kaikista
valmentautujista ja 72% nuorista, alle 29-vuotiaista valmentautujista.
Lähteet: Valtakunnallinen työpajakysely 2012 ja peruspalveluiden arviointiraportti 2011
14.3.2013

Valmentautujien ohjautuminen
•

Työhallinnon kautta pajalle ohjautui eniten nuoria eli 53 %
– noin 5 000 osallistui työharjoitteluun ja reilu tuhat palkkatuettuun työhön.

•

Koulutuksen järjestäjien kautta nuoria tuli noin 12 %.

•

Muita lähettäviä tahoja KELA, sosiaali- ja terveystoimet, mielenterveyspalvelut,
työeläkelaitos, vakuutusyhtiö tai RISE (yhteensä 15 % nuorista),
etsivä nuorisotyö ja puolustushallinto (yhteensä 7 %).
Lisäksi 6 % pajanuorista tulee muista palveluista (esim. harrastuksen kautta).
Lähes 7 % nuorista hakeutui pajalle oma-aloitteisesti, ilman edeltävää
viranomaiskontaktia.

•
•
•

Lähde: Valtakunnallinen työpajakysely 2012
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TYÖHÖNVALMENNUS
• Nivelvaiheen tuki työllistettäessä työsuhteeseen
• Palveluna esim. palkkatuki, oppisopimus, ammatillisten tai lukio-opintojen
suorittaminen.

VALMENTAVA TYÖVALMENNUS
• Kehittää työtaitoja ja -valmiuksia
• Tarvittaessa yksilövalmennusta
• Palveluna esim. työkokeilu, työvoimakoulutus, ammatillisten tai lukioopintojen suorittaminen, tuotantokoulu.

• Palveluna esim. Kelan mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus,
kuntouttava työtoiminta, opiskelijoiden arjen tukeen painottuvat palvelut.

STARTTIVALMENNUS
• Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen
• Asteittainen kuntoutuminen muihin toimintamuotoihin
• Yksilö- ja ryhmävalmennusta

Arjenhallinnan tukeminen

KUNTOUTTAVA TYÖVALMENNUS
• Kuntouttaa osallistumaan työvalmennukseen
• Työvalmennusta valmentautujan edellytysten mukaisesti
• Yksilö- ja ryhmävalmennusta
Yksilövalmennus

Työ- ja työelämätaitojen
vahvistaminen

Työvalmennus,
osaamisen tunnistaminen

Valmennuksen tasot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Kuviosta puuttuvat erilliset pajakoulut.

Oppilaitosyhteistyö
• Laajaa yhteistyötä peruskoulun ja toisen asteen kanssa.
• Työpajatoiminta on erinomainen koulutusjärjestelmän tuki
– vahvan henkilökohtaisen valmennuksellisuus
– työpajojen oppimisympäristöjen opinnollistamisen
– osaamisen kasvun tunnistaminen

• Työpajat ovat yhteisöllisiä, toiminnallisia ja työvaltaisia
oppimis- ja ohjausympäristöjä.
• Sopimuksellisen ja hyvin resursoidun yhteistyön yhteinen,
molempien osapuolien erityistä osaamista arvostava ja
kunnioittava kehittäminen, on kaikkien etu.
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Yhteistyö TE-palvelujen kanssa
• Työpajatoiminnan historialliset juuret.
• Työpajatoiminnan avulla pyritään kerryttämään työelämäosaamista,
työtaitoja sekä löytämään kullekin nuorelle sopiva, yksilöllinen
polku koulutukseen ja työelämään.
• Tutkimusten mukaan nuorten työllistymisen esteenä ovat
useimmiten puuttuvan ammatillisen koulutuksen ohella juuri
puutteelliset työelämän metataidot *– molemmat estävät
työllistymisen noin neljänneksessä tapauksista.
* lähde: Finnvera, Suomen Yrittäjät & TEM: PK-yritysbarometri 2012.
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Viimeaikaista julkista keskustelua – ristiriita
kentän näkemyksen kanssa
HS 11.3./ TEM Tuija Oivo:
” Työ- ja elinkeinotoimiston näkökulmasta työpaja on palvelujen järjestäjä, joka voi tarjota useita julkisia työvoima- ja
yrityspalveluja nuorille asiakkaille. Työpaja voi olla työpaikka, jossa tarjotaan mahdollisuus palkkatuettuun työhön. ”
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Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen
kanssa
• Työpajoilla on jo vuosi toteutettu kuntouttavaa
työtoimintaa.
• Starttivalmennus tarjoaa nykyisestä palveluvalikoimasta
usein puuttuvan osan, jolla voidaan vastata kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin.
• Starttivalmennus on matalimman kynnyksen tavoitteellista
ja säännöllistä pajatoimintaa henkilöille, jotka ovat
–
–
–
–
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kadottaneet päivärytminsä tai
joilla on erilaisia riippuvuuksia,
mielenterveysongelmia tai
vakavia puutteita arjenhallinnassa.

Paikallinen monialainen yhteistyö
Valmentautujan sosiaalinen verkosto
Kunnan
Yritykset /
työllisyyspalvelut
työnantajat
TyöllisyysTE- toimi
hankkeet
Työpankit
Tuotteiden
ostaja- asiakkaat

Työvoiman
vuokrausfirmat

Oppilaitokset

Kunnan
opetustoimi
Teemayhdistykset
Kansaneläkelaitos

Työpaja

Työkeskukset
Kunnan
kulttuuritoimi

Päihdepalvelut

Kunnan
terveystoimi
Mielenterveyspalvelut
Poliisi

Seurakunta

Koulutuspalvelujen tuottajat
Työttömien
yhdistykset
Kuntoutuslaitokset
Kunnan vapaaaikatoimi

Kunnan
sosiaalitoimi
Nuorisokodit
Kunnan
nuorisotoimi

Asumispalvelut

Velkaneuvonta

”Nykyisin tuntuu, että lapsia painostetaan keksimään
itselleen unelma- ja toimintasuunnitelma aikuisuutta
varten yhä nuorempina. Tietysti unelmoiminen on oikein,
mutta lasten ei anneta vain leikkiä, vaan heille tuputetaan ahdistavia faktoja tulevaisuudesta ja siitä, mitä tapahtuu, jos ei
noudata valmiiksi tehtyä toimintasuunnitelmaa. -Lasten ja nuorten pitäisi saada nauttia huolettomasta
elämästä niin kauan kuin se on mahdollista.
On saatava unelmoida ja kokeilla erilaisia asioita.”
HS 7.3.2013 - Kiia Siuruainen, 8.lk.
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kiitos
Mari Ahonen-Walker
toiminnanjohtaja
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
010 279 2724
mari.ahonen-walker@tpy.fi
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