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Esipuhe 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjan Työ ja yrittäjyys -teeman 13. niteenä 
vuonna 2010 julkaistaan Nina von Hertzen-Oosin, Elina Vaittisen, Sampo Ruoppilan 
ja Petri Virtasen tekemä selvitys Kolmannen sektorin työ- ja elinkeinohallinnolle 
tuottamien palveluiden ja järjestettyjen työtilaisuuksien vaikutukset. 

Kolmannen sektorin eli yhdistysten ja säätiöiden työttömille tarjoamiin työmah-
dollisuuksiin asetettiin odotuksia 1990-luvun laman jälkeisen korkean pitkäaikais-
työttömyyden vähentämisessä. Erityisesti yhdistysten mahdollisuuksia työllistää 
lisäsi vuonna 1998 käyttöönotettu yhdistelmätuki. Tavoitteena oli, että kolmannen 
sektorin työmahdollisuudet parantaisivat työelämävalmiuksia ja osaamista ja näin 
edesauttaisivat työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Yhdistelmätuella työllistä-
minen kiinnosti kolmatta sektoria alusta saakka, sillä jo ensimmäisenä vuonna yli 
5 000 henkilöä aloitti tuetun työn ko. sektorilla. Yhdistelmätuella työllistäminen 
yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä ylitti 10 000 henkilön rajan jo vuonna 1999. Vuo-
den 2006 palkkatukiuudistuksessa yhdistelmätuki muuttui korkeimmaksi korote-
tuksi palkkatueksi. Vuonna 2008 yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä aloitti palkka-
tuetun työn noin 14 000 henkilöä, joista noin 11 400 oli henkilöitä, joiden työllistä-
miseen voitiin maksaa korkeinta korotettua palkkatukea.  

Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan sisältyvä välityömarkkinoiden kehit-
täminen kytkeytyy läheisesti kolmannen sektorin tarjoamiin työmahdollisuuksiin. 
Välityömarkkinoiden kehittäminen työuralle kiinnittymisen aidoksi siirtymävai-
heeksi on yksi keino pyrittäessä parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja 
työmarkkinoiden toimivuutta. Koko palkkatuella työllistämiseen, niin myös välityö-
markkinoilla työllistämiseen, liittyy siten keskeisenä kysymys työllistämisen vaiku-
tuksista ja vaikuttavuudesta. 

Selvityksessä käsitellään yhdistysten ja säätiöiden roolia välityömarkkinoilla, 
palkkatuetun työn merkitystä työn tarjoajille ja työnantajien tuella palkatuille tar-
joamia työllistymisen tukipalveluja. Lisäksi selvitys kuvaa palkkatuetun työn mer-
kitystä tuella palkatuille. Myös kolmannella sektorilla tarjotun palkkatuetun työn 
yhteiskunnallisia vaikutuksia on pyritty kuvaamaan. Selvityksessä kannustetaan 
toimijoita aktiivisesti edistämään toimintansa vaikutusten arviointia, koska arvioin-
nin avulla tehty työ saadaan näkyväksi. 

Selvitys on osa kaksiosaista kehittämishanketta. Selvityksen lisäksi hankkeeseen 
kuuluu kehittämisosio, jossa rakennetaan arviointijärjestelmä mittaamaan kolman-
nen sektorin tuottamien palvelujen asiakasvaikutuksia. Tutkimuksen selvitysosa on 
toiminut pohjana arviointijärjestelmän rakentamisessa. Järjestelmän avulla pyritään 
saamaan tietoa siitä, ovatko palkkatuettuun työhön osallistuneiden työelämävalmi-
udet ja osaaminen parantuneet tukityöjakson aikana. Kehitettävällä arviointijärjes-
telmällä tuotetaan tietoa sekä työ- ja elinkeinohallinnolle (työ- ja elinkeinotoimistot, 



TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö) että kolmannen sektorin toimijoille, 
jotka voivat arviointijärjestelmän tuottaman tiedon avulla kehittää palvelujaan. 

Kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut hallitusneuvos 
Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä tutkija Peppi Saikku Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, kehittämispäällikkö Leea Paija Sosiaali- ja ter-
veysturvan keskusliitosta sekä neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori, ylitar-
kastaja Eric Hällström ja tutkimusasiantuntija Minna Vesa (ent. Suvanto) työ- ja 
elinkeinoministeriöstä. 

Helsingissä tammikuussa 2010
Päivi Kerminen

hallitusneuvos, ryhmäpäällikkö
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1 Johdanto

Työllisyyspolitiikan painopistealueet (2007–2011) liittyvät osaavan työvoiman saan-
nin turvaamiseen, rakenteellisen työttömyyden alentamiseen ja työperäisen maa-
hanmuuton edistämiseen. Vanhasen toisen hallituksen (2007–) työllisyyspolitiikan 
yhtenä tavoitteena on parantaa työvoimapoliittisten tavoitteiden vaikuttavuutta. 
Tämän vuoksi työllisyysmäärärahoja on kohdennettu erityisesti työelämälähtöisiin 
toimintamalleihin, kuten yrityksissä tapahtuvaan työllistämiseen, pienten yritys-
ten palveluiden parantamiseen ja välityömarkkinoiden toimivuuden parantamiseen 
luomalla edellytyksiä matalan kynnyksen työllistämiselle. Työhallinnon uudistumis-
strategian kulmakivenä on tehostaa työvoimavarojen tehokasta käyttöä.   

Työ- ja elinkeinoministeriö (ent. työministeriö) käynnisti välityömarkkinoiden 
kehittämistyön osana työvoiman palvelukeskusten ja työvoimatoimiston palvelura-
kenteen ja verkostoyhteistyön kehittämistä vuonna 2006. Kyseisen vuoden lopulla 
oli rakenteelliseen työttömyyteen luettavia henkilöitä koko maassa keskimäärin 
noin 146  000. Välityömarkkinoiden kehittämisen lähtökohdat perustuvat muun 
muassa em. Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelman, ESR:n valtakunnallisen 
kehittämisohjelman, TUPO 2 -työryhmän ja työvoimapolitiikan yleisiin strategisiin 
linjauksiin.  Välityömarkkinoiden kehittämisen tavoitteena on nostaa työllisyysas-
tetta ja saada potentiaalinen työvoimareservi ”täyskäyttöön”. Työvoiman palvelukes-
kuksilla on keskeinen ja kasvava koordinointirooli sekä yhteistyörakenteena että 
välityömarkkinoiden yleisessä kehittämisessä.

”Välityömarkkinat”	on	eräänlainen	yläkäsite,	joka	kytkeytyy	avointen	työ-
markkinoiden	ja	työttömyyden	väliselle	harmaalle	alueelle. Välityömarkkinat 
tarjoavat työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on vaikeuksia sijoittua työ-
hön avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoilla toteutetaan aktiivisen työvoima- 
ja sosiaalipolitiikan mahdollistamia keinoja. Tavoitteena on tarjota työhön sijoit-
tumista ja työssä selviytymistä tukevia palveluja, jotka parantavat osallistuneiden 
henkilöiden ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. Aktiivisten toimen-
piteiden avulla pyritään varmistamaan, että vaikeasti työllistyvistä mahdollisimman 
suuri osa saadaan yksilöllisten palvelujen ja aktiiviohjelmien avulla työhön avoimille 
työmarkkinoille. Välityömarkkinoiden toimenpiteet tähtäävät pääsyyn avoimille työ-
markkinoille, eli työmarkkinoille joiden palkkauskustannuksiin ei käytetä yhteis-
kunnan taloudellisia subventioita.  

Taloudellinen taantuma asettaa varmasti uudenlaisia haasteita välityömark-
kinoiden toimivuudelle ja vaikuttavuudelle, tuoden toimenpiteille uutta asiakas-
kuntaa. Yhtäältä toimenpiteiden piirissä on toistuvaistyöttömiä, joista osa on ollut 
usein työttömänä aina 1990-luvun laman ajoista alkaen. Toisaalta loppusyksystä 
2008 alkaneen taantuman myötä työttömäksi jäävät alkavat myös tarvita välityö-
markkinatoimenpiteitä. Yhteisenä haasteena on kuitenkin ennakoida myös väestön 
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ikääntymisen aiheuttama työvoimapula, mikä edellyttää, että työvoimareservin 
osaamista ylläpidetään, ja se saadaan otettua käyttöön mahdollisimman tehok-
kaasti. Välityömarkkinoilla voi olla myös muita kuin työvoimapoliittisia hyötyjä: toi-
menpiteet ehkäisevät sosiaalista syrjäytymistä, ja välityömarkkinoilla tehtävällä työ-
panoksella voidaan tuottaa sellaisia yhteiskunnallisesti hyödyllisiä palveluita, jotka 
ehkä muuten jäisivät tuottamatta.

Tässä selvityksessä keskitytään kolmannen sektorin rooliin välityömarkkinoiden 
työmahdollisuuksien ja niihin mahdollisesti liittyvien tukitoimenpiteiden tarjoajana. 
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan tässä selvityksessä yhdistyksiä, seurakuntia ja 
säätiöitä.  Lähtökohtana on ollut ajatus, että kolmannen sektorin rooli välityömark-
kinoilla voi olla hyvinkin merkittävä toiminnan joustavuuden ja monipuolisuuden 
näkökulmasta: kolmannella sektorilla on mahdollisuuksia vastata monenlaisiin asi-
akastarpeisiin alkaen kuntoutuksesta ja valmennuksesta, ja päätyen uran vaihtajille 
tarjottavaan mahdollisuuteen tutustua uudenlaiseen ammattiin. Välityömarkkinoi-
den toimivuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta on oleellista huomioida ja jäsen-
tää tätä roolin moniulotteisuutta. Parhaassa tapauksessa välityömarkkinat voivat 
mahdollistaa taustoiltaan hyvinkin erilaisten työttömien työllistymisen.  Selvityk-
sessä onkin kiinnitetty huomiota erilaisiin kolmannen sektorin tarjoamien työtilai-
suuksien ja palveluiden vaikutuksiin, sekä siihen miten työ- ja elinkeinohallinnon 
palveluiden ohjausprosessia ja itse palveluita voitaisiin kehittää avoimille työmark-
kinoille työllistämisen näkökulmasta.  

Oman ulottuvuutensa kolmannen sektorin toiminnan (tässä tapauksessa työ- ja 
elinkeinohallinnolle tarjottujen palveluiden ja työtilaisuuksien) vaikutusten ja vai-
kuttavuuden arviointiin tuo kolmannen sektorin toiminnan luonne ja kansalaistoi-
minnan merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Selvityksessä kiinnitetään huo-
miota kolmannen sektorin toimijoiden rooliin yleishyödyllisinä ja voittoa tavoitte-
lemattomina toimijoina, jotka tuottavat esimerkiksi hyvinkin paljon erilaisia hyvin-
vointipalveluita, mitä vaikutuksia ei ole tähän mennessä juuri selvitetty. Kolman-
nen sektorin toimijoiden kannattaakin aktiivisesti edistää toimintansa vaikutusten 
arviointia, koska se voi tehdä näkyväksi niiden työn arvokkaita tuloksia. Vaikutus-
ten arviointiin liitetään yhä usein pelko siitä, että arviointi tuo esille jotain negatii-
vista tai epäkohtia organisaatioiden toiminnasta. Jos näin sattuisi olemaan, ”oppivan 
organisaation” hengessä kyse olisi vain järjestöjen mahdollisuudesta kehittää toi-
mintaansa esiin nostettujen epäkohtien osalta. On kuitenkin tunnistettu, että juuri 
”oppivat organisaatiot” menestyvät kilpailussa taloudellisista resursseista (jotka 
nykyisen taantuman merkeissä käyvät yhä niukemmiksi) ja asiakkaiden arvostuk-
sesta, eivätkä järjestöt ole tässä suhteessa poikkeus.1

Selvityksen on toteuttanut helsinkiläinen julkishallinnon konsulttitoimisto Net 
Effect Oy. Selvitys käynnistettiin marraskuussa 2008, ja loppuraportti toimitettiin 
tilaajalle maaliskuussa 2009.

1 Virtanen P., Karjalainen K., Mäkinen A-K., Mäkelä, o. 2003. Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu 
toteutuu? RAY:n Avustustoiminnan raportteja 7. Helsinki 2003
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2 Tutkimusasetelma  

2.1 selvityksen tavoitteet

Selvityshankkeen tavoitteena oli saada tietoa siitä, mikä merkitys kolmannen sek-
torin tuottamilla työllistämistä edistävillä palveluilla ja työtilaisuuksilla on työ- ja 
elinkeinohallinnolle, sen asiakkaille ja laajemmin yhteiskunnalle. Keskeistä selvi-
tyksessä oli tuottaa tietoa siitä, miten palveluiden vaikuttavuutta voitaisiin paran-
taa. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan tässä selvityksessä yhdistyksiä, säätiöitä ja 
seurakuntia.2 
Tarkoituksena oli antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1	 Millä	tavoin	kolmannen	sektorin	työllistymistä	edistävät	palvelut	ja	tar-

jotut	työtilaisuudet	kehittävät	työttömien	työelämävalmiuksia	ja	edistä-
vät	heidän	työllistymistään	avoimille	työmarkkinoille?

Miten kolmannen sektorin työllistymistä edistävät palvelut ja tarjotut 
työtilaisuudet edistävät työttömän etenemistä työllistymispolullaan? 
Mikä on palveluiden ja tarjottujen työtilaisuuksien tyypillisin vaikutus?

2	 Millä	tavoin	em.	kolmannen	sektorin	palveluja	ja	työtilaisuuksia	voitai-
siin	 parantaa,	 kun	 tavoitteena	 on	 asiakkaan	 työllistyminen	 avoimille	
työmarkkinoille?

Mitkä ovat ne mekanismit, jotka erityisesti edistävät tai hidastavat työt-
tömän etenemistä työllistymispolullaan? Nämä edistävät tai hidastavat 
tekijät voivat olla työnhakijan oma elämäntilanne tai organisaatioiden 
hyödyntämät toimintamallit ja toimijaverkostot. Tärkeää näiden tekijöi-
den osalta on erityisesti kartoittaa esimerkiksi kolmannen sektorin toi-
mijoiden ja yritysten välisiä yhteistyömalleja ja -käytäntöjä, avoimille työ-
markkinoille siirtymistä edistäviä hakija- ja yrityslähtöisiä poluttamismal-
leja ja palvelukokonaisuuksia, sekä työ- ja elinkeinohallinnon viranomais-
ten, palvelutuottajien ja yritysten välisiä verkosto- ja yhteistyömalleja.  

3	 Mitä	muuta	yhteiskunnallista	merkitystä	ja	hyötyä	kolmannen	sektorin	
edellä	esitetyillä	toimilla	on?

Mitä ovat kolmannen sektorin palveluiden ja työtilaisuuksien synnyttä-
mät muut yhteiskunnalliset vaikutukset? Näillä tarkoitetaan tässä yhte-
ydessä kolmannen sektorin palveluiden ja työtilaisuuksien ns. poikki-
leikkaavia eli muihin yhteiskunnan sektoreihin kohdistuvia vaikutuk-
sia, jotka voivat olla joko aiottuja tai ei-aiottuja. Vaikutukset voivat koh-
distua esimerkiksi kolmannen sektorin organisaatioiden palvelutoimin-
nan kapasiteetin vahvistumiseen, palvelujärjestelmän kehittymiseen tai 

2 Kolmannen sektorin toimijoiden rajaaminen säätiöihin, seurakuntiin ja yhdistyksiin johtuu siitä, että URA-järjestelmästä 
saatavalla toimijakoodilla mukaan tulevat em. toimijat (”sijoitussektori 3”) 
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taloudellisiin säästöihin sosiaali- ja terveyssektorilla. Kolmannen sekto-
rin palvelutoiminnalla tarkoitetaan tässä selvityksessä hyvinkin kirja-
vaa joukkoa erilaisia palveluita, jotka vaihtelevat lähes yritysmuotoisesta 
ja pitkälle tuotteistetusta toiminnasta vapaaehtoisvoimin järjestettyyn 
yleishyödylliseen toimintaan. 

4	 Millaiset	mahdollisuudet	kolmannella	sektorilla	on	tarjota	pitkäkestoi-
sia	tai	jopa	pysyväluonteisia	työmahdollisuuksia	henkilöille,	joilla	ei	ole	
edellytyksiä	työllistyä	avoimille	työmarkkinoille?

Millaisista tehtävistä olisi löydettävissä pitkäkestoisia tai jopa pysy-
väluonteisia työmahdollisuuksia ja kuinka monelle? Millaiset ovat 
kolmannen sektorin taloudelliset mahdollisuudet palkata em. hen-
kilöitä? Millaisilla ehdoilla kolmas sektori olisi valmis järjestämään 
työmahdollisuuksia?

Lisäksi selvityksen tavoitteena oli tuottaa pohjatietoa sellaisen seurantajärjestel-
män luomiselle, jonka avulla voitaisiin mitata nykyistä paremmin kolmannen sekto-
rin työ- ja elinkeinohallinnolle tuottamien palveluiden vaikuttavuutta.

2.2 Kolmannen sektorin toimijoiden rooli 
välityömarkkinoilla

Kolmannen sektorin toimijoiden rooli työllistämispalveluiden tarjoajana on jo jon-
kin aikaa ollut merkittävä. Vuonna 2008 työllistämisvaroja suunnattiin järjestötyöl-
listämisen kuluihin 99 200 000 euroa ja työllisyyspoliittista avustusta sidottiin jär-
jestöjen ja säätiöiden hankkeisiin 21 736 665 euroa.

Kokonaisuudessaan esimerkiksi palkkatuella työllistetyistä sijoittuu noin 30 % 
kolmannelle sektorille, kolmasosa yrityksiin ja kolmasosa julkiselle sektorille. Julki-
sen sektorin toimijoista volyymiltään suurin työllistäjä on kuntasektori. 

Tässä selvityksessä pyritään tarkastelemaan yksilötason työllistymisvaikutus-
ten syntymistä niitä luovien edellytysten kautta, kuvion 1 mukaisesti. Edellytyk-
sillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtäältä työllistymistoimenpiteisiin ohjautuvien 
henkilöiden työ- ja toimintakykyä ja toisaalta organisaatioiden omaa roolia työl-
listäjänä, niiden tarjoamia työllistymisen tukipalveluita (kuten esimerkiksi ohja-
usta, neuvontaa, arviointia jne.) sekä avoimille työmarkkinoille siirtymistä edistä-
viä toimijaverkostoja.  Tällaisia verkostoja voivat esimerkiksi olla erilaiset työlli-
syyspolkumallit ja yhteistyö alueen yritysten kanssa. Edellytyksiä luovien tekijöiden 
osalta keskeistä on tarkastella myös vaikutuksia, joihin pyritään. Esimerkiksi edel-
lytykset työllisyysvaikutusten syntymiselle saattavat olla perin heikot, mikäli työl-
listämistoimenpiteeseen hakeutuu erittäin vaikeasti työllistettävissä oleva henkilö, 
joka tarvitsisi ensisijaisesti kuntoutusta ja valmennusta. Mikäli työllistämispalve-
luja tarjoava organisaatio ei tässä tapauksessa tarjoa valmennus- ja kuntoutuspal-
veluita, vaan tarvitsee itsenäiseen työntekoon kykenevän työntekijän, eivät vaiku-
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tukset yksilön eivätkä organisaation kannalta voi olla kovinkaan hyvät.3 Tällainen 
toimenpiteiden kohdistumattomuusongelma suhteessa erilaisiin työnhakijoihin on 
alan arvioinneissa tuttu ilmiö.4

Tässä selvityksessä tarkastelemme työtilaisuuksien ja palveluiden vaikutuksia 
yksilö- ja organisaatiotasolla sekä laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Vaiku-
tukset eivät välttämättä ole aina yhdensuuntaisia. Aikaisemmat kokemuksemme 
samankaltaisista toimeksiannoista ovat osoittaneet, että myönteiset vaikutukset 
yksilölle eivät välttämättä aina tarkoita myönteisiä vaikutuksia työllistävälle orga-
nisaatiolle tai jopa laveammin yhteiskunnalle. Olemme hahmottaneet lähestymista-
pamme selvityksessä kuvioon 1.

Kuvio 1. selvityksen lähestymistapa

Tässä selvityksessä on lähdetty olettamuksesta, että keskeinen tekijä vaikutusten 
syntymisen kannalta on, miten organisaatiot itse mieltävät oman roolinsa suhteessa 
välityömarkkinoihin. Taulukkoon 1 on luokiteltu neljä erilaista luokkaa sen mukaan, 
miten kolmannen sektorin organisaatiot kokevat roolinsa välityömarkkinoilla ja 

3 Vrt. Suikkanen, Asko (2008): Selvitystyö välityömarkkinoista. Esim. http://groups.stakes.fi/NR/rdonlyres/
F0406E6B-FBA5-4AA9-99C4-15199AA0EBD9/0/Suikkanen_Stakes_151008.pdf

4 Ks. Aho, Simo (2008): Miksi  työvoimapoliittisten toimenpiteiden mitattu vaikuttavuus on keskimäärin alhainen? Hallinnon 
tutkimus, 27, ss. 45-60.
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minkälaisia vaikutuksia voidaan odottaa.5 Käsillä olevassa selvityksessä analyysiä 
on myös jäsennetty tämän ”organisaatioiden välityömarkkinaroolin” näkökulmasta.

Taulukko 1. organisaatioiden erilaiset roolit suhteessa välityömarkkinoihin

1. PALVELUTUOTANTO 2. TYÖLLISTYMISEN AKTIIVINEN TUKEMINEN 
JA OHJAUS 

• Työntekijät tuotannon välineitä
• Työntekijät itsenäisiä, eivätkä tarvitse kovin-

kaan paljon ohjausta tai muuta tukea -> 
organisaatio ei myöskään tarjoa varsinaista 
ohjausta ja muuta tukea jakson aikana

• Varsinainen työllistäminen ei päätavoitteena 
vaan nimenomaan tehokas palvelutuotanto

•  Tavoitteena ensisijaisesti asiakkaan työllis-
täminen (joko omaan organisaatioon tai 
muualle) -> tavoitteena muutos työntekijän 
statuksessa

• Tukityöllistetty henkilö tarvitsee tukea ja 
ohjausta työssään ja työllistymispolun 
selkeyt-tämisessä

• Organisaatio tarjoaa huomattavasti enemmän 
tuki- ja ohjauspalveluita vaihtoehdossa 1

3. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN NOSTAMINEN 4. SEGMENTOIDUT PALVELUT 
ASIAKASRYHMITTÄIN 

• Asiakkaat kuntoutujia – erittäin heikossa työ-
markkina-asemassa olevat

• Järjestö ei varsinaisesti työnantaja -> enem-
män kuntouttaa, kouluttaa, opettaa ja tukee

• Organisaatio on tuotteistanut palvelunsa eri 
asiakasryhmien tarpeisiin ja pystyy ottamaan 
tukityöllistettyjä kaikista kolmesta ryhmästä 
sekä tarjoamaan kullekin tarpeisiin vastaavaa 
tukea ja ohjausta 

Näkemyksemme mukaan oletettujen vaikutusten kannalta keskeinen seikka ei vält-
tämättä ole niinkään tietty nimetty toimenpide, vaan se, mikä on kunkin organisaa-
tion itselleen ottama rooli välityömarkkinoilla ja minkälaisia ovat sen tarjoamat tuki-
palvelut.  Esimerkiksi ryhmän yksi osalta vaikutukset eivät välttämättä ensisijaisesti 
kohdistu yksilön työllistymiseen vaan liittyvät pikemminkin organisaation harjoit-
tamaan palvelutoimintaan. Tähän luokitellut kolmannen sektorin organisaatiot saa-
vat aikaan työllisyysvaikutuksia, mutta ne eivät välttämättä ole itse organisaation 
näkökulmasta ensisijaisia aiottuja vaikutuksia. Organisaatioluokan kaksi aiotut vai-
kutukset ovat todennäköisesti ensisijaisesti juuri työllisyysvaikutuksia. Tämän tyyp-
piset organisaatiot tarjoavat aktiivista tukea ja ohjausta työllistymispolun selkeyt-
tämiseksi ja yksilön työllistymiseksi jakson jälkeen. Kolmannen luokan organisaa-
tiot mieltävät oman roolinsa lähinnä kuntouttajiksi. Tässä organisaatioluokassa var-
sinaisten työllisyysvaikutusten synnyttäminen on erittäin vaikeaa, sillä työllistetyt 
henkilöt tarvitsevat yleensä valmennusta ja kuntoutusta edetäkseen työllistymispo-
lulla. Tässä luokassa vaikutukset kohdistuvat lähinnä yksilön elämänhallintataito-
jen kehittymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Neljännen luokan organisaatiot taas 
ovat onnistuneet tuotteistamaan palvelunsa erilaisille asiakasryhmille sopiviksi, jol-
loin esimerkiksi kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat saavat tarpeitaan vastaavaa pal-
velua, kun taas ohjausta työllistymispolullaan tarvitsevat asiakkaat saavat näihin 
tarpeisiin sopivia palveluita.    

5 Soveltaen: Ylipaavalniemi, Pasi, Sariola, Leena, Marniemi, Janne & Pekkala, Terho (2005): Sosiaalisen työllistämisen 
toimialan käsitteet. Vates-säätiö & Valtakunnallinen työpajayhdistys.
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2.3 selvityksen aineistot 

1. Tilastopoiminta URA-järjestelmästä
Tehdyn tilastopoiminnan tarkoituksena oli saada tilastollista aineistoa kolmannen 
sektorin työllistämispalveluihin ohjautuneista työttömistä sekä varsinaisista työllis-
tymisvaikutuksista. URA-järjestelmästä otettiin tilastopoiminta, johon yhteistyössä 
ohjausryhmän kanssa päätettiin rajata vuonna 2006 palkkatukea saaneet kolman-
nen sektorin toimijat ja työttömät työnhakijat. Vuoteen 2006 päädyttiin, jotta sijoit-
tumistiedot saatiin myös 18 kuukautta palkkatukitoimenpiteen jälkeen. Muilta osin 
tilastoaineistoon otettiin URA-järjestelmästä seuraavat muuttujat:
Työnantajaa koskien:
•	 Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, www-sivut)
•	 TE-keskusalue
•	 Työvoimatoimistoalue
•	 Toimiala
Työntekijää koskien:
•	 Ikä
•	 Sukupuoli
•	 Työttömyyden kertymä
•	 Päädiagnoosi
•	 Äidinkieli
•	 Kansalaisuus
•	 Sijoitusammatti- ja tehtävä
•	 Ammatti
•	 Tutkintonimike
•	 Työllisyyskoodi 3 päivää ennen palkkatukitoimenpiteiden alkamista sekä 6 kk, 

12 kk ja 18 kk toimenpiteen jälkeen, jotta saadaan sekä lyhyen että pitkän aika-
välin vaikutukset näkyviin

Palkkatukipäätös
•	 Palkkatukipäätösten määrä organisaatioissa vuonna 2006 sekä poiminnan 

otantahetkellä
Työntekijöiden osalta linjattiin (ohjausryhmän kanssa), että palvelutarvekoodia ei 
huomioida, koska se ei anna tällä hetkellä luotettavaa tietoa.   

URA-poiminnasta tehtiin SPSS-ohjelmaa hyödyntäen erilaisia ristiintaulukointeja 
ja monimuuttuja-analyysejä. URA-poiminnoista saatuja tuloksia käsitellään luvussa 
4 (Tilastollinen tarkastelu). Lisäksi URA-järjestelmästä saatua aineistoa on yhdis-
tetty sähköisestä kyselystä saatuun aineistoon. URA-järjestelmästä saatu aineisto 
kattoi 17 804 yksilön sekä 3 825 kolmannen sektorin toimijan tiedot.

2. Sähköinen kysely
Sähköinen kysely suunnattiin palkkatuella työllistäneille kolmannen sektorin orga-
nisaatioille. Sähköisen kyselyn avulla oli tarkoituksena saada laadullista tietoa 
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kolmannen sektorin tarjoamien työtilaisuuksien ja palveluiden vaikutuksista ja mer-
kityksestä asiakkaille sekä organisaatioille itselleen. Sähköisen kyselyn avulla kar-
toitettiin myös kolmannen sektorin organisaatioiden näkemyksiä välityömarkki-
noiden kehittämishaasteista sekä organisaatioiden omista seurantajärjestelmistä, 
yhteistyöverkostoista ja toimintamalleista. Sähköinen kysely lähetettiin kaikille 
URA-järjestelmän kautta saaduille organisaatioille/yhteyshenkilöille, joiden osalta 
URA-järjestelmään oli merkitty sähköpostisoite. Sähköpostiosoitteen ilmoittaneita 
organisaatioita oli koko aineistoon nähden vähän: vain 824:lle voitiin lähettää säh-
köinen kysely (ja näistäkin viallisia osoitteita oli 200). Vastausaktiivisuus sitä vas-
toin oli kohtalaisen hyvä, sillä jopa 231 organisaatiota vastasi kyselyyn (vastauspro-
sentti oli siis 37, kun taas kaikista 3 825 organisaatiosta laskettaessa vastauspro-
sentti oli vain kuusi). Vastanneilla 231 organisaatiolla oli yhteensä 1 200 URA-järjes-
telmän piiriin kuuluvaa palkkatuettua työntekijää. Kaikista 17 441 palkkatukityöl-
listetystä tämä 1 200 on noin seitsemän prosenttia. Suurin osa vastaajaorganisaa-
tioista oli pieniä organisaatioita. URA-järjestelmässä oli myös suuri joukko isompia 
organisaatioita, mutta monenkaan sähköpostiosoitetta ei ollut ilmoitettu. Sähköisen 
kyselyn tuloksia on esitelty selvityksen liitteessä 2.

3. Alueelliset ryhmähaastattelut
Alueellisia ryhmähaastatteluita käytettiin tiedonkeruumuotona tarkoituksena 
perehtyä kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamien työtilaisuuksien synnyttämiin 
vaikutuksiin eri organisaatioiden näkökulmasta. Tarkoituksena oli perehtyä sekä 
yhteiskunnallisista vaikutuksista että välityömarkkinoiden kehittämishaasteista eri 
hallinnonalojen edustajien, kolmannen sektorin toimijoiden ja itse tukityöllistetty-
jen näkökulmasta. Samalla testattiin myös alustavia ideoita välityömarkkinoiden 
seurantajärjestelmää koskien. Alueelliset ryhmähaastattelut pidettiin Turussa, Joen-
suussa, Tampereella ja Helsingissä, yksi kussakin. Haastattelupaikkakunnat valit-
tiin erilaisten alueellisten erityispiirteiden perusteella. Joensuu valittiin korkean jär-
jestötyöllistämisen vuoksi Pohjois-Karjalassa sekä myös suhteellisen korkean työt-
tömyyden vuoksi. Turun ja Helsingin osalta taas toivottiin kohtalaisen hyvässä työl-
lisyystilanteessa olevien alueiden näkemyksiä. Lisäksi Turussa arveltiin maahan-
muuttajien työllistämisellä kolmannen sektorin organisaatioihin olevan pidemmät 
perinteet kuin muualla maassa.  Tampere valittiin selvitykseen sen sosiaalisen työl-
listämisen pitkien perinteiden vuoksi. Tampereella toivottiinkin erityisesti sosiaa-
lisia yrityksiä mukaan haastatteluun. Ryhmähaastatteluihin kutsuttiin paikallisen 
TE-toimiston johtaja ja muuta henkilöstöä, sosiaali- ja terveystoimen edustajia, Työ-
voiman palvelukeskuksen sekä Kelan toimijoita, alueen erilaisia kolmannen sekto-
rin työllistäjiä ja sosiaalisia yrityksiä, itse tukityöllistettyjä sekä mahdollisuuksien 
mukaan alueen muita yrityksiä. Kokonaisuudessaan haastatteluihin onnistuttiin 
tavoittamaan kohtalaisen hyvin kutsutut tahot, joskin sosiaalisia yrityksiä tai muita 
yrityksiä ei saatu paikalle lainkaan. Palkkatukityöllistettyjä osallistui haastattelui-
hin yhteensä kolme. Kolmannen sektorin osalta haastatteluissa oli mukana hyvinkin 
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erilaisia toimijoita. Toimijoiden nimeäminen oli osittain jätetty TE-toimistojen joh-
tajien vastuulle ja osittain hyödynnettiin URA-poiminnasta saatuja sähköpostiosoit-
teita. Etenkin Joensuussa haastatteluun osallistui hyvinkin monipuolisesti kolman-
nen sektorin organisaatioita. Eri hallinnonalojen edustajista korostuivat sosiaalitoi-
men sekä työ- ja elinkeinohallinnon edustajat. Terveystoimen sekä Kelan edustajia 
ei haastatteluihin tavoitettu kovinkaan hyvin. Todennäköisesti alueellisten toimin-
taympäristön eroavaisuuksilla on jonkin verran merkitystä siihen, miten kolman-
nen sektorin toimijat tarjoavat palveluitaan välityömarkkinoilla (esim. ovatko toi-
mijat enemmän kuntouttavia ja valmentavia vai työllistymisen tukipalveluita tar-
joavia, minkälaiset verkostot alueella on, ja miten realistisena työllistymistä yli-
päänsä voidaan pitää). Haastattelukysymykset ja osallistujalistaukset ovat selvityk-
sen liitteenä. 
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3 Välityömarkkinat analyysin 
kohteena

Välityömarkkinat voidaan liittää laajempaan eurooppalaiseen keskusteluun niin 
sanotuista siirtymistä työmarkkinoilla ja joustoturvasta. Siirtymien työmarkkinat 
(Transitional Labour Markets) nousivat ensimmäisen kerran keskusteluun 1990-
luvun alkupuolella, joustavuutta ja turvallisuutta samanaikaisesti korostava jous-
toturva puolestaan 2000-luvun vaihteessa. Joustoturvan juuret paalutettiin vuosien 
2000 ja 2004 Lissabonin strategioissa6 sekä ennen muuta Hollannin entisen pää-
ministerin Wim Kokin johtaman asiantuntijatyöryhmän työllisyyspolitiikan linja-
uksia käsittelevässä raportissa.7 Jouston ja turvan yhdistelmiä on useita. Suomessa 
tunnetuimpia lienevät Tanskan, Ruotsin ja Hollannin mallit. EU-maiden erilaiset 
mallit kytkeytyvät aina jokaisessa jäsenvaltioissa hallitsevassa asemassa oleviin 
politiikkaregiimeihin.

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön käyttämän määri-
telmän mukaan yleisesti ”työskentelymahdollisuuksia sekä työllistymistä edistäviä 
ja työssä selviytymistä tukevia palveluja, joita tarjotaan avoimille työmarkkinoille 
sijoittumisessa eri syistä vaikeuksia kohdanneille työnhakijoille”. Välityömarkki-
nat tulivat käsitteellisesti suomalaiseen keskusteluun varsinkin TUPO II -työryhmän 
työskentelyn (2005–2006) ja loppuraportin julkistamisen jälkeen (2006). Kolmikan-
taisen työryhmän työ heijasti työmarkkinajärjestöjen ja valtion näkemystä työmark-
kinoiden muutoksesta 2000-luvulla, jolloin ajattelutavan keskiössä oli työttömien 
virrasta ja rakenteesta sekä työvoimapalvelujen kokonaisuudesta lähtevä toimin-
nallinen kokonaisuus.8 Välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyvästä toiminnasta 
tuli sittemmin yksi valtakunnallisen ESR:n kehittämisohjelman teemoista ohjelma-
kaudelle 2007–2013.9 

Välityömarkkinoiden kehittämisessä yhdistyy eurooppalainen, kansallinen, sek-
torikohtainen, alueellinen ja paikallinen taso. Kuviossa 2 on hahmotettu välityö-
markkinoiden kehittämistaustan viitekehys.

6 Lissabonin strategiat 2000 ja 2004.
7 Kok, W. (2004): Jobs, Jobs, Jobs - Creating More Employment Task Force Chaired by Wim Kok. Office for Official 

Publications of the European Communities.
8 Väyliä työhön. TUPO 2 -työryhmän mietintö 2006. Työhallinnon julkaisuja 361. Työministeriö. Helsinki.
9 Kts. enemmän kehittämisohjelmien luonteesta ja sisällöistä http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/

lehdet/esr_teemabulletiini.pdf
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Kuvio 2. välityömarkkinoiden kehittämisen viitekehys eri tasoilla

Kokonaisuudessaan välityömarkkinoiden - ja yleisesti kolmannen sektorin - kehittä-
miseen liittyy em. lähtökohdista kolme kriittistä kysymystä. Näitä kysymyksiä tul-
laan sivuamaan tässä selvityksessä soveltuvin osin.
1.		 Onko välityömarkkinat perusteltu ja riittävän laaja käsite kuvaamaan työmark-

kinoilla käynnissä olevaa muutosdynamiikkaa vai olisiko perusteita puhua laa-
jemmin ja moniulotteisemmin esimerkiksi siirtymämarkkinoista? Mikä on kol-
mannen sektorin rooli tässä muutoksessa?  

2.		 Toimivatko välityömarkkinat nykyisin ponnahduslautoina avoimille työmark-
kinoille? Miten avoimille työmarkkinoille siirrytään kolmannelta sektorilta? 
Miten kolmas sektori luo edellytyksiä avoimille työmarkkinoille siirtymiseen?

3.		 Ovatko välityömarkkinat ja kolmas sektori rakenteensa osalta avoin vai sul-
jettu järjestelmä?

Ensimmäisen kysymyksen osalta keskeinen lisäkysymys liittyy välityömarkkinat-
käsitteen käyttökelpoisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Välityömarkkinat ovat 
suomalaisessa kontekstissa paljon suppeampi kokonaisuus kuin minkälaisena se 
ymmärretään usean muun EU-maan toimintapolitiikassa. Suomessa korostuu toi-
minnallisesti työttömyyslähtöinen ja hallinnollisesti ongelmakeskeinen työhallin-
non näkökulma.10 Tämä on johtanut siihen, että välityömarkkinat ovat luonteel-
taan enemmän poissulkeva, kontrolloiva ja suljettu järjestelmä kuin reaktiivinen, 
mahdollistava ja uutta luova järjestelmä. Eurooppalaisessa kehyksessä taas välityö-
markkinoiden keskeisenä tavoitteena on työmarkkinoiden proaktiivisuuden, jous-
tavuuden, sosiaalisen turvallisuuden ja yksilöiden työllistämisvalmiuksien lisäämi-

10 Suikkanen, Asko. (2008a): Selvitystyö välityömarkkinoista. SATA-komitean julkaisuja
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nen korostamalla työmarkkinoiden siirtymävaiheita tai siirtymiä. Näin ollen väli-
työmarkkinat on käsitteenä riittämätön kuvaamaan työmarkkinoilla tapahtuvaa 
muutosdynamiikkaa.11 

Toista kysymystä voidaan lähestyä vaikuttavuuden ja työvoiman saatavuuden 
näkökulmasta. Kolmannen sektorin toimenpiteiden vaikuttavuus mitattuna työl-
listymistilastoilla on jäänyt erittäin alhaiseksi. Avoimille työmarkkinoille sijoittu-
neiden osuus on erittäin alhainen toimenpiteiden päättymisen jälkeen, kuten tulee 
hyvin esiin myöhemmin tässä raportissa. Työvoiman saatavuuden näkökulmasta 
keskeinen haaste liittyy ns. osatyökykyisten työllistämisen mahdollisuuksien lisää-
miseen. Tämä liittyy hallitusohjelman linjausten mukaisesti muun muassa kuntou-
tustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työelämään osallistumi-
sen kynnyksen alentamiseen laajentamalla työkykykäsitystä nykyiseen verrattuna.12 
Ponnahduslauta-teorian näkökulmasta on ongelmallista, että työllistymisessään eri-
tystä tukea tarvitsevat vajaakuntoiset, pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja muut erityis-
ryhmät eivät muodosta yhtenäistä ryhmää vaan vaativat yksilöllisesti räätälöityjä 
ratkaisuja ja toimenpiteitä.13

Kolmas kysymys liittyy siihen, että välityömarkkinoiden ydintä hallitsevat raken-
teellisena ja kirjoittamattomana piirteenä ensisijaisesti työvoimapoliittiset toimen-
piteet ja toissijaisesti sille alisteiset sosiaalipoliittiset toimenpiteet. Tämä lähtökohta 
on perua rakennetyöttömyyden ja rakenteellisen työttömyyden purkamiseen perus-
tuvalta pitkäaikaiselta toimintapolitiikalta, jossa yksilön työllistämiseen tähtääviä 
ratkaisuja on haettu toimenpidekeskeisesti kuntouttavan ja toimintakykyä paran-
tavan lähestymiskulman sijaan.  

Poissulkevasta, suppeasta ja rajoittavasta ”työhallintokeskeisestä” välityömark-
kina -ajattelumallista pitäisi jatkossa kyetä siirtymään kokonaisvaltaisempaan väli-
työmarkkinapolitiikkaan. Tämä tarkoittaa työ-, koulutus-, sosiaali- ja elinkeinopoliit-
tisten toimenpiteiden suunnitelmallista yhteen kytkemistä. Tällöin painopiste olisi 
työmarkkinoilla tapahtuvien siirtymien tukemisessa ja kannustamisessa. Samaan 
kokonaisvaltaiseen ajatteluun kytkeytyvät veropolitiikkaan liittyvät ratkaisut, joita 
on pyritty taloudellisten kannusteiden osalta ratkaisemaan muun muassa sosiaa-
liturvauudistusta valmistelevassa SATA-komiteassa. Kokonaisvaltaisessa välityö-
markkinapolitiikassa pystyttäisiin paremmin vastaamaan samanaikaisesti aktiivi-
sen työvoima- ja sosiaalipolitiikan haasteisiin nykyisen lohkoutumisen sijaan. Tämä 
haaste korostuu erityisesti kolmannen sektorin kehittämisessä.

11 Suikkanen, Asko. (2008b): Välityömarkkinoista muutoksen ja mahdollisuuksien markkinat. Kyvyt käyttöön -julkaisu.  
12 Vuorela, Mika (2008): Työtä haluaville uusia mahdollisuuksia työhön. Työ- ja elinkeinoministeriö 10.3.2008.
13 Ahola-Anttonen, Päivi (2007): Esiselvitys Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi.  
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4 Tilastollinen tarkastelu

Tässä luvussa 4 tarkastellaan ainoastaan URA-aineistosta saatuja tuloksia. Luvussa 
5 URA-aineistosta saatuja tietoja on yhdistelty myös sähköisellä kyselyllä saatuihin 
tietoihin, ja niitä vertaillaan analyysissä. Kaikki kuviot, joihin tekstissä on viitattu, 
löytyvät selvityksen liitteestä 1.

4.1 palkkatukityöllistettyjen ja 
työnantajaorganisaatioiden taustatiedot

Yhtenä tutkimusaineistona käytettiin URA-järjestelmästä saatuja tietoja vuonna 
2006 kolmannella sektorilla palkkatukijakson suorittaneista henkilöistä sekä 
heidän työnantajaorganisaatioistaan. Aineistossa on yhteensä 17 441 palkkatu-
kijakson suorittanutta ja 3,825 työnantajaorganisaatiota. Kaikkiin tässä luvussa 
esitettyihin numeraalisiin tuloksiin voi perehtyä paremmin selvityksen liit-
teestä 1. 

Aineiston palkkatukityöllistetyistä suurin osa on naisia; naisia on 60 %, ja mie-
hiä 40 %. Yli 46-vuotiaita aineistossa on yli 55 %. Aineiston tukityöllistetyistä 
alle 40-vuotiaita on alle 30 % ja alle 25-vuotiaita vain 2,6 % (taulukko 3). Äidin-
kielenään suomea puhuu huomattava osa aineiston palkkatukityöllistetyistä, 
yli 90 %. Kolmella neljästä ei ole diagnosoitu fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia. 
Fyysisiä sairauksia on noin viidenneksellä ja psyykkisiä sairauksia noin 5 %:lla 
palkkatukityöllistetyistä.

Taulukko 2. tukityöllistetyt sukupuolen, diagnoosin ja äidinkielen mukaan

Sukupuoli Lukumäärä % -osuus 

Mies 6 914 39,6 %

Nainen 10 527 60,4 %

Yhteensä 17 441 100 %

Diagnoosi Lukumäärä % -osuus

Ei dianoosia 12 627 72,4 %

Fyysinen 3 902 22,4 %

Psyykkinen 912 5,2 %

Yhteensä 17 441 100 %

Äidinkieli Lukumäärä % -osuus 

 Suomi 16 145 92,6 %

Muu kuin suomi 1 296 7,4 %

Yhteensä 17 441 100 %
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Taulukosta 3 voidaan havaita, että suunnilleen puolet aineiston palkkatukityöl-
listetyistä on suorittanut keskiasteen opinnot ja noin 30 % alemman tai ylem-
män perusasteen opinnot, mutta jopa noin 30 % on suorittanut ainoastaan alem-
man tai ylemmän perusaseen koulutuksen. Vain harvalla on korkeakouluasteen 
koulutusta, alemman tai ylemmän korkeakouluasteen on suorittanut noin 5 % 
palkkatukityöllistetyistä. 

Taulukko 3. tukityöllistetyt iän ja koulutuksen mukaan

Ikä Lukumäärä %-osuus Koulutus Lukumäärä %-osuus 

18–25 455 2,6 % Alempi perusaste 2869 16,4 % 

26–30 1 137 6,5 % Ylempi perusaste 2718 15,6 % 

31–35 1 503 8,6 % Keskiaste 9207 52,8 % 

36–40 1 941 11,1 % Alin korkea-aste 1603 9,2 % 

41–45 2 580 14,8 % Alempi korkeakouluaste 505 2,9 % 

46–50 2 855 16,4 % Ylempi korkeakouluaste 315 1,8 % 

51–55 3 433 19,7 % Tutkijakoulutusaste 21 0,1 % 

56–60 2 572 14,7 % Koulutusaste tuntematon 203 1,2 % 

61– 965 5,5 % 

Yhteensä  17441 100 Yhteensä 17 441 100 %

Työttömyyden kertymä on kahdella kolmesta (yli 60 %) otoksen palkkatukityöllis-
tetystä yli 500 päivää. Kohtalaisen suurella osalla työttömyyden kertymä on jopa yli 
2 000 päivää (yli 20 %). Työttömyyden kertymä on luku, joka on laskettu henkilön 
kaikista aikaisimmista työttömyysjaksoista.  

Nuorempien palkkatukityöllistettyjen työttömyyden kertymä oli vanhempien ker-
tymää vähäisempi.  Etenkin alle 100 päivän kertymiä oli selkeästi enemmän alle 
35-vuotiailla ja toisaalta yli 2 000 päivän kertymiä oli enemmän yli 46-vuotiailla. 
Alhaisimmat työttömyyden kertymät oli luonnollisesti alle 25-vuotiailla, heillä alle 
sadan päivän kertymä oli noin 26 %:lla. Kun vain muutamalla prosentilla alle 35-vuo-
tiaista työttömyyden kertymä oli yli 3 000 päivää, oli se kaikissa yli 36-vuotiaiden 
ikäluokissa yli 10 % ja yli 56-vuotiailla noin 15 %.

Miehillä oli kertynyt naisia selkeästi enemmän työttömyyttä: työttömyyden ker-
tymä oli yli 4 000 päivää noin 7 %:lla miehistä ja 2,5 %:lla naisista. Yli 3 000 päivän 
työttömyyden kertymiä oli valtaväestön edustajilla hiukan enemmän kuin maahan-
muuttajilla (äidinkielenä muut kuin kotimaiset kielet suomi tai ruotsi): yli 3 000 
päivän kertymä oli noin 12 %:lla suomen- tai ruotsinkielisillä ja 5 %:lla muunkieli-
siä eli maahanmuuttajia. Jälkimmäisten vähäisempi työttömyyden kertymä saattaa 
tosin selittyä sillä, että heidän joukossaan on sen verran hiljattain maahan tulleita, 
ettei heidän kertymänsä ole vielä ehtinyt kasvaa yhtä suureksi. Lisäksi maahan-
muuttajien työttömyyden kertymään saattavat vaikuttaa myös kotouttamistoimen-
piteet, joiden avulla ainakin pakolaistaustaisia pyritään työllistämään (tai ainakin 
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sijoittamaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin) ja integroimaan työelämään mah-
dollisimman nopeasti.

Koulutusaste näyttää vaikuttavan jonkin verran työttömyyden kertymään. Alem-
man ja ylemmän perusasteen suorittaneilla oli hieman muita koulutusasteita kor-
keampi työttömyyden kertymä. Esimerkiksi alemman perusasteen suorittaneista 
lähes 20 %:lla työttömyyden kertymä oli yli 3 000 päivää, kun taas alemman ja ylem-
män korkeakouluasteen suorittaneista   vain noin 5 %:lla oli yli 3 000 päivän työt-
tömyyden kertymä. Tarkasteltaessa alle 100 päivän työttömyyden kertymiä yhtä 
suuria eroja ei ole havaittavissa. Alemman perusasteen suorittaneilla alle 100 päi-
vän työttömyyden kertymä oli noin 6 %:lla, ja ylemmän korkea-asteen suorittaneilla 
noin 9 %:lla.

Nämä taustatiedot huomioiden voidaan sanoa, että suurimmalla osalla palkka-
tukijaksoon ohjautuvista henkilöistä on ollut pitkiä työttömyysjaksoja, ja heitä on 
todennäköisesti erittäin vaikeaa työllistää avoimille työmarkkinoille. Toki heidän 
joukossaan on myös nuorempia henkilöitä, joilla on korkea koulutus, ja jotka oletet-
tavasti on helpompaa työllistää avoimille työmarkkinoille. Työttömyyden kertymän 
tarkastelun valossa nousee kuitenkin esille kysymys onko esimerkiksi palkkatuki-
jakso aina oikea toimenpide yli 2 000 päivää työttömänä olleelle ryhmälle? Ainakin 
tämän tilastoaineiston valossa kolmannen sektorin organisaatioihin ohjautuu palk-
katukipäätöksellä paljon sellaisia henkilöitä, joille avoimille työmarkkinoille työllis-
tymisen tavoite saattaa olla yksinkertaisesti liian vaativa. Palaamme tukityöllistet-
tyjen työllistymisvalmiuksiin ja -mahdollisuuksiin vielä luvun 5 laadullisen aineis-
ton puitteissa. 

Työnantajaorganisaatiot edustavat montaa eri toimintasektoria. Reilu kolmannes 
(lähes 35 %) palkkatukityöllistetyistä sijoittui sosiaali- ja terveysalan organisaatioi-
hin. Reilu viidennes (reilu 20 %) palkkatukityöllistetyistä sijoittui työttömien yhdis-
tyksiin ja muihin työllistämistä tukeviin yhdistyksiin. Erityisesti sosiaali- ja terveys-
alan yhdistykset ja osa työttömien yhdistyksistä saattaa tarjota palkkatukijakson 
aikana työllistymisen lisäksi sellaisia tukipalveluita, jotka ovat ns. piilossa työllistä-
mistoimenpiteiden alla. Tällaisia palveluita voivat esimerkiksi olla erilaiset kuntout-
tavat toimenpiteet, joiden avulla pyritään parantamaan työllistetyn työ- ja toiminta-
kykyä. Kolmannen sektorin toimijoiden rooliin ja merkitykseen palveluiden tuotta-
jana perehdytään laajemmin raportin seuraavissa osioissa.
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Taulukko 4. työnantajaorganisaatiot toimintasektorin mukaan

 Toimiala Luku-
määrä 
(N=3 825)

%-osuus Palkka-
tuettujen 
lukumäärä 

%-osuus 

Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 1 142 29,9 % 5988 34,3 % 

Vanhempainyhdistykset, nuorisotyön yhdistyk-
set jne. 

389 10,2 % 1423 8,2 % 

Työttömien yhdistykset 142 3,7 % 2046 11,7 % 

Muut työllistymistä tukevat yhdistykset 36 0,9 % 1589 9,1 % 

Ammattijärjestöt (elinkeinotoiminta, opiskelija-
järjestöt, kauppakamarit jne.) 

219 5,7 % 633 3,6 % 

Kulttuuri-, taide- ja opetusalan yhdistykset 323 8,4 % 882 5,1 % 

Vapaa-ajan yhdistykset (liikunta- ja urheiluseu-
rat jne.)

607 15,9 % 1416 8,1 % 

Kyläyhdistykset, asukasyhdistykset jne. 387 10,1 % 1232 7,1 % 

Ympäristönhoidon, eläintensuojelun ja kierrä-
tyksen yhdistykset

82 2,1 % 887 5,1 % 

Puolueet 15 0,4 % 18 0,1 % 

Seurakunnat ja uskonnolliset yhdyskunnat 363 9,5 % 1001 5,7 % 

Maahanmuuttajajärjestöt 42 1,1 % 95 0,5 % 

Muut 78 2,0 % 231 1,3 % 

Yhteensä 3 825 100 % 17 441 100 %

Kuten taulukosta 5 voidaan havaita, tukityöllistettyjen ammatit ovat useimmiten ter-
veydenhuollon ja sosiaalialan ammatteja sekä palvelutyön ammatteja, näissä amma-
teissa toimii yhteensä noin puolet (48 %) tukityöllistetyistä. Näiden ohella teolliseen 
ja rakennustyöhön sijoittuu noin viidennes (18 %) tukityöllistetyistä. Sukupuolella, 
iällä tai työttömyyden kertymällä ei ole juuri vaikutusta tukityöllistettyjen ammat-
tinimikkeeseen. Ainoa ero on, että naisia (25,6 %) on hieman miehiä (21,4 %) enem-
män sosiaali- ja terveysalan ammateissa, kun taas miehiä (19,5 %) on hieman naisia 
(17,5 %) enemmän teollisen- ja rakennustyön ammateissa. 

Taulukko 5. henkilöiden sijoitusammatit tukityöjakson aikana

Sijoitusammatti Lukumäärä %-osuus 

Tekninen ja luonnontieteellinen ala 845 4,8 %

Sosiaali- ja terveysala 4171 23,9 %

Hallinto- ja toimistoala 2132 12,2 %

Kaupallinen ala 1576 9 %

Maa- ja metsätalousala 992 5,7 %

Kuljetus- ja liikenneala 302 1,7 %

Teollinen- ja rakennusala 3185 18,3 %

Palveluala 4231 24,3 %

Yhteensä 17 441 100 %
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TE-keskuksittain tarkasteltuna tukityöllistettyjä on lukumääräisesti eniten Uuden-
maan, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen alueilla.  Mikäli 
lukuja tarkasteltaisiin esimerkiksi työttömyystilastojen tai työllisten määrän 
valossa, näyttäytyisivät ne kuitenkin hiukan erilaisilta. Esimerkiksi korkean työt-
tömyysasteen Pohjois-Karjalan seutu korostuisi tällaisessa tarkastelussa enemmän 
kuin Uusimaa (ks. Liite 1). TE-keskuksittain tarkasteltuna työttömyyden kertymän 
osalta ei kuitenkaan suuria eroja ole havaittavissa eri alueiden kesken. Etelä-Poh-
janmaan sekä Uudenmaan TE-keskusten alueella yli 3,000 päivän työttömyyden ker-
tymä oli hieman muuta maata vähäisempää (alle kaksi prosenttia) kun taas esimer-
kiksi Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa se oli yli 6 %.

Myöskään eri työnantajaorganisaatioiden välillä ei ole suuria eroja työttömyyden 
kertymän suhteen. Lähes kaikissa toimintasektoreissa noin 10 %:lla palkkatukityöl-
listetyistä oli alle sadan päivän työttömyyden kertymä, ainoastaan maahanmuutta-
jajärjestöillä alle sadan päivän kertymä oli noin 17 %:lla palkkatukityöllistetyistä. 
Eniten yli 3 000 päivän työttömyyden kertymän henkilöitä oli sijoittunut työttömien 
yhdistyksiin sekä muihin työllistämistä tukeviin yhdistyksiin.

4.2 sijoittuminen palkkatukijakson päätyttyä

Lähes kuudella kymmenestä palkkatukityöllistetystä työllisyyskoodi ennen palkka-
tukijakson alkua oli työtön. Lähes 40 prosenttia oli sijoitettuna ennen palkkatukijak-
son alkua, mikä voi osittain viitata jatkopäätöksiin tai muihin sijoituksiin. Kuusi kuu-
kautta palkkatukijakson jälkeen noin 60 prosenttia oli sijoitettuna ja noin 30 pro-
senttia työttömänä. Noin kahdessa prosentissa palkkatuella työllistettyinä olleista 
työllisyyskoodi oli työssä ja lähes viidellä prosentilla ei tässä vaiheessa ollut työl-
lisyyskoodia. He, joilla on URA-aineistossa työllisyyskoodina ”työssä”, ovat työssä 
avoimilla työmarkkinoilla, mutta ovat kuitenkin TE-toimiston asiakkaita. Työllisyys-
koodittomat taas eivät ole TE-toimiston asiakkaita, eikä heidän tilannettaan var-
muudella voida tietää. On mahdollista, että osa työllisyyskoodittomista on työssä 
avoimilla työmarkkinoilla, opiskelemassa tms.

12 kuukautta tukijakson jälkeen lähes 50 prosenttia oli työttömänä ja lähes 30 
prosenttia sijoitettuna. Työvoiman ulkopuolella oli noin kuusi prosenttia tukityöl-
listetyistä. Noin neljällä prosentilla työllisyyskoodi oli työssä ja lähes 13 prosentilla 
ei ollut 12 kuukauden jälkeen työllisyyskoodia.    

Eri poikkileikkaushetkiin on suhtauduttava kriittisesti, sillä työllistymistilastot 
saattaisivat näyttää erilaisilta jonain toisena poikkileikkaushetkenä. Lisäksi työlli-
syyskoodi esimerkiksi 12 kuukautta toimenpiteen jälkeen saattaa toisaalta kertoa 
palkkatukijakson hiukan viiveellä ilmenneistä vaikutuksista, mutta vuoden aikana 
toimenpiteen jälkeen kuitenkin saattaa tapahtua paljon muitakin asioita, jotka vai-
kuttavat henkilön työllistymiseen tai työttömyyteen.
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Taulukko 6. työllisyyskoodi 3 päivää ennen tukijakson alkua ja 6 kk ja 12 kk 
tukijakson jälkeen

Työllisyyskoodi 3 pv 
ennen

Työllisyyskoodi 6 kk 
jälkeen

Työllisyyskoodi 12 kk 
jälkeen

Luku-
määrä 

%-osuus Luku-
määrä 

%-osuus Luku-
määrä 

%-osuus 

Ei TE-toimiston asiakkaana 21 0,1 % 830 4,8 % 2 218 12,7 % 

Sijoitettu 6 805 39,0 % 10 517 60,3 % 4 995 28,6 % 

Työssä 68 0,4 % 314 1,8 % 678 3,9 % 

Työtön 10 261 58,8 % 5 212 29,9 % 8 426 48,3 % 

Lomautettu 9 0,1 % 5 0 % 4 0 % 

Lyhennetty työviikko 0 0 % 2 0 % 1 0 % 

Työvoiman ulkopuolella 277 1,6 % 555 3,2 % 1096 6,3 % 

Työttömyyseläke 0 0 % 6 0 % 23 0,1 % 

Yhteensä 17 441 100 % 17 441 100 % 17 441 100 %

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan URA-järjestelmästä ristiintaulukoinnin avulla 
saatuja tuloksia. Kaikki esitetyt tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Koulutus-
asteen osalta tutkijakoulutusasteen ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneista 
hiukan suurempi osa oli ennen palkkatukijaksolle sijoittumistaan työttömänä kuin 
alemman koulutusasteen suorittaneet. On kuitenkin huomattava, että ylemmän kor-
keakouluasteen ja tutkijakoulutuksen saaneista huomattavasti pienempi osa oli 
sijoitettuna muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuin alemman koulutusas-
teen suorittaneilla.  

Tarkasteltaessa saman joukon työllisyyskoodia kuusi kuukautta palkkatukijak-
son jälkeen havaitaan, että kaikissa koulutusasteissa noin kaksi kolmesta (60 pro-
senttia) oli sijoitettuna. Eniten työttömiä (reilu 30 %) oli alemman ja ylemmän perus-
asteen suorittaneissa. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneilla työllisyyskoodi oli 
”työssä” muita useammin kuusi kuukautta palkkatukijakson jälkeen (noin 3,5 pro-
senttia korkeakouluasteen suorittaneista). Ilman työllisyyskoodia olevia oli selke-
ästi eniten tutkijakoulutusasteen suorittaneissa, toisaalta heidän otosjoukkonsa on 
hyvin pieni, mikä varmasti osaltaan selittää tulosta. 12 kuukautta palkkatukijakson 
jälkeen noin 15 % kaikista koulutusasteista oli ilman työllisyyskoodia. Eniten työlli-
syyskoodilla työssä olevia oli ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen 
suorittaneista, lähes viisi prosenttia. Vähiten työllisyyskoodilla työssä oli alemman 
perusasteen suorittaneita. Alemman ja ylemmän perusasteen suorittaneista lähes 
seitsemän prosenttia oli työvoiman ulkopuolella.
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Kuvio 3. työllisyyskoodi koulutuksen mukaan 6 kuukautta palkkatukijakson 
jälkeen

Kuvio 4. työllisyyskoodi koulutuksen mukaan 12 kuukautta palkkatukijakson 
jälkeen

Kuusi kuukautta palkkatukijakson jälkeen lähes kaikissa työttömyyden kertymä-
luokissa noin 60 % oli sijoitettuna ja noin 30 % työttömänä. Poikkeuksena olivat alle 
100 päivää työttömänä olleet, jotka olivat muita useammin sijoitettuina kuin työt-
töminä. Alle 100 päivää työttöminä olleiden osalta kuitenkin lähes 10 %:lta puuttui 
työllisyyskoodi kokonaan, mikä oli huomattavasti suurempi osuus kuin muiden ryh-
mien osalta. Eniten työllistyneitä oli niissä ryhmissä, joissa työttömyyden kertymä 
oli alle 1 000 päivää.  
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Kuvio 5. työllisyyskoodi työttömyyden kertymän mukaan kuusi kuukautta 
palkkatukijakson päätyttyä

Tarkasteltaessa tilannetta 12 kuukautta palkkatukityöjakson jälkeen huomataan, 
että työttömyys oli sitä yleisempää mitä enemmän työttömyyden kertymää oli. Ilman 
työllisyyskoodia oli noin 20 prosenttia alle 500 päivän kertymän omaavista. Niillä, 
joilla työttömyyden kertymä oli enemmän kuin 2,000 päivää, vain kahdella prosen-
tilla oli työllisyyskoodi ”työssä”. 

Kuvio 6. työllisyyskoodi työttömyyden kertymän mukaan 12 kuukautta palk-
katukijakson päätyttyä
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Tilanteessa kuusi kuukautta tukijakson päättymisen jälkeen noin 60 prosenttia kai-
kista palkkatukityöllistetyistä oli sijoitettuna, poikkeuksena alle 25-vuotiaat, joista 
sijoitettuna oli alle 50 prosenttia. Ilman työllisyyskoodia alle 25-vuotiaista oli lähes 
20 prosenttia. Lähes kaikista ikäluokista työssä oli noin kaksi prosenttia, tässäkin 
poikkeuksena alle 25-vuotiaat, joista työssä oli kuuden kuukauden jälkeen neljä 
prosenttia. 12 kuukautta tukijakson jälkeen jo huomattava osa henkilöistä oli ilman 
työllisyyskoodia, etenkin nuoremmissa ikäluokissa. Työllisyyskoodi oli työssä kuu-
della prosentilla alle 30-vuotiaista ja 3,5 prosentilla yli 46-vuotiaista, poikkeuksena 
yli 61-vuotiaat, joista vain kahdella prosentilla oli työllisyyskoodi työssä.

Kuusi kuukautta tukijakson jälkeen naisista reilu 60 prosenttia oli sijoitettuna 
ja 27 prosenttia työttömänä. Miehistä sijoitettuna oli 56 prosenttia ja työttömänä 
35 prosenttia. Naisilla (2,3%) oli työllisyyskoodi työssä hieman miehiä (1 %) useam-
min. 12 kuukautta tukijakson jälkeen sekä naisia että miehiä oli sijoitettuna vajaat 
30 prosenttia ja työttömänä 50 prosenttia. Työelämän ulkopuolella oli 6 prosenttia 
sekä miehistä että naisista. Naisista viidellä prosentilla ja miehistä kahdella prosen-
tilla oli työllisyyskoodi työssä.

Äidinkielellä ei vaikuta olevan suurta merkitystä työllisyyskoodiin kuusi kuu-
kautta palkkatukijakson jälkeen. Avoimilla työmarkkinoilla työskenteli kummassa-
kin ryhmässä yhtä pieni osuus, 1,8 prosenttia. Eroja ei ole myöskään, kun tarkastel-
laan työllisyyskoodia 12 kuukautta tukijakson jälkeen.

Kuusi kuukautta tukijakson jälkeen kahdella prosentilla ilman diagnoosia ole-
vista palkkatukityöllistetyistä oli työllisyyskoodi työssä, kun taas fyysisen diagnoo-
sin saaneista 1,5 prosenttia ja psyykkisen diagnoosin saaneista alle prosentti oli 
työssä. Työvoiman ulkopuolella oli vajaa kolme prosenttia heistä, joilla ei ole diag-
noosia ja fyysisen ja psyykkisen diagnoosin saaneista 4,5 prosenttia. 12 kuukautta 
tukijakson jälkeen diagnoosittomista oli työvoiman ulkopuolella noin viisi prosent-
tia, fyysisen diagnoosin saaneista noin kahdeksan prosenttia ja psyykkisen diag-
noosin saaneista reilu yhdeksän prosenttia. Diagnoosittomista neljällä prosentilla 
oli työllisyyskoodi työssä, fyysisen tai psyykkisen diagnoosin saaneista kahdella 
prosentilla. 

Näiden tulosten valossa voitaisiin olettaa, että avoimille työmarkkinoille työllisty-
minen on suurimmaksi osaksi kiinni henkilön taustasta (ikä, koulutustausta, työttö-
myyden kertymä, sukupuoli, mahdollinen diagnoosi) eikä niinkään esimerkiksi työl-
listävän organisaation toimialasta tai muista toimintaympäristön tekijöistä. Toden-
näköisimmin työllistyvät nuoret ja ylemmän korkea-asteen koulutuksen suoritta-
neet. Yksilökohtaisten taustatekijöiden ohella tärkeä tekijä ovat kuitenkin myös 
työllistävän organisaation tarjoamat työllistymisen tukipalvelut ja yhteistyöverkos-
tot alueen yritysten kanssa.  Perehdymme näihin seuraavassa luvussa. 
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5 Tukityöllistämisen rooli, 
toimintamallit ja laadulliset 
vaikutukset

Luvussa 5 käsitellään sähköisestä kyselystä ja ryhmähaastatteluista saatua aineis-
toa.  Luvussa tarkastellaan kolmannen sektorin toimijoiden omia näkemyksiä roolis-
taan välityömarkkinoilla, tukityöllistämisen merkitystä omalle organisaatiolle, sekä 
palkkatukityöllistettyjen työllistymisvalmiuksia, palkkatukijakson vaikutuksia ja 
erilaisia yhteistyömalleja ja kehittämishaasteita. Lisäksi tarkastellaan välityömark-
kinoiden toiminnan merkitystä ja sen vaikutuksia ja kehittämishaasteita eri hallin-
nonalojen organisaatioiden näkökulmasta. Kaikki tässä luvussa esitetyt sitaatit ovat 
kolmannen sektorin organisaatioiden edustajien näkemyksiä, jotka ovat peräisin 
selvityksen puitteissa toteutusta sähköisestä kyselystä. 

5.1 Kolmannen sektorin toimijoiden rooli 
välityömarkkinoilla

Tässä osiossa kiinnitetään huomiota kolmannen sektorin toimijoiden rooliin väli-
työmarkkinoilla,  eli siihen, minkälaisia palveluita organisaatiot kokonaisuudessaan 
tarjoavat, miten ne asemoituvat osaksi muuta palvelukenttää, ja miten ne itse miel-
tävät oman roolinsa suhteessa välityömarkkinoihin.

5.1.1 Palkkatukityön merkitys kolmannen sektorin toimijoille

Suurin osa sähköiseen kyselyyn vastanneista kolmannen sektorin organisaatioista 
(N=231) oli pieniä organisaatioita palkatun henkilöstön määrällä mitattuna. Noin 
62 %:lla kyselyyn vastanneista organisaatioista oli 0–5 palkattua työntekijää. Kes-
kisuuria organisaatioita oli joukossa jonkin verran, sillä lähes 20 % vastanneista 
organisaatioista ilmoitti palkatun henkilöstön määräksi 11–30.  On kuitenkin muis-
tettava, että vastanneet organisaatiot muodostavat vain kuusi prosenttia kaikista 
vuonna 2006 palkkatuettua työtä tarjonneista kolmannen sektorin organisaatiosta; 
koko kentän huomioiva kokojakauma saattaa olla erilainen. URA-aineistostakaan 
ei saada selville (kyselyyn vastaamattomien) organisaatioiden kokoa, mutta se tie-
detään, että joukossa on myös paljon suuria järjestöjä ja säätiöitä. Tämän kyselyn 
tuloksia tulkittaessa on siis pidettävä mielessä, että vastaajista suurin osa on pie-
niä toimijoita. 

Palkkatuettu työ näyttäisi olevan merkittävin välityömarkkinatoimenpide, jota 
kolmannen sektorin organisaatiot tarjoavat. Sama näkökulma heijastui myös toteu-
tetuissa alueellisissa ryhmähaastatteluissa.  
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Kuvio 7. tukimuotojen tarjonta kolmannen sektorin organisaatioissa

Kyselyyn vastanneiden kolmannen sektorin toimijoiden palvelutoiminta näyttäisi 
rahoitusmuotojen valossa olevan hyvinkin riippuvainen erilaisista työ- ja elinkei-
nohallinnon tukimuodoista (esim. palkkatuki, työllisyyspoliittinen avustus) sekä 
omista myyntituloista (kuvio 9). Pienet organisaatiot (0–5 palkattua henkilöä) koki-
vat edellä mainitut työ- ja elinkeinohallinnon tuet suhteessa vielä hiukan tärkeäm-
mäksi: noin 78 % vastaajista koki nämä tuet erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi. Yli 
60 % kyselyyn osallistuneista ei pitänyt lahjoituksia ja keräystoimintaa lainkaan 
tärkeänä.

Kuvio 8. eri rahoitusmuotojen tärkeys
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Kuntarahoituksen hiukan työ- ja elinkeinohallinnon tukia vähäisempi merki-
tys saattaisi osittain kertoa pienentyneestä tai vaikeammin saatavilla olevasta 
kuntarahoituksesta.

Sähköisessä kyselyssä kartoitettiin myös kolmannen sektorin toimijoiden tapaa 
tuottaa palveluita, jotta saataisiin parempi kuva siitä, minkälaisilla perusteilla ja 
rahoitusmekanismeilla palveluita tuotetaan. Yli puolet vastaajista tuottaa kyselyn 
mukaan kaikille avoimia maksullisia palveluita (54 % vastaajista) ja lähes puolet vas-
taajista tuottaa puolestaan kaikille maksuttomia palveluita. Palveluita tuotetaan 
selvästi hyvinkin avoimella periaatteella rajoittamatta niiden saatavuutta esimer-
kiksi vain jäsenille. Huomionarvoista on, että hiukan yli kolmanneksella (37 %) vas-
taajaorganisaatioista on palvelutuotantosopimus kunnan kanssa. Oletamme tämän 
kyselyn perusteella, että kolmannen sektorin kunnille tuottamat palvelut täydentä-
vät omalta osaltaan julkisen sektorin palvelutarjontaa kuntatasolla. Palvelutuotan-
tosopimukset kuntien kanssa näyttäisivät olevan kyselyyn vastanneille organisaati-
oille kohtalaisen tärkeä toiminnan rahoitusmuoto. Huomio on erityisen tärkeä, kun 
tarkastellaan palkkatukityöllistettyjen merkitystä organisaatioille: kyselyssä lähes 
puolet vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että ilman palkkatukityöllistettyjä 
organisaatio ei pystyisi tuottamaan palveluitaan nykyisessä laajuudessaan. Ne orga-
nisaatiot, joilla oli palvelutuotantosopimus kunnan kanssa, suhtautuivat edellä mai-
nittuun tekijään hiukan maltillisemmin: noin 33 % vastaajista koki, etteivät ne pys-
tyisi tuottamaan palveluita samassa laajuudessa ilman palkkatukityötä.    

Kuvio 9. palkkatukityön merkitys kolmannen sektorin toimijoille

Ryhmähaastatteluiden asiantuntijat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että kolman-
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Kolmas sektori pystyy haastateltavien mukaan tarjoamaan ns. pehmeitä työpaik-
koja, joissa keskeistä ei niinkään ole työn kannattavuus, vaan työn tekemisen koke-
minen tärkeäksi. Useat haastateltavat korostivat kolmannen sektorin työmahdolli-
suuksien tarjoavan etenkin syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille mielekästä teke-
mistä. Lisäksi esimerkiksi Joensuussa korostettiin myös työ- ja toimintakyvyn ylläpi-
tämistä, kunnes löytyy mahdollisuus työllistyä taas avoimille työmarkkinoille. Kol-
mannen sektorin rooli suhteessa välityömarkkinoihin onkin aineiston perusteella 
eri alueilla erilainen. Esimerkiksi Joensuussa, jossa työttömyysprosentti on tällä het-
kellä kohtalaisen korkea muuhun Suomeen verrattuna, ovat kolmannelle sektorille 
asetetut tavoitteet jatkotyöllistää välityömarkkina-asiakkaitaan erittäin haastavat. 
Joensuussa kolmannen sektorin roolin koettiinkin olevan ainakin nyt työ- ja toimin-
takykyä ylläpitävä ja syrjäytymistä ehkäisevä. Turussa ja Helsingissä, jossa työmark-
kinat vetivät vielä hiukan paremmin, korostettiin kolmannen sektorin roolia enem-
män matalan kynnyksen paluuna työmarkkinoille. Haastatteluista kävi kokonaisuu-
dessaan ilmi, että kolmannen sektorin rooli välityömarkkinoilla voi olla hyvinkin 
monenlainen: yhtäältä se voi olla siirtymäreitti uran- tai ammatinvaihtajille, työ- ja 
toimintakykyä ylläpitävä, nuorten työmarkkinoille siirtymistä edistävä tai toisaalta 
kuntouttava ja valmentava.

Selvitys tukee aiempia havaintoja siitä, etteivät toimenpiteet välttämättä koh-
distu oikein, koska ne eivät tarjoa juuri hakijalle oikeanlaista työkokemusta tai tuke-
via toimenpiteitä.14 Erityisesti palkkatuetusta työstä puhuttaessa osa haastatelta-
vista nosti esiin, että aina toimenpiteisiin ei saada oikeaa kohderyhmää suhteessa 
palkkatuetun työn asettamiin vaatimuksiin. Usein haastateltavien mielestä palkka-
tukijakso tulee asiakkaan näkökulmasta aivan liian aikaisin, jolloin toivottuja työl-
listymisvaikutuksia ei tästä syystä saada aikaiseksi. Esimerkiksi henkilö, joka todel-
lisuudessa tarvitsee kuntoutusta ollakseen edes työkykyinen, ei hyödy palkkatuki-
jaksosta, vaan tarvitsisi aivan muunlaisia palveluita. Samalla etenkin julkisen sek-
torin toimijat pitivät tarpeellisena kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan tar-
kempaa profilointia. Organisaatioiden edustajat kokivat kuitenkin profiloinnin ole-
van haastavaa rahoituksellisista syistä: toiminnan tarkempi kohdentaminen on han-
kalaa nykyisillä määrärahoilla ja samalla kohdentaminen saattaa aiheuttaa sen, että 
mahdollisuus käyttää erilaisia rahoituslähteitä saattaa supistua.  

5.1.2 Kolmannen sektorin toimijoiden itsensä määrittelemä 
rooli suhteessa välityömarkkinoihin

Järjestöjen itselleen omaksumaa roolia välityömarkkinoilla kartoitettiin myös säh-
köisen kyselyn avulla.  Näihin luokitteluihin tullaan palaamaan vielä myöhemmin 

14 Yksilötason työllisyysvaikuttavuuden kannalta toimenpiteet voidaan kohdistaa periaatteessa kolmella tavalla: 1) Osuvasti 
ja edistäen työllistymistä, jolloin toimenpide tarjoaa koulutusta ja/tai kokemusta, joka lisää osallistujan erityistä osaamista 
tai/ja yleistä ”työkuntoisuutta” siten, että hänen työllistyvyytensä avoimille työmarkkinoille aidosti paranee, 2) Ollen 
tarpeeton siinä mielessä, että työnhakija olisi joka tapauksessa työllistynyt ennen pitkää tai 3) Ollen riittämätön, siinä 
mielessä ettei se paranna osallistujan yksilöllistä työllistyvyyttä vallitsevassa työmarkkinatilanteessa niin paljon, että hän 
sen jälkeen työllistyisi avoimille työmarkkinoille. (Aho, 2008)
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tässä raportissa esimerkiksi suhteessa siihen, miten eri organisaatiotyypit ovat 
onnistuneet työllistämään tai parantamaan työttömien työllistymisvalmiuksia.

Kuvio 10. Kolmannen sektorin toimijoiden rooli suhteessa välityömarkkinoihin15

Noin puolet (46 %) organisaatioista piti roolinaan välityömarkkinoilla olevien työnte-
kijöiden palkkaamista tuen avulla. Palkkatukityöllistetyt koettiin näissä organisaa-
tioissa kiinteästi palvelutoimintaan osallistuvina henkilöinä, jotka kykenevät itse-
näiseen työskentelyyn (tästä lähtien ryhmä 1). Avovastauksista ilmenee erityisesti 
näiden organisaatioiden tarve palkata mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn 
kykeneviä työntekijöitä, joko siksi että ne näkevät työtehtävien edellyttävän itse-
näistä työskentelyä, tai siksi että resurssien koetaan olevan riittämättömät erillisen 
ohjaajan palkkaamiseksi.  Resurssien riittämättömyys oli ilmaistu monissa kohdin 
myös syynä, miksi nämä organisaatiot käyttävät palvelutuotannossaan palkkatuki-
työllistettyä työvoimaa. 

”Tuottamamme palvelut vaativat työntekijältä ehdotonta luotettavuutta ja 
itsenäisyyttä selviytyäkseen. Tämän vuoksi viime vuosina on ollut vaikea 

löytää työmarkkinatukikelpoisia henkilöitä. Toisaalta toiminnan johtajalla 
ei ole aikaa normaalia perehdyttämistä enemmän panostaa työntekijöiden 

tukemiseen”
”Ei ole aikaa eikä resursseja tukeen ja ohjaukseen, siksi mahdollisimman 

itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä henkilöitä, mikäli on”
”Tukityöllistettyjä vähän, oikeiden henkilöiden saaminen oikeisiin tehtä-

viin hankalaa, koska työntekijöiltä vaaditaan tiettyä osaamista”16

15 HUOM! Sähköisessä kyselyssä on tarkasteltu organisaatioiden roolia ainoastaan näiden kolmen organisaatiotyypin valossa 
eikä luvussa 2 esitetyn nelikentän avulla. Neljäs luokka päätettiin jättää kyselystä pois, jotta tulosten analysointi olisi 
yksiselitteisempää.

16 Huom! Kaikki kursiivilla merkityt sitaatit ovat sähköisestä kyselystä otettuja suoria lainauksia, mikäli toisin ei mainita.
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Palkkatukityöllistetyt henkilöt ovat
organisaatiossamme pääsääntöisesti

kuntoutettavina ja valmennettavina, jotta 
heidän työ- ja toimintakykynsä paranisi.

Tarjoamme työmahdollisuuksia työttömille
parantaaksemme heidän

Työssä suoriutumisen tueksi tarjoamme
tukea ja ohjausta.

Palkkaamme tuella työntekijöitä.
Palkkatukityöllistetyt ovat olennainen osa

palvelutuotantoon osallistuvaa henkilöstöä,
joten palkkaamme henkilöitä, jotka

kykenevät itsenäiseen työskentelyyn.

työllistymismahdollisuuksiaan.
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Etenkin monet pienet organisaatiot toivat esille palkkatukityöllistettyjen työpanok-
sen välttämättömyyden organisaation toiminnan kannalta ylipäätään. Moni kertoi 
palkkaavansa palkkatuettua työvoimaa myös sen vuoksi, ettei voittoa tavoittele-
mattoman organisaation toiminta voisi käytettävissä olevin resurssein muulla kei-
noin toteutua. 

”RAY-rahoitus ei mitenkään riitä kattamaan täysin henkilöstökuluja, joten 
joudumme käyttämään palkkatukea pystyäksemme toteuttamaan läpivuo-

den toimintaamme”
Näiden toimijoiden osalta korostui myös palkkaaminen kausiluonteisiin tehtäviin, 
joko tietyn sesongin ajaksi tai tarpeen mukaan. Tällöin palkkatuettu työ toimii 
nimenomaan tuotannon välineenä. Osa vastaajista myös ilmaisi haluavansa juuri 
itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä, mutta koki että tukitoimenpiteiden puitteissa 
tarjontaa tällaisista työntekijöistä on vähän tai jopa ei lainkaan. Riskinä varmasti on, 
että organisaatiolle, jolla ei ole ohjauksellisia resursseja ja osaamista, ohjataan työn-
tekijä joka tätä tukea erityisesti tarvitsisi. Eräs vastaaja ilmoitti myös organisaati-
onsa luopuneen kokonaan palkkatuetusta henkilöstöstä, sillä itsenäiseen työsken-
telyyn kykeneviä henkilöitä ei löytynyt.

”Mieluiten palkkaisimme itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä henkilöitä, 
mutta heitä ei useinkaan ole saatavissa, joten otamme ketä satumme saa-

maan, ja ohjaamme ja tuemme heitä työssä”
Vajaa puolet (43 %) vastanneista organisaatioista koki tarjoavansa työtilaisuuksia 
ensisijaisesti parantaakseen työttömän työllistymismahdollisuuksia. Nämä organi-
saatiot tarjoavat edellisestä ryhmästä poiketen tukea ja ohjausta henkilön työssä 
suoriutumisen tueksi (tästä lähtien nimitämme tätä ryhmäksi 2). Avovastauksissa 
nousi selvästi esiin näiden organisaatioiden ohjaus- ja tukipalveluiden systemaat-
tisuus. Moni vastaajista ilmoitti organisaatiossa olevan palkattua työvoimaa, jonka 
työtehtäviin kuuluu palkkatuella työllistettyjen henkilöiden ohjaaminen ja tukemi-
nen.  Näiden organisaatioiden osalta töiden kausiluonteisuus ei myöskään korostu 
samalla tavalla kuin vaihtoehdon yksi organisaatioilla. Myös haastatteluaineistosta 
nousivat selvästi esiin ne organisaatiot, joilla tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut oli 
systemaattisesti tuotteistettu ja usein vielä jaotellen erilaisille asiakasryhmille.

”Ohjaamme polutuksen kautta palkkatukityöllistettyjä avoimille työmark-
kinoille, koulutukseen, oppisopimukseen, yrittäjiksi”

”Edelleensijoitamme yrityksiin ja koulutamme”
”Toimintamme ei ole voittoa tavoittelevaa, emme hae tuottavia yksilöitä, 

vaan pyrimme siihen, että jokaisen meille tulevan kyvyt ja taidot
kehittyisivät – voittomme on jotakin muuta kuin rahallista”

”Työmarkkinatoimenpiteissä olevia on ohjaamassa kaksi ohjaajaa, jotka 
tukevat työllistettyjen pyrkimyksiä kohti parempaa työ- ja toimintakykyä”

Niiden organisaatioiden osuus, jotka näkivät itsensä lähinnä kuntouttajina ja val-
mentajina, oli selvästi pienempi (10 %, tästä lähtien ryhmä 3). Vaikka ryhmän kolme 
osuus kaikista vastanneista organisaatioista oli pieni, on sen koko kuitenkin taas 
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kohtalaisen suuri suhteessa palkkatukijakson tavoitteisiin. Organisaation kuntout-
tava ja valmentava rooli toisin sanoen saattaa hyvinkin vastata työllistettävän omiin 
kuntoutustarpeisiin, mutta ei palkkatukijakson asettamiin työllistymistavoitteisiin. 
Palkkatukijaksossa työllistetty on kuitenkin työsuhteessa jakson tarjoajaan, minkä 
vuoksi organisaation roolin kokeminen lähinnä kuntouttavana ja valmentavana on 
lievässä ristiriidassa palkkatukijakson tavoitteiden – muttei kuitenkaan välttämättä 
työllistettävän omien tarpeiden kanssa. Näiden organisaatioiden osalta korostui 
organisaatioiden rooli toimia kaikista vaikeimmin työllistettävien kanssa tarjoten 
valmennusta ja usein kuntoutusta.   

”Työntekijät osittain työrajoitteisia”
”Pyrimme tarjoamaan toimintamahdollisuuksia  päihde- ja mielenterveys-

kuntoutujille , jotta osatyökyky ja  työvalmiudet säilyisivät ja kehittyisivät”
”Työllistämme kuntamme vaikeimmin työllistettäviä henkilöitä. […]

harva heistä on kykenevä normaaliin täyteen työaikaan normaalissa 
työympäristössä”

”Psykiatrisen diagnoosin saaneita ihmisiä on paljon. Heillä on paljon osaa-
mista. Enemmän tekemistä, vähemmän raskasta hoitoa”

Avovastausten perusteella kolmannen sektorin toimijoiden on ollut kohtalaisen 
helppo löytää omaa rooliaan vastaava kuvaus kyselyssä, sillä vain kaksi vastaajaa 
nosti esiin, että koki kuuluvansa useampaan kuin yhteen ryhmään.  Vastauksista käy 
kuitenkin ilmi, että kohtalaisen suuri osa organisaatioista saattaisi hyvinkin toivoa 
itsenäisempiä palkkatuella palkattavia työntekijöitä, mutta näitä työntekijöitä koet-
tiin olevan vähän tai niitä ei oltu saatu. Tällaiset näkemykset korostuivat etenkin 
ryhmän 1 osalta, joka saattaa organisaatioryhmänä olla vähiten profiloitunut tuki-
työllistettyjen palkkaamiseen ja varsinaisten tukipalveluiden tuottamiseen. Ryh-
mien 2 ja 3 osalta roolit näyttävät olevan selkeämmin keskittyneet yksilön tilanteen 
parantamiseksi – joko suhteessa työllistymiseen tai elämänhallintaan ja kuntou-
tumiseen. Toisaalta URA-aineistosta, kyselystä sekä haastatteluista nousi selvästi 
esiin, että todellisuudessa palkkatukityöllistetyt tarvitsisivat hyvinkin usein ryhmän 
3 organisaatioiden tarjoamia kuntoutus- ja valmennuspalveluita, samalla kun näitä 
organisaatiota on kohtalaisen vähän. Lisäksi palkkatukijakson tavoitteiden kan-
nalta on taas kysyttävä, ovatko nämä työllistetyt niissä ollessaan lainkaan oikeissa 
toimenpiteissä, samoin kuin että ovatko kaikki organisaatiot ylipäänsä oikeita tar-
joamaan palkkatukijaksoja. Ryhmän 2 vastausten osalta korostui myös organisaa-
tioiden halu toimia ns. pehmeämpänä työpaikkana, jossa työntekijän olisi mahdol-
lista kartuttaa ammatillista osaamistaan ja itsetuntoaan. 

”Haluamme tarjota työntekijälle pehmeämmän ja joustavamman työpaikan 
ja auttaa häntä pääsemään kiinni työnelämään jatkossakin”

Taulukkoon 7 on koottu myös kolmannen sektorin toimijoiden alueellista jakaantu-
mista, toimialoja sekä palkkatukityön merkitystä suhteessa yllä esitettyyn kolmeen 
luokkaan. Merkittävää on erityisesti huomioida se, että ryhmän 1 organisaatiolle 
palkkatuki on huomattavasti tärkeämpi kuin ryhmien 2 ja 3 organisaatioille. Samalla 
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ryhmän 3 organisaatiolla on ryhmiä 1 ja 2 huomattavasti useammin palvelutuotan-
tosopimus kunnan kanssa, mikä taas osaltaan kertoo näiden organisaatioiden tuot-
tamien palveluiden roolista julkisen palvelutuotannon kentällä.

Taulukko 7. tukityöllistävät organisaatiot

1. PALVELUTOIMINTA (N=100) 2. TYÖLLISTYMISEN AKTIIVINEN TUKEMI-
NEN JA OHJAUS (N=94)

• Tukityöllistetyt tämän ryhmän sisällä jakaan-
tuvat kohtalaisen tasaisesti eri toimialojen 
järjestöihin

• Eniten (37 %) sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestöissä

• Muita järjestötyyppejä enemmän tukityöllistet-
tyjä vapaa-ajan ja sosiaalisen kanssakäymisen 
järjestöissä

• 26 % ryhmän palkkatukityöllistetyistä Kai-
nuussa ja Kaakkois-Suomessa 16 % (vrt. jopa 
91 % Kainuun palkkatukityöllistetyistä tämän 
ryhmän järjestöissä)

• 70 % organisaatioista ei pystyisi tuottamaan 
palveluita nykyisessä laajuudessa ilman 
palkkatukityöllistetty-jä

• 23 % organisaatioissa palkkatukityöllistetyt 
eivät ole tärkeitä palvelujen tuottamisen näkö-
kulmasta, vaan osoittaa yhteiskuntavastuuta

• 44 % organisaatioissa työllistäminen ja siihen 
liittyvät palvelut ovat merkittävä osa organi-
saation toimintaa

• 34 % organisaatioista on palvelutuotantosopi-
mus kunnan kanssa 

• Tukityöllistetyt tämän ryhmän sisällä jakaan-
tuvat tässäkin kohtalaisen tasaisesti eri 
toimialojen järjestöihin

• Eniten (34 %) sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestöissä 

• Muita järjestötyyppejä enemmän tukityöllistet-
tyjä (vanhempainyhdistyksissä (12 %)

• Ryhmän palkkatukityöllistetyt jakaantuvat 
alueellisesti erittäin tasaisesti

• 55 % organisaatioista ei pystyisi tuottamaan 
palveluita nykyisessä laajuudessa ilman 
palkkatukityöllistettyjä

• 29 % organisaatioissa palkkatukityöllistetyt 
eivät ole tärkeitä palvelujen tuottamisen näkö-
kulmasta, vaan osoittaa yhteiskuntavastuuta

• 60 % organisaatioissa työllistämisen ja siihen 
liittyvät palvelut ovat merkittävä osa organi-
saation toimintaa

• 33 % organisaatioista on palvelutuotantosopi-
mus kunnan kanssa

3. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN NOSTAMINEN (N=22)

• Tukityöllistetyistä on selvästi suurin osa (57 %) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöissä ja selvästi 
muita järjestötyyppejä enemmän työttömien järjestöissä (22%)

• Jopa 63 % ryhmän palkkatukityöllistetyistä Pohjois-Karjalassa ja 20 % Kaakkois-Suomessa  
(vrt. jopa 77% Pohjois-Karjalan palkkatukityöllistetyistä tämän ryhmän järjestöissä)

• 45 % organisaatioista ei pystyisi tuottamaan palveluita nykyisessä laajuudessa ilman 
palkkatukityöllistettyjä

• 55 % organisaatioissa palkkatukityöllistetyt eivät ole tärkeitä palvelujen tuottamisen näkökul-
masta, vaan osoit-taa yhteiskuntavastuuta

• 72 % organisaatioissa työllistäminen ja siihen liittyvät palvelut ovat merkittävä osa organisaation 
toimintaa

• 64 % organisaatioista on palvelutuotantosopimus kunnan kanssa 

Tässä luvussa esitetyt erilaiset roolit suhteessa välityömarkkinoihin kertovat myös 
välityömarkkinakäsitteen laajuudesta. Yhtäältä palkkatukityö nähdään organi-
saation palveluita tuottavana elementtinä ja toisaalta taas palkkatuettua työnte-
kijää kuntouttavana ja työllistymispolulla aktiivisesti eteenpäin vievänä toimenpi-
teenä. Välityömarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta olisi todennäköisesti tär-
keää profiloida näitä organisaatioita ja niiden tarjoamia palvelumuotoja pidemmälle, 
jotta kolmannen sektorin rooli ja palvelumuotojen kirjo välityömarkkinoilla tulisi 
nykyistä näkyvämmäksi.
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5.2 palkkatukityöllistettyjen 
työllistymisvalmiudet

Luvussa neljä tarkasteltiin palkkatukityöllistettyjen taustatietoja URA-poiminnan 
avulla. Tässä osiossa tarkoituksena on täydentää tätä tilastollista tarkastelua laa-
dullisella tarkastelulla, jotta välityömarkkinatoimenpiteiden ainakin yhdestä toi-
mintamuodosta (palkkatuki) saadaan tarkempaa tietoa suhteessa siihen ohjautu-
viin asiakkaisiin. 

Alueellisissa ryhmähaastatteluissa pyydettiin kuvailemaan eri organisaatioiden 
näkökulmasta keskivertoa palkkatukityöllistettyä.  Kokonaisuudessaan voidaan jo 
todeta, että ns. keskivertopalkkatukityöllistettyjen kuvaileminen koettiin erittäin 
hankalaksi, sillä palkkatukityöllistettyjen todettiin olevan erittäin heterogeeninen 
joukko. Lisäksi eri haastattelualueiden (Uusimaa/Helsinki, Varsinais-Suomi/Turku, 
Pohjois-Karjala/Joensuu, Pirkanmaa/Tampere) osalta saatiin myös hiukan erilaisia 
kuvauksia. 

Turun työvoiman palvelukeskuksen näkökulmasta suuri osa palkkatukityöllis-
tetyistä on yli 40-vuotiaita kouluttamattomia miehiä, joilla ei ole kovinkaan pitkää 
työhistoriaa avoimilta työmarkkinoilta, ja joiden elämänhallintataidot ovat puut-
teelliset. Turun työ- ja elinkeinotoimisto taas nosti esiin esimerkiksi erittäin kapean 
alan osaajat tai sellaiset, joille varsinaista uraa ei ole löytynyt koskaan. Motivaatio ja 
taloudelliset edellytykset saattavat olla heikot, jotta henkilö kouluttautuisi uudelle 
alalle. Turussa olivat kolmannen sektorin organisaatioiden näkökulmasta maahan-
muuttajataustaiset tukityöllistettävät lisääntyneet viime vuosien aikana hieman, 
vaikka kotouttamistoimenpiteet saattavat asiantuntija-arvioiden perusteella aluksi 
ehkäistä pitkää työttömyyttä. Kolmannen sektorin organisaatioiden näkökulmasta 
alan vaihtajien lukumäärä on viime vuosina lisääntynyt: organisaatioihin tullaan 
hakemaan työkokemusta alalta, jolle halutaan suuntautua. Palkkatukityöllistetty-
jen motivaation koettiin kolmannen sektorin organisaatioiden näkökulmasta olevan 
korkea ja palkkatuettuja työntekijöitä kuvailtiin innostuneiksi ja työhaluisiksi.  Hel-
singissä taas koettiin palkkatukityöllistettyjen olevan kokonaisuudessaan niin eri-
laisia, että ominaisuuksia ei pystytty erottelemaan kovin tarkasti. Joensuussa taas 
korostuivat hiukan yli 50-vuotiaat naiset, joilla on ollut rikkonainen työura, matala 
koulutus tai ammattitaito vanhentunut suhteessa työmarkkinoiden vaatimuksiin. 
Kuitenkin haastateltavat painottivat, että usein palkkatukityöllistettyjen motivaatio 
tehdä annettuja työtehtäviä on hyvä. Myös Joensuussa korostettiin kuitenkin sitä, 
että ominaisuudet ovat hyvinkin erilaisia eikä yleistävää kuvaa palkkatukityölliste-
tyistä tai muista välityömarkkina-asiakkaista voi luoda.  Sekä Helsingissä että Joen-
suussa kuitenkin nostettiin esiin, että usein palkkatukityöllistetyillä on taustalla 
paljon selvittämättömiä sairauksia. Nämä sairaudet selviävät usein vasta jos/kun 
työllistetty pääsee työterveyshuollon piiriin palkkatukijaksonsa aikana. Tämä taas 
antaa ymmärtää, että URA-järjestelmään merkitty päädiagnoosi on työkelpoisuuden 
rajallisuuden tunnistamisessa todennäköisesti vain jäävuoren huippu.
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Sähköisessä kyselyssäkin organisaatioiden näkemyksistä heijastui tukityöllis-
tettyjen heterogeenisuus työ- ja toimintakykyjen suhteen.  Moni organisaatio nosti 
esiin tukityöllistettyjen asiakkaidensa olevan hyvinkin erilaisia, niin että osa tarvit-
see paljonkin tukea ja osan taas ei lainkaan. Lisäksi organisaatioissa näyttää kyse-
lyn ja haastattelujen perusteella olevan hyvinkin erilaisella taustalla olevia henki-
löitä, jotka usein saattaisivat tarvita erityistä tukea.

”Palkkatukityöllistetyt ovat meillä maahanmuuttajia, päihdeongelmaisia ja 
vankilasta vapautuvia pitkäaikaistyöttömiä”

”Valitettavasti osa asiakkaistamme ovat niin syrjäytyneitä syystä tai toi-
sesta työelämästä, että työyhteisössä toimimisen tärkeintä antia heille 
ovat elämäntaidollisten asioiden ja työelämän sääntöjen palauttaminen 

yhdeksi osaksi heidän jokapäiväistä elämäänsä”
Palkkatukityöllistettyjen ominaisuuksista kysyttäessä korostui haastatteluvasta-

uksia mukaillen työntekijöiden halukkuus työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä 
motivaatio tehdä annettuja työtehtäviä, kuvion 11 mukaisesti. 

Kuvio 11. palkkatukityöllistetyt

Ammatillisen osaamisen riittävyyteen suhteessa avoimiin työmarkkinoihin taas suh-
tauduttiin hyvinkin kriittisesti, mikä heijastelee työvoiman palvelukeskuksen ja työ- 
ja elinkeinotoimiston näkemyksiä. Kyselyyn vastanneet kolmannen sektorin orga-
nisaatiot kokevat suurimmaksi osaksi, että palkkatukityöllistetyt ovat kykeneväi-
siä työskentelemään itsenäisesti. Palkkatukityöllistettyjen jatkuvan tuen, valmen-
nuksen ja kuntoutuksen tarpeeseen suhtauduttiin hiukan kielteisesti, mikä osaltaan 
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h) Omaa riittävän ammatillisen osaamisen suhteessa
avoimiin työmarkkinoihin. (ka: 3,03; yht: 220)

g) Ovat motivoituneita tekemään tarjoamiamme
työtehtäviä. (ka: 4,01; yht: 220)

f) Ovat halukkaita työllistymään avoimille
työmarkkinoille. (ka: 3,87; yht: 220)

e) Tuntee ja noudattaa hyvin työelämän yleisiä
sääntöjä (työaikojen noudattaminen, poissaoloista

ilmoittaminen jne.). (ka: 3,79; yht: 220)

d) Omaa hyvät valmiudet työllistyä avoimille
työmarkkinoille. (ka: 3,16; yht: 219)

c) Tarvitsee jatkuvaa tukea, kuntoutusta ja
valmennusta työssään. (ka: 2,41; yht: 214)

b) Tarvitsee jonkin verran tukea ja ohjausta työssään
ja työllistymispolun suunnittelussa. (ka: 3,62; yht: 215)

a) On itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä.
 (ka: 3,51;yht: 220)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä
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heijastelee myös organisaatioiden jakautumista eri luokkiin, niin kuin tässä selvi-
tyksessä on esitetty. Organisaatio, joka ei varsinaisesti tarjoa tukea ja valmennusta 
palkkatukityöllistetyille, ei todennäköisesti myöskään tunnista sen tarvetta. 

Kuviossa 11 esitetyt palkkatukityöllistettyjen työllistymisvalmiuksiin liitty-
vät tekijät poikkeavat kohtalaisen paljon toisistaan, kun niitä tarkastellaan suh-
teessa organisaatioiden omaan rooliin välityömarkkinoilla. Taulukkoon 8 on mer-
kitty, miten vastaajat suhtautuivat palkkatukityöllistettyjensä työllistymisvalmiuk-
siin organisaatiotyypeittäin. 

Taulukko 8. palkkatukityöllistettyjen ominaisuuksia

1. PALVELUTOIMINTA (N=100) 2. TYÖLLISTYMISEN AKTIIVINEN TUKEMI-
NEN JA OHJAUS (N=94)

• Työttömyyden kertymä:
 – 500 päivää tai alle: 33 %
 – 501-1000 päivää: 24 %
 – 1001-3000 päivää: 30 %
 – Yli 3000 päivää: 14 %

• Suhtautuvat myönteisemmin palkkatuki-
työllistettyjen valmiuksiin työllistyä avoimille 
työmarkkinoille sekä kykyyn työskennellä 
itsenäisesti kuin muut järjestötyypit

• Diagnostisoitu fyysinen tai psyykkinen 
vajaakuntoisuus 28 % palkkatukityöllistetyistä

• Palkkatukityöllistetyistä 33 % alemman tai 
ylemmän perusasteen suorittaneita

• Palkkatukityöllistetyistä 21 % yli 55-vuotiaita
• Palkkatukityöllistetyistä 25 % sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammateissa ja 13 % 
hallinto- ja toimistotyön ammateissa 

• Työttömyyden kertymä:
 – 500 päivää tai alle: 31 %
 – 501-1000 päivää: 23 %
 – 1001-3000 päivää: 35 %
 – Yli 3000 päivää: 11 %

• Suhtautuivat ryhmän 1 organisaatioita 
huomattavasti myönteisemmin palkkatukityöl-
listettyjen tuen ja ohjauksen tarpeeseen

• Suhtautuvat hyvinkin kielteisesti palkkatuki-
työllistettyjen valmiuksiin työllistyä avoimille 
työmarkkinoille

• Diagnostisoitu fyysinen tai psyykkinen 
vajaakuntoisuus 25 % palkkatukityöllistetyistä

• Palkkatukityöllistetyistä 26 % alemman tai 
ylemmän perusasteen suorittaneita

• Palkkatukityöllistetyistä 21 % yli 55-vuotiaita
• Palkkatukityöllistetyistä 24 % sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammateissa ja 11 % 
hallinto- ja toimistotyön ammateissa  

3. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN NOSTAMINEN (N=22)

• Työttömyyden kertymä: 
 – 500 päivää tai alle: 31 %
 – 501-1000 päivää: 24 %
 – 1001-3000 päivää: 32 %
 – Yli 3000 päivää: 13 %

• Suhtautuivat palkkatukityöllistettyjen itsenäiseen työkykyyn ja ammatillisen osaamisen riittävyy-
teen suhteessa avoimiin työmarkkinoihin hyvinkin kriittisesti

• Diagnostisoitu fyysinen tai psyykkinen vajaakuntoisuus 23 % palkkatukityöllistetyistä
• Palkkatukityöllistetyistä 37 % alemman tai ylemmän perusasteen suorittaneita
• Palkkatukityöllistetyistä 24 % yli 55-vuotiaita
• Palkkatukityöllistetyistä 30 % sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa ja 20 % hallinto- ja 

toimistotyön ammateissa

Ryhmän 2 osalta kiinnittää erityisesti huomiota vastaajien kriittinen suhtautumi-
nen palkkatukityöllistettyjen valmiuksiin työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tämä 
voi osaltaan kertoa siitä, että palkkatukityöllistetyt tarvitsisivatkin todellisuudessa 
muunlaisia palveluita.  

Taulukossa 8 on myös tarkasteltu sitä, oliko organisaation itselleen kyselyssä 
määrittelemällä roolilla merkitystä sen suhteen, minkälaisia palkkatukityöllistet-
tyjä organisaatioon ohjautuu. URA-aineiston perusteella työttömyyden kertymällä 
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tai esimerkiksi sillä, oliko henkilö diagnostisoitu vajaakuntoiseksi, ei ole ollut lähes 
mitään merkitystä siihen, minkälaiseen organisaatioon palkkatukityöllistetty on 
ohjattu. Esimerkiksi vajaakuntoisten osuus oli jopa korkeampi ryhmässä 1 kuin ryh-
mässä 3, mikä ei vastaa lainkaan organisaatioiden välityömarkkinaroolia. Oletus 
voisi olla, että esimerkiksi ryhmään 3 ohjautuisivat lähinnä kaikista heikoimmassa 
työmarkkina-asemassa olevat ja ryhmään 1 ne joilla on kohtalaisen hyvät työllisty-
misvalmiudet. Toisaalta jo valmiiksi URA-järjestelmässä diagnostisoitu vajaakuntoi-
suus saattaa olla helpompi ottaa huomioon työjärjestelyissä kuin esimerkiksi diag-
nostisoimattomat päihdeongelmaiset, jotka saattavat tarvita paljon enemmän tukea 
ja ohjausta työssään kuin vajaakuntoisuusstatuksen saaneet. 

Näitä taustoja vasten voidaan jälleen pohtia, onko palkkatukijakso kohtalaisen 
monen palkkatukityöllistetyn osalta väärä instrumentti. Tämän aineiston valossa 
vaikuttaa siltä, että osalle organisaatioista ohjautuu ns. vääränlaista palkkatuki-
työvoimaa suhteessa niiden omaan rooliin ja kapasiteettiin työllistäjänä. Esimer-
kiksi ryhmän 1 organisaatioille on ohjautunut kohtalaisen paljon vajaakuntoisia, 
yli 55-vuotiaita ja korkean työttömyyden kertymän omaavia henkilöitä, mikä taas ei 
vastaa organisaation omaa halua ja kykyä tukea näitä henkilöitä. Lisäksi on kysyt-
tävä, onko palkkatuki osalle palkkatukityöllistetyistä liian ”vaikea” instrumentti, 
mikäli henkilö ensisijaisesti kaipaa valmennusta ja kuntoutusta, eikä välttämättä 
vielä ole valmis työsuhteeseen. Esimerkiksi työharjoittelu tai työelämävalmennus 
on hiukan palkkatukityötä ”pehmeämpi” toimenpide, sillä työllistetty ei ole jakson 
aikana varsinaisessa työsuhteessa työnantajaan ja jakson on tarkoitus tukea työ-
elämään paluuta sekä edistää työhönsijoittumista ja ammattitaitoa. Jakson järjestä-
jän on myös sitouduttava arvioimaan työllistetyn ammattitaidon ja osaamisen kehit-
tymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva kuntouttava työ-
toiminta taas pitää sisällään selvästi enemmän ohjauksellisia ja erityisesti amma-
tilliseen kuntoutumiseen ja elämänhallintataitoihin liittyviä elementtejä. Tämän 
aineiston perusteella useat palkkatukijaksoa suorittavat voisivat hyötyä enemmän 
kuntouttavasta työtoiminnasta tai työelämävalmennuksesta, joka olisi selkeämmin 
polutettu ja kytketty palkkatukijaksoon. Tärkeää on myös huomioida työtilaisuuk-
sia tarjoavien organisaatioiden omaksuma rooli välityömarkkinoilla: tämä selvitys 
osoittaa, että vaikka toimenpidekin olisi oikea, eivät organisaatiot välttämättä pysty 
oikealla tavalla vastaamaan asiakastarpeisiin ja asetettuihin tavoitteisiin. 

5.3 organisaatioiden toimintamallit ja 
työllistymisen tukipalvelut

Toimintamallien ja työllistymisen tukipalveluiden osalta tarkastellaan lähinnä sitä, 
minkälaisia palveluita, tukimuotoja ja verkostoja kolmannen sektorin toimijoilla on 
käytössään työllistymisen edistämiseksi.

Kysely- ja haastatteluaineiston perusteella näyttäisi siltä, että kolmannen sek-
torin toimijoiden palkkatukityöllistetyt ovat työ- ja toimintakyvyltään hyvinkin 
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erilaisia. Toiset kaipaavat selvästi valmennus- ja kuntoutuspalveluita samalla, kun 
toisille saattaa riittää kevyempi ohjaus ja neuvonta. Haastatteluista ja kyselystä kävi 
selvästi ilmi, että palkkatukityöhän ohjautuu hyvinkin erilaisia henkilöitä. Osa asi-
akkaista näyttäisi olevan päihde- ja mielenterveyskuntoutujia, osa maahanmuut-
tajia, osa vankilasta vapautuneita pitkään työttöminä olleita, ja osa taas kohtalai-
sen korkeasti koulutettuja alan vaihtajia, tiettyjen taitojen päivittämistä kaipaavia 
ammattilaisia (esim. ATK-taidot) tai yksinkertaisesti työtä vaille jääneitä vastaval-
mistuneita. Näinkin heterogeeninen tukityöllistettyjen asiakasjoukko asettaa työl-
listävälle ja ohjaavalle organisaatiolle merkittäviä haasteita yksilöllisten tarpeiden 
tunnistamisessa ja tarpeiden mukaisten työllistymisen tukipalveluiden tarjoami-
sessa. Lisäksi organisaatioille itselleen haasteena on näinkin erilaisen asiakaskun-
nan näkökulmasta tuotteistaa palveluita siten, että ne vastaavat erilaisten asiakkai-
den tarpeisiin. 

Sähköisen kyselyn perusteella työllistymisen tukipalveluiden tuotteistaminen 
erilaisten asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi on kuitenkin tällä hetkellä vielä koh-
talaisen vähäistä. Vain hiukan yli 20 % kyselyyn vastanneista organisaatioista oli 
samaa tai täysin samaa mieltä väittämän ”välityömarkkinatoimintaa varten olemme 
tuotteistaneet palvelut erilaisille asiakasryhmille sopiviksi” kanssa. Avovastauksista 
kävi ilmi, että kohtalaisen suuri osa organisaatioista ei kokenut tuotteistamista lain-
kaan tärkeäksi jo toiminnan luonteen kannalta (esim. urheiluseurat), osa koki tuot-
teistamisen taloudellisesti mahdottomaksi, ja osa taas oli parhaillaan käynnistä-
mässä tuotteistamisprosesseja. Osa vastaajista ei myöskään ollut ymmärtänyt kysy-
mystä, mikä saattaa joko viitata siihen, että tuotteistaminen käsitteenä on organi-
saatioille vielä vieras (mikä saattaa olla yleistä kolmannen sektorin organisaati-
oissa) tai sitten asiasta puhutaan eri nimellä. Toisaalta ryhmähaastatteluihin osal-
listuneista suurista kolmannen sektorin organisaatioista ainakin osa oli tuotteista-
nut tukipalveluita erilaisille asiakkaille sopiviksi. Sähköisen kyselyn avovastauk-
sissa nostettiin myös esiin, että organisaation toimintatatapoihin kuuluu tarjota eri-
laisille tukityöllistetyille erilaisia tukipalveluita.

Sähköisessä kyselyssä kartoitettiin kolmannen sektorin toimijoiden näkemyksiä 
yhteistyökäytäntöihin ja työllistymisen tukipalveluihin.  Alla olevan kuvion mukai-
sesti erityisenä haasteena näyttäisi olevan kolmannen sektorin toimijoiden resurs-
sien puute suunnitella palkkatukijakson jälkeistä aikaa sekä yritysyhteistyö. 
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Kuvio 12. verkostot ja työllistymisen tukipalvelut

Vastaukset heijastelevat hyvin organisaatioiden itsensä määrittelemää roolia suh-
teessa välityömarkkinoihin. Suuri osa kolmannen sektorin organisaatioista ymmär-
tää roolinsa välityömarkkinoilla lähinnä työvoimaa tarvitsevaksi, ei varsinaisia tuki-
palveluita tarjoavaksi. Vaikka organisaatiot tarjoaisivatkin normaaliin perehdytyk-
seen kuuluvaa ohjausta palkkatukityöllistetyille, eivät resurssit kyselyn perusteella 
riitä suunnittelemaan palkkatukityöllistämisjakson jälkeistä aikaa. Resurssien niuk-
kuus saattaa monessakin tapauksessa johtaa siihen, että palkkatukijakson ja avoin-
ten työmarkkinoiden välinen silta jää rakentamatta ja jaksosta saadut kokemuk-
set valuvat ainakin jossain määrin hukkaan (mikäli tavoitteena on työllistyminen). 
Myös haastatteluissa nostettiin erittäin voimakkaasti esiin, että mikäli esimerkiksi 
palkkatukijaksosta halutaan saada nykyistä vaikuttavampi, on resursseja pystyttävä 
myös allokoimaan edellä mainittuun suunnitteluun ja ohjaukseen. Taulukkoon 9 on 
eritelty, miten eri organisaatiotyypit suhtautuivat yritysyhteistyöhön, tuotteistami-
seen ja resurssien riittävyyteen tuki- ja ohjauspalveluiden järjestämiseksi.
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f)Jotta palkkatukityössä olevien jatkotyöllistyminen
mahdollistuisi, tarvitsemme nykyistä paremmat

yhteistyöverkostot. (ka:3,69;yht:219)

e)Yhteistyömme työvoimatoimiston kanssa on hyvää.
Saamme tarpeitamme vastaavaa työvoimaa.

(ka:3,87;yht:229)

d)Organisaatiollamme on yritysten kanssa
yhteistyömalleja, jotka tukevat ja edistävät

palkkatukityöllistettyjen työllistymistä avoimille
työmarkkinoille. (ka:1,78;yht:222)

c)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
osaamista suunnittelemaan palkkatukityöllistämis-

jakson jälkeistä aikaa (työllistymispolkua,
koulutukseen hakeutumista jne.). (ka:2,18;yht:221)

b)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
osaamista ohjaamaan palkkatukityöllistettyjä

työllistämisjakson aikana (ka:3,32;yht:227)

a)Organisaatiossamme on palkkatukityöllistettyjä
varten erilaisia tukipalveluita. (ka: 2,53;yht:220)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä
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Taulukko 9. tuotteistaminen, yritysyhteistyö ja resurssien riittävyys tuki- ja 
ohjauspalveluihin

1. PALVELUTOIMINTA (N=100) 2. TYÖLLISTYMISEN AKTIIVINEN TUKEMI-
NEN JA OHJAUS (N=94)

• 20 % kyselyyn vastanneista on tuotteistanut 
palveluitaan (samaa mieltä tai täysin samaa 
mieltä)

• Vain 11 % on sitä mieltä, että organisaation 
resurssit ovat riittävät palkkatukijakson 
jälkeisen ajan suunnitteluun (samaa mieltä tai 
täysin samaa mieltä)

• Vain 10 % oli sitä mieltä, että organisaatiolla 
on yhteistyömalleja yritysten kanssa, jotka 
tukevat tai edistävät palkkatukityöllistettyjen 
siirtymistä avoimille työmarkkinoille

• 29 % kyselyyn vastanneista on tuotteistanut 
palveluitaan (samaa mieltä tai täysin samaa 
mieltä)

• 30 % on sitä mieltä, että organisaation resurs-
sit ovat riittävät palkkatukijakson jälkeisen 
ajan suunnitteluun (samaa mieltä tai täysin 
samaa mieltä)

• Vain 10 % oli sitä mieltä, että organisaatiolla 
on yhteistyömalleja yritysten kanssa, jotka 
tukevat tai edistävät palkkatukityöllistettyjen 
siirtymistä avoimille työmarkkinoille

3. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN NOSTAMINEN (N=22)

• 5 % kyselyyn vastanneista on tuotteistanut palveluitaan (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
• 29 % on sitä mieltä, että organisaation resurssit ovat riittävät palkkatukijakson jälkeisen ajan 

suunnitteluun (samaa mieltä tai täysin samaa mieltä)
• Vain 20 % oli sitä mieltä, että organisaatiolla on yhteistyömalleja yritysten kanssa, jotka tukevat tai 

edistävät palkkatukityöllistetyn siirtymistä avoimille työmarkkinoille 

Taulukosta 9 käy hyvin ilmi, että ryhmän 1 vastaajat suhtautuvat kriittisesti resurs-
sien riittävyyteen tuki- ja ohjauspalveluiden tuottamiseen. Samalla, jopa hiukan 
yllättäen, ryhmän 3 organisaatioista erittäin pieni osa on tuotteistanut palveluitaan. 
Yritysyhteistyön osalta jälleen kohtalaisen yllättävää on, että juuri kuntouttavilla 
ja valmentavilla organisaatioilla on suhteessa paremmat yritysyhteistyöverkostot 
kuin muilla organisaatiotyypeillä. Odotetusti ryhmän 1 osalta resurssien riittävyy-
teen tukipalveluiden tuottamiseksi suhtauduttiin kriittisimmin.

Moni haastateltavista tahoista koki, että yhteistyö yritysten kanssa olisi erittäin 
tärkeää välityömarkkinoiden toimivuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Kuitenkin 
vain hyvin harvalla organisaatiolla on tällaisia malleja – suuremmilla ja valtakun-
nallisilla orhganisaatioilla ehkä useammin kuin pienillä paikallisjärjestöillä. Kyse-
lyn avovastauksissa kävi myös selvästi ilmi yrityskontaktien ja yhteistyömallien ole-
mattomuus, vaikka muutama organisaatio (hiukan yli kymmenen vastaajaa) ilmoit-
tikin tekevänsä yhteistyötä yritysten kanssa systemaattisesti. Osa vastaajista ei 
ollut lainkaan yksilöinyt, minkälaista yhteistyö yritysten kanssa on, mutta osa oli 
nimennyt edelleensijoitustoiminnan, oppisopimuskoulutuksen ja esimerkiksi työ-
palveluiden myymisen ostopalvelutyönä. Yhdessä organisaatiossa yhteistyötä oli 
tehty lähialueen yritysten kanssa siten, että yritykset olivat olleet mukana koulut-
tamassa palkkatukityöntekijöitä sekä tarjonneet työllistymismahdollisuuksia palk-
katukijakson jälkeen.

”Noin 100 yhteistyöyritystä, jotka tarjoavat harjoittelu-, työkokeilu-, palk-
katuki- ja oppisopimustyöpaikkoja.”

”Edelleensijoitusta, työpalveluja laskutustyönä”
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”Osuuskunnan kanssa yhteistyötä jolloin meiltä voi työllistyä sinne”
”Sähköpostiverkosto alueen yritysten kanssa, henkilökohtainen polutus”

Joukossa oli myös vastaajia, jotka totesivat tekevänsä ainakin ajoittaista yhteistyötä 
yritysten kanssa erilaisten yrityskäyntien ja tutustumisten muodossa. Lisäksi työn-
tekijöitä on suositeltu ja myös välitetty eteenpäin esimerkiksi ”puskaradion” kautta.  
Muutama vastaajista myös kertoi erilaisten yhteistyömallien olevan kehitteillä sekä 
esimerkiksi edelleensijoittamismalleja olevan suunnitteilla. 

”Vielä ei konkreettisia toimia ollut, mutta olemme olleet aktiivisia paikalli-
sen TE-keskukseen päin niin, että meillä on nyt eri tahoista koostuva työ-

ryhmä näitä malleja suunnittelemassa.”
Yritysyhteistyön ja edelleensijoittumistoiminnan haasteena koettiin erityisesti  yri-
tysten vähäinen kiinnostus ja asenteet tukityöllistettyjä kohtaan.  Lisäksi kyselyn 
vastauksissa ja haastatteluissa ilmeni myös, että aina tukityöllistetyille annetut työ-
tehtävät eivät vastaa avointen työmarkkinoiden työvoiman tarvetta. 

”Puuttuvat toistaiseksi, sillä tarjoamamme työ ei suoraan sovellu  monen-
kaan yrityksen tarpeisiin.”

Käsillä olevasta URA-aineistosta kävi ilmi, että vuoden 2006 palkkatukityöllistetty-
jen osalta esimerkiksi noin 850 oli työllistetty kirpputorinmyyjiksi, 1,100 keittiöavus-
tajiksi ja -työntekijöiksi, 850 kerho-ohjaajiksi, lähes 1,000 kotipalvelutyöntekijöiksi 
ja 375 kylätalkkareiksi.  Haastatteluissa nostettiin esiin, että joidenkin työtehtävien 
osalta vastaavaa on vaikea löytää avoimilta työmarkkinoilta, vaikka toisaalta taas 
hoiva-alan koettiin olevan erittäin tärkeä suuntautumisala. Haastatteluissa koros-
tettiin myös kolmannen sektorin roolia tarjota mielekästä tekemistä palkkatuki-
työllistetyille, jolloin tärkeäksi ei välttämättä koettu työtehtävien ja työmarkkinoi-
den kohtaantoa vaan pikemminkin tukityöllistettyjen aktivointia ja syrjäytymisen 
ehkäisyä. Edellä listattujen sijoitustehtävien lisäksi joukossa oli toki paljon palkka-
tukityöllistettyjä, jotka oli työllistetty metalli-, rakennus- tai kiinteistöhuollon alalle, 
joissa ainakin vuonna 2006 on jo näkynyt työvoimapula. Näiden alojen osalta välityö-
markkinat tarjoavat erinomaisen työvoimareservin tulevien vuosien varalle.  

Osittain kuitenkin URA-aineistoa heijastellen sähköisen kyselyn avovastauksista 
kävi ilmi, että yhteistyötä tehdään kunnan eri hallinnonalojen kanssa. Kunta voikin 
olla läheisempi ja luontevampi yhteistyökumppani, kun suuri osa sijoitustehtävistä 
asemoituu esimerkiksi hoiva-alalle ja sivistyspalveluiden piiriin.

”Meillä on kunnan vastaavaa palvelua tarjoavan osaston kanssa 
yhteistyötä.”

”Tällä hetkellä aika huonot (yhteistyöverkostot yritysten kanssa), lähinnä 
kaupungin yhden toimialasektorin kanssa”

Yhteistyön TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa koettiin olevan 
haastateltavien mukaan pääsääntöisesti sujuvaa ja ainakin haastateltavat useimmi-
ten kokivat pystyvänsä kertomaan rekrytointitarpeitaan ohjaaville tahoille. 

Yritysyhteistyön ja julkisen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi erityisesti 
haastatteluissa nostettiin esiin kolmannen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön 
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tärkeys. Tämän selvityksen perusteella yhteistyö eri toimijoiden välillä on tällä het-
kellä hyvinkin vähäistä, vaikka tarvetta yhteistyölle haastateltavien mukaan olisi. 
Erityisen tärkeää yhteistyö olisi palveluiden poluttamisen kannalta. Usein esimer-
kiksi kuntouttavan työtoiminnan piirissä oleva henkilö tarvitsisi jakson päätty-
essä palveluita, joita kuntouttava organisaatio ei aina itse pysty tarjoamaan, jolloin 
yhteistyöverkostot olisivat tärkeitä polkujen rakentamisessa.

5.4 tukityöllistämisen vaikutukset

Tukityöllistämisen vaikutuksia tarkastellaan tässä luvussa lähinnä kolmella eri 
tasolla: yksilötasolla (eli minkälaisia vaikutuksia kolmannen sektorin tarjoamilla 
työtilaisuuksilla ja palveluilla on niitä käyttäviin asiakkaisiin), organisaatiotasolla 
(eli minkälaisia vaikutuksia em. työtilaisuuksilla ja palveluilla on näitä palveluita 
tarjoaviin organisaatioihin) sekä laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla (eli min-
kälaisia vaikutuksia näillä palveluilla on eri hallinnonaloille ja alueelle itselleen). 

5.4.1 Vaikutusten seuranta

Palkkatukijakson vaikutusten seuranta ja arviointi näyttäisi kolmannen sektorin toi-
mijoiden osalta olevan kohtalaisissa kantimissa. Vaikutuksia seurataan huomatta-
vasti vähemmän palkkatukijakson jälkeen (asiakkaan tilanne palkkatukijakson jäl-
keen) kuin palkkatukijakson aikana. Sähköisessä kyselyssä jopa lähes 90 % ilmoitti 
seuraavansa asiakkaan tilannetta palkkatukijakson aikana, sekä seuraavansa ja 
arvioivansa ammattitaitoon liittyvän osaamisen kehittymistä. Hiukan pienempi 
osuus kertoi seuraavansa elämänhallintaan liittyviä vaikutuksia (liite 2). Mikäli vai-
kutusten seuraamista tarkastellaan suhteessa eri organisaatiotyyppeihin, nähdään, 
että ryhmän 2 organisaatiot seurasivat vaikutuksia ryhmien 1 ja 3 organisaatioita 
paremmin:
•	 Ryhmä 1 (palvelutoiminta): 61 % ei seuraa asiakkaan tilannetta palkkatukijak-

son aikana; 20 % ei seuraa vaikutuksia palkkatukijakson aikana; 14 % ei seuraa 
vaikutuksia ammattitaitoon liittyvään osaamisen kehittymiseen; 26 % ei seu-
raa elämänhallintaan liittyviä tekijöitä

•	 Ryhmä 2 (työllistymisen aktiivinen tukeminen ja ohjaus): 24 % ei seuraa asiak-
kaan tilannetta palkkatukijakson aikana; 7 % ei seuraa vaikutuksia palkkatu-
kijakson aikana; 10 % ei seuraa vaikutuksia ammattitaitoon liittyvään osaami-
sen kehittymiseen; 16 % ei seuraa elämänhallintaan liittyviä tekijöitä

•	 Ryhmä 3 (työ- ja toimintakyvyn nostaminen): 48 % ei seuraa asiakkaan tilan-
netta palkkatukijakson aikana; 5 % ei seuraa vaikutuksia palkkatukijakson 
aikana; 10 % ei seuraa vaikutuksia ammattitaitoon liittyvään osaamisen kehit-
tymiseen; 5 % ei seuraa elämänhallintaan liittyviä tekijöitä

Asiakkaiden	tilannetta	palkkatukijakson	jälkeen	ei seurata vastaajien mukaan 
lähinnä resurssipulan vuoksi. Lisäksi osa vastaajista katsoi, ettei kyseisten 
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vaikutusten seuranta   kuulu organisaatiolle vaan viranomaisille. Palkkatukijak-
son katsottiin olevan myös lyhyt ja henkilöstön vaihtuvan liian usein, jotta seuranta 
olisi mahdollista. Palkkatukijakson	 aikaisia	 vaikutuksia,	 ammattitaitoon	 liit-
tyviä	vaikutuksia	sekä	elämänhallintaan	liittyviä	vaikutuksia ei ensisijaisesti 
resurssipulan vuoksi. Palkkatukijakson aikaisten vaikutusten osalta korostui myös 
vastaajien näkemys, että seurannalle ei koettu tarvetta ja osaaminen ei ollut riittä-
vää ammattitaitoon liittyvien vaikutusten seuraamiseksi.

Vaikka kyselyssä yli 80 % vastaajista ilmoitti seuraavansa vaikutuksia palkkatu-
kijakson aikana, sähköisessä kyselyssä selvisi myös, että vain vähemmistössä tapa-
uksista seuranta perustui systemaattiseen seuranta- ja arviointijärjestelmään. Syste-
maattisemmista seurannan muodoista näyttäisivät tämän selvityksen valossa olevan 
suosituimpia opinnäytetyöt ja erilliset selvitykset sekä tutkimukset. Myös yllä ole-
vaan organisaatiotyypeittäin tarkasteltuun vaikutusten seurantaan tulisi sikäli suh-
tautua erittäin kriittisesti, sillä kolmas sektori ei selvästi seuraa vaikutuksia kovin-
kaan systemaattisesti.

Kuvio 13. Käytössä olevat arviointi- ja seurantatyökalut

Kuviossa 13 esitettyjen seurantajärjestelmien lisäksi käytössä olevien systemaat-
tisten seurantajärjestelmien (vastausvaihtoehto jokin muu) käyttö oli huomatta-
vasti vähäisempää. Avovastauksissa kävi ilmi, että usein ”seuranta” perustuu arki-
päivän kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen, henkilökohtaiseen palautteeseen ja 
keskusteluihin.  Lisäksi moni organisaatioista näyttäisi käyttävän kehityskeskuste-
luja sekä muun työyhteisön havainnointia (esimerkiksi poissaolot) seurannan väli-
neinä. Edellä mainittuja seurantatapoja ei kuitenkaan voida luokitella systemaatti-
siksi seurantajärjestelmiksi, vaan kyse on pikemminkin tietyn henkilön tuntumasta 
ja käsityksestä. Tässä suhteessa vaikutusten arviointia voidaan pitää näiden orga-
nisaatioiden osalta erittäin epäluotettavana. Muutama vastaajista kertoi organisaa-
tion lähettävän palkkatukityöllistetylle kyselyn tai haastattelevan palkkatukityöl-
listettyjä 2–3 kuukautta jakson jälkeen. Haastatteluissa myös nostettiin esiin, että 
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muutama organisaatioista oli lähettänyt kyselyitä palkkatukijakson suorittaneille 
jakson jälkeen, mutta myös että vastausprosentti jäi erittäin pieneksi.  Joukossa oli 
myös organisaatioiden itsensä kehittämiä malleja, kuten kehittymisen arviointi-
malli, itsearviointilomakkeet (täytetään jakson alussa ja lopuksi), HES-lomakkeet, 
sekä VAMLAS-säätiön käyttämät IMBA- ja MELBA-järjestelmät.17

Vaikutusten arvioinnin vähäisyys heijastelee myös sähköiseen kyselyyn vastan-
neiden organisaatioiden kokoluokkaa. Todennäköisesti pienille yhdistyksille syste-
maattisten arviointi- ja seurantajärjestelmien ylläpito ja käyttö ei resurssien puit-
teissa ole mahdollista eikä niiden hyödyntämiseen myöskään ole aina riittävästi 
osaamista. 

Näiden tulosten valossa tulisi eräisiin seuraavassa luvussa esitettäviin palkkatu-
kityöllistettyyn kohdistuvien vaikutusten arviointeihin suhtautua tietyllä varovai-
suudella. Sähköiseen kyselyyn vastanneista organisaatioista vähemmistö käyttää 
systemaattisia arviointityökaluja, mikä vähentää vastaajien näkemysten luotetta-
vuutta yksilöihin kohdistuneista vaikutuksista.  Kyselystä ei saada luotettavasti sel-
ville, mitkä organisaatiot todellisuudessa seuraavat vaikutuksia systemaattisesti ja 
mitkä taas eivät. 

5.4.2 Asiakkaisiin kohdistuvat vaikutukset

Asiakkaisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan ja tarkastellaan tässä selvityksessä 
URA-aineistosta saadun tilastollisen tiedon lisäksi sähköisestä kyselystä ja ryhmä-
haastatteluista saadun aineiston avulla. Haastattelujen ja sähköisen kyselyn vasta-
usten avulla tarkoituksena on saada näkyviin määrällisten työllistymistilastojen rin-
nalle muitakin vaikutuksia. Ryhmähaastatteluihin saatiin yhteensä kolme palkkatu-
kityöllistettyä paikalle, muuten näkemykset perustuvat lähinnä kolmannen sekto-
rin organisaatioiden ja TE-toimistojen, Työvoiman palvelukeskusten ja sosiaalitoi-
men näkemyksiin. 

Kuviossa 14 on esitetty sähköisen kyselyn vastaajien näkemyksiä palkkatukityöl-
listettyihin kohdistuneista vaikutuksista. Selkeästi kuviosta käyvät ilmi vaikutuk-
set palkkatukityöllistettyjen työelämävalmiuksiin, sosiaalisiin taitoihin, ammatilli-
sen osaamisen vahvistumiseen sekä kokonaisuudessaan avoimille työmarkkinoille 
työllistymisen edellytysten paranemiseen. 

17  IMBAn ja MELBAn avulla henkilön yksilöllisiä toimintamahdollisuuksia kuvaavaa taitoprofiilia voidaan verrata systemaat-
tisesti työtehtävän vaativuutta kuvaavaan vaativuusprofiiliin. Lisää tietoa: www.vamlas.fi
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Kuvio 14. palkkatukijakson vaikutukset palkkatukityöllistetyille

Haastattelujen ja kyselyn avovastausten perusteella vaikutukset näyttäisivät koh-
distuvan ensisijaisesti alla lueteltuihin tekijöihin:
•	 Elämänhallinta	ja	sosiaalisten	suhteiden	kehittyminen	(motivaatio,	elä-

mänilo,	elämän	aikatauluttaminen,	voimaantuminen,	vastuunotto	omasta	
elämästä,	päihteiden	käyttö)
”Elämän laatu paranee oikein paljon. Päihteiden käyttö vähentyy selvästi. 

Sosiaaliset vaikutukset paranevat. Syrjäytyminen vähenee selvästi”
”Voimaantuminen, vastuunotto omasta elämästä lisääntyy, elämä ainas-

kin näyttää valoisammalta”
”Motivaation paraneminen ja elämänilon löytyminen”

•	 Työnhakuvalmiuksien	parantuminen	(itsetunnon	kohentuminen,	omien	
kykyjen	tunnistaminen)
”[…] Työn hakeminen jatkossa avoimilta markkinoilta varmasti helpottuu 

ja myös itseluottamus ja usko omiin kykyihin useimmilla kasvaa”
” Kynnys työmarkkinoille paluuseen madaltuu, itseluottamus lisääntyy, 

työtaidot karttuvat, sosiaalinen verkosto kasvaa”
•	 Ammattitaidon	kehittyminen	ja	palautuminen

”Useimmilla työllistetyillä ainakin ammattitaito kehittyy (m. atk-taidot 
lisääntyvät) palkkatukijakson aikana.”
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•	 Koulutukseen	hakeutuminen
”Parhaissa tapauksissa henkilö kouluttautuu alalle. ”

”Palkkatuki on liittynyt vuonna 2008 erityisesti yhden työntekijämme
lähihoitajaksi opiskeluun”

Palkkatukijakson yksilövaikutukset vaihtelivat hieman sen suhteen, millaiseksi 
organisaatio oli mieltänyt oman roolinsa suhteessa välityömarkkinoihin. Tauluk-
koon 10 on listattu vaikutuksia organisaatiotyypeittäin.

Taulukko 10. palkkatukijakson vaikutuksia organisatiotyypeittäin

1. PALVELUTOIMINTA (N=100) 2. TYÖLLISTYMISEN AKTIIVINEN TUKEMI-
NEN JA OHJAUS (N=94)

• Sähköisen kyselyn vastaajista
 – 80 % arvioi palkkatukityöllistettyjen 

ammatillisen osaamisen vahvistuvan
 – 45 % arvioi palkkatukityöllistettyjen 

päihteiden käytön vähenevän
 – 43 % arvioi palkkatukityöllistettyjen työllis-

tymispolun selkiytyvän jakson aikana
• URA-järjestelmästä saatavien tilastojen 

mukaan 1,8 % tämän luokan palkkatukityöllis-
tetyistä työllistyy (3 % ei ollut 6 kk tukijakson 
jälkeen TE-toimiston asiakkaana eli heidän 
työllisyystilanteestaan ei ole tietoa)

• Sähköisen kyselyn vastaajista
 – 82 % arvioi palkkatukityöllistettyjen 

ammatillisen osaamisen vahvistuvan
 – 59 % arvioi palkkatukityöllistettyjen 

päihteiden käytön vähenevän
 – 55 % arvioi palkkatukityöllistettyjen työllis-

tymispolun selkiytyvän jakson aikana
• URA-järjestelmästä saatavien tilastojen 

mukaan 1,6 % tämän luokan palkkatukityöllis-
tetyistä työllistyy (4,5 % ei ollut 6 kk tukijakson 
jälkeen TE-toimiston asiakkaana eli heidän 
työllisyystilanteestaan ei ole tietoa)

3. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN NOSTAMINEN (N=22)

• Sähköisen kyselyn vastaajista 
 – 71 % arvioi palkkatukityöllistettyjen ammatillisen osaamisen vahvistuvan 
 – 62 % arvioi palkkatukityöllistettyjen päihteiden käytön vähenevän 
 – 50 % arvioi palkkatukityöllistettyjen työllistymispolun selkiytyvän jakson aikana
 – Jopa 95 % vastaajista katsoi palkkatukityöllistettyjen sosiaalisten taitojen vahvistuvan jakson 

aikana
• URA-järjestelmästä saatavien tietojen mukaan 1 % tämän luokan palkkatukityöllistetyistä työllistyy 

(2,5 % ei ollut 6 kk tukijakson jälkeen TE-toimiston asiakkaana eli heidän työllistymistilanteestaan 
ei ole tietoa)

Taulukon 10 mukaan työllisyysvaikutukset olisivat ryhmän 1 osalta hiukan parem-
mat kuin ryhmien 2 ja 3. Kuitenkin työllistymispolun selkeytyminen näytti ryhmässä 
2 olevan hiukan parempi, mikä viitannee ryhmälle 2 ominaisempiin tuki- ja ohjaus-
palveluihin. Työllistymistilastoja pitää kuitenkin tarkastella varauksella, sillä työl-
listyneiden määrä on erittäin pieni. Työttöminä oli esimerkiksi vähiten ryhmän 3 
(25,0 %) ja eniten ryhmän 2 (31 %) työmahdollisuuksiin ja palveluihin osallistuneita. 
Kuitenkin sijoitettujen osuus oli ryhmän 3 osalta hiukan korkeampi kuin ryhmien 
1 ja 2 osalta. Kaksitoista kuukautta palkkatukijakson jälkeen työssä olevien osuus 
oli kohonnut, ja se oli prosentuaalisesti suurin ryhmän 1 osalta. Samalla esimer-
kiksi työttömien määrä oli ryhmän 3 osalta jopa kaksinkertaistunut ja sijoitettujen 
määrä laskenut alle puoleen. Nämä tulokset voivat osaltaan kertoa, että määrällis-
ten vaikutusten osalta suuria eroja ei eri organisaatiotyyppien välillä ollut. Ryhmän 
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3 työttömien vähäinen ja sijoitettujen kohtalaisen suuri määrä kuitenkin saattaisi-
vat kertoa siitä, että tämän ryhmän asiakkaille on löydetty useammin jatkosijoitus-
paikka kuin ryhmien 1 ja 2 asiakkaille. Kuitenkin erot ovat huomattavasti pienemmät 
kuin sähköisessä kyselyssä esiin nousseet eri ryhmien väliset erot. Lisäksi työllisty-
misen osalta merkittävää tekijä on, että suuria eroja sen suhteen, minkälaisia asiak-
kaita ohjautui eri organisaatiotyyppeihin, ei näiden tulosten valossa ollut.   

Haastatteluissa nousi selvästi erittäin merkittävänä palkkatukityöllistettyyn koh-
distuvana vaikutuksena terveydentilan kohentuminen. Haastatteluissa esitettiin, 
että työterveyshuollon poisjääminen työttömyyden vuoksi pitkäksikin aikaa aiheut-
taisi sen, että julkisenkaan terveydenhuollon piiriin ei itse hakeuduta. Järjestöt toi-
vat esiin, että usein vaikutukset kohdistuvat juuri palkkatukityöllistettyjen paran-
tuneeseen terveydentilaan tai siihen, että yksilöä vaivannut sairaus löydetään, voi-
daan diagnosoida ja siihen voidaan antaa lääkitystä.  

Kokonaisuudessa on huomioitava, että vaikka varsinaisia työllistymisvaikutuk-
sia ei kovin paljoa näidenkään tulosten valossa synny, ovat laadulliset vaikutuk-
set merkittäviä. Etenkin ryhmähaastatteluissa korostettiin jaksojen merkitystä jo 
senkin kannalta, että henkilö ei syrjäydy, vaan saa ainakin mahdollisuuden päästä 
työllistymispolullaan eteenpäin. Yksilövaikutusten näkökulmasta kolmannen sek-
torin tarjoamat työtilaisuudet ja palvelut luovat lähinnä edellytyksiä työllistymi-
selle pitkällä tai lyhyellä tähtäimellä. Haasteena varsinaisten työllistymisvaikutus-
ten näkökulmasta suurin osa haastateltavista piti palkkatukijakson kestoa. Etenkin 
haastateltavat (sekä kolmannen sektorin toimijat että julkisen sektorin edustajat) 
nostivat esiin, että jakso on aivan liian lyhyt esimerkiksi ammattitaidon palautumi-
sen, uuden oppimisen, työllistymispolun rakentamisen ja todellisen eteenpäin vie-
misen kannalta. Esimerkiksi elämänhallintataitojen vahvistumisen jälkeen selkeä 
polku esimerkiksi ammattitaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin saattaisi pitkällä täh-
täimellä synnyttää parempia vaikutuksia kuin se, että jakso katkeaa ja henkilö jou-
tuu uudestaan TE-toimiston asiakkaaksi. Tässä suhteessa laadulliset vaikutukset 
näyttäisivät tällä hetkellä olevan luonteeltaan hyvinkin lyhytkestoisia, eivätkä ne 
varsinaisesti vie asiakasta konkreettisesti eteenpäin kohti avoimia työmarkkinoita 
– ainakaan mikäli palveluita ei pystytä nykyistä paremmin ketjuttamaan. Lisäksi 
haaste on, ettei niin asiakkaita kuin palkkatukijaksoja tarjoavia organisaatioitakaan 
ole segmentoitu ja profiloitu, jotta tarpeisiin vastaavia palveluita voitaisiin tuottaa 
nykyistä paremmin. Palveluiden vaikuttavuus on väistämättä huono, mikäli toimen-
piteisiin ohjautuu sellaisia asiakkaita, joille organisaatiolla ei varsinaisesti ole tar-
jota palveluita.   
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5.4.3 Kolmannen sektorin organisaatioihin kohdistuvat 
vaikutukset

Palkkatukijaksojen vaikutusten kohdistuminen kolmannen sektorin organisaatioi-
hin on eritelty taulukossa 11 esitettyjen eri vaikutustyyppien mukaisesti. Lähteenä 
on ollut sähköinen kysely.

Taulukko 11. palkkatukijaksojen vaikutusten kohdistuminen kolmannen sekto-
rin organisaatioihin

Vaikutus Prosenttia vastaajista

Organisaation palvelutoimintaan kohdistuvat vaikutukset 58,5 %

Työyhteisöön kohdistuvat vaikutukset 9,4 %

Kielteiset vaikutukset 8,2 %

Yhteiskunnalliset vaikutukset, osa toimintaa 3,5 %

Muuten tärkeä 3,5 %

Muu (ei selkeää kannanottoa kysymykseen) 17,5 %

Sähköiseen kyselyyn vastanneiden organisaatioiden osalta suurin osa koki vaiku-
tusten kohdistuvan suoraan organisaatioiden palvelutoimintaan.  Palvelutoimintaan 
kohdistuvat vaikutukset korostuivat myös ryhmähaastatteluissa. Erittäin suuri osa 
vastanneista organisaatioista koki, että nykyisiä palveluita ei pystyttäisi samassa 
mittakaavassa ja yhtä monipuolisesti tuottamaan, mikäli palkkatuettua työvoimaa ei 
olisi. Osa palveluista todennäköisesti jouduttaisiin lopettamaan kokonaan ja osalle 
organisaatioista palkkatuettu työvoima on kokonaisuudessaan elinehto toiminnan 
ylläpitämiselle. Esimerkiksi osassa organisaatioista palkkatuettu työntekijä pitää 
muuten vapaaehtoisvoimin toimivan organisation toimistoa avoinna. 

”Mahdollistaa palveluiden tuottamisen”
”Tiettyjä toimintoja emme pystyisi samassa laajuudessaan järjestämään/ 

toteuttamaan ilman palkkatukijaksolaisia. Heistä on suuri apu ja tuki 
yhdistyksemme yleishyödylliselle työlle”

”Palkkatukityöllistetyt mahdollistavat toiminnan pyörittämisen nykyisessä 
laajuudessaan ja tuovat omaa erikoisosaamistaan yhdistykseemme”

Palkkatukityöllä nähtiin myös olevan vaikutuksia työyhteisöön. Se voidaan kokea 
työyhteisöä avartavaksi ja rikastuttavaksi tekijäksi. Palkkatuetun työvoiman läh-
teminen voi puolestaan aiheuttaa uupumista ja ylikuormittumista muissa työyhtei-
sön jäsenissä. 

”Keventää vapaaehtoistoiminnan rasittavuutta”
”Työyhteisön heterogeenisuutta opitaan sallimaan apua työssä, tekevät 

työtä tehtäväkuvan mukaan”
Huomattavasti pienempi osa organisaatioista koki vaikutusten olevan lähinnä orga-
nisaation ulkoiseen imagoon ja maineeseen kohdistuvia. Palkkatukityöllistäminen 
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nähtiin näiden organisaatioiden kohdalla tapana kantaa yhteiskuntavastuuta ja 
pitää huolta syrjäytymisvaarassa olevista. 

” Hyvä olo yhteiskuntavastuun kantamisesta omalta osaltamme tärkeää 
työvoimaa organisaatiolle, virkistäviä kokemuksia uusista ihmisistä”

”[…] Olemme saaneet hyvää palautetta ja hyvää mainetta tästä toimin-
nasta ja itsellemmekin hyvän mielen”

Kielteisenä vaikutuksena osa nosti esiin, että palkkatukityöllistetyt aiheuttivat jois-
sain tapauksissa enemmän työtä suuren ohjauksen tarpeen ja paperityön vuoksi, 
kuin itse asiassa tuottivat. Osa taas koki, että palkkatukijaksosta ei ollut heidän 
organisaatiolleen minkäänlaisia vaikutuksia. 

” Lyhyet palkkatukijaksot vievät aikaa muulta työltä; mikäli jakso jatkuu 
yli 6 kk, on henkilön työpanos jo merkittävämpi”

”Useimmiten heistä on apua joskus heistä aiheutuu harmia ja lisätyötä”
”No ei sanottavasti minkäänlaisia”

Vaikka joukossa oli muutamia tahoja, jotka nostivat myös negatiiviset vaikutukset esiin, 
näyttäisi kuitenkin palkkatukityövoiman merkitys kolmannen sektorin organisaatioiden 
toiminnan kannalta olevan erittäin merkittävä. Pieniä eroja saattaa olla suurten ja pien-
ten organisaatioiden välillä siinä, miten tärkeiksi palkkatukijaksot koetaan, mutta jou-
kossa oli myös selkeästi suuria organisaatioita, jotka katsoivat palvelutoimintansa kär-
sivän, mikäli palkkatukijaksoa ei olisi. Vaihtoehtoisena palveluiden toteuttamistapana 
haastatteluissa nostettiin esiin esimerkiksi vapaaehtoistyövoiman laajempi käyttö. 

5.4.4 Yhteiskunnalliset ja yhteisölliset vaikutukset

Osa yhteiskunnallisista vaikutuksista on pääteltävissä välillisesti muista vaikutuk-
sista, keskeisimpänä vaikutukset palvelutoimintaan. Yhteiskunnallisia ja yhteisöl-
lisiä vaikutuksia täsmennettiin selvityksessä lisäksi ryhmähaastatteluiden avulla, 
joissa erilaiset haastateltavien näkemykset vaikutuksissa korostuivat. Varsinaista 
todennettua seurantatietoa ei ole juurikaan saatavilla. Työvoimapoliittisten toimen-
piteiden ja erityisesti palkkatukijaksojen yhteiskunnallisia vaikutuksia on tähän 
mennessä arvioitu hyvin vähän. Yleensä etenkin työvoimapoliittisten toimenpitei-
den vaikuttavuuden arviointi keskittyy enemmän sosiaalipoliittisten vaikutusten 
arviointiin yksilötasolla.18 Tässä selvityksessä yhteiskunnallisia vaikutuksia on tar-
kasteltu kolmesta eri näkökulmasta: 
•	 Vaikutukset	 palvelutarjontaan	 (erityisesti:	 miten	 palkkatukijaksojen	

ansiosta	 toteutetut	 palvelut	 täydentävät	 niitä	 palveluita,	 joita	 yhteis-
kunta	muuten	tekisi/tuottaisi	jollain	muulla	rahalla)

•	 Yksilötason	 sosiaalipoliittiset	 vaikutukset	 (esimerkiksi	 syrjäytymisen	
torjunta)

•	 Muut	laajemmat	yhteiskunnalliset	hyödyt 

18  Esim. Aho, 2008.
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Vaikutukset palvelutarjontaan

Kuten yllä todettiin, sähköiseen kyselyyn vastanneista organisaatioista suurin osa 
näki vaikutusten kohdistuvan suoraan organisaatioiden palvelutoimintaan. Tällä 
palvelutoiminnalla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkittävyyttä: ilman tuki-
työllistettyä työvoimaa palveluita ei nykyisessä laajuudessaan pystyttäisi toteutta-
maan. Palvelutuotannon vaikuttavuus levittäytyy kohtalaisen monelle eri hallin-
nonalalle, joskin erityisesti korostuvat sosiaalitoimi ja terveystoimi. Esimerkiksi 
kylätalkkareiden, kotipalvelutyöntekijöiden, ja iltapäiväkerho-ohjaajien rooli voi 
olla hyvinkin merkittävä suhteessa alueen palvelutarjontaan. Varsinkin pienillä 
paikkakunnilla palkkatukityöntekijöiden tuottamien palveluiden rooli voi muodos-
tua tärkeäksi, mikäli muita vastaavia palveluita ei ole saatavilla. Yhteiskunnallisten 
vaikutusten osalta voidaan erotella vaikutukset, jotka kohdistuvat suoraan tiettyi-
hin tunnistettuihin palvelualueisiin ja niihin, jotka kohdistuvat ns. harmaalle alu-
eelle eli sellaiselle palvelualueelle, jonka vastinparia ei löydy julkiselta puolelta, eikä 
sitä myöskään suoraan rahoiteta sellaisenaan.   

Haastattelu- ja kyselyaineiston perusteella palkkatukityöllä on merkittäviä 
yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi hoivapalveluiden tuotantoon (esimer-
kiksi vanhusten avustaminen). Kokonaisuudessaan jopa 24 % palkkatukityöl-
listetyistä sijoittui sosiaali- ja terveydenhuollon töihin. Aikaisemmin todettiin 
lähes 1 000 palkkatukityöllistetyn toimivan kotipalvelutyöntekijöinä ja 375 toi-
mivan kylätalkkareina. Sekä kylätalkkareiden että kotipalvelutyöntekijöiden 
voidaan olettaa työskentelevän pääsääntöisesti hoivapalveluiden, tässä tapa-
uksessa vanhusten avustamisen parissa. Esimerkiksi kylätalkkareiden tehtä-
viin kuuluvat usein juuri ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen liittyvät pal-
velut kuten pihatyöt, pienimuotoiset kiinteistön kunnostustyöt, pienimuotoi-
nen siivoaminen ja asiointi. Hoivapalvelut nousivat haastatteluissa esiin jär-
jestöedustajan toimesta, jonka mukaan esimerkiksi paikkakunnan vanhukset 
ovat pystyneet asumaan kotona pidempään palkkatukityöllistettyjen palvelui-
den ansiosta. Palkkatuetun työn ansiosta organisaatiot pystyvät tarjoamaan 
kylätalkkareiden palveluita kohtuulliseen hintaan ja tätä kautta ainakin edistä-
mään iäkkäiden kotona asumista ja selviytymistä. Mikäli kylätalkkaritoimintaa 
ei pystyttäisi enää tarjoamaan, saattaisi tällä olla suoria vaikutuksia kunnalli-
siin vanhustenpalveluihin. 

Tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta olivat myös erilaiset kerho-ohjaa-
jat. Kuten aiemmin todettiin, oli 850 palkkatukityöllistettyä työllistynyt kolmannen 
sektorin organisaatioissa erilaisiksi kerho-ohjaajiksi. Erilaista kerhotoimintaa voi-
daan yhteiskunnallisesti pitää hyvinkin merkittävänä – erityisesti iltapäiväkerhot 
ovat usein sellaisia, jotka kunnat usein hankkivat kolmannen sektorin organisaati-
oilta. Mikäli kolmannen sektorin toimijat eivät enää pystyisi tuottamaan iltapäivä-
kerhotoimintaa nykyisessä mittakaavassa, saattaisi se vaikuttaa suoraan lasten ja 
perheiden hyvinvointiin ja koulutoimeen (esimerkiksi erityistä huomiota tarvitse-
vien lasten määrään).  
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Suuri osa palkkatukityöllistetyistä teki myös palvelualan tehtäviä. Kohtalaisen 
suuri osa palkkatukityöllistetyistä toimi esimerkiksi siivoojina, ruokapalvelu- ja keit-
tiötyöntekijöinä. Näiden kolmen sijoitusammatin osalta todennäköisesti ainakin osa 
avustaa vanhuksia arjen tehtävien  hoitamisessa, mutta edellä mainittuja palveluita 
käyttävät vanhusten lisäksi varmasti myös muut kuntalaiset.   

Teollisen työn, koneenhoidon, kaivos- ja louhintatyön sekä rakennustyön aloilla 
yhteiskunnallisten vaikutusten osalta merkittävänä voidaan esimerkiksi pitää erilai-
sia kierrätykseen liittyviä tehtäviä. Kierrätystoiminnalla voidaan katsoa olevan vai-
kutuksia kunnalliseen jätehuoltoon, joka saattaisi kuormittua lisää, mikäli kierrä-
tyspalveluiden toiminta jouduttaisiin lakkauttamaan.  

Edellä esitetyt esimerkit ovat ainoastaan tämän aineiston perusteella esiin nous-
seita esimerkkejä yhteiskunnallisista vaikutuksista. Näkemykset perustuvat hyvin 
pitkälle haastateltujen näkemyksiin sekä URA-aineistosta saatuihin sijoittumistie-
toihin. 

Yksilötason sosiaalipoliittiset vaikutukset

Lastensuojelun osalta taas eräs organisaatio nosti esiin palkkatukijakson vaiku-
tukset perheen arkeen. Palkkatukijaksojen ansiosta esimerkiksi huostaanottoja 
oli tapahtunut vähemmän (tai huostaanotto oli tapahtunut heti jakson päätyttyä).  
Perhe-elämään heijastelevia vaikutuksia nostettiin myös esiin sähköisessä kyselyssä:

”Työmotivaatio paranee. Säännöllinen työssäkäynti ja elämänrytmi tukee 
myös perhe-elämää”

Yksilötason sosiaalipoliittisina muina vaikutuksina voidaan hyvinkin pitää juuri syr-
jäytymisen ehkäisyä. Lähes kaikki haastatellut tahot kokivat, että ilman palkkatu-
kityötä asiakkaat todennäköisesti passivoituisivat entistä enemmän. Moni nostikin 
esiin, että aina palkkatukijakso ei välttämättä vie asiakasta eteenpäin omalla työllis-
tymispolulla vaan pikemminkin pitää yllä asiakkaan olemassa olevia elämänhallin-
tataitoja, jotka ilman jaksoa todennäköisesti heikentyisivät. Tässä suhteessa yhteis-
kunnallisena vaikutuksena voidaan pitää syrjäytymisen ehkäisyä. 

Muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Päihdehuollon, mielenterveyspalveluiden ja muiden terveyspalveluiden osalta mer-
kittäväksi nostettiin joko näiden palveluiden vähäisempi käyttö tai toisaalta sairau-
den diagnostisointi, joka taas saattaa ainakin pitkällä tähtäimellä vähentää muiden, 
kustannusintensiivisempien palveluiden käyttöä.

Kunnan näkökulmasta palkkatukijaksojen avulla voidaan myös saada säästöjä 
toimeentulotuen ja asumistuen kustannusten poistuessa tai pienentyessä palkka-
tukijakson ajaksi. 

Työvoiman palvelukeskus korosti kolmannen sektorin tarjoamien työtilaisuuk-
sien ja palveluiden vaikutuksia palvelukeskuksen palvelutarjonnan kautta. Ilman 
kolmannen sektorin organisaatioiden tarjoamia palveluita palvelutarjonta kaven-
tuisi huomattavasti.
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Joensuussa koettiin kolmannen sektorin tarjoamilla työtilaisuuksilla ja palveluilla 
olevan ainakin välillisiä vaikutuksia myös yhteiskuntarauhaan. Kolmannen sektorin 
merkitys työllistäjänä ja sitä kautta myös syrjäytymisen ehkäisijänä koettiin erittäin 
tärkeäksi alueen muutenkin korkean työttömyysasteen vuoksi.  

Tämän selvityksen perusteella moni kolmannen sektorin organisaatioista toimii 
työllistämisen ja sosiaalisen kuntouttamisen harmaalla alueella. Ainakin osa palkka-
tukijaksoja tarjoavista organisaatioista tuottaa asiakkailleen työtilaisuuksien lisäksi 
myös työn ohessa tapahtuvia tuki-, kuntoutus- ja ohjauspalveluita (esim. ohjaaminen 
terveydenhuollon ja muihin sosiaalihuollon palveluihin). Tämän selvityksen perus-
teella em. palveluilla on vaikutuksia yksilön voimaantumiseen, rohkaistumiseen, 
kuntoutumiseen, elämänhallintaan jne. tekijöihin, jotka pitävät asiakkaan työ- ja 
toimintakykykyä yllä.  Se ei ole palkkatukijakson eikä muidenkaan välityömarkki-
natoimenpiteiden tavoite. Mutta ilman tällaisia palveluita palkkatukityöllistettyjen 
työ- ja toimintakyky saattaisia heikentyä ja vastaavasti heidän yksilötason palvelu-
tarpeensa kohdistua paljon kustannusintensiivisempiin palveluihin. Pitkäjänteisesti 
katsottuna työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen voidaan katsoa tärkeäksi, jotta väes-
tön ikääntymisen mukanaan tuoman työvoimapulan tarpeisiin pystyttäisiin vastaa-
maan hyödyntämällä myös välityömarkkinoiden työvoimareserviä. Kysyä tosin voi-
daan, onko palkkatukijakso tähän oikea toimenpide, vai tulisiko välityömarkkina-
toimenpiteitä profiloida ja täsmentää nykyistä paremmin vastaamaan myös erilai-
siin tarpeisiin.
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6 Tulevaisuuden tarpeita ja 
kehittämishaasteita

Tulevaisuuden kehittämistarpeita ja haasteita kartoitettiin lähinnä haastatteluiden 
ja sähköisen kyselyn avulla. Keskeisiä teemoja olivat kolmannen sektorin toimijoi-
den mahdollisuudet ja reunaehdot tarjota pidempiaikaisia tai jopa pysyväluonteisia 
työtilaisuuksia, mahdollista seurantajärjestelmää koskevat ajatukset, sekä kokonai-
suudessaan organisaatioiden oma rooli välityömarkkinoilla tulevaisuudessa. 

Pidempiaikaisten ja pysyväluonteisempien työtilaisuuksien tarjoamiseen suhtau-
duttiin hyvin vaihtelevasti. Sekä haastatteluista että kyselystä kävi ilmi, että palk-
katukijakson toivottiin olevan pidempi, jotta todellisia vaikutuksia voidaan saada 
aikaiseksi. Kyselyyn vastanneista organisaatioista suuri osa oli myös sitä mieltä, 
että ne voisivat tarjota pitempikestoisia tai pysyväluonteisempia työllistymismah-
dollisuuksia sellaisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuuksia työllistyä avoimille 
työmarkkinoille. 

Kuvio 15. halu tarjota pitempikestoisia tai pysyväluonteisempia työtilaisuuk-
sia henkilöille, joilla ei ole valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille

Täysin pysyväluonteisien työtilaisuuksien järjestämiseen suhtauduttiin erityisesti 
ryhmähaastatteluissa varauksellisesti. Yhtäältä nostettiin esiin niiden henkilöiden 
luokittelemisen hankaluus, joilla ei ole valmiuksia työllistyä avoimille työmarkki-
noille, ja toisaalta taas muut pysyväluonteiseen tukityöpaikkaan liittyvät haasteet.  
Useiden toimijoiden näkemysten mukaan yksilöiden status ei voi olla niin staattinen, 
että henkilöä voitaisiin luokitella sellaiseksi, jolla ei ole valmiuksia työllistyä avoi-
mille työmarkkinoille. Lisäksi pysyväluonteisten työtilaisuuksien haasteena nähtiin 
myös palkkakustannusten nousu yleiskorotusten mukana, mikä saattaisi muodos-
tua monelle toimijalle mahdottomaksi. Kyselyssä muutama vastaaja koki erityisesti 
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vajaakuntoisten olevan sellaisia henkilöitä, joilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia 
työllistyä avoimille työmarkkinoille. Kriittistä suhtautumista pysyväluonteisiin työ-
suhteisiin voidaan toisaalta pitää hiukan yllättävänä, sillä kuitenkin suurin osa orga-
nisaatioista kokee tarvitsevansa palkkatuettua työvoimaa palveluidensa tuottami-
seen. Pysyväluonteinen palkkatukityöllistetty henkilö voisi tuottaa palveluita orga-
nisaatiossa paljon pitkäjänteisemmin kuin vain puoli vuotta tai vuoden organisaati-
ossa oleva. Halukkuutta saattaa vähentää se, että kohtalaisen suuri osa tukityöllis-
tetyistä lähenee eläkeikää, ja monelle organisaatiolle esimerkiksi viimeisenä työn-
antajana toimiminen aiheuttaisi suuret eläkekustannukset.  

Pysyväluonteisia tai pidempikestoisia työtilaisuuksia oli valmis tarjoamaan jopa 
66 % kyselyyn vastaajista nykyisen kaltaisella yhteiskunnan tuella. Vastaajista 32 % 
koki voivansa tarjota edellä mainittuja työtilaisuuksia mutta nykyisestä poikkea-
valla yhteiskunnan tuella. Avovastauksista kävi ilmi, että suurin osa koki, että palk-
katuen määrää tai/ja kestoa tulisi nykyisestään korottaa. Avovastaukset heijastele-
vat hyvin haastatteluissa käytyjä keskusteluja, joissa myös korostuivat edellä esi-
tetyt tekijät. Korkeaa korotettua tukea tulisi haastattelujen ja kyselyn perusteella 
tarjota pidemmän aikaa ja lisäksi palkkatuen määrää tulisi osan mielestä korottaa 
siten, että työaika olisi nykyistä selvästi pidempi. Keston lisäämistä perusteltiin eri-
tyisesti sillä, että varsinaisia työllisyysvaikutuksia ei näin lyhyellä jaksolla voida 
saada aikaiseksi, ja jaksoa tulisi ainakin joidenkin asiakkaiden osalta pystyä lisää-
mään. Moni koki myös projektirahoituksen olevan tärkeä rahoitusmuoto pidennet-
tyjen palkkatukijaksojen mahdollistamiseksi. 

Yhtenä parannusehdotuksena sekä haastatteluissa ja kyselyssä nostettiin esiin 
ohjaavaa ja valmentavaa tahoa varten saatava lisäresurssi. Lisäresurssin palkkaami-
nen tai siihen erityinen resursointi voisi ainakin tämän selvityksen perusteella olla 
perusteltua, sillä vain vähemmistö kolmannen sektorin organisaatioista näkee, että 
niillä on riittävät resurssit tukeen ja ohjaukseen. Toisaalta ainakin palkkatukijakson 
osalta tulee muistaa, että tukityöllistetty on työsuhteessa organisaatioon, eikä liikaa 
resursseja tule kiinnittää valmennukseen, ohjaukseen ja tukeen, sillä tämä taas vie 
tukityöllistetyn työpanosta organisaatiolta. 

Vain muutama vastaaja olisi ollut valmis kehittämään omaa toimintaansa saadak-
seen pidennetyt palkkatukijaksot paremmin rahoitettua. 

Organisaatioiden rooli suhteessa välityömarkkinoihin näyttäisi ainakin käytettä-
vissä olleen aineiston perusteella pysyvän kohtalaisen samankaltaisena kuin tähän-
kin mennessä. Suurin osa vastaajista on valmis työllistämään samassa laajuudessa 
kuin tälläkin hetkellä (yli 75 % vastaajista). Hiukan alle puolet olisi valmiita työllistä-
mään nykyistä enemmän, mutta vain noin 10 % on suunnitellut organisoivansa työl-
listämisen sosiaalisen yrityksen kautta. Sosiaalisen yrityksen perustamista suunnit-
televat organisaatiot ovat lähinnä pieniä toimijoita (0–5 palkattua työntekijää), joista 
suurin osa on luonteeltaan kierrätys- tai omakotiyhdistyksiä.  

Erityisesti haastatteluissa ja osittain myös kyselyssä tunnistettiin haaste sekä 
välityömarkkina-asiakkaiden että kolmannen sektorin organisaatioiden tarjoamien 
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palveluiden paremmasta segmentoinnista. Segmentointi liittyy hyvinkin paljon myös 
pysyväluonteisempien tai pidempikestoisten palveluiden tarjontaan. Ilman asiak-
kaiden segmentointia ei voida tietää, ketkä todella tarvitsevat pidempikestoisia tai 
pysyväluonteisempia ratkaisuja.  Seurantajärjestelmän kehittämiseen liittyen useat 
haastateltavista korostivat myös tavoitteiden asettamisen tärkeyttä: erilaisille yksi-
löille erilaiset tavoitteet ja tavoitteiden mukaiset palvelut oikeanlaisessa organisaa-
tiossa. Organisaatioiden segmentointi palvelisi yhtäältä työ- ja elinkeinohallintoa 
ja toisaalta kolmannen sektorin organisaatioita niiden välisessä verkottumisessa. 
Seurantajärjestelmän kehittäminen sellaiseksi, että palkkatukityöllistetyt itse arvi-
oisivat ja tuottaisivat palkkatukijaksoa ja siitä syntyneitä vaikutuksia koskevaa tie-
toa seurantajärjestelmään, suhtauduttiin erittäin kriittisesti. Ainoastaan muutama 
ryhmähaastatteluihin osallistuneista koki tukityöllistetyiltä saatavan tiedon olevan 
merkittävää palkkatukijakson vaikutusten arvioinnin ja seurannan kannalta. Nämä 
haastatellut kokivat yksilötason tiedon tuottavan laadullista aineistoa siihen, miten 
palkkatukijakson suorittaneet ovat itse hyötyneet jaksosta. Suurimmassa osassa 
haastatteluissa katsottiin kuitenkin ns. järjestelmätason (eli sellaisen jossa työllis-
tävät organisaatiot raportoivat) seurantajärjestelmän tuovan paljon luotettavampaa 
ja hyödyllisempää tietoa kuin ns. yksilötason seurantajärjestelmän. Palkkatukijak-
son suorittaneita henkilöitä ei katsottu olevan kovinkaan helppo saada vastaamaan 
edes organisaation omiin kyselyihin jakson jälkeen, ja usein kyselyihin vastanneiden 
joukkoa ei pidetty edustavana kaikista palkkatukijakson suorittaneista henkilöistä.   
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7 Johtopäätökset ja 
kehittämisehdotukset

7.1 Johtopäätökset

1.	 Kolmannen	sektorin	rooli	välityömarkkinoilla
	– Kolmannen sektorin rooli välityömarkkinoilla on tämän selvityksen 

mukaan hyvin moniulotteinen. Kolmas sektori pystyy tarjoamaan työllis-
tymistä edistäviä ja työelämävalmiuksia parantavia palveluita hyvin eri-
laisille asiakkaille erilaisissa olosuhteissa. Välityömarkkinat toimivat kol-
mannen sektorin organisaatioiden omasta välityömarkkinaroolista riip-
puen hyvin monella tavalla kuntouttavista alan vaihtajia uuteen alaan 
perehdyttäviin organisaatioihin.   

	– Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut eroavat yritysten ja julkisen sek-
torin tarjoamista välityömarkkinatoimenpiteistä siinä suhteessa, että ne 
pystyvät tarjoamaan myös pitkään työttöminä olleille ja vaikeasti muu-
alle työllistyville mahdollisuuden pitää työ- ja toimintakykyä yllä. Mer-
kittävimmät syyt tähän ovat kolmannen sektorin alhaisemmat tehok-
kuus- ja toisaalta katevaatimukset sekä usein hyvin tiivis, organisaatioi-
den sisäinen yhteisöllisyys. Väestön ikääntymisen mukanaan tuoma työ-
voimapula tulee asettamaan merkittäviä haasteita työvoiman saatavuu-
delle, ja sitä kautta myös välityömarkkinoilla olevien työvoimareservien 
hyödyntämiselle, minkä vuoksi työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen voi 
olla hyvinkin tärkeää.  

	– Tässä selvityksessä käytetty jaottelu kolmannen sektorin toimijoiden 
roolista suhteessa välityömarkkinoihin näytti vastaavan hyvin organi-
saatioiden käsityksiä roolistaan työllistäjinä. Selvityksen perusteella 
kohtalaisen suuri osa organisaatioista mieltää roolinsa lähinnä sellai-
seksi organisaatioksi, joka ei varsinaisesti tarjoa mitään työllistymi-
sen tuki- tai ohjauspalveluita vaan tarvitsee työvoimaa omien palvelui-
densa tuottamiseksi. Tämä on otettava huomioon asetettaessa vaikut-
tavuustavoitteita kolmannen sektorin työllistymispalveluille. Muistet-
tava on tässäkin, että organisaatioiden sijoittuminen eri luokkiin perus-
tuu ainoastaan tämän selvityksen puitteissa tehtyyn kyselyyn. Kyselyn 
vastaajajoukko edustaa suurimmaksi osaksi pieniä kolmannen sekto-
rin toimijoita, mikä saattaa myös vaikuttaa siihen, mihin luokkiin orga-
nisaatiot sijoittuvat. 

2.	 Kolmannen	sektorin	työllistymistä	edistävien	palveluiden	ja	työtilaisuuk-
sien	vaikutukset	työttömien	työelämävalmiuksiin	ja	avoimille	työmarkki-
noille	työllistymiseen  
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	– Palkkatukijaksoon ohjautuvat työttömät työnhakijat olivat (ainakin nou-
sukaudella vuonna 2006) suurimmaksi osaksi vaikeasti työllistettäviä 
niin koulutustaustansa, ikänsä, työttömyyden kertymänsä, sekä jotkut 
myös vajaakuntoisuuden vuoksi. Selvitysaineiston perusteella näyttäisi 
siltä, että palkkatukijakso on monelle asiakkaalle väärä toimenpide var-
sinaiseen palvelutarpeeseen nähden. Avoimille työmarkkinoille työllis-
tymistä ei selvityksen mukaan voida asettaa kaikille edes tavoitteeksi. 
Moni tarvitsisi ensin kuntoutusta ja valmennusta tmv. työ- ja toiminta-
kyvyn nostamiseksi sellaiselle tasolle, että työllistymiskynnys olisi rea-
listista ylittää.

	– Välityömarkkinatoimenpiteisiin ohjautuvat työttömät työnhakijat ovat 
erittäin heterogeeninen ryhmä, joka vaatisi erillistä segmentointia, jotta 
palveluita voitaisiin kohdentaa nykyistä paremmin. Nykyisellään esimer-
kiksi valmennuspalveluita tarvitseva asiakas saattaa ohjautua kolman-
nen sektorin organisaatioon, joka ei tarjoa minkäänlaisia työllistymisen 
edistämisen liittyviä tai muita tukipalveluita, minkä vuoksi palvelut eivät 
usein kohtaa tarpeita, jolloin vaikuttavuuskin jää heikoksi.

	– Työllistymiseen näyttäisi ainakin osittain vaikuttavan tukityöllistettävän 
ikä, koulutustausta, työttömyyden kertymä ja diagnoosi. Parhaiten työl-
listyivät nuoret, ylemmän korkeakoulutuksen suorittaneet ja vain vähän 
aikaa työttömänä olleet. Tämän ryhmän osalta palkkatukijakso toimii 
tarkoituksensa mukaisena siltana avoimille työmarkkinoille. Kyseinen 
ryhmä on työllistymiskynnyksen ylittämisen näkökulmasta huomatta-
vasti vähemmän haasteellinen kuin ryhmä, joka vaatii erityisiä valmen-
nus- ja kuntoutuspalveluita.

	– Kolmannen sektorin tarjoamien työtilaisuuksien ja työllistymistä edis-
tävien palveluiden vaikutukset ovat moninaiset. Tämän selvityksen 
valossa vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti yksilöiden elämän- ja 
arjenhallintataitoihin. Lisäksi työtilaisuuksilla ja palveluilla voidaan kat-
soa olevan vaikutuksia työttömien ammattitaidon kehittymiseen sekä 
työnhakuvalmiuksiin. 

	– Vaikutusten syntymisen kannalta keskeistä on tämän selvityksen perus-
teella ohjausprosessin toimivuus. Tällä hetkellä palkkatukijakson asetta-
mat tavoitteet ovat kaikille samat, mutta organisaatiot ja asiakkaat eri-
laisia. Työllisyysvaikutukset eivät todennäköisesti parane, mikäli organi-
saatioita ja asiakkaita ei segmentoida, ja näiden kohtaantoon kiinnitetä 
erityistä huomiota. 

	– Nykyisellään työllistyminen välityömarkkinoilta avoimille työmarkki-
noille on erittäin vähäistä. Kolmannen sektorin rooli näyttää tämän sel-
vityksen valossa olevan avoimille työmarkkinoille työllistymisen edel-
lytyksiä luova, sekä toimenpiteiden kohteena olevien työ- ja toiminta-
kykyä säilyttävä ja ylläpitävä. Yksilöiden elämänlaadun näkökulmasta 
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välityömarkkinatoimenpiteillä on todennäköisesti erittäin suuri merki-
tys.  Vain pieni osa työtilaisuuksia tarjoavista organisaatioista kuiten-
kaan systemaattisesti seuraa vaikutuksia palkkatukijakson aikana tai 
sen jälkeen. On huomioitava lisäksi, että mikäli palkkatukijakso ei ole 
toiminut vipuvartena avoimille työmarkkinoille, sitä seuraa usein pit-
kähkö passiivijakso, joka omalta osaltaan taas vähentää kyseisen ryh-
män työllistymismahdollisuuksia.

	– Tämän selvityksen perusteella yksilöihin kohdistuvat laadulliset vaiku-
tukset ovat kohtalaisen lyhytkestoisia eikä siltaa esimerkiksi elämän-
hallintataitojen vahvistumisesta ammattitaidon ja osaamisen vahvistu-
miseen ja sieltä avoimille työmarkkinoille tällä hetkellä systemaattisesti 
rakenneta ja poluteta. Toisin sanoen usein palkkatukijaksosta saattaa 
jäädä myönteinen kokemus asiakkaalle, mutta se ei realisoidu avoimille 
työmarkkinoille työllistymiseksi. Selittävänä tekijänä voidaan ainakin 
osittain pitää sitä, että kohtalaisen suuri osa välityömarkkinoilla toimi-
vista kolmannen sektorin organisaatioista ei tarjoa minkäänlaisia tuki- 
tai neuvontapalveluita, jotta tällainen silta voitaisiin rakentaa. Lisäksi 
työllistymiseen vaikuttaa se, että monella palkkatukityöllistetyllä ei ole 
edes lähtökohtaisesti valmiuksia tai edellytyksiä työllistyä avoimille 
työmarkkinoille. Tuki- ja neuvontapalveluiden osalta on keskeistä poh-
tia, onko kolmannella sektorilla mahdollisuuksia tarjota tällaisia palve-
luita nykyisen kustannusrakenteen puitteissa. Tämän selvityksen perus-
teella suurella osalla kolmannen sektorin toimijoista ei ole omia resurs-
seja toteuttaa em. palveluita. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistet-
tava, että sähköiseen kyselyyn vastanneet organisaatiot edustivat aino-
astaan kuutta prosenttia kaikista vuonna 2006 palkkatuettua työtä tar-
jonneista kolmannen sektorin organisaatioista. Kohtalaisen suuri osa 
vastaajista edusti pieniä organisaatioita, joiden näkemykset ohjaus- ja 
tukipalveluiden tarjoamisesta saattavat poiketa suurempien toimijoiden 
näkemyksistä.  

3.		 Kolmannen	 sektorin	 työllistymisen	 tukipalvelut	 ja	 toimintatavat	 suh-
teessa	asiakkaan	työllistymiseen	avoimille	työmarkkinoille	 
	– Organisaatioiden itsensä omaksuma rooli välityömarkkinoilla määritte-

lee tämän selvityksen perusteella ainakin osittain sen, miten tukityöllis-
tettyä tuetaan ja ohjataan, ja suunnitellaanko työllistymispolkua.  Nykyi-
sellään vain vähemmistöllä kolmannen sektorin organisaatioita on halua 
tai riittävästi resursseja tukityöllistettävän ohjaamiseen. 

	– Poluttaminen, yritysyhteistyö ja edelleensijoittaminen on aineiston 
perusteella erittäin vähäistä. Ainoastaan muutamilla organisaatioilla on 
kokemuksia toimivasta yritysyhteistyöstä tai esimerkiksi palveluiden 
poluttamisesta eri kolmannen sektorin organisaatioiden välillä. Muuta-
mat organisaatiot olivat myös harjoittaneet yritysyhteistyötä yrityksille 
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tuotettavien ostopalveluiden merkeissä. Tämän selvityksen perusteella 
yritysyhteistyö on kuitenkin vielä niin vähäistä, että sillä ei voida katsoa 
olevan suurtakaan merkitystä palkkatukityöllistettävien sijoittumisessa 
avoimille työmarkkinoille.

	– Selvityksen perusteella edelleensijoittamisen suurimpia esteitä ovat 
työnantajien asenteet sekä resurssien puute kolmannen sektorin organi-
saatioissa. Organisaatioiden väliselle verkostoitumiselle koettiin olevan 
tarvetta, jotta palveluita voitaisiin ketjuttaa nykyistä paremmin.

	– Monen mielestä palkkatukijakson nykyinen kesto asettaa esteitä työl-
listymiselle. Vuoden mittaisen jakson jälkeen moni organisaatio katsoi 
vasta päässeensä alkuun tukityöllistetyn kanssa.

	– Haasteena voidaan myös pitää tarjottujen työtehtävien työmarkkinavas-
taavuutta. Ainakin osa välityömarkkinoilla toteutetuista töistä on sel-
laisia, joille on lähtökohtaisesti vaikea löytää vastinparia avoimilta työ-
markkinoilta. Toisaalta kolmas sektori korostaa rooliaan tekijöille mie-
lekkään työn teettämisessä, missä mielessä myös avoimia työmarkkinoita 
vastaamattomat tehtävät voivat olla tärkeitä. Kohtalaisen merkittävä osa 
palkkatukityöllistettyjen työtehtävistä suuntautuu kuitenkin tuleville 
työvoimapulasta kärsiville aloille, mikä antaa hyvät edellytykset avoi-
mille työmarkkinoille työllistymiseen (esim. hoiva-ala, siivous- ja kiin-
teistönhuolto, toimistotyö sekä kausivaihteluista riippuvaiset metalli- ja 
rakennusala).

4.	 Kolmannen	sektorin	työllistymistä	edistävien	palveluiden	ja	työtilaisuuk-
sien	muu	yhteiskunnallinen	merkitys	ja	hyöty	 
	– Kolmannen sektorin tarjoamilla palveluilla ja työtilaisuuksilla on erit-

täin merkittävä rooli kokonaisuudessaan organisaatioiden palvelu-
tuotannon näkökulmasta. Mikäli palkkatukea ei olisi, loppuisi toden-
näköisesti palveluiden tuotanto kokonaan tai tuotantoa supistettai-
siin merkittävästi. Tässä suhteessa vaikutukset voivat olla hyvinkin 
pitkäkantoisia kuntalaisten palvelutarjonnan näkökulmasta. Tämän 
selvityksen perusteella kolmannen sektorin tarjoamilla työtilaisuuk-
silla ja työllistämistä edistävillä palveluilla on todennäköisesti mer-
kittävä rooli iäkkäiden kotona asumisen tukemisessa (kotipalvelut, 
kylätalkkarit, ruokapalvelut, siivoojat), lasten koulunkäynnin ja per-
heiden arjen tukemisessa (iltapäiväkerhot ja muu kerhotoiminta) sekä 
esimerkiksi ympäristö- ja jätehuoltossa (kierrätyskeskukset). Tässä 
suhteessa kolmannen sektorin palkkatukityövoimalla tarjoamat pal-
velut täydentävät ja paikkaavat monessa suhteessa julkisen palvelu-
tuotannon aukkoja ja harmaita alueita. Vastaavasti palveluiden pois-
jääminen saattaisi jättää merkittävän resurssiaukon vanhustenhuol-
toon, koulu- ja nuorisotoimeen, sosiaalitoimeen sekä kunnallisiin 
ympäristöpalveluihin.
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	– Erittäin merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus on todennäköisesti myös 
kolmannen sektorin tukityöllistämisen rinnalla tuottamilla kuntoutus- 
ohjaus- ja valmennuspalveluilla. Monessa suhteessa organisaatiot toimi-
vat ns. yhden luukun periaatteella tarjoten mahdollisuuksiensa mukaan 
sellaisia palveluita, joita ei julkisen palvelutuotannon piirissä todennä-
köisesti ole edes tunnistettu. Kuntouttavan, ohjaavan ja valmentavan toi-
minnan merkitys on siinä suhteessa hyvinkin tärkeä, että mikäli tällai-
sia ”pehmeitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita” ei tuotettaisi kol-
mannen sektorin toimesta, ajautuisivat asiakkaat todennäköisesti jos-
sakin vaiheessa hyvinkin paljon kustannusintensiivisempien kunnallis-
ten palveluiden piiriin tai vastaavasti he eivät koskaan pääsisi sellaiseen 
pisteeseen, jossa työllistyminen on edes mahdollista. Tiivistäen – kol-
mannen sektorin työllistämistä edistävien palveluiden yhteiskunnallista 
kokonaisvaikuttavuutta voidaan pitää huomattavasti merkittävämpänä 
kuin niiden aikaansaamia suoria työllisyysvaikutuksia. 

5.	 Kolmannen	sektorin	mahdollisuudet	tarjota	pitkäkestoisia	tai	jopa	pysy-
väluonteisia	 työmahdollisuuksia	 henkilöille,	 joilla	 ei	 ole	 edellytyksiä	
työllistyä	avoimille	työmarkkinoille
	– Pysyväluonteisten työmahdollisuuksien tarjoamiseen suhtauduttiin kriitti-

sesti, sillä niiden oikein kohdentamisen ja niistä aiheutuvien kustannus-
ten ennakoinnin katsottiin olevan erittäin haastavaa. Halukkuuteen tarjota 
pysyväluonteisia työtilaisuuksia saattavat vaikuttaa kolmannen sektorin 
organisaatioiden näkemät riskit ja kustannukset toimia eläkkeelle jäävän 
asiakkaan viimeisenä työnantajana. Pidempikestoisten työmahdollisuuksien 
tarjoamiseen taas suhtauduttiin paljon positiivisemmin, sillä asiakkaiden 
katsottiin usein tarvitsevan nykyistä huomattavasti pidempää jaksoa, jotta 
työllistyminen avoimille työmarkkinoille voisi edes olla realistinen tavoite. 

	– Haasteena yhdessä organisaatiossa toteutettavissa pidempikestoisissa 
työmahdollisuuksissa on, että työ koetaan jopa liian hyväksi, jotta siitä 
haluttaisiin luopua. Haasteena on myös, että todennäköisesti asiakas tar-
vitsee hyvinkin monenlaisia palveluita, mikäli tällainen pidempikestoi-
nen työmahdollisuus tarjotaan, jolloin kysymys on, ovatko kaikki kol-
mannen sektorin organisaatiot valmiita tuottamaan kaikkia näitä palve-
luita, vai voisiko ratkaisu löytyä myös poluttamalla erilaisten organisaa-
tioiden palveluita eteenpäin vieväksi ketjuksi. Haasteena varmasti on 
myös monen organisaation taloudellinen riippuvuus palkkatukityöstä, 
mikä saattaisi aiheuttaa pitkien palkkatukijaksojen hyödyntämistä aino-
astaan organisaation toiminnan ylläpitämiseen. 

	– Suurin osa organisaatioista ei ole valmis kehittämään omaa toimintaansa 
pystyäkseen tarjoamaan pidempikestoisia tai pysyväluonteisempia työl-
listymismahdollisuuksia. Organisaatiot ovat tässä riippuvaisia julkisesta 
rahoituksesta. 



	 	 6464	 	 	 65

7.2 Kehittämisehdotukset 

1.	 Kehittämisehdotus:	Välityömarkkinastrategian	määrittely
	– Nykyisellään niin työ- ja elinkeinohallinnolla kuin muilla hallinnonaloilla-

kaan ei ole olemassa konkreettista välityömarkkinastrategiaa, joka mää-
rittelisi yhteiset tavoitteet välityömarkkinoiden kehittämiseksi. Tavoittei-
den asettamisen näkökulmasta tärkeää olisi tunnistaa ja määritellä väli-
työmarkkinoiden kehittäminen työ- ja elinkeinopolitiikan strategiseksi 
politiikkatason tavoitteeksi sekä yhteen sovittaa nämä tavoitteet välityö-
markkinakentällä toimivien muiden hallinnonalojen (STM ja OPM) poli-
tiikkatason tavoitteiden kanssa. Kokonaisuudessaan välityömarkkinoi-
den kehittämisen ja tarkemman profiloinnin näkökulmasta on tärkeää 
asettaa yhteiset tavoitteet kehittämistoiminnalle sekä määritellä konk-
reettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisellään työvoimapu-
laan lähdetään herkästi vastaamaan ulkomaisen tilapäisen työvoiman 
avulla, mutta tulevaisuuden työvoiman tarpeisiin tullaan myös tarvitse-
maan välityömarkkinatoimenpiteissä olevaa työvoimaa. Mikäli välityö-
markkinatoiminnan tavoitteita ja toimenpiteitä ei lähdetä kehittämään 
poikkihallinnollisesti, on vaarana, että potentiaalinen työvoimareservi 
jää toimenpiteiden kohdentamattomuuden vuoksi ikuiseksi reserviksi. 
Välityömarkkinastrategian pohjalta on mahdollista määritellä toiminnan 
realistiset vaikuttavuustavoitteet. Tällä hetkellä välityömarkkinoiden vai-
kuttavuutta tarkastellaan liian korostuneesti työvoimapoliittisista näkö-
kulmista ja samalla muut näkökulmat jäävät jalkoihin. Välityömarkki-
nastrategia olisi suositeltavaa laatia ennen varsinaisen seurantajärjes-
telmän kehittämistä.

2.	 Kehittämisehdotus:	Asiakkaiden	ja	palveluiden	segmentointi
	– Selvityksen perusteella palkkatukityön vaikuttavuus ei tule nykyises-

tään kehittymään, mikäli työ- ja elinkeinohallinto ei segmentoi ja pro-
filoi nykyistä paremmin asiakkaitaan ja työllistymispalveluita tarjoavia 
organisaatioita. 

	– Asiakkaiden segmentoinnissa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti asi-
akkaan työ- ja toimintakykyyn sekä asetettavien tavoitteiden realistisuu-
teen. Organisaatioiden osalta tärkeää olisi kiinnittää huomiota organisaa-
tioidensa omaksumaan välityömarkkinarooliin.

	– Tämän selvityksen kolmi-/nelijako näytti toimivan kohtalaisen hyvin 
organisaatioiden segmentoinnissa. Olisi suositeltavaa, että työ- ja elin-
keinohallinto soveltaisi tässä selvityksessä käytettyä jakoa, kuitenkin 
niin, että organisaatioilla on mahdollisuus valita useampi kuin yksi orga-
nisaatioluokka, mikäli ne ovat onnistuneet tuotteistamaan palveluitaan 
erilaisille asiakasryhmille sopiviksi. Segmentointia ja profilointia tulisi 
tehdä ennen seurantajärjestelmän käyttöönottoa. 



	 	 6666	 	 	 67

	– Selvityksen perusteella seurantajärjestelmän tulisi tuottaa lähinnä jär-
jestelmätason tietoa (TE-toimistojen, palveluntarjoajien jne. raportointi), 
jota voidaan hyödyntää nimenomaan toiminnan ohjausjärjestelmänä. 
Vaikutusten tarkasteleminen palkkatukityöllistettyjen näkökulmasta ei 
tämän selvityksen perusteella anna luotettavaa kuvaa vaikutuksista eikä 
toimintaa ohjaavaa tietoa siitä, miten välityömarkkinoita tulisi kehittää 
niiden vaikuttavuuden parantamiseksi. 

3.	 Kehittämisehdotus:	Positiivisten	pakotteiden	asettaminen	palkkatukijak-
solle		
	– Palkkatukijakson vaikuttavuutta saattaisi tämän selvityksen perusteella 

parantaa myös systemaattisempi työllistymisen ohjaus- ja tukipalvelui-
den käyttö. Selvityksen tekijät suosittelevat, että ohjaus- ja tukisuunni-
telman laatiminen sidotaan palkkatuen myöntämiseen, jolloin organisaa-
tio on velvoitettu tukemaan ainakin jossakin määrin palkkatukityöllistet-
tyä työllistymispolullaan.

	– Huomioitava on, että mikäli edellä mainittu ohjaus- ja tukisuunnitelma 
otetaan käyttöön, saattaa järjestelmä muodostua monelle pienelle toi-
mijalle liian raskaaksi, eikä palkkatukea enää pystytä käyttämään. Tällä 
saattaisi olla vaikutuksia näiden organisaatioiden palvelutuotantoon ja 
sitä kautta yhteiskunnalle laajemmaltikin.

4.	 Kehittämisehdotus:	Valmennus-	ja	kuntoutuspalveluiden	rahoituksen	ja	
osaamisen	vahvistaminen
	– Valmennus- ja kuntoutuspalveluiden rahoitukseen tulisi kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Kolmannen sektorin toimijat eivät pysty pelkästään 
oman tulorahoituksen avulla rahoittamaan kyseisiä palveluita varsinkin, 
kun ne usein toimivat nk. matalan katteen palvelusektoreilla. 

	– Lisäksi on huomioitavaa, että työ- ja toimintakyvyn kehittämiseen liitty-
vät valmennus- ja kuntoutuspalvelut ovat erityistä, spesifiä ammattitaitoa 
ja osaamista, vaativia kokonaisuuksia. Niihin liittyviä osaamisvaateita on 
hyvin vaikea yhdistää kolmannen sektorin organisaatioissa työskentele-
vän työnjohdollisen henkilökunnan toimenkuviin.  

5.	 Kehittämisehdotus:	 Välityömarkkinoille	 ohjautuminen	 asiakkaan	 jää-
dessä	työttömäksi
	– Välityömarkkinoiden toimivuutta ja joustavuutta saattaisi kehittää ker-

ran välityömarkkina-asiakkaana olleen henkilön ohjautuminen auto-
maattisesti takaisin välityömarkkinoille, mikäli työsuhde avoimilla työ-
markkinoilla päättyy. Tällä tavoin välityömarkkinat toimisivat myös 
eräänlaisena turvaverkkona, mikäli avoimille työmarkkinoille työllisty-
minen onkin vain tilapäistä. Työllistävältä organisaatiolta tämä edellyt-
täisi, että organisaatio on valmis ottamaan asiakkaan takaisin tämän jää-
dessä työttömäksi.
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	– Tällainen järjestelmä saattaisi nopeuttaa asiakkaan palautumista avoi-
mille työmarkkinoille suhteessa siihen, että asiakas jää työttömäksi ja 
ohjautuu taas TE-toimiston kautta toisenlaiseen organisaation.19

6.	 Kehittämisehdotus:	Välityömarkkinoiden	profilointi	ja	markkinointi
	– Välityömarkkinoihin suhtaudutaan tämän selvityksen perusteella yri-

tysten osalta kohtalaisen varauksellisesti. Välityömarkkinoiden näky-
vyyttä ja tunnettuutta voisi osaltaan edistää esimerkiksi välityömarkki-
nat-internet -sivusto, jossa yritysten olisi mahdollista saada paremmin 
käsitys siitä, minkälaista osaamista välityömarkkinoilla on tarjolla, ja 
miten he voisivat hyödyntää välityömarkkinoiden työvoimaa. Parhaim-
millaan välityömarkkinat voisivat profiloitua valtakunnallisesti yritysten 
yhteistyökumppaniksi esimerkiksi sesonkiaikoina, yritysten b- ja c-kate-
gorian tuotteiden alihankkijoina tms.

7.	 Kehittämisehdotus:	Välityömarkkinatoimenpiteiden	parempi	profilointi	
ja	kohdentaminen	eri	asiakasryhmien	tarpeita	vastaaviksi
	– Tulosten perusteella on selkeästi havaittavissa, että moniongelmaisten ja 

pitkään työttöminä olleiden kohdalla palkkatuen vaikuttavuus on hyvin 
heikkoa. Heidän kohdallaan palkkatuki on käytännössä tulonsiirto, jolle 
on kohtalaisen turha asettaa työllistymiseen liittyviä vaikuttavuustavoit-
teita. Näiden henkilöiden kohdalla olisi yhteiskunnallisesti sekä yksilölli-
sesti järkevämpää miettiä ja käyttää muita tulonsiirtomekanismeja. Pää-
asiallinen fokus em. henkilöiden kohdalla tulisi olla työ- ja toimintakyvyn 
kasvattamisessa, sekä joissakin tapauksissa sen ylläpitämisessä. Lisäksi 
kyseisille toimenpiteille tulisi asettaa realistiset vaikuttavuustavoitteet. 

	– Palkkatukijaksoon ohjautuvien asiakkaiden palvelutarve ei usein vas-
taa palkkatukijakson toimintalogiikkaa ja tavoitteita. Tämän selvityksen 
perusteella näyttäisi siltä, että näihin asiakastarpeisiin ei löydy oikeanlai-
sia välityömarkkinatoimenpiteitä tai niihin ei osata ohjata. Välityömark-
kinatoimenpiteet tulisi profiloida ja kohdentaa nykyistä paremmin eri 
asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi.  

19 Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat käynnistäneet työpankkikokeilun, jonka avulla pyritään 
mallintamaan  tapoja, joilla työllistetään osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä avoimille työmarkkinoille. Työntekijät ovat 
työsuhteessa työpankkiin, joka vuokraa työntekijöitä yrityksille ja yhteisöille. Työpankkikokeilua jatketaan vuoden 2009 
loppuun. Lisää tietoa osoitteesta: http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/sata/tyopankkikokeilu 
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Liite 1

Taulukko 1. työttömyyden kertymä

Kertymä Lukumäärä %-osuus

1–50 93 5,4

5–10 72 4,2

10–50 402 23,1

50–100 409 23,5

100–200 389 22,3

200–300 174 10,0

300–400 124 7,1

400– 77 4,5

Yhteensä 1 744 100,0

Taulukko 2. tukityöllistetyt te-keskusalueittain

TE-keskus Lukumäärä %-osuus

Uudenmaan 1 656 9,5

Varsinais-Suomen 1 388 8,0

Pirkanmaan 1 187 6,8

Kaakkois-Suomen 1 601 9,2

Etelä-Savon 940 5,4

Pohjanmaan 701 4,0

Keski-Suomen 1 299 7,4

Pohjois-Savon 1 372 7,9

Pohjois-Karjalan 1 418 8,1

Kainuun 910 5,2

Pohjois-Pohjanmaan 1 292 7,4

Lapin 1 001 5,7

Satakunnan 1 034 5,9

Hämeen 984 5,6

Etelä-Pohjanmaan 655 3,8

Yhteensä 17 438 100,0
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Taulukko 3. palkkatukityöllistettyjen lukumäärä kolmannella sektorilla (perus-
tuu ura-aineistoon 2006) suhteessa työttömien lukumäärään (työ- ja elinkei-
noministeriö, 2009)

TE-keskus Työttömiä 
(vuonna 2008)

Työttö-
myys-%

Palkkatuki-
työllistettyjen 
lkm

%-osuus Tukityöllistet-
tyjen määrä 
suhteessa 
alueen työttö-
miin (%)

Uudenmaan 54 884 6,9 1 656 9,5 3,0

Varsinais-Suomen 17 679 7,6 1 388 8,0 7,8

Pirkanmaan 23 184 9,9 1 187 6,8 5,1

Kaakkois-Suomen 17 818 11,8 1 601 9,2 8,9

Etelä-Savon 8 438 11,6 940 5,4 11,1

Pohjanmaan 8 584 7,2 701 4,0 8,2

Keski-Suomen 15 741 12,7 1 299 7,4 8,3

Pohjois-Savon 13 111 11,6 1 372 7,9 10,5

Pohjois-Karjalan 11 439 14,9 1 418 8,1 12,4

Kainuun 19 971 16,4 910 5,2 4,6

Pohjois-Pohjanmaan 19 971 11,0 1 292 7,4 6,5

Lapin 13 094 15,6 1 001 5,7 7,6

Satakunnan 12 679 11,5 1 034 5,9 8,2

Hämeen 19 086 10,8 984 5,6 5,1

Etelä-Pohjanmaan 7 194 8,0 655 3,8 9,1

Yhteensä 262 873 17 438 100

Kuvio 1. sijoittuminen 3 päivää ennen tukijaksoa koulutusasteen mukaan

39 %

44 %

29 %

33 %

37 %

39 %

39 %

39 %

39 %

0,4 %

0,0 %

0,0 %

0,3 %

1,2 %

0,4 %

0,4 %

0,2 %

0,5 %

59 %

55 %

71 %

64 %

60 %

60 %

59 %

59 %

59 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

yhteensä (N=17441)

koulutusaste tuntematon (N=203)

tutkijakoulutusaste (N=21)

ylempi korkeakouluaste (N=315)

alempi korkeakouluaste (N=505)

alin korkea-aste (N=1603)

keskiaste (N=9207)

ylempi perusaste (N=2718)

alempi perusaste (N=2869)

ei koodia sijoitettu työssä työtön lomautettu työvoiman ulkopuolella
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Kuvio 2. sijoittuminen kolme päivää ennen tukijaksoa työttömyyden kerty-
män mukaan

Kuvio 3. sijoittumistiedot diagnoosin mukaan 3 päivää ennen toimenpidettä

Kuvio 4. sijoittumistiedot diagnoosin mukaan 6 kuukautta toimenpiteen 
jälkeen

39 %

37 %

42 %

38 %

41 %

41 %

37 %

35 %

33 %

0,4 %

0,0 %

0,2 %

0,2 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

0,4 %

1,0 %

59 %

62 %

57 %

60 %

57 %

57 %

61 %

64 %

63 %

2 %

2 %

1 %

2 %

1 %

2 %

2 %

2 %

2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä, (N=17441)

4000-, (N=777)

3001-4000, (N=1 240)

2001-3000, (N=1 746)

1001-2000, (N=3 895)

501-1000, (N=4099)

101-500, (N=4022)

51-100, (N=728)

1-50, (N=934)

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella

0,1 % 39 %

41 %

40 %

39 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,4 %

59 %

56 %

58 %

59 %

2 %

3 %

2 %

2 %0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Psyykkinen

Fyysinen

Ei diagnoosia

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella

5,0 % 60 %

57 %

60 %

61 %

2,0 %

1,0 %

2,0 %

2,0 %

30 %

34 %

30 %

30 %

3 %

5 %

5 %

3 %

3,0 %

3,0 %

5,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Psyykkinen

Fyysinen

Ei diagnoosia

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella
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Kuvio 5. sijoittumistiedot diagnoosin mukaan 12 kuukautta toimenpiteen 
jälkeen

Kuvio 6. sijoittumistiedot sukupuolijakauman mukaan 3 päivää ennen 
toimenpidettä

Kuvio 7. sijoittumistiedot sukupuolijakauman mukaan 6 kuukautta toimenpi-
teen jälkeen

13,0 % 29 %

31 %

30 %

28 %

4,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

48 %

49 %

50 %

48 %

6 %

10 %

8 %

5 %

8,0 %

9,0 %

14,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Psyykkinen

Fyysinen

Ei diagnoosia

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella

0,1 % 39 %

38 %

41 %

0,4 %

0,4 %

0,4 %

59 %

60 %

57 %

2 %

2 %

2 %

0,1 %

0,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Nainen

Mies

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella

5,0 % 60 %

63 %

56 %

2,0 %

2,0 %

1,0 %

30 %

27 %

34 %

3 %

3 %

4 %

5,0 %

5,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Nainen

Mies

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella
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Kuvio 8. sijoittumistiedot sukupuolijakauman mukaan 12 kuukautta toimenpi-
teen jälkeen

Kuvio 9. sijoittumistiedot ikäjakauman mukaan 3 päivää ennen toimenpidettä

13,0 % 29 %

30 %

27 %

4,0 %

5,0 %

2,0 %

48 %

47 %

51 %

6 %

6 %

7 %

13,0 %

13,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Nainen

Mies

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella

0,1 %

0,3 %

0,2 %

0,4 %

39 %

36 %

39 %

39 %

40 %

39 %

38 %

40 %

38 %

0,4 %

0,5 %

0,5 %

0,3 %

0,1 %

0,6 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

59 %

63 %

59 %

58 %

59 %

58 %

60 %

58 %

60 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

40 % 58 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

61-

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

18-25

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön

Lomautettu Lyhennetty työviikko Työvoiman ulkopuolella Työttömyyseläke
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Kuvio 10. sijoittumistiedot ikäjakauman mukaan 6 kuukautta toimenpiteen 
jälkeen

Kuvio 11. sijoittumistiedot ikäjakauman mukaan 12 kuukautta toimenpiteen 
jälkeen

5,0 %

5,0 %

7,0 %

18,0 %

60 %

54 %

61 %

61 %

60 %

62 %

62 %

62 %

61 %

48 %

2,0 %

1,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

1,0 %

3,0 %

2,0 %

2,0 %

30 %

38 %

33 %

31 %

31 %

29 %

27 %

27 %

26 %

25 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

8,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

61-

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

18-25

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön

Lomautettu Lyhennetty työviikko Työvoiman ulkopuolella Työttömyyseläke

13,0 %

12,0 %

19,0 %

32,0 %

29 %

26 %

30 %

30 %

30 %

29 %

28 %

27 %

26 %

26 %

4,0 %

2,0 %

4,0 %

3,0 %

4,0 %

4,0 %

5,0 %

4,0 %

5,0 %

48 %

57 %

53 %

51 %

49 %

48 %

45 %

43 %

39 %

29 %

9,0 %

8,0 %

10,0 %

11,0 %

15,0 %

23,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

61-

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

18-25

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön
Lomautettu Lyhennetty työviikko Työvoiman ulkopuolella Työttömyyseläke
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Kuvio 12. sijoittumistiedot äidinkielen mukaan 3 päivää ennen toimenpidettä

Kuvio 13. sijoittumistiedot äidinkielen mukaan 6 kuukautta toimenpiteen 
jälkeen

Kuvio 14. sijoittumistiedot äidinkielen mukaan 12 kuukautta toimenpiteen 
jälkeen

0,1 % 39 %

44 %

39 %

0,4 %

0,5 %

0,4 %

59 %

53 %

59 %

2 %

2 %

2 %

0,2 %

0,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Muu

Suomi

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella

5,0 % 60 %

63 %

60 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

30 %

27 %

30 %

3 %

4 %

3 %

5,0 %

5,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Muu

Suomi

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella

13,0 % 29 %

29 %

29 %

4,0 %

3,0 %

4,0 %

48 %

47 %

48 %

6 %

6 %

6 %

14,0 %

13,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Yhteensä

Muu

Suomi

Ei koodia Sijoitettu Työssä Työtön Lomautettu Työvoiman ulkopuolella



	 	 7474	 	 	 75

Kuvio 15. tukityöllistetyt organisaatiotyypeittäin: työvoimaa tarvitsevat 
organisaatiot, ei tukea ja ohjausta

Kuvio 16. tukityöllistetyt organisaatiotyypeittäin: tukea ja ohjausta tarjoa-
vat organisaatiot 

43,0 %

18,0 %

7,0 %

7,0 %

6,0 %

16,0 %

29,0 %

13,0 %

12,0 %

33,0 %

13,0 %

24,0 %

21,0 %

32,0 %

15,0 %

24,0 %

21,0 %

37,0 %

44,0 %

32,0 %

33,0 %

27,0 %

9,0 %

42,0 %

32,0 %

10,0 %

36,0 %

37,0 %

40,0 %

21,0 %

15,0 %

35,0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

h)Omaa riittävän ammatillisen osaamisen suhteessa
avoimiin työmarkkinoihin. (ka: 3,35; yht: 96)

g)Ovat motivoituneita tekemään tarjoamiamme
työtehtäviä. (ka: 4,08; yht: 95)

f)Ovat halukkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille.
(ka: 3,98; yht: 96)

e)Tuntee ja noudattaa hyvin työelämän yleisiä sääntöjä
(työaikojen noudattaminen, poissaoloista ilmoittaminen

jne.). (ka: 4,06; yht: 96)

d)Omaa hyvät valmiudet työllistyä avoimille
työmarkkinoille. (ka: 3,45; yht: 96)

c)Tarvitsee jatkuvaa tukea, kuntoutusta ja valmennusta
työssään. (ka: 2,02; yht: 93)

b)Tarvitsee jonkin verran tukea ja ohjausta työssään ja
työllistymispolun suunnittelussa. (ka: 3,46; yht: 93)

a)On itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä. (ka: 3,90;
yht: 97)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä

29,0 %

9,0 %

12,0 %

14,0 %

30,0 %

25,0 %

9,0 %

19,0 %

33,0 %

15,0 %

24,0 %

34,0 %

28,0 %

26,0 %

20,0 %

34,0 %

21,0 %

47,0 %

28,0 %

25,0 %

23,0 %

17,0 %

41,0 %

29,0 %

6,0 %

29,0 %

35,0 %

25,0 %

10,0 %

9,0 %

26,0 %

15,0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

h)Omaa riittävän ammatillisen osaamisen suhteessa
avoimiin työmarkkinoihin. (ka: 2,79; yht: 91)

g)Ovat motivoituneita tekemään tarjoamiamme
työtehtäviä. (ka: 3,96; yht: 91)

f)Ovat halukkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille.
(ka: 3,84; yht: 91)

e)Tuntee ja noudattaa hyvin työelämän yleisiä sääntöjä
(työaikojen noudattaminen, poissaoloista ilmoittaminen

jne.). (ka: 3,59; yht: 91)

d)Omaa hyvät valmiudet työllistyä avoimille
työmarkkinoille. (ka: 2,93; yht: 91)

c)Tarvitsee jatkuvaa tukea, kuntoutusta ja valmennusta
työssään. (ka: 2,63; yht: 89)

b)Tarvitsee jonkin verran tukea ja ohjausta työssään ja
työllistymispolun suunnittelussa. (ka: 3,74; yht: 90)

a)On itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä. (ka: 3,33; yht:
89)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä
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Kuvio 17. tukityöllistetyt organisaatiotyypeittäin: valmennusta ja kuntou-
tusta tarjoavat organisaatiot

Kuvio 18. palkkatukityöllistettyihin kohdistuvat vaikutukset: työvoimaa tar-
vitsevat organisaatiot, ei tukea ja ohjausta

20,0 %

10,0 %

10,0 %

15,0 %

11,0 %

22,0 %

24,0 %

35,0 %

10,0 %

15,0 %

15,0 %

45,0 %

16,0 %

6,0 %

38,0 %

30,0 %

15,0 %

30,0 %

25,0 %

10,0 %

16,0 %

19,0 %

15,0 %

50,0 %

20,0 %

15,0 %

15,0 %

32,0 %

28,0 %

14,0 %

25,0 %

25,0 %

35,0 %

15,0 %

26,0 %

39,0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

h)Omaa riittävän ammatillisen osaamisen suhteessa
avoimiin työmarkkinoihin. (ka: 2,4; yht: 20)

g)Ovat motivoituneita tekemään tarjoamiamme
työtehtäviä. (ka: 3,9; yht: 20)

f)Ovat halukkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille.
(ka: 3,35; yht: 20)

e)Tuntee ja noudattaa hyvin työelämän yleisiä sääntöjä
(työaikojen noudattaminen, poissaoloista ilmoittaminen

jne.). (ka: 3,5; yht: 20)

d)Omaa hyvät valmiudet työllistyä avoimille
työmarkkinoille. (ka: 2,7; yht: 20)

c)Tarvitsee jatkuvaa tukea, kuntoutusta ja valmennusta
työssään. (ka: 3,47; yht: 19)

b)Tarvitsee jonkin verran tukea ja ohjausta työssään ja
työllistymispolun suunnittelussa. (ka: 3,56; yht: 18)

a)On itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä. (ka: 2,38;
yht: 21)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä

67,0 %

50,0 %

13,0 %

37,0 %

8,0 %

9,0 %

20,0 %

21,0 %

20,0 %

26,0 %

35,0 %

21,0 %

18,0 %

15,0 %

18,0 %

25,0 %

39,0 %

8,0 %

9,0 %

35,0 %

16,0 %

30,0 %

27,0 %

16,0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

f)Jotta palkkatukityössä olevien jatkotyöllistyminen
mahdollistuisi, tarvitsisimme nykyistä paremmat

yhteistyöverkostot. (ka: 3,72; yht: 95)

e)Yhteistyömme työvoimatoimiston kanssa on hyvää. 
Saamme tarpeitamme vastaavaa työvoimaa.

d)Organisaatiollamme on yritysten kanssa
 yhteistyömalleja, jotka tukevat ja edistävät

 palkkatukityöllistettyjen työllistymistä avoimille 

c)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
 osaamista suunnittelemaan palkkatukityöllistämisjakson

 jälkeistä aikaa (työllistymispolkua, koulutukseen
 hakeutumista jne.). (ka: 1,92; yht: 96)

b)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
 osaamista ohjaamaan palkkatukityöllistettyjä 

työllistämisjakson aikana. (ka: 3,2; yht: 98)

a)Organisaatiossamme on palkkatukityöllistettyjä varten
erilaisia tukipalveluita. (ka: 2,24; yht: 97)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä

työmarkkinoille. (ka: 1,59; yht: 96)

 (ka: 3,76; yht: 100)
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Kuvio 19. palkkatukityöllistettyihin kohdistuvat vaikutukset: tukea ja ohja-
usta tarjoavat organisaatiot

Kuvio 20. palkkatukityöllistettyihin kohdistuva vaikutukset: valmennusta ja 
kuntoutusta tarjoavat organisaatiot

47,0 %

29,0 %

9,0 %

13,0 %

11,0 %

5,0 %

26,0 %

26,0 %

16,0 %

30,0 %

28,0 %

20,0 %

17,0 %

14,0 %

18,0 %

24,0 %

26,0 %

39,0 %

8,0 %

25,0 %

37,0 %

23,0 %

34,0 %

33,0 %

5,0 %

20,0 %

10,0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

f)Jotta palkkatukityössä olevien jatkotyöllistyminen
mahdollistuisi, tarvitsisimme nykyistä paremmat

yhteistyöverkostot. (ka: 3,8; yht: 92)

e)Yhteistyömme työvoimatoimiston kanssa on hyvää.
Saamme tarpeitamme vastaavaa työvoimaa.

 (ka: 3,96; yht: 94)

d)Organisaatiollamme on yritysten kanssa
 yhteistyömalleja, jotka tukevat ja edistävät

työmarkkinoille. (ka: 1,92; yht: 92)

c)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
 osaamista suunnittelemaan palkkatukityöllistämisjakson

 jälkeistä aikaa (työllistymispolkua, koulutukseen
 hakeutumista jne.). (ka: 2,51; yht: 92)

b)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
 osaamista ohjaamaan palkkatukityöllistettyjä
 työllistämisjakson aikana. (ka: 3,44; yht: 93)

a)Organisaatiossamme on palkkatukityöllistettyjä varten
erilaisia tukipalveluita. (ka: 2,87; yht: 91)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä

 palkkatukityöllistettyjen työllistymistä avoimille

38,0 %

48,0 %

14,0 %

26,0 %

10,0 %

19,0 %

14,0 %

14,0 %

16,0 %

40,0 %

24,0 %

24,0 %

10,0 %

14,0 %

21,0 %

30,0 %

29,0 %

10,0 %

19,0 %

38,0 %

21,0 %

10,0 %

43,0 %

10,0 %

10,0 %

19,0 %

16,0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

f)Jotta palkkatukityössä olevien jatkotyöllistyminen
mahdollistuisi, tarvitsisimme nykyistä paremmat

yhteistyöverkostot. (ka: 3,2; yht: 20)

e)Yhteistyömme työvoimatoimiston kanssa on hyvää.
Saamme tarpeitamme vastaavaa työvoimaa.

d)Organisaatiollamme on yritysten kanssa
 yhteistyömalleja, jotka tukevat ja edistävät

avoimille työmarkkinoille. (ka: 2,33; yht: 21)

c)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
 osaamista suunnittelemaan palkkatukityöllistämisjakson

 jälkeistä aikaa (työllistymispolkua, koulutukseen
 hakeutumista jne.). (ka: 2,29; yht: 21)

b)Organisaatiollamme on riittävästi henkilöstöä ja
 osaamista ohjaamaan palkkatukityöllistettyjä
 työllistämisjakson aikana. (ka: 3,33; yht: 21)

a)Organisaatiossamme on palkkatukityöllistettyjä varten
erilaisia tukipalveluita. (ka: 2,84; yht: 19)

1=täysin eri mieltä 2 3 4 5=täysin samaa mieltä

 palkkatukityöllistettyjen työllistymistä

 (ka: 4,1; yht: 21)
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Kuvio 21. ehdot, joilla pidempiaikaisia tai pysyväluonteisempia työtilaisuuksia 
oltaisiin valmiita tarjoamaan

Kuvio 22. palvelutuotantosopimus kunnan kanssa organsiaation roolin 
mukaan tarkasteltuna

16 %

15 %

33 %

66 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Muilla edellytyksillä.

Kehittämällä omaa palvelutuotantoa (eli
kasvattamalla omarahoitusosuutta).

Nykyisestä poikkeavalla yhteiskunnan tuella.

Nykyisen kaltaisella yhteiskunnan tuella.

63 %

36 %

67 %

66 %

37 %

64 %

33 %

34 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=216)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

ei kyllä
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Kuvio 23. palvelutuotantosopimus kunnan kanssa organsiaation toimialan 
mukaan tarkasteltuna

Kuvio 24. ilman palkkatukityöllistettyjä organisaatiomme ei pystyisi tuotta-
maan palveluitaan  nykyisessä laajuudessa

64 %

100 %

100 %

92 %

100 %

79 %

78 %

75 %

75 %

67 %

91 %

48 %

45 %

36 %

8 %

21 %

22 %

25 %

25 %

33 %

10 %

52 %

55 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=231)

muut (N=1)

maahanmuuttajajärjestöt (N=1)

seurakunnat (N=12)

ympäristönhoito jne. (N=4)

sosiaalinen kanssakäyminen (N=14)

liikunta- ja vapaa-aika (N=23)

kulttuuri (N=24)

ammattijärjestöt jne (N=12)

työllistämistä tukevat yhdistykset (N=3)

työttömien yhdistykset (N=21)

vanhempainyhdistykset jne. (N=31)

sosiaali- ja terveys (N=83)

ei kyllä

18 %

33 %

20 %

13 %

10 %

11 %

12 %

8 %

12 %

11 %

13 %

10 %

46 %

39 %

39 %

54 %

15 %

6 %

17 %

15 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=205)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=18)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=91)

palvelutuotanto (N=96)

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä

melko samaa mieltä täysin samaa mieltä
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Kuvio 25. palkkatukityöllistetyt eivät ole tärkeitä palvelujemme tuottamisen 
näkökulmasta, mutta työllistäminen on tapa osoittaa yhteiskuntavastuuta

Kuvio 26. työllistäminen ja siihen liittyvät palvelut ovat itsessään merkittävä 
osa organisaatiomme toimintaa

Kuvio 27. palkkatukityöllistettyjen merkitys organisaatiollemme

29 %

25 %

26 %

34 %

22 %

20 %

21 %

24 %

14 %

0 %

12 %

20 %

19 %

5 %

24 %

16 %

16 %

50 %

17 %

7 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total (N=198)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=20)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=86)

palvelutuotanto (N=92)

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei eri eikä samaa mieltä

melko samaa mieltä täysin samaa mieltä

14 %

11 %

10 %

19 %

13 %

6 %

11 %

16 %

19 %

11 %

19 %

20 %

19 %

28 %

19 %

17 %

35 %

44 %

41 %

27 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=201)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=18)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=90)

palvelutuotanto (N=93)

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä
melko samaa mieltä täysin samaa mieltä

8 %

6 %

14 %

8 %

9 %

13 %

8 %

14 %

5 %

12 %

21 %

8 %

63 %

83 %

39 %

83 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=1159)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei eri eikä samaa mieltä

melko samaa mieltä täysin samaa mieltä
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Kuvio 28. välityömarkkinoita varten tuotteistettu palvelut erilaisille 
asiakasryhmille

Kuvio 29. seuraamme asiakkaiden tilannetta palkkatukijakson jälkeen

Kuvio 30. seuraamme vaikutuksia palkkatukijakson aikana

61 %

34 %

5 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=60)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=34)

Kyllä (N=5)

9 %

11 %

24 %

22 %

35 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

täysin samaa mieltä (N=8)

melko samaa mieltä (N=10)

ei samaa eikä eri mieltä (N=22)

melko eri mieltä (N=20)

täysin eri mieltä (N=32)

20 %

55 %

25 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=19)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=52)

Kyllä (N=24)
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Kuvio 31. seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistetyn ammattitaitoon liit-
tyvän osaamisen kehittymistä

Kuvio 32. seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistetyn elämänhallintaan 
liittyviä tekijöitä (päihteiden käyttö, sosiaaliset taidot)

Kuvio 33. mitä seuranta- ja arviointityökaluja organisaatio käyttää, mikäli 
vaikutuksia seurataan palkkatukijakson aikana/jälkeen

14 %

54 %

32 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=14)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=53)

Kyllä (N=32)

25 %

33 %

41 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=25)

Kyllä, mutta siinä on parantamisen varaa (N=33)

Kyllä (N=41)

57 %

2 %

11 %

6 %

28 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jokin muu (N=30)

ARVI valmennuksen laadunhallintajärjestelmä (N=1)

Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (VAT) (N=6)

Sosiaalisen tilinpidon menetelmä (SOT) (N=3)

Opinnäytetyöt, selvitykset ja tutkimukset (N=15)
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Kuvio 34. organisaation rooli välityömarkkinoilla tulevaisuudessa

Kuvio 35. välityömarkkinoita varten tuotteistettu palvelut erilaisille 
asiakasryhmille

Kuvio 36. seuraamme asiakkaiden tilannetta palkkatukijakson jälkeen

58 %

13 %

33 %

21 %

21 %

24 %

14 %

23 %

12 %

13 %

4 %

22 %

23 %

8 %

23 %

60 %

21 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Suunnitelmissamme on organisoida työllistäminen
sosiaalisen yrityksen kautta (N=85)

Olemme valmiita työllistämään tulevaisuudessa
nykyistä useampia henkilöitä (N=88)

Olemme valmiita työllistämään tulevaisuudessa
samassa laajuudessa kuin tälläkin hetkellä (N=96)

Toimintamme pohjautuu tulevaisuudessa
vapaaehtoistoimintaan ja mahdollisimman

vähäiseen palkattuun henkilökuntaan (N=90)

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei eri eikä samaa mieltä

melko samaa mieltä täysin samaa mieltä

10 %

18 %

24 %

15 %

32 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

täysin samaa mieltä (N=9)

melko samaa mieltä (N=16)

ei samaa eikä eri mieltä (N=21)

melko eri mieltä (N=13)

täysin eri mieltä (N=28)

24 %

59 %

17 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=22)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=55)

Kyllä (N=38)
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Kuvio 37. seuraamme vaikutuksia palkkatukijakson aikana

Kuvio 38. seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistetyn ammattitaitoon liit-
tyvän osaamisen kehittymistä

Kuvio 39. seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistetyn elämänhallintaan 
liittyviä tekijöitä (päihteiden käyttö, sosiaaliset taidot)

Kuvio 40. mitä seuranta- ja arviointityökaluja organisaatio käyttää, mikäli 
vaikutuksia seurataan palkkatukijakson aikana/jälkeen

7 %

52 %

41 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=6)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=48)

Kyllä (N=38)

10 %

51 %

39 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=9)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=48)

Kyllä (N=37)

16 %

41 %

43 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=15)

Kyllä, mutta siinä on parantamisen varaa (N=38)

Kyllä (N=40)

71 %

0 %

6 %

0 %

71 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jokin muu (N=47)

ARVI valmennuksen laadunhallintajärjestelmä (N=0)

Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (VAT) (N=4)

Sosiaalisen tilinpidon menetelmä (SOT) (N=0)

Opinnäytetyöt, selvitykset ja tutkimukset (N=21)
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Kuvio 41. organisaation rooli välityömarkkinoilla tulevaisuudessa

Kuvio 42. välityömarkkinatoimintaa varten olemme tuotteistaneet palvelut 
erilaisille asiakasryhmille sopiviksi

Kuvio 43. seuraamme asiakkaiden tilannetta palkkatukijakson jälkeen

46 %

8 %

50 %

17 %

15 %

8 %

22 %

25 %

20 %

13 %

12 %

8 %

21 %

21 %

10 %

37 %

55 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Suunnitelmissamme on organisoida työllistäminen
sosiaalisen yrityksen kautta (N=79)

Olemme valmiita työllistämään tulevaisuudessa
nykyistä useampia henkilöitä (N=87)

Olemme valmiita työllistämään tulevaisuudessa
samassa laajuudessa kuin tälläkin hetkellä (N=85)

Toimintamme pohjautuu tulevaisuudessa
vapaaehtoistoimintaan ja mahdollisimman

vähäiseen palkattuun henkilökuntaan (N=82)

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei eri eikä samaa mieltä

melko samaa mieltä täysin samaa mieltä

5 %

0 %

43 %

19 %

33 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

täysin samaa mieltä (N=1)

melko samaa mieltä (N=0)

ei samaa eikä eri mieltä (N=9)

melko eri mieltä (N=4)

täysin eri mieltä (N=7)

48 %

52 %

0 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=60)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=34)

Kyllä (N=5)
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Kuvio 44. seuraamme vaikutuksia palkkatukijakson aikana

Kuvio 45. seuraamme ja arvioimme palkkatyöllistetyn ammattitaitoon liitty-
vän osaamisen kehittymistä

Kuvio 46. seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistetyn elämänhallintaan 
liittyviä tekijöitä (päihteiden käyttö, sosiaaliset taidot) 

5 %

38 %

57 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=19)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=52)

Kyllä (N=24)

10 %

50 %

40 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=14)

Kyllä, mutta siinä on kehittämisen varaa (N=53)

Kyllä (N=32)

5 %

33 %

62 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=25)

Kyllä, mutta siinä on parantamisen varaa (N=33)

Kyllä (N=41)
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Kuvio 47. mitä seuranta- ja arviointityökaluja organisaatiokäyttää, mikäli vai-
kutuksia seurataan palkkatukijakson aikana/jälkeen

Kuvio 48. organisaation halu tarjota pitempi kestoisia tai pysyväluon-
teisia työtilaisuuksia henkilölle, jolla ei mahdollisuutta työllistyä avoimille 
työmarkkinoille

Kuvio 49. minkälaisin edellytyksin organisaatio on valmis tarjoamaan pysyvä-
luonteisempia työllistymistilaisuuksia

50 %

6 %

6 %

0 %

44 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jokin muu (N=30)

ARVI valmennuksen laadunhallintajärjestelmä (N=1)

Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (VAT) (N=6)

Sosiaalisen tilinpidon menetelmä (SOT) (N=3)

Opinnäytetyöt, selvitykset ja tutkimukset (N=15)

0 %

10 %

60 %

30 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei (N=0)

Todennäköisesti ei (N=2)

Mahdollisesti (N=12)

Kyllä (N=6)

5 %

5 %

35 %

65 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Muilla edellytyksillä (N=1)

Kehittämällä omaa palvelutuotantoa (eli
kasvattamalla omarahoitusosuutta) (N=1)

Nykyisestä poikkeavalla yhteiskunnan tuella (N=7)

Nykyisen kaltaisella yhteiskunnan tuella (N=13)
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Kuvio 50. organisaation rooli välityömarkkinoilla tulevaisuudessa

Taulukko 4. organisaation rooli

Yhdistyksen rooli Lukumäärä %-osuus Tukityöllistet-
tyjen lkm

%-osuus

Palvelutoiminta 100 46,3 423 35

Aktiivinen tukeminen ja ohjaus 94 43,5 553 46

Työ- ja toimintakyvyn nostaminen 22 10,2 224 19

Yhteensä 216 100 1 200 100

Taulukko 5. palkkatukityöllistetyt sijoitusammatin mukaan

Ammatti Lukumäärä %-osuus

Tekninen ja luonnontieteellinen 845 5

Terveydenhuolto 4 171 24

Muualla luokittelematon 7 0

Hallinto 2 132 12

Kaupallinen työ 1 576 9

Maa- ja metsätalous 992 6

Kuljetus ja liikenne 302 2

Teollisuus ja rakennus 3 185 18

Palvelutyö 4 231 24

Yhteensä 17 441 100

41 %

7 %

12 %

60 %

12 %

20 %

12 %

27 %

18 %

20 %

6 %

13 %

0 %

20 %

24 %

29 %

33 %

47 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Suunnitelmissamme on organisoida työllistäminen
sosiaalisen yrityksen kautta (N=17)

Olemme valmiita työllistämään tulevaisuudessa
nykyistä useampia henkilöitä (N=15)

Olemme valmiita työllistämään tulevaisuudessa
samassa laajuudessa kuin tälläkin hetkellä (N=17)

Toimintamme pohjautuu tulevaisuudessa
vapaaehtoistoimintaan ja mahdollisimman

vähäiseen palkattuun henkilökuntaan (N=15)

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei eri eikä samaa mieltä
melko samaa mieltä täysin samaa mieltä
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Kuvio 51. organisaation rooli suhteessa välityömarkkinoihin toimialoittain 
tarkasteltuna

Kuvio 52. organisaation rooli te-keskuksittain tarkasteltuna

39 %

56 %

34 %

37 %

8 %

4 %

12 %

4 %

15 %

22 %

14 %

12 %

9 %

10 %

12 %

7 %

5 %

9 %

6 %

6 %

6 %

8 %

9 %

4 %

8 %

13 %

2 %

4 %

4 %

4 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

sosiaali- ja terveys vanhempainyhdistykset työttömien järjestöt

työllistämistä tukevat ammattijärjestöt kulttuuri

vapaa-aika sosiaalinen kanssakäyminen ympäristönhoito

puolueet seurakunnat maahanmuuttajajärjestöt

muut

8 %

3 %

7 %

11 %

6 %

8 %

5 %

5 %

5 %

6 %

5 %

13 %

20 %

8 %

16 %

6 %

5 %

9 %

5 %

3 %

8 %

2 %

6 %

12 %

8 %

12 %

5 %

15 %

63 %

5 %

4 %

10 %

2 %

26 %

4 %

6 %

3 %

4 %

3 %

6 %

5 %

10 %

3 %

4 %

2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

uudenmaan varsinais-suomen pirkanmaan kaakkois-suomen
etelä-savon pohjanmaan keski-suomen pohjois-savon
pohjois-karjalan kainuun pohjois-pohjanmaan lapin
satakunnan hämeen etelä-pohjanmaan



	 	 9090	 	 	 91

Kuvio 53. organisaation rooli äidinkielen mukaan tarkasteltuna

Kuvio 54. organisaation rooli sukupuolen mukaan tarkasteltuna

Kuvio 55. organisaation rooli työttömyyden kertymän mukaan tarkasteltuna

92 %

93 %

93 %

91 %

8 %

7 %

7 %

9 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

suomi muut

37 %

37 %

38 %

35 %

63 %

63 %

62 %

65 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

mies nainen

22 %

23 %

20 %

23 %

23 %

24 %

23 %

24 %

22 %

18 %

24 %

20 %

11 %

14 %

11 %

10 %

5 %

3 %

5 %

6 %

8 %

8 %

6 %

9 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

0-50 51-100 101-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-
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Kuvio 56. organisaation rooli diagnoosin mukaan tarkasteltuna

Kuvio 57. organisaation rooli koulutusasteittain tarkasteltuna

Kuvio 58. organisaation rooli ikäluokittain tarkasteltuna

74 %

77 %

75 %

72 %

21 %

19 %

19 %

24 %

5 %

4 %

6 %

4 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

ei diagnoosia fyysinen psyykkinen

17 %

18 %

16 %

18 %

15 %

18 %

14 %

15 %

52 %

51 %

54 %

50 %

10 %

7 %

10 %

11 %

3 %

2 %

3 %

3 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

alempi perusaste ylempi perusaste keskiaste
alin korkea-aste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste

tutkijakoulutusaste koulutusaste tuntematon

7 %

7 %

8 %

6 %

8 %

7 %

8 %

9 %

10 %

9 %

11 %

9 %

14 %

15 %

14 %

14 %

16 %

14 %

16 %

15 %

22 %

24 %

20 %

23 %

16 %

19 %

15 %

15 %

6 %

5 %

6 %

6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Total (N=1671)

työ- ja toimintakyvyn
nostaminen (N=22)

aktiivinen tukeminen ja
ohjaus (N=94)

palvelutuotanto (N=100)

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61
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Kuvio 59. työttömyyden kertymä koulutusasteittain tarkasteltuna

Kuvio 60. työttömyyden kertymä organisaatioittain tarkasteltuna

16 %

34 %

23 %

21 %

18 %

14 %

12 %

11 %

11 %

16 %

17 %

15 %

12 %

14 %

14 %

17 %

20 %

22 %

53 %

44 %

50 %

54 %

51 %

53 %

56 %

56 %

54 %

9 %

4 %

9 %

10 %

9 %

11 %

9 %

7 %

8 %

3 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Total (N=17441)

4001- (N=777)

3001-4000 (N=1240)

2001-3000 (N=1746)

1001-2000 (N=3895)

501-1000 (N=4099)

101-500 (N=4022)

51-100 (N=728)

1-50 (N=934)

alempi perusaste ylempi perusaste keskiaste
alin korkea-aste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste
tutkijakoulutusaste koulutusaste tuntematon

34 %

26 %

31 %

32 %

35 %

36 %

36 %

35 %

33 %

8 %

5 %
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Kuvio 61. sijoittuminen 3 päivää ennen tukijakson alkua organisaation roolin 
mukaan

Kuvio 62. sijoittuminen 6 kk tukijakson päättymisen jälkeen organisaation 
roolin mukaan

Kuvio 63. sijoittuminen 12 kk tukijakson päättymisen jälkeen organisaation 
roolin mukaan
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Övergångsmarknaden erbjuder arbets-/sysselsättningsmöjligheter för personer som har svårt att få anställning på den öppna 
arbetsmarknaden. Målet är att erbjuda tjänster som stöder placering i arbete och upprätthållandet av en arbetsplats – tjänster 
som förbättrar deltagarnas yrkesskicklighet, kompetens och ställning på arbetsmarknaden. Genom åtgärderna vill man hjälpa 
personerna att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Effekterna av de tjänster och organiserade arbetstillfällen som tredje sektorn producerat för arbets- och näringsadmi-
nistrationen utreds. Med tredje sektorn avser man i utredningen föreningar, församlingar och stiftelser. Aktörerna inom tredje 
sektorn har som erbjudare av sysselsättningstjänster tre olika roller, de kan (1) fokusera på tjänsteproduktion, vilken samtidigt 
inverkar på sysselsättningen, (2) aktivt stöda och leda sysselsättningsprocessen, eller (3) öka arbets- och funktionsförmågan, 
dvs rehabilitering. Den roll organisationen tagit till sig och förverkligat har stor betydelse för hurudant resultat man kan för-
vänta sig som följd av verksamheten. Utredningen stöder tidigare noteringar om att man inte nödvändigtvis riktar åtgärderna 
rätt, då de inte erbjuder sökandena rätt slags arbetserfarenhet eller stödjande åtgärder. Exempelvis gagnar en period med 
lönesubventionering inte en person, som i verkligheten behöver rehabilitering för att överhuvudtaget kunna arbeta – personen 
behöver då andra tjänster. Aktörernas tjänster borde bättre passa ihop med individens behov och mål.

Sysselsättningseffekten på den öppna arbetsmarknaden är anspråkslös i ljuset av URA-materialet. Effekterna på individnivå 
är att de tjänster och arbetsmöjligheter som tredje sektorn erbjuder närmast skapar förutsättningar för en anställning på lång 
eller kort sikt. Arbete på övergångsarbetsmarknaden ökar tjänsteutbudet, speciellt gällande tjänster för äldre personer och 
barn. Åtgärderna förebygger marginalisering, vilket ger en bred och positiv socialpolitisk nytta. Om åtgärderna på övergångs-
marknaden inte kunde förverkligas i nuvarande utsträckning, borde dessa samhälleliga effekter bekostas på alternativa sätt. 

Utredningsmaterialet består av uppgifter som hämtats från URA-(data)systemet gällande arbetslösa som blivit hänvisade 
till tredje sektorns sysselsättningstjänster år 2006, samt sysselsättningens faktiska effekter. I utredningen ingår också en 
elektronisk förfrågan som skickats till organisationer inom tredje sektorn, vilka sysselsatt personer genom lönesubvention. Med 
hjälp av enkäten samlades uppgifter om arbetstillfällen och tjänster som den tredje sektorn erbjudit, samt deras effekter och 
betydelse för kunderna och själva organisationen. Som grund för utredningen ligger också regionala gruppintervjuer, vilka ur 
olika orgnaisationers synvinkel fokuserade på de arbetstillfällen som erbjudits av aktörer inom tredje sektorn, samt den inverkan 
som uppstått till följd av dessa. Utredningen genomfördes under en tidsperiod från november år 2008 till mars år 2009.

Kontakt person vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för sysselsättning och företagande/Päivi Haavisto-Vuori, 
tfn 010 604 9056
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Intermediate labour market provides interim working opportunities for persons with difficulties in finding a job on the open 
labour market (i.e. non-subsidised work). The measures include providing a work placement and adjacent employment 
support services, which seek to improve the persons’ skills, knowledge and eventually labour market position. The goal 
of these measures is to support access to employment. 

This study focus on the effects of employment opportunities and adjacent services provided by the NGOs, in the 
framework of intermediate labour market. In this study, the NGOs refer to associations, churches and foundations. 

The effects that can be expected depend on what kind of a role the NGOs take in providing employment opportunities 
in the intermediate labour market. The NGOs may focus either on (1) their own service production, which has also employ-
ment effects, (2) active support and guidance of the employees, or (3) rehabilitation. The report supports previous findings 
that the employees’ need and the measures implemented do not necessarily match very well currently. For example, a 
person in a need of rehabilitation does not necessarily benefit from a wage support period which would require good 
working abilities, but needs other kind of services. It is argued that a case by case matching should be improved by further 
segmentation of customers and measures. 

In the light of governmental URA-data only a modest share of people placed in intermediate labour market gain access 
to open labour market within 12 months after the measure. The measures do improve the persons’ skills, knowledge and 
working abilities but not to the point of getting employed on non-subsidised basis.  Yet these measures have also other 
kind of societal effects. The work undertaken in the intermediate labour market contributes to services production, espe-
cially services for elderly and children. The measures also prevent social exclusion, which has broader positive impacts. 
There would be an alternative cost for these outcomes, if intermediate labour market measures were not undertaken in 
the current scale. 

The data consisted of the Ministry’s URA-system’s statistical information on the NGOs employment services and 
employees placed in them in 2006, an  e-survey made to the NGOs, which offered such services, as well as regional group 
interviews. The study was conducted between November 2008 and March 2009. 

Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Employment and entrepreneurship department/Päivi 
Haavisto-Vuori, tel. +358 10 604 9056
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Kolmannen sektorin työ- j aelinkeinohallinnolle tuottamien 
palveluiden ja järjestettyjen työtilaisuuksien vaikutukset 

Välityömarkkinat tarjoavat työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on vaike-
uksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Kolmannen sektorin toimijoilla on 
kolme erilaista roolia työllistämispalveluiden tarjoajana. Ne voivat keskittyä 
(1) omaan palvelutuotantoonsa, jolla on samalla työllisyysvaikutuksia, (2) työllisty-
misen aktiiviseen tukemiseen ja ohjaukseen, tai (3) työ- ja toimintakyvyn nosta-
miseen eli kuntoutukseen. Organisaation omaksumalla ja toteuttamalla roolilla on 
suuri merkitys sille, minkälaisia vaikutuksia voidaan odottaa syntyvän. Selvityk-
sessä suositellaan, että niin asiakkaita kuin palkkatukijaksoja tarjoavia organisaa-
tioitakin tulisi segmentoida, jotta tarpeisiin vastaavia palveluita voitaisiin tuottaa 
nykyistä paremmin. Palveluiden vaikuttavuus on väistämättä huono, mikäli toi-
menpiteisiin ohjautuu sellaisia asiakkaita, joille organisaatiolla ei varsinaisesti ole 
tarjota palveluita.   

Välityömarkkinatoimenpiteiden työllistymisvaikutukset avoimille työmarkkinoille 
ovat vaatimattomia, mutta niillä on muita positiivisia vaikutuksia. Välityömarkkinoilla 
tehtävä työ lisää palvelutarjontaa, erityisesti vanhusten ja lasten palveluita. Toimen-
piteet myös ehkäisevät syrjäytymistä, millä on laajempia positiivisia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. Näillä tuloksilla olisi myös vaihtoehtoiskustannuksensa, mikäli välityö-
markkinatoimenpiteitä ei toteutettaisi nykyisessä laajuudessaan. 
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