
 

 

 

 

Työpajatoiminta vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja 

säästää kustannuksia 

Uusien tutkimustulosten mukaan työpajatoiminnan kustannukset tulevat katetuksi jo silloin, jos 

vuosittaisesta 15 000 nuoresta valmentautujasta 110 kouluttautuu ja työllistyy.  

 

Mediatiedote 9.2.2017 

”Meillä on nyt ensimmäistä kertaa valtakunnallista tietoa siitä, että työpajatoiminnassa olevat henkilöt itse 

kokevat toiminnan vahvistavan juuri niitä taitoja, joita työelämään ja koulutukseen ohjautuminen edellyttää”, 

toteaa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) puheenjohtaja Anneli Kiljunen. 

Yli 90% valmentautujista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana, ilmenee Valtakunnallisen 

työpajayhdistyksen Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarin valtakunnallisista tuloksista vuodelta 2016. 

Myönteistä edistymistä on koettu etenkin arjen asioiden hallinnassa (81% valmentautujista) sekä opiskelu- ja 

työelämävalmiuksissa (77%). Kyselyyn vastasi 1462 valmentautujaa 90 työpajalta. Lähes 70 % työpajalla 

olleista nuorista sijoittuu työpajajakson jälkeen työhön, koulutukseen tai muuhun ohjattuun toimintaan. 

”Lisäksi olemme tarkastelleet työpajatoiminnan taloudellista vaikuttavuutta. Alan kustannukset tulevat 

katetuksi jo silloin, jos vuosittaisesta 15 000 nuoresta valmentautujasta 110 kouluttautuu ja työllistyy”, 

Kiljunen jatkaa. 

Laskelmat perustuvat Valtakunnallisen työpajayhdistyksen julkaisemaan tutkija Jukka Ohtosen raporttiin 

”Starttivalmennus ja työpajatoiminta, taloudellisia näkökulmia”. Ohtonen osoittaa, että työpajatoimintaan 

käytetyt yhteiskunnalliset panokset ovat vain murto-osa niillä saatavista hyödyistä. Yhden koulutuksen ja 

työn ulkopuolelle jääneen nuoren osalta menetetään keskimääräisen työuran aikana pelkästään ansiotuloja 

ja eläkemaksuja noin 1,4 miljoonaa euroa. 

”Tuoreiden tutkimusten mukaan nuorten pitkäaikaistyöttömyys ja työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 

nuorten määrä on kasvussa. Työpajojen palvelulle on paljon tarvetta ja sen vaikuttavuus pystytään 

osoittamaan. Samaan aikaan toiminnan perusedellytyksiä horjutetaan. Työpajatoiminnan perusrahoitus on 

ollut vuosittaisen leikkausuhan alla ja työllisyysmäärärahoja on leikattu niin, että esimerkiksi työllistäminen 

palkkatuen turvin työpajoille on yhä harvemman mahdollisuus. Lisäksi käynnissä olevan 

maakuntauudistuksen vaikutukset työpajojen mahdollisuuksiin tarjota maakuntiin siirtyviä palveluja ovat 

vielä epäselviä”, huomauttaa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen vs. toiminnanjohtaja Anna Kapanen. 

Alle 29-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2016 lopussa 10 800, joka on jopa 20% enemmän kuin 

vuotta aiemmin. 

 



Lisätietoja: 

Anna Kapanen, vs. toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2724 

Maria Gnosspelius, viestintäpäällikkö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2727 

Lisätietoja valtakunnallisista Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittarin tuloksista luettavissa 

verkkosivuillamme. 

Tutkija Jukka Ohtosen raportti Starttivalmennus ja työpajatoiminta. Taloudellisia näkökulmia. 

 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, joka ehkäisee 

syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa ja vahvistaa 

toiminnallaan sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista. Vuonna 2017 TPY 

täyttää 20 vuotta. Juhlavuoden teema on työpajatoiminnan vaikuttavuus. 

 

http://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/sovari-mittarin-tuloksia/
http://www.tpy.fi/site/assets/files/1372/startti2016_verkkojulkaisu_sivuittain.pdf

