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JOHDANTO  

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunnan selvityshanke toteutettiin Eduro-säätiöllä ajalla 1.9.2019 

– 31.12.2020. Hanketta rahoittivat Eduro-säätiön lisäksi Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-alueina olivat Lapin työhönvalmennussäätiöpaikka-

kunnat (Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio). Hankkeen kohderyhmään kuuluivat sää-

tiöiden lisäksi toiminta-alueen kunnat, kehitysyhtiöt, oppilaitokset ja yritykset sekä Lapin Te-

toimisto. Työhönvalmennussäätiöiden yhteisenä haasteena oli, ettei työhön kuntoutuksen jatku-

moksi työmarkkinoilla ollut tarjolla vaikeimmin työllistyville asiakkaille tuettuja työpaikkoja. Hank-

keen tavoitteena oli selvittää mahdollisuutta perustaa Lapin työhönvalmennussäätiöiden rinnalle 

joko toiminta-alueen kuntien yhteinen tuetun työllistymisen osuuskunta tai useampia osuuskuntia. 

Työhönvalmennussäätiöt toimivat alueellaan samankaltaisina työhönvalmennuskeskuksina, joiden 

tarkoituksena on yksilö- ryhmä-, työ- sekä työhönvalmennuksen keinoin asiakkaiden 1) hyvinvoin-

tia tukevien, 2) työelämään valmentavien 3) osaamisen kehittymisen ja 4) työllistymistä edistävien 

palveluiden tuottaminen. Säätiöiden tarjoamissa palveluissa on vuositasolla noin 2 000 asiakasta. 

Säätiön osaamisen kehittymisen ja työllistymistä edistävien palveluiden vaikuttavuutta mitataan 

sillä, miten asiakkaille saadaan siirtymiä joko koulutukseen tai työhön. Haasteena on, että suurin 

osa säätiöllä työhön kuntoutetuista asiakkaista tarvitsee tuetumpaa työtä kuin työmarkkinoilla on 

tarjolla. Nämä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt jäävät joko kiertämään kehää työllisyystoimijoi-

den tarjoamissa palveluissa tai pahimmassa tapauksessa ajautuvat lyhyen palkkatuetun työn jäl-

keen takaisin työttömiksi. Työhön kuntoutumista tukevan palvelujärjestelmän vaikuttavuus on siis 

heikkoa erityistä tukea tarvitseville henkilöille, koska työmarkkinoilla ei ole tarjolla tuettua työtä.  

Samanaikaisesti Marinin hallitusohjelman tavoitteena on saavuttaa 75 %:n työllisyysaste ja työlli-

syyden suurin kasvu nähdään olevan ryhmissä, joissa työllisyys on nyt matalaa joko työttömyyden 

tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen takia. Toisaalta myös tunnistetaan, ettei työllisyysas-

teen nostaminen tule onnistumaan, ellei näitä em. vaikeimmin työllistyviä ryhmiä saada työmark-

kinoille. Hallitus teki päätöksen syksyn 2020 budjettiriihessä toimista, joilla rakennetaan välityö-

markkinoilla työllistämisen Suomen malli, jonka esimerkkinä käytetään Ruotsin Samhall-yhtiöstä 

saatuja hyviä kokemuksia ja työpankkikokeilun tuloksia. Työministeri Haatainen nimesi selvitystyö-

tä tekemään tullin pääjohtaja Hannu Mäkisen ja selvitystyö valmistuu 31.1.2021. 
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TIIVISTELMÄ 

Työttömyydestä on tullut koko yhteiskunnalle taloudellinen haaste, erityisesti rakenteellisesta työttömyy-
destä. Rakennetyöttömien määrä on vähentynyt hitaasti, vaikka työmarkkinat ovat vetäneet hyvin ennen 
vuoden 2020 kevään COVID-19-epidemian aiheuttamaa poikkeustilaa. Rakennetyöttömyyden alle tilastoi-
daan kaikki vaikeasti työllistyvät henkilöt, ja heistä iso osa tulisi hyötymään, mikäli työmarkkinoilla olisi tar-
jolla vaihtoehtoisia koulutusmahdollisuuksia ja tuetumpaa työtä. Säätiöt ja muut työhönvalmennusyksiköt 
tuottavat hyvin laaja-alaisesti vaikeasti työllistyville asiakkailleen osallisuutta edistäviä, kuntoutusta tukevia, 
osaamista vahvistavia ja työllistymistä edistäviä palveluita. Lapin työhönvalmennussäätiöt (Kemi, Kemijärvi, 
Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio) toimivat alueellaan samankaltaisina työhönvalmennusyksikköinä. Työhön-
valmennusyksiköiden palveluiden vaikuttavuutta heikentää se, että osa työhön kuntoutetuista asiakkaista 
tarvitsee tuetumpaa työtä kuin mitä avoimilla tai tämänhetkisillä työmarkkinoilla on tarjolla. Nämä henkilöt 
jäävät joko pyörimään kehää eri työllisyystoimijoiden palveluihin tai päätyvät lyhyen palkkatuetun työn 
jälkeen takaisin työttömäksi, kunnes heitä aletaan uudelleen kuntouttamaan. Tämän takia heidän työllis-
tämistänsä on tarkasteltava yksilön sijaan nykyistä enemmän myös työmarkkinarakenteen näkökulmasta. 
Tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen on Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta - hankkeessa haettu rat-
kaisua. 

 

Hankkeessa tehdyssä selvitystyössä päädyttiin yhteen yhteiseen toimintamalliin eli Toimioon, joka yhteen-
sovittaa työhön kuntoutumista ja työllistämistä tukevan palvelujärjestelmän. Toimion alustana toimivat 
työhönvalmennusyksiköt, kuten (Lapissa) työhönvalmennussäätiöt ja toimintamalli viedään toteutuessaan 
kunkin alueen omaan toimintaympäristöön. Toimion kohderyhmäksi tarkentui vaikeimmassa työmarkkina-
tilanteessa olevat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, joiden työkyky- ja tuottavuuspotentiaali on merkittä-
västi alentunut ja samanaikaisesti työelämäintegraatioita edistävien tukien tarve on huomattavasti kasva-
nut. Ennen Toimioon työllistämistä nämä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ovat käyneet työhönvalmen-
nusyksikössä esimerkiksi säätiöllä työhön kuntoutumista tukevan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelupro-
sessin eivätkä ole sen jatkumoksi siirtyneet koulutukseen tai työhön. Työhönkuntoutusyksiköistä ohjautuvat 
oikea-aikaisesti erityistä tukea tarvitsevat jo sitoutuneet ja motivoituneet osatyökykyiset tekijät jatkossa 
Toimioon. Toimio tarjoaa yksilöllisesti räätälöityä osatyökykyisen voimavaroihin ja vahvuuksiin perustavaa 
tuettua työtä, jossa heidän työ- ja työelämätaitojansa lisätään. Toimion työpaikat toimivat osatyökykyisille 
työ- ja oppimisympäristöinä, jossa työn tekemisen rinnalla vahvistetaan heidän osaamistaan. Työllisty-
misedellytysten parantuessa tuetaan työntekijän työhön siirtymiä palvelulla, jossa työantaja ostaa työsuo-
ritteen ja saa työpaikalle työelämävalmiudet omaavaan ja työtehtävään soveltuvan tekijän. Tekijä on työ-
suhteessa Toimioon, josta saa myös tarvittavan tuen. Palvelun tavoitteena on siirtyminen työhön, mikäli 
työnantajalla syntyy tarve palkata työhön tekijä. Osalle työllistetyistä Toimio tulee olemaan pysyvä työn 
tekemisen paikka. Toimion kaikki toiminta on tavoitteellista. 

 

Toimion tavoitteena on työelämäintegraatiota edistävien tukien avulla yhdistää osatyökykyisiä tekijöitä ja 
heille soveltuvia työtehtäviä. Toimio on uudenlainen liiketoimintamalli, jonka tulee tehdä kannattavaa liike-
toimintaa. Kuten Ruotsin Samhall yhtiössä niin Toimiossakin tullaan tarvitsemaan toiminnan käynnistämi-
seen ja sen vakiinnuttamiseen pysyväluonteinen yhteiskunnallinen rahoitusmalli. Rahoitusmallin avulla 
tuetaan osatyökykyisten työkyvyn ja tuottavuuspotentiaalin alenemaa sekä tarjotaan henkilökohtainen tuki 
työstä suoriutumiseen ja jatkosiirtymiin avoimille työmarkkinoille. Toimio antaa myös tilaaja-
asiakkaille ”Toimio – Yhteiskuntavastuullinen työllistäjä” merkin. Merkin saajat voivat hyödyntää ja käyttää 
sitä oman toiminnan markkinoinnissa, ja osoittaa, miten yritys toteuttaa käytännössä yhteiskuntavastuuta. 
Toimion tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja paikallisena toimijana se jättää eurot 
kiertämään aluetalouteen.  
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1. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 

1.1. Rakennetyöttömät – käyttämätön työvoimareservi 

Avaan raportissa rakennetyöttömyyttä, koska sen alle tilastoidaan kaikki vaikeasti työllistyvät hen-

kilöt. Iso osa heistä tulisi hyötymään, mikäli työmarkkinoilla olisi tarjolla vaihtoehtoisia koulutus-

mahdollisuuksia ja tuetumpaa työtä. Rakenteellinen työttömyys tarkoittaa työttömyyttä, joka ei 

vähene työvoimapulasta huolimatta, joten siitä tullut koko yhteiskunnalle taloudellinen haaste. 

Työttömyys voi johtua esimerkiksi siitä, että työnhakijoiden koulutus tai työkokemus eivät vastaa 

työnantajien tarpeita tai työttömien työkyky ja tuen tarve työstä suoriutumiseen luo rajoitteita 

työllistymiselle. Rakennetyöttömien määrä on vähentynyt hitaasti, vaikka työmarkkinat ovat vetä-

neet hyvin ennen vuoden 2020 kevään valtakunnallista COVID-19-epidemian aiheuttamaa poik-

keustilaa. Työttömyys voi alentua jatkossakin nopeammin, jos rakenteellista työttömyyttä onnistu-

taan pienentämään eli kiinnitetään nykyistä enemmän huomioita myös työttömyyden rakentee-

seen. Rakennetyöttömiin lasketaan  

• Pitkäaikaistyöttömät, vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet 

• Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät sisältää viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 

12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet pois luettuna edellä mainitut yhtäjaksoiset pitkä-

aikaistyöttömät. 

• Palveluilta työttömäksi jääneisiin lasketaan viimeisen 12 kuukauden aikana työllistettynä, työ-

harjoittelussa tai työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, vuorotteluvapaasijaisena, 

kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa, valmennuksessa sekä työ- tai kou-

lutuskokeilussa olleet, joiden sijoitus on päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja jotka 

ovat kuukauden laskentapäivänä työttöminä työnhakijoina.  

• Palveluilta palveluille sijoittuneisiin lasketaan työllistettynä, työharjoittelussa tai työelämäval-

mennuksessa, työvoimakoulutuksessa, vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoimin-

nassa, omaehtoisessa opiskelussa, valmennuksessa sekä työ- tai koulutuskokeilussa laskenta-

päivänä olevat, jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana em. palveluissa, joka on kui-
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tenkin päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivänä voimassa olevan palvelun alkua. Lisäksi 

henkilön on täytynyt olla viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta 

työttömänä työnhakijana tai em. aktiivipalvelussa.  

Taulukkoon 1. on kuvattuna Lapin säätiöpaikkakuntien rakennetyöttömien keskimääräinen määrä 

vuonna 2020 (Työttömyystietoja ELY-keskuksittain ja kunnittain keskimäärin vuonna 2020.)  

  Pitkäaikais-

työttömät 

Rinnasteiset pitkä-

aikaistyöttömät 

Palveluilta  

työttömäksi 

Palveluilta 

 palveluille 

Yhteensä 

Kemi 345 202 237 32 818 

Kemijärvi 112 69 59 7 247 

Rovaniemi 903 413 451 57 1 824 

Sodankylä 64 44 56 6 171 

Tornio 248 117 165 26 556 

Yhteensä 1 672 845 968 128 3 616 

 

Rakennetyöttömyyden vähentämiseksi on ollut jo pitkään tehty toimia, jossa kunnat, Kansaneläke-

laitos (KELA) ja työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) ovat erikseen tai yhdessä järjestäneet työ-

hön kuntouttavia ja työllistymistä edistäviä palveluita. Erityisesti kunnat ovat panostaneet paljon 

resursseja vaikeasti työllistyvien työhönkuntoutuspalveluiden järjestämiseen, mutta niiden vaikut-

tavuus on ollut heikkoa. Liian usein on käynyt niin, ettei niiden jatkumoksi ole ollut tarjolla pitem-

pikestoista työtä.  

Rakennetyöttömissä on paljon henkilöitä, joiden työkyky ja tai tuottavuus on alentunut ja tai heillä 

on tarve päivittää tai kehittää omaa osaamistaan. Tuottavuuden alentuminen voi johtua joko hen-

kilön työkyvyn alenemasta ja tai tavanomaista suuremmasta, jopa pysyvästä työnohjauksen ja tu-

en tarpeesta. Samanaikaisesti työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, vaikka 

useat työvoimapulasta kärsivät alat eivät edellytä korkeaa koulutustasoa. Henkilön osaamiseen 

liittyvät vajeet johtuvat joko koulutuksen puutteesta tai sen vanhentumisesta.  
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Yhteiskunnallisten taloudellisten menetysten lisäksi siitä koituu työttömälle henkilölle mittaamat-

tomia inhimillisiä kärsimyksiä, joiden seuraukset ovat olleet moninaisia ja kauaskantoisia. Henkilön 

työkyky heikkenee, kun työttömyys pitkittyy ja työkyvyn on todettu heikkenevän kaikissa ikä-

luokissa, kun viimeisin työttömyysjakso on kestänyt yli kaksi vuotta. Työkyvyn heikkenemisen li-

säksi työttömän osaamisen taso laskee ja vanhentuu sekä hän voi erkaantua sosiaalista kanssa-

käymisestä. Tärkeää on, että henkilön työttömyysputki pysytään katkaisemaan alle kahdessa vuo-

dessa, ettei työttömän työkyvyssä ehtisi tapahtua dramaattisia muutoksia. (Laiho, Hopponen, Lat-

vala & Rämö 2010.)  

1.2. Työllisyydenhoidon nykytila vaikeimmin työllistyvien asiakkaiden näkökulmasta  

Lapin säätiöpaikkakunnissa työllisyydenhoidon järjestämisvastuu on Lapin TE-toimistolla ja Lapin 

ELY-keskuksella. Lakisääteiset työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät viranomaispalvelut määritel-

lään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012). Näihin palveluihin lukeu-

tuvat muun muassa TE-viranomaisen tuottamat tieto- ja neuvontapalvelut, asiantuntija-arvioinnit, 

ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä valmennus ja työkokeilut. TE-viranomainen vastaa myös palkka-

tuen ja starttirahan myöntämisestä. Lapin säätiöpaikkakunnat tarjoavat lakisääteisinä tehtävinään 

työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua, työttömien terveystarkastuksia, työllistymistä 

edistävää kuntouttavaa työtoimintaa ja yli 57-vuotiaiden velvoitetyöllistämistä. Kunnat ovat myös 

osittain vastuussa yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden työnhaki-

joiden työttömyysetuudesta. Näiden lakisääteisten palvelujen lisäksi säätiöpaikkakunnat tarjoavat 

vapaaehtoisia työllistymistä ja kotoutumista edistäviä palveluita, esimerkkinä kuntien työllisyys- ja 

yrityspalvelut sekä matalan kynnyksen palvelupisteet (ohjaamo, kohtaamo, osaamo). Lisäksi kun-

nat hankkivat työttömille erilaisia työhönkuntoutuksen ja työllistymistä edistäviä palveluhankinto-

ja muun muassa työhönvalmennussäätiöltä.  
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Kuvio 1. Vaikeimmin työllistyvien henkilöiden työllisyydenhoidon nykytila 

Kuvioon 1. on kuvattuna vaikeimmin osatyökykyisten henkilöiden työllisyydenhoidon nykytila. 

Työhön kuntoutumista tukeva palvelujärjestelmä jakaantuu siten, että kunnat järjestävät opetus- 

ja kulttuuriministeriön alaisia nuorisopalveluita, jonka kautta järjestetään etsivää nuorisotyötä ja 

nuorten työpajatoimintaa. Kunnat järjestävät myös sosiaali- ja terveysministeriön alaisena ter-

veyspalveluina työttömien terveystarkastuksia ja mielenterveyspalveluita sekä sosiaalipalveluina 

päihdepalveluita, sosiaalisista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntien sosiaali- ja ter-

veyspalvelut tekevät yhdessä työttömien toiminta- ja työkyvyn arvioita. Lisäksi kunnat järjestävät 

myös yhdessä Kelan kanssa kuntoutuspalveluina lääkinnällistä kuntoutusta. Kelan järjestämisvas-

tuulla ovat työelämään kiinnittymättömien nuorten ja aikuisten ammatillinen kuntoutus.  

Työllistymistä tukevassa palvelunjärjestämässä oppilaitokset vastaavat osatyökykyisille opetus- ja 

kulttuuriministeriö alla olevien osaamista vahvistavien ammatillisten koulutuspalveluiden järjes-

tämisestä. Valtiolla on ensisijainen vastuu työmarkkinoiden toimivuudesta ja työvoiman tarjonnan 

edistämisestä. Toimillaan valtio yhteensovittaa työ-, talous-, elinkeino-, koulutus ja sosiaalipolitiik-

kaa sekä tasoittaa suhdannevaihteluita. Julkisten työllisyys- ja yrityspalveluiden keskeisin toimija 
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on työ- ja elinkeinotoimistot, jotka voivat tukea osatyökykyisten työllistymistä mm. lyhytkestoisten 

valmennuksien, ammatillisen työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn avulla. Kuntien järjestä-

misvastuulla on monialaisen yhteispalvelun toteuttaminen sekä kunta palkkatuki työllistää pitkään 

työttömänä olleita henkilöitä ml. ikääntyneiden velvoitetyöllistäminen. Kunnilla on ylipäätään jo 

merkittävä rooli työllisyys- ja yrityspalvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. 

Palveluita järjestävät eri työllisyystoimijat voivat tuottaa joko palvelut itse tai hankkia osan niistä 

palveluita tuottavalta verkostolta. Lapissa laaja-alaisemmin ja eri järjestäjätahoille palveluita tuot-

tavat työhönvalmennussäätiöt. Toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta nykyjärjestelmän suurin 

heikkous on vaikeasti työllistyvän henkilön tarpeesta käsin yhteensovittaa työhön kuntoutumista 

ja työllistymistä tukevan palvelujärjestelmän palvelut. Henkilö voi jäädä joko pyörimään kehää 

työhön kuntoutuksen palveluihin tai työssäoloehdon täyttävän palkkatuetun työn jälkeen hän pa-

laa uudelleen työttömäksi. Tämä sama osatyökykyinen henkilö tulee muutaman vuoden kuluttua 

uudelleen kunnan osarahoittamalle työmarkkinatukilistalle, ja hänen kohdallansa työhön kuntou-

tuksen palvelut käynnistyvät usein uudelleen. Tähän on syynä, ettei työmarkkinoilla ole tarjolla 

työpaikkoja, joihin tuetumpaa työtä tarvitsevat osatyökykyiset voisivat pitempiaikaisesti työllistyä. 

1.3. Osuuskunta Uurto pilotti 

Saura-säätiö sr on perustanut Kemijärvelle tuetun työllistymisen Osuuskunta Uurton. Uurton toi-

mintaa on tuettu Saura-säätiön hallinnoimalla Työtä Tekijöille! hankkeen kautta, jonka avulla tar-

jottiin niin työnetsinnän kuin työnsuunnittelun tuki Osuuskunta Uurtoon. Hankkeen toiminta-aika 

on ollut 1.2.2017-31.8.2019 ja hankkeen toimenpiteisiin osallistui 39 pitkäaikaistyötöntä. Suuri-

malla osalla hankkeen asiakkaista todettiin tuen tarve joko hankkeen sisään rakennetun uraval-

mennuksen tai työkokeilujakson aikana. Nämä henkilöt työllistettiin vuonna 2017 Saura-säätiölle 

ja vuodesta 2018 alkaen tuetun työllistymisen Osuuskunta Uurtoon. Säätiön ja Uurton työskentely-

jakson aikana pyrittiin työhönvalmennuksen keinoin lisäämään työntekijän motivaatioita ja oma-

aloitteisuutta sekä muokkaamaan asennetta avoimille työmarkkinoille sopivaksi. Käytäntö kuiten-

kin osoitti, että hankkeeseen osallistuneista vain yksittäisillä henkilöillä oli valmiuksia 8-10 kuu-

kauden (uravalmennus – työkokeilu – tuettu työ) jakson jälkeen siirtyä työhön avoimille työmark-
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kinoille. Heikossa työmarkkina-asemassa on siis paljon henkilöitä, joilla on joko tarve kehittää 

omaa osaamistaan ja tai heidän tuottavuutensa on alentunut joko väliaikaisesti tai pysyvästi.   

Hankkeen tulosten perusteella voidaan todeta, että pitkään työttöminä olleille henkilöille voidaan 

löytää kotitalkkarityyppisiä, metsä- ja ympäristöhoidollisia työtehtäviä, kiinteistönhoito- ja korjaus-

rakentamistehtäviä sekä avustavia tehtäviä isommissa urakoissa, mutta useimmiten työt ovat ly-

hytkestoisia, joita eivät toimivat yritykset vastaanota tai työntekijän palkkaaminen lyhyeksi aikaa 

on hankalaa.  

Työtä Tekijöille! hanke päättyi elokuun 2019 lopussa. Hankkeen jälkeen nähdään osan kohdalla 

erityisen suureksi haasteeksi, että palkkatuetun jakson jälkeen osa heistä tai pahimmassa tapauk-

sessa suurin osa ajautuu uudelleen pitkäaikaistyöttömiksi. Hankkeen aikana saavutettu hyvä työs-

sä kulkemisen motivaatio ja fyysisen työkunto menetetään ja työelämävalmiudet menetetään. 

Osuuskunta Uurto on varautunut varmistamaan Työtä Tekijöille! hankkeessa työskentelevien hen-

kilöiden osalta tuen työsuhteiden päättymiseen saakka. Osuuskunnan on kilpailtava työmarkkinoil-

la muiden yritysten kanssa työtehtävistä, ja työntekijälle osoitettu palkkatuki riittää kompensoi-

maan ainoastaan työllistettyjen osalta osaamisen ja tuottavuuden vajetta. Hankkeen tuloksena 

nähdään, että pitkään pois työmarkkinoilta olevissa on selkeästi olemassa paljon henkilöitä, jotka 

tarvitsevat työllistyäkseen pysyvän tuen työn tekemiseen. 

Jatkossa Osuuskunta Uurto voi siis tarjota ohjaus- ja työnetsijäresurssin puutteen takia vain pienel-

le osalle hankkeen asiakkaista työtä. Työkohteiden pirstaleisuuden takia niiden vastaanotto, koh-

dekäynti, tarjouslaskenta, suunnittelu, työnohjeistus, työn organisointi ja priorisointi, työn tekemi-

sen opastus ja tuki, laadun valvonta ja laskutus vaativat kohtuuttoman suuren osan työkohteen 

kokonaisajankäytöstä, jolloin tunti- tai yksikköhinta nousee niin suureksi, ettei työtehtäville löydy 

enää maksajaa. Huomioitava on, ettei Työtä Tekijöille! hankkeen kokoamille silppu ym. töille vält-

tämättä löydy muuten tekijöitä kuin osuuskuntatoiminnan kautta. Tämän vuoksi muun muas-

sa ”silpputyöt” ja niiden yhteen kasaaminen ovat juuri soveltuvia työtehtäviä (”markkinarako”) 

heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseen. Tuetun työllistymisen osuus-

kunnan työn tuntihinta tulee kuitenkin saada pysymään kohtuullisena, eikä se onnistu ilman rahoi-

tusta, joka kompensoi palkkatuen lisäksi myös henkilöiden tarvitsevan erityisen tuen.  
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2. LAPIN TUETUN TYÖLLISTYMISEN OSUUSKUNTA -HANKKEEN TOIMENPITEET JA TULOKSET  

2.1. Säätiöpaikkakuntien työllisyyden edistämisen nykytilan määrälliset koosteet  

 

Säätiöpaikkakuntien toimintaympäristöä ja osatyökykyisten henkilöiden rakennetta (sukupuoli, 

ikä, koulutus jne.) kartoitettiin muun muassa eri tilastotietojen avulla. Tilastotietoja kerättiin kun-

takohtaisesti laaja-alaisesti työllisyysasteen, vähintään toisen asteen koulutuksen suorittaneet, 

vähintään korkea-asteen koulutuksen suorittaneet, työttömyysasteen, työnhaun keskimääräisen 

keston, työmarkkinatuen aktiivitoimenpiteillä olevien aktivointiasteen, kunnan osarahoittama 

työmarkkinatuki euroa per asukas, työpaikkaomavaraisuus, sekä palvelu-, jalostus- ja alkutuotan-

non työpaikkojen osuuden näkökulmista. Lisäksi tarkasteltiin kunnan talouden näkökulmasta kun-

nan lainakantaa, taloudellista huoltosuhdetta, sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksia ja 

Kelan perustoimeentulonsaajat prosenttia väestöstä. Kartoituksen tuloksena syntyi kuntakohtai-

nen määrällinen kooste ”Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta -hanke ja sen tarve”. Kemin, Ke-

mijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion osatyökykyisten henkilöiden ja toimintaympäristön 

rakenteista. Säätiöpaikkakunnilta kerättyjen määrällisten tilastotietojen laaja-alaisuuden vuoksi 

tarkastellaan tietoja vain yleisellä tasolla.  

 

Valtakunnan tasolla työllisten määrä on kasvanut vuosina 2010–2018 vain yli 100 000 asukkaiden 

kuntakokoluokassa. Kuntien talouden ja palveluiden järjestämisen näkökulmasta keskeistä on se, 

kuinka suuri osuus työikäisistä on työllisiä. Suurimmillaan työllisten osuus on runsaat 50 prosenttia 

asukkaista ja pienimillään alle 30 prosenttia. (VM 2020:13.) Lapin säätiöpaikkakunnilla alueella 

asuvan työllisen työvoiman määrä oli vuonna 2018: Kemissä 34,9 %, Kemijärvellä 31,3 %, Rova-

niemellä 43,9 %, Sodankylässä 42,7 % ja Torniossa 39,6 % (Tilastokeskus).  

 

Työllisyyskehitys Lapissa on ollut viime vuodet hyvää, kun työllisyysaste nousi vuonna 2019 yli 70 

prosenttiin ja ero koko maahan kaventui. Työllisyysaste oli alkuvuodesta 2020 vielä vuodentakaista 

korkeampi ja henkilöstömäärä kasvoi palveluiden lisäksi kaupassa ja rakentamisessa. Lapissa oli 

kevään 2020 koronaviruksen rajoitustoimien vaikutus työllisyyteen huomattavasti koko maata 

voimakkaampi. Matkailukausi päättyi kevättalvelle 2020 ennen aikojaan ja työvoimaa joko lomau-

tettiin tai työsuhteet päättyivät suunniteltua aiemmin. Matkailun kausityövoimatarpeiden vähe-
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nemisen heijastusvaikutuksia on ollut myös kuntatalouteen, kuntien palveluihin ja työvoimatarpei-

siin sekä laajasti yksityisiin palveluihin. Koronaviruksen leviämistä rajoittavat toimet ovat heijastu-

neet kevään ja kesän 2020 aikana työvoiman kysyntää vähentävästi erityisesti palvelualoilla. Hen-

kilöstön määrän kehityksen suhteen odotukset ovat Lapin pienten ja keskisuurten yritysten osalta 

laskeneet jyrkästi ja arvioit ovat huomattavasti heikommat kuin koko maassa. (Työ- ja elinkeino-

ministeriö 2020.) 

 

Työttömyys on laskenut Lapissa vuodesta 2016 alkuvuoteen 2020. Vuonna 2019 oli työttömiä alle 

9 000. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin jo kasvussa. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ti-

lanne vaikeutuu ja syrjäytymisen riski kasvaa, mikäli koronaviruskriisi pitkittyy ja elinkeinoelämän 

elpyminen viivästyy. Nuorten ja erityistä tukea tarvitsevien, esim. osatyökykyisten ja maahan-

muuttajien työllisyyden nostaminen edellyttää resurssien lisäksi tiivistä yhteistyötä ja kumppa-

nuutta eri toimijoiden välille ja työnhakijoiden motivoimista työmarkkinoille. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2020.) 

 

Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuvien määrä vuodentakaista korkeampi. Akti-

vointiasteeseen laskettaviin työ ja elinkeinotoimiston palveluihin osallistui joulukuun lopussa 3 

280 lappilaista. Palveluihin osallistuvien määrä laski kuukauden aikana, mutta oli 120 (4 %) korke-

ampi kuin vuotta aiemmin. Laajan työttömyyden eli työttömien ja palveluissa olevien yhteensä 

määrä oli noin 15 470, mikä on erityisesti työttömyyden kasvun takia 3 275 enemmän kuin vuotta 

aiemmin. Aktivointiaste (palveluihin osallistuvien osuus laajasta työttömyydestä) oli joulukuun 

lopussa Lapissa 21,2 %, mikä on lähes 5 %yksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Vuodentakaista 

alempaa aktivointiastetta selittää työttömyyden voimakas lisääntyminen.   

 

Palveluihin osallistuvista lähes 1 360 oli koulutuksessa. Työvoimakoulutukseen osallistui 650 henki-

löä, joista 380 henkilön osalta se oli toteutettu OKM:n valtionosuusrahoituksella. Omaehtoiseen 

opiskeluun työttömyysetuudella tai kuntoutustuella osallistui 710 henkilöä. Työvoimakoulutuk-

seen osallistuneiden määrä oli korkeampi kuin vuotta aiemmin, kun taas omaehtoiseen opiskeluun 

osallistuvien määrä oli alempi kuin vuotta aiemmin. Työllistettynä oli  

920 henkilöä, joista yksityissektorilla lähes 620, kuntasektorilla 280 ja valtiolla noin 20 henkilöä.  
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Yksityissektorille työllistetyistä 190 henkilöä työskenteli yrityksissä ja 250 yrittäjänä starttirahalla. 

Työllistetyistä lähes 110 oli oppisopimuksella. Työllistettyjen määrä oli hieman korkeampi kuin 

vuotta aiemmin kuntasektorin työllistämisen vähenemisestä huolimatta. Kuntouttavaan työtoi-

mintaan osallistui yli 300 henkilöä ja valmennukseen lähes 170 henkilöä sekä työ / koulutuskokei-

luun 75 henkilöä. Erityisesti valmennukseen osallistuvien määrä lisääntyi vuodentakaiseen verrat-

tuna.  

 

Taulukkoihin 2 - 7 on kerättynä säätiöpaikkakuntien osalta määrällistä tietoa eri tilastoista.  

 

 



 

 

 

 

Taulukko 2. Tilastokeskuksen tilastokoonti 2019 (Tilastokeskus) 

Tilastokeskus vuosi 2019 Kemi Kemijärvi Rovaniemi Sodankylä Tornio 

Väkiluku  20 707 7 274 63 042 8 303 21 602 

Vähintään toisen asteen tutkinnon  
suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %  

72 70,4 79,3 73,6 74,3 

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus  
15 vuotta täyttäneistä, % 

24,5 22,3 33,9 24,2 26 

Lainakanta, euroa/asukas 5 143,40 4 731,10 3 988,70 4 059,50 3 041,40 

Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä,  
nettokäyttökustannukset, euroa/asukas 

4 539,70 5 446,20 3 616,90 4 850,10 3 571,90 

 

Taulukko 3. Tilastokeskuksen tilastokoonti 2018 (Tilastokeskus) 

Tilastokeskus vuosi 2018 Kemi Kemijärvi Rovaniemi Sodankylä Tornio 

Työllisyysaste, % vuonna 2018 62,2 64,6 70,1 74,6 69,8 

Taloudellinen huoltosuhde 183,6 202,9 129,7 131,5 151,9 

Työpaikkaomavaraisuus 119,9 93,8 98,3 100,8 101,7 
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Taulukko 4. Työttömyystietoja ELY-keskuksittain ja kunnittain keskimäärin vuonna 2020 (Työ- ja elinkeinoministeriö) 

Paikkakunta Työvoima 

Työttömien. 

osuus työ-

voimasta. % 

Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) 

Yhteensä Miehet Naiset Nuoret yli 50 v. Ulkomaalaiset 

Pitkäaikais-

työttömät 

Kemi 8 764 16,9 % 1 485 823 661 222 537 95 345 

Kemijärvi 2 876 16,7 % 479 333 147 34 277 8 112 

Rovaniemi 30 781 14,5 % 4 462 2 546 1 916 648 1 455 250 903 

Sodankylä 3 959 10,7 % 425 246 180 27 235 15 64 

Tornio 9 826 12,0 % 1 181 638 544 182 390 57 248 

 

Taulukko 5. Työttömyystietoja ELY-keskuksittain ja kunnittain keskimäärin vuonna 2020 (Työ- ja elinkeinoministeriö) 

Paikkakunta 

Työllistetyt 

Kokeilussa 

Työvoima-

koulutuksessa Valmennuksessa 

Muissa  

palveluissa 

Avoimet  

työpaikat Yhteensä Kuntiin Valtiolle 

Kemi 121 46 2 18 117 8 338 255 

Kemijärvi 28 9 0 5 20 2 56 67 

Rovaniemi 240 44 10 36 305 56 480 893 

Sodankylä 43 13 1 4 32 3 66 91 

Tornio 109 38 1 12 93 13 232 235 



 

 

 

 

Taulukko 6. Kelan tilastokoonti 2020 (Kelasto) 

Kelasto vuosi 2020 Kemi Kemijärvi Rovaniemi Sodankylä Tornio 

Kunnan osarahoittaman TMT saajat  744 185 1 655 135 523 

Kunnan osarahoittaman TMT kunnan osuus, 
euroa 2 237 249 537 160 5 450 058 360 362 1 389 157 

Työmarkkinatuen osallistumisaste keskimäärin 
%  33,6 22,7 23,2 % 32,3 31,2 

  

Taulukko 7. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuki euroa per asukas 

Vuosi 2020 Kemi Kemijärvi Rovaniemi Sodankylä Tornio 

Kunnan osarahoittaman TMT euroa per asukas 108 73,8 86,5 43,4 64,3 

 

 

 



 

 

2.2. Säätiöpaikkakuntien työllisyyden edistämisen nykytilan laadulliset koosteet 

Säätiöpaikkakuntien työllisyyden edistämisen nykytila-analyysin laadulliseen koosteeseen kartoi-

tettiin ja koottiin tietoa säätiöpaikkakuntien erilaisista työllistymisen rakenteista ja toimintamal-

leista, jotka koskivat vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia. Kuntien 

työllisyyden edistämisen rakenteiden ja toimintamallien selvittämiseksi haastateltiin työhönval-

mennussäätiöiden johdon lisäksi kuntien työllisyys- ja elinkeinopalveluiden sekä kehitysyhtiöiden 

edustajia. Haastatteluiden tuloksena syntyi kuntakohtainen laadullinen kooste Kemin, Kemijärven, 

Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion työllisyyden edistämisen nykytilasta. 

Valtakunnan tasolla työttömyydessä on havaittavissa alueellisia eroja niin maakunnittain kuin kun-

takokoluokittain. Suurimmissa kunnissa haasteena ovat nuorisotyöttömyys sekä pitkäaikaistyöt-

tömien ja vaikeasti työllistyvien korkea osuus; pienemmissä kuntakokoluokissa puolestaan yli 50-

vuotiaiden työllistyminen. Lisäksi väestön koulutustasolla on merkittävä vaikutus kuntien työllisyy-

teen ja talouteen. Koulutustason noustessa todennäköisyys työllistyä nousee, ja palkansaajien ko-

konaisansiot seuraavat pääsääntöisesti koulutustasoa. Erityisesti pienissä, maakuntien reuna-

alueilla sijaitsevissa kunnissa väestön koulutustaso on keskimääräistä matalampi.   

Valtio on siirtänyt yhä enenevissä määrin työllisyyden edistämisen vastuuta ja työttömyydestä 

aiheutuneita kustannuksia kuntien hoidettaviksi. Haasteita luo erityisesti kuntien heikentynyt ta-

loustilanne ja samanaikaisesti alueen työmarkkinat eivät tarjoa kuntoutumisen jatkumoksi työn 

tekemisen tilaisuuksia vaikeasti työllistyville henkilöille. (Kietäväinen & Vuorento & Lindberg 2013.) 

Taulukkoihin 8 – 13 on kerätty tietoja kuntakohtaisista laadullisista koosteista, jotka kuvaavat sää-

tiöpaikkakuntien työllisyyden edistämisen nykytilaa verkoston sisäisten vahvuuksien ja heikkouk-

sien osalta kuin talouden, asiakkaan, toiminnan ja henkilöstön näkökulmista.  



   

18 
 

Taulukko 8. Talous - Verkoston sisäiset vahvuudet ja haasteet 2019 

Verkoston sisäiset vahvuudet  

Kunnat 

• Kumppanuuteen perustuva toimintamalli 

• Monialaisen verkoston palvelut  

• Hankkeet ja avustukset  

• Kuntalisä 3. sektorin työllistämiseen 

• Asiakkaan palvelutarpeen mukainen palvelu  

 
Säätiöt 

• Nuorten työpaja-avustus (AVI) 

• Toiminnan kehittämishankkeet 

• Kelan palvelut 

 

Elinkeinopalvelut 

• Kunnan omana toimintana 

• Poikkihallinnollinen ja proaktiivinen työskentely-
tapa 

• Ostovoiman suuntaaminen paikalliseen tarjon-
taan yrittäjien yhteistyötä tekemällä 

• Verkostoituminen 

Verkoston sisäiset haasteet  

Kunnat 

• Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen mak-
sut 

✓ Rahoitusvastuun epäkohdat kunta vs. valtio 

✓ Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen 
maksujen kasvu 

✓ Osa-aikatyön lisääntyminen -> nostaa rahoi-
tusosuutta 

• Päätöksenteko  

✓ Nähdäänkö työllisyyden edistäminen tärkeäksi 
-> Panostukset vs. säästöt  

✓ Sote -uudistuksen vaikutukset 

✓ Hankkeita ei nähdä mahdollisuutena 

• Työllisyyden edistäminen ei näy kunnan johto-
ryhmän tasolla  

• Työllisyysmäärärahojen vähentyminen 

✓ Kuntatyöllistämisessä lakisääteisten velvoite-
työllistettävien määrän nopea lisääntyminen 

✓ Nuorisotyöttömyys 

✓ Käynnissä olevien hankkeiden palveluiden pa-
rempi hyödyntäminen  

 

Säätiöt 

• Sidosyksikköasema pl. Meriva, kuntasidonnai-
suus toimintarahoituksen suhteen 

✓ Lyhytkestoiset palvelusopimukset kuntien 
kanssa pl. Meriva  

✓ Vähenevät palveluiden ostot kunnilta, ja estää 
muiden järjestämistahojen palveluiden tuot-
tamisen 

✓ Tulorahoitus on sidottu asiakasohjaukseen  

✓ Toiminnan kehittäminen haastavaa 

• Toiminta painottuu korjaavaan työhön  

✓ Haasteellinen asiakaskunta -> pitkät ja kalliit 
palveluprosessit 
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Taulukko 9. Asiakas -Verkoston sisäiset vahvuudet ja haasteet 2019 

Verkoston sisäiset vahvuudet  

• Face to face palvelu 

• Asiakaspalautteiden pohjalta kehitetään palve-
luita 

• Kuntien ja säätiöiden matalan kynnyksen palve-
lupisteet nuorille 

✓ Nopea puuttuminen 

✓ Ohjaamoissa on eri toimijoiden resurssit, 
osaaminen ja palvelut käytössä 

• Laaja-alainen ja monipuolinen palveluvalikoima 

✓ Asiakaslähtöiset palvelut 

✓ Kokonaisvaltainen lähestymistapa  

✓ Palvelutarvearvio -> oikea-aikaiset asiakkaan-
palvelutarpeesta lähtevät palvelut  

✓ Asiakastuntemus 

✓ Palvelujärjestelmän tuntemus 

✓ KunnonSyyni, yhteinen asiakasrekisteri 

• Nopea pääsy säätiöiden toimintaan ja palvelui-
hin 

• Säätiöt rakentaneet yksittäisistä palveluista pal-
veluketjun 

✓ Sosiaalipalvelut 

✓ Ammatillisen kuntoutuksen palvelut 

✓ Työllistymistä edistävät palvelut 

✓ Monipuoliset oppimis- ja työympäristöt 

✓ Tutustumiskäynnit työ- ja koulutuspaikkoihin  

✓ Asiakastarpeesta lähtevää tuotekehitystyötä 

• Kuntalisä 3. sektorin ja yritysasiakkaille 

Verkoston sisäiset haasteet  

• Asiakkaan tilanteeseen ei päästä vaikuttamaan 
ajoissa esim. tietosuojaan liittyen -> työttömyys 
pääsee pitkittymään 

• Asiakkaan oikea-aikaisen palvelutarpeen tunnis-
taminen 

✓ Asiakkaan kuulluksi tuleminen  

✓ Palvelutarvetta ei kyetä tunnistamaan 

✓ Palvelut ovat yksittäisiä esim. palkkatuki ja 
vaikutuksiltaan heikkoja  

• Asiakkaan tarpeen näkökulmasta ei löydetä yh-
teistä tavoitetta -> yhteistyön tekeminen verkos-
ton eri toimijoiden kesken  

✓ Palvelutarvearvion objektiivisuus? 

✓ Tuleeko asiakas kuulluksi 

• Ei ole tietoa tarjolla olevista palveluista -> asiak-
kaat eivät löydä eivätkä kykene ohjautumaan 
palveluihin  

• Työkyvytön henkilö joutuu kuntoutuksen sijaan 
työhön, kun velvoitetyöllistettävien osalta tieto 
kuntaan tulee liian myöhään 

• Asiakkaat ovat kiertäneet kehää eri palveluissa, 
palvelut eivät enää houkuttele 

✓ Motivaatio ja sitoutuminen heikentyy  
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Taulukko 10. Toiminta - Verkoston sisäiset vahvuudet ja haasteet 2019 

Verkoston sisäiset vahvuudet 

Verkostoyhteistyö 

• Laaja verkosto ja monipuolinen palveluvalikoima 

• Hankeosaaminen  

• Monipuoliset koulutusvaihtoehdot 

• Asiakastarvelähtöinen toimintamalli  

✓ Yhteinen dokumentointijärjestelmä  

✓ Monialaiset yhteistyöpalaverit 

• Hyvä työllisyystilanne 
 

Kunnat 

• Organisointi, budjetointi ja johtaminen  

• Työllisyyden edistäminen huomioitu kaupunki-
strategiassa 

✓ Kunnan elinvoiman edistäjä  

• Työllisyyspalvelut toimivat omana yksikkönä -> 
sote- palvelut kiinteästi osana yksikköä 

• Sote- ja kuntoutuspalvelut -> jatkumo työllisyys-
palveluihin 

• Raportointi poliittiseen päätöksentekoon 

 

Säätiöt 

• Pitkäaikainen kokemus palveluiden tuottamises-
ta ja niiden kehittämisestä 

• Monipuoliset, -ammatilliset ja -menetelmälliset 
palvelut 

• Asiakaslähtöinen prosessimainen toimintamalli - 

✓ Asiakastuntemus -ja -hallinta 

✓ Etuus- ja palvelujärjestelmän tuntemus 

✓ Yksilöllinen tuki prosessin eri vaiheissa 
 

Elinkeinopalvelut 

• Toimivat yrityspalvelut 

✓ Hyvä yritystuntemus ja keskusteluyhteys 

✓ Yritysten avustaminen 

✓ Hankeyhteistyö ja rahoitustoimijoiden tunte-
mus 

✓ Yrityslähtöiset hankkeet 

Verkoston sisäiset haasteet 

Toiminta ylittää sektori-, hallinto- ja palvelura-
jat 

• Tiedolla johtaminen 

• Työhön kuntoutus ja työllistymistä tukevan pal-
velujärjestelmän yhteensovittaminen 

✓ Sosiaali- ja terveyspalveluiden eriytyminen 

• Kokonaiskehittäminen 

• Monialainen koordinointi 

✓ Kokonaisuuden johtaminen 

✓ Toimijoiden tehtävät, roolit ja vastuut 

-> osin päällekkäistä toimintaa 

✓ Toimijoiden keskinäinen luottamus 

 

Kunnat 

• Yhteinen työllisyyden edistämisen strategia tai 
työllisyysohjelma 

• Sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat 

• Työvoiman liikkuvuuden lisääminen 

• Painopiste korjaavissa palveluissa 

• Pienissä kunnissa suppeat koulutusvaihtoehdot 

 

Säätiöt 

• Poliittinen johto nimeää hallituksen jäsenet pl. 
Meriva 

• Yhteiset tavoitteet työllisyyspalveluiden kanssa 

• Yhteistyö elinkeinopalveluiden tai kehitysyhtiön 
kanssa 

 

Oppilaitokset 

• Oppilaitosyhteistyö 

• Asiakkaiden osaamisen tunnistaminen ja tunnus-
taminen 

 

Työmarkkinat 

• Työnantajien vaatimukset ja asenteet 
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Taulukko 11. Henkilöstö - Verkoston sisäiset vahvuudet ja haasteet 2019 

Verkoston sisäiset vahvuudet  

• Vakiintuneet toimijat ja toimiva verkostoyhteis-
työ  

✓ Pitkä perinne 

✓ Tunnetaan toimijat 

✓ Luottamus toimijoiden kesken 

✓ Osaavat ja sitoutuneet työntekijät  

✓ Yhteiset asiakaspalaverit 

✓ Yhteiskehittäminen 

• Nykyaikaiset palvelut esim. ohjaamo  

• Henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdolli-
suudet 

 

Kunnat 

• Kunnan sisäinen tiivis yhteistyö 

 

Elinkeinopalvelut ja kehitysyhtiöt 

• Alueen vahva toimialatuntemus  

✓ Vahva yritysverkoston tuntemus 

• Osaava henkilöstö ja monipuolinen osaaminen 

✓ Hankehenkilöstö hyvä lisäresurssi  

✓ Henkilöstön jatkuva koulutus 

• Palvelumuotoilu  

 

Säätiöt 

• Strategialähtöinen työote 

• Asiakaspalaute 

Verkoston sisäiset heikkoudet haasteet 

• Tiedon kulku verkostossa 

✓ Kohderyhmäviestintä 

• Verkostoyhteistyön toimivuus 

✓ Vakiintunut toiminta, urautuminen 

✓ Ei osallistuta yhteisiin tapaamisiin 

✓ Sidottu osin työntekijöiden keskinäiseen ke-
miaan  

✓ Yksittäiset työntekijät eivät sitoudu yhteistyön 
tekemiseen 

• Henkilöstön ajankäyttö verkostoyhteistyöhön 

• Yhteiset tavoitteet  

 

Kunnat 

• Sote- ja työllisyyspalveluiden henkilöstön keski-
näisen yhteistyön tekeminen 

• Henkilöstön osaamisen päivittäminen  

• Yksilöllisen osaamisen hyödyntäminen toimin-
nassa 

 

• Palvelutarpeen arviointi: onko objektiivista?    

• Asiakkaalle yksittäisiä palveluita esim. palkkatuki 

•  

 

Elinkeinopalvelut ja kehitysyhtiöt 

• Henkilöstön resurssointi 

• Palvelusopimuksen lyhytaikaisuus 

 

Säätiöt 

▪ Pieni työyhteisö on haavoittuva 

✓ Osaajia on vähän tarjolla  

✓ Koulutetun henkilöstön pysyvyys 

 



   

22 
 

Taulukko 12. Toimintaympäristö - Valtakunnalliset ja alueelliset ulkoiset mahdollisuudet sekä haas-

teet ja riskit 2019 

Valtakunnalliset ja alueelliset ulkoiset mahdolli-
suudet  

Elinvoiman lisääminen 

• Valtakunnan tason poliittiset päätökset 

• Työllisyyden edistäminen koko kunnan asia  

✓ Vetovoima, saadaan alue houkuttelevaksi  

✓ Pitovoima, saadaan ihmiset pysymään alueella  

✓ Palvelut, asukkaat viihtyvät  

• Yhteinen työllisyyden edistämisen strategia - 
Yhteiset tavoitteet ja mittarit 

✓ Vaikuttavuus lisääntyy 

✓ Säännöllinen raportointi 

• Yhteinen hankintastrategia 

✓ Sosiaaliset kriteerit julkisiin hankintoihin  

• Ennakoivien palveluiden lisääminen  

• Digitalisaation hyödyntäminen  

• Maa- ja seutukunta yhteistyö 

✓ Yhteiset kehittämishankkeet 

✓ Metsä-, biotalous sekä matkailu  

✓ Uudet kaivos- ja energia (tuulivoima)  

✓ Meri- Lapin alueen suurteollisuuden huomat-
tava investointipotentiaali 

• Osaavan työvoiman saatavuus 

✓ Työn jakaminen osaaviin ja vähemmän osaa-
viin tehtäviin 

• Työvoimaan kuulumattomien osallistaminen 
työmarkkinoille 

✓ Vähemmän palveluita ja enemmän työn te-
kemisen tilaisuuksia 

✓ Tuetun työllistymisen osuuskunta? 

Valtakunnalliset ja alueelliset ulkoiset haasteet ja 
riskit  

Elinvoiman lisääminen 

• Alueen veto- ja pitovoima 

• Alueen väestörakenne 

• Alueellinen panostus yhteen suurhankkeiseen 

• Yritysrakenne -> paljon mikroyrityksiä 

• Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma  

✓ Työttömien reservi ei pysty vastaamaan ky-
syntään 

✓ Työvoiman rajallinen alueellinen ja ammatilli-
nen liikkuvuus 

✓ Asuntoja ei ole tarjolla 

• Osaavan työvoiman saanti  

✓ Suppea koulutustarjonta pienellä paikkakun-
nalla 

✓ Koulutus ei välttämättä takaa osaamista 

✓ Tiedonkulku yritysten tarpeista Te-palveluihin 
ja oppilaitoksiin 

✓ Jatkuva haku oppilaitoksiin ei toteudu 

• ’Yrittäjyyskasvatus - Töitä tarjolla yrittäjä -
statuksella 

 

Monialainen palveluverkosto 

• Järjestelmälähtöinen tapa toimia  

• Selkeä työnjako valtion ja kunnan kesken 

• Työttömien joukko on heterogeeninen 

✓ Nuoret eivät välttämättä halua kokoaikatyötä 

• Työhönkuntoutuspalveluiden vaikuttavuus  

✓ Työhönkuntoutuksen jatkumoksi ei ole tarjolla 
matalan osaamistason työpaikkaa  

• Paljon osa-aikatyötä tekeviä kunnan osarahoit-
tamalla työmarkkinatukilistalla 
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Taulukko 13. Kumppanuus- ja verkostoyhteistyö- Valtakunnalliset ja alueelliset ulkoiset  

mahdollisuudet sekä haasteet ja riskit 2019 

Valtakunnalliset ja alueelliset ulkoiset mahdolli-
suudet  

• Työllisyyden kuntakokeilu pl. Kemi 

• Tiedolla johtaminen, avoimuus ja luottamus 

• Aito yhteistyö eri toimijoiden kesken –  
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä  

✓ Yhteiset tavoitteet ja mittarit 

✓ Yhteinen asiakasprosessi 

✓ Kumppanuuteen perustava arvoketju 

• Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen 

✓ Vaihtoehtoiset koulutusmuodot ml. säätiöi-
den työpajatoiminta 

✓ Korkeakouluilta käytännön tukea työnantajil-
le tapahtuvaan viestintään  

• Palveluiden monituottajamalli 

✓ Asiakkaan valinnanvapaus 

• Kela ammatilliset kuntoutuspalvelut  

• Elinkeinopuolen tieto ja osaaminen 

• Kuntatyöllistäminen 

✓ Edelleen sijoittaminen siirtymien tukena 

• Työnantajille rahallista tukea työn ohjaukseen 

• 3. sektorin hyödyntäminen työllistämisessä 

• Säätiöiden keskinäisen yhteistyön lisääminen 

✓ Kilpailutuksiin osallistumin 

▪ Yritysyhteistyön lisääminen 

✓ Palvelutarve ja palautekysely 

✓ Rekrytointipalvelut 

✓ Luottamus, että saa työkykyisen työntekijän 

▪ Tuetun työllistymisen osuuskunta väliorgani-
saationa 

▪ Tulosten säännöllinen raportointi kunnan joh-
toon ja luottamushenkilöille   

Valtakunnalliset ja alueelliset ulkoiset haasteet ja 
riskit 

• Poisjäänti maa- tai valtakunnantason kehittä-
mistyöstä 

• Palvelujärjestelmän siilomaisuus 

✓ Verkostojohtaminen 

✓ Työnjaon epäselvyys vaikeuttaa palveluiden 
hankintaa, kun toimivalta ja asiakkaat ovat 
Te-hallinnolla 

✓ Yhteiset tavoitteet 

✓ Sitoutuminen 

• Jatkuko hajautettu malli ja resurssien jako 

• Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen 

• Kunnan tahtotila palvella tukea tarvitsevia 

• Yhteistyön tiivistäminen 

✓ Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä työllisyysyk-
sikkö  

✓ Työllisyyspalvelu ja säätiö  

✓ Kunta ja Te-toimisto luo yhdessä keinot ja vä-
lineet työttömyyden vähentämiseen 

• Te -toimiston tietosuoja estää asiakastietojen 
antamisen kuntiin 

✓ Yksilötasolla prosessin seuranta haastavaa 

✓ Vastavalmistuneet nuoret 

✓ Palkkatukioikeus 

• Oppilaitosyhteistyö  

✓ Koulupudokkaat  

✓ Työ- ja koulutus samanaikaistoiminnaksi  

• Palvelujärjestelmän ja hankkeiden suhteutta-
minen työttömien määrään 

✓ Yhteinen hankekoordinointi puuttuu 

✓ Asiakasohjaus haasteellista 

✓ Kilpailu asiakkaista  

• Vaikeasti työllistyviä ei kyetä saada palveluiden 
kautta työmarkkinoille 
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2.3. Kartoitettiin säätiöiden, kuntien ja oppilaitosten kiinnostus lähteä selvittämään tuetun 

työllistymisen osuuskunnan perustamista 

Kuntakohtaiset laadulliset ja määrälliset koosteet esiteltiin tammikuun 2020 lopulla Sodankylän, 

Rovaniemen ja Kemin kuntien ja säätiön edustajille ”Onko tuetun työllistymisen osuuskunta rat-

kaisu osatyökykyisten työllistymiseen?” työpajoissa. Tilaisuuksien tavoitteena oli selvittää yhdessä 

keskustellen kunkin kunnan ja säätiön halukkuutta perustaa säätiöalustalle tuetun työllistymisen 

osuuskunta. Työpaja oli suunnattu työhönvalmennussäätiöiden ja kaupungin johdon lisäksi elin-

keino-, vammais-, sosiaali- ja työllisyyspalveluiden toiminnasta vastaaville tahoille sekä poliittisille 

päätöksentekijöille.  

Projektipäällikkö esitteli jokaisessa tilaisuudessa kuntakohtaisen ”Työllisyyden edistämisen nykyti-

lanteen” laadullisen koosteen ja esityksen jälkeen tilaisuuden osallistujat saivat pienryhmissä täy-

dentää työllisyyden edistämisen nykytilan sisäisen verkoston vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoi-

sia mahdollisuuksia ja haasteita. Toisena kokonaisuutena projektipäällikkö esitteli kuntakohtaisen 

määrällisen tilastoinnin koosteen ”Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta ja sen tarve” ja esityk-

sen jälkeen osallistujat pohtivat pienryhmissä, mitä lisäarvoa osuuskunta toisi kuntalaiselle, kunta-

taloudelle, kunnan elinvoimalla ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Molempien esityksien pienryhmä-

keskusteluiden tuotokset kerättiin sähköiselle ”padlet.com” -alustalle. Fasilitaattori Päivi Holopai-

nen kokosi pienryhmien keskusteluiden tuotokset sähköiseltä alustalta ja toimitti niistä kuntakoh-

taiset yhteenvedot projektipäällikölle. Projektipäällikkö puolestaan täydensi pienryhmäkeskuste-

luiden tuotokset kuntakohtaisiin laadullisiin ja määrällisiin koosteisiin sekä lähetti niistä päivitetyt 

versiot työpajapäiviin osallistuneille toimijoille.  

Tornion osalta erillistä työpajapäivää ei kaupungin toivomuksesta järjestetty vaan projektipäällikkö 

kävi esittelemässä erikseen tammikuun lopulla Tornion työllisyyden edistämisen nykytilan laadulli-

sen ja määrällisen koosteen säätiön ja kaupungin johdolle. Kemijärven osalta työllisyyden edistä-

misen nykytilanne esiteltiin helmikuulla valtuuston iltakoulussa. Lisäksi Sodankylän kunnanhalli-

tukselle käytiin helmikuulla erikseen esittelemässä Sodankylän työllisyyden edistämisen nykytilan-

teesta. 
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Työpajapäivien, kokousten ja valtuuston iltakoulun tuloksena säätiöt ja kunnat esittivät kiinnostuk-

sen olla mukana jatkoselvittämässä tuetun työllistymisen osuuskunnan mahdollisuuksista toimia 

työllistymishaasteisten osaamisen noston ja työllistymisen edistämisen välineenä. 

Säätiöiden ja kuntien lisäksi hankkeessa kartoitettiin etäyhteyksin COVID-19-epidemian takia Lapin 

alueen oppilaitoksien halukkuus hyödyntää Tuetun työllistymisen osuuskuntaa tuettujen työelä-

mälähtöisten koulutusten alustana. Selvityksen tuloksena oli, että Ammattiopisto Lappia ja Rova-

niemen koulutuskuntayhtymä REDU ilmaisivat halukkuuden olla mukana jatkoselvittämässä, että 

voidaanko Tuetun työllistymisen osuuskuntaa hyödyntää tuettujen työelämälähtöisten koulutus-

ten alustana. Hankkeessa kartoitettiin myös Ammattiopisto Luovin osalta halukkuutta jatkoselvit-

tämiseen, mutta sieltä ei nähty tuetun työllistymisen osuuskunnan perustamisen tuovan heille 

lisäarvoa. Tämä sen vuoksi, että heillä on parhaillaan käynnissä kaksi ESR-hanketta, jotka tukevat 

osuuskuntatoiminnan käynnistämistä. Näiden hankkeiden tukemana heidän opiskelijansa ovat jo 

perustaneet osuuskunta Korkean ja sen toiminta on tällä hetkellä käynnistymässä. Korkea Osk:n 

tavoitteena on antaa jäsenille kokemusta yrittämisestä ja työelämätaidoista.  

2.4. Osuuskunta yhteiskunnallisena yrityksenä osana yhteisötaloutta  

2.4.1. Yhteisötalouden mahdollisuudet tuottaa hyvinvointipalveluita ja edistää 

työllisyyttä 

Yhteisötalouden käsite ei ole edelleenkään selkeä ja sen sisältö voi vaihdella käyttäjän ja käyttöyh-

teyden mukaan. Laajemman määritelmän mukaan yhteisötalous käsittää organisaatiot, jotka eivät 

ensisijaisesti tavoittele voittoa tai ole osa julkista taloutta. Yleisesti yhteisötalouden toimijoiksi 

luetaan osuuskunnat, järjestöt, säätiöt ja määritelmän mukaan myös yhteiskunnalliset yritykset.  

Yhteisötaloudessa pyritään vastaamaan hyvinvointivaltion liialliseen laajenemisen ongelmaan siir-

tämällä painopistettä kansalaislähtöisesti paikalliseen ja alueelliseen näkökulmaan. Kuitenkaan 

yhteisötalouden keskeinen rooli ei ole ongelmatonta hyvinvointipalvelujen tuottajana. Markkinati-

lanteessa yhteisötalouden toimijat ovat kilpailemassa muiden palvelujen tarjoajien tavoin resurs-

seista sekä hyvinvointipalvelujen rahoitustavasta riippuen myös asiakkaista, joten ero pääomave-

toiseen yritystoimintaan kapenee. (Laurinkari & Pättiniemi 2011.)  
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Julkisen sektorin hyviä strategiakumppaneita voisivat olla yhteiskunnalliset yritykset, joille julkinen 

sektori voisi ulkoistaa palveluitaan. Yhteiskunnallisten yritysten päämääränä ei ole mahdollisim-

man suuren voiton tavoittelu. Yleishyödylliset liiketoimintaa harjoittavat yhteisöt kuten työhön-

valmennussäätiöt ovat omaksuneet yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin kasvavilla hy-

vinvointimarkkinoilla. Toiseksi kunnat, kuntayhtymät tai jokin muu julkinen toimija ovat yhtiöittä-

neet joitakin palveluja tuotettavaksi yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallilla (julkisomistei-

set yhteiskunnalliset yritykset). Usein nämä julkisomiseiset yhteiskunnalliset yritykset toimivat 

hyvinvointipalvelujen tai vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työelämään integroiviin toimin-

toihin liittyvillä toimialoilla. (TEM 2020:10.) Hallituksen tavoitteena on ollut myös parantaa yhteis-

kunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä uudistamalla niiden rahoitusta ja tarjoamalla liiketoi-

mintaosaamiseen vahvistavaa tukea.  

Työ ja elinkeinoministeriö määrittelee yhteiskunnallisen yritystoiminnan siten, että sen ensisijai-

nen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen sekä rajoitetun voitonjaon takia 

yli 50 prosenttia voitoista käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Yhteiskunnalliset 

yritykset toteuttavat uudenlaista liiketoimintamallia, kun niitä sitoo rajoitettu voitonjako. Yhteis-

kunnallisia yrityksiä ei Suomessa aseteta erityisasemaan eikä niitä suosita muiden yritysten kus-

tannuksella, koska tämän katsotaan vääristävän kilpailua. Yhteiskunnallisia yrityksiä voidaan jopa 

sivuuttaa kilpailutuksissa vetoamalla kilpailuneutraliteettiin. 

Poliittinen tahtotila yhteiskunnallisen yritystoiminnan strategiselle kehittämiselle on olemassa ja 

se ilmenee Suomen hallitusohjelmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa (2020) todetaan, 

että toimintaedellytysten vahvistaminen ja yhteistyön syveneminen voisi lisätä yhteiskunnallisen 

yrityksen liiketoimintamalliin siirtymisen houkuttelevuutta ja liiketoiminta- ja työllistämisedellytys-

ten kasvua yhteisötaloudessa (osuuskunnan, yhdistykset ja säätiöt) ja missiolähtöisissä pienyrityk-

sissä. Tulevaisuudessa yhteisötalouden toimijat voisivat olla yhteiskunnallisina yrityksinä integroi-

massa vaikeimmin työllistyviä henkilöitä takaisin työelämään. Osuuskuntia onkin perinteisesti mo-

nissa osin Eurooppaa osattu käyttää muun muassa julkisten palveluiden tuottamisen välineinä. 

Suomessa tämän tyyppinen toiminta ei ole vielä saanut jalansijaa, vaikka selkeästi siihen on tarvet-

ta.  
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Muissa Euroopan maissa suomalaisia sosiaalisia yrityksiä vastaavat toimintamuodot ja yksiköt ovat 

huomattavasti suurempia kuin Suomessa. Suomeen olisikin hyvä luoda pitkäjänteisellä julkisten 

hankintojen ohjaamisella, tuotekehityksen tukemisella ja avustavien työpaikkojen rakentamisella 

nykyistä isompia sosiaalisia yrityksiä tai niihin verrattavia työllistäviä yksiköitä, kuten osuuskuntia. 

Monipuolisten etenemismahdollisuuksien tarjoaminen vaikeasti työllistyville henkilöille vaatii riit-

tävän kokoisen yksikön. Nykyisin avustavat työt ovat organisaatioissa joko automatisoitu tai am-

mattihenkilöt tekevät ne oman työnsä ohessa. (Pöyhönen, Hänninen, Merenmies, Lilja, Kostilainen 

& Mankki 2009.) 

2.4.2. Osuuskunta toimijana ja erilaiset osuuskuntamuodot  

Osuuskunta on jäsenistään erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Osuuskunnan voi 

perustaa yksin joko henkilö, yritys tai yhteisö eikä sen jäsenmäärää ole ennalta määrätty. Osuus-

kunnan jäsenmäärä, osuuksien lukumäärä ja osuuspääoma ovat vaihtuvia. Osuuskunnalla voi 

osuuspääoman lisäksi olla osakepääoma ja osakkeita. Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on 

jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että 

jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta 

järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Mikäli osuuskunnalla on osittain tai kokonaan 

muu tarkoitus, on siitä otettava maininta osuuskunnan sääntöihin. (Osuuskuntalaki 14.6.2013/421.)  

Osuuskunta yhtiömuotona on markkinalähtöinen ja lähellä elinkeinoelämää sekä on taloudelliseen 

toimintaan tehokas yhtiömuoto. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai 

elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen 

osuuskunnan tarjoamia palveluita tai palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla 

tai muulla tavoin. Osuuskuntia on niiden tarkoituksen mukaan monenlaisia esimerkiksi työosuus-

kuntia, palveluosuuskuntia, markkinointiosuuskuntia, kuluttajaosuuskuntia ja tuottajaosuuskuntia. 

Työttömät ovat oman työllistymisensä edistämiseksi joko perustaneet tai liittyneet jäseniksi työ-

osuuskuntiin, jotka tähtäävä nimensä mukaisesti jäsentensä työllistämiseen yhteisesti omistetussa 

yrityksessä. Työosuuskunnissa jäsenelle on yrittäjämäinen rooli töiden etsinnässä ja niiden suorit-

tamisessa, joten siellä toiminen, perustuu yksilön omaan aktiivisuuteen. (Pellervo 2020.) 
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Osuuskunnalla on oltava säännöt, joita osuuskunnan on toiminnassaan lain ohella noudatettava. 

Osuuskunnan perustajien on sovittava sääntöjen sisällöstä ja liitettävä ne osuuskunnan perusta-

missopimukseen sekä toimitettava ne kaupparekisteriin yhdessä perustamissopimuksen kanssa, 

kun osuuskunta rekisteröidään. Toisaalta kannattaa välttää osuuskunnan toimintaa liian yksityis-

kohtaisesti säänteleviä määräyksiä, koska ne voivat johtaa usein toistuviin sääntömuutostarpeisiin. 

Osuuskunnan säännöt tulee rekisteröidä, joten osuuskunnan toimintaa kuvaavien sääntöjen laati-

miseen kannattaa käyttää aikaa ja tarvittaessa asiantuntijaresurssia. Sääntöihin kirjataan osuus-

kunnan toiminnan sekä osuuskunnan ja sen jäsenten aseman kannalta keskeiset määräykset. 

Sääntöjen muuttaminen voi olla myöhemmin hankalaa, koska niiden muuttaminen vaatii aina vä-

hintään 2/3 määräenemmistöä, joissakin tapauksissa jopa yksimielisen päätöksen. Lisäksi sääntö-

muutosten rekisteröinnistä aiheutuu osuuskunnalle kuluja, jonka vuoksi osuuskunnassa noudatet-

tavista tarkemmista ”pelisäännöistä” voi ja kannattaa sopia erillisissä jäsensopimuksissa. (Pellervo 

2020.) 

Muita keskeisiä huomioita osuuskuntaan liittyen on perustamisen matala kynnys. Osuuskunnan 

perustaminen ei vaadi minkäänlaista minimipääomaa. Ainoastaan osuuskunnan rekisteröinnistä 

pitää maksaa Patentti- ja rekisterihallitukseen 380 euron suuruinen rekisteröintimaksu. Osuuskun-

ta on lisäksi demokraattinen päätöksentekoyhteisö, jossa jokaisella jäsenellä on tasa-arvoisesti yksi 

ääni. Osuuskunnalla ei ole muodollisesti pakko olla toimitusjohtajaa mutta sellainen voidaan valita. 

Pienissä osuuskunnissa valitaan harvoin erillistä toimitusjohtajaa vaan käytännössä hallituksen 

puheenjohtaja hoitaa toimitusjohtajalle kuuluvia tehtäviä. Osuuskunnalla on oltava sääntöjen li-

säksi lain edellyttämät hallinnolliset toimielimet, jotka minimissään käsittävät hallituksen. (Pellervo 

2020.) 

Osuustoiminnan erottaa rakenteellisesti muista yritysmuodoista sen kaksoisluonne. Kaksoisluonne 

tarkoittaa sitä, että osuustoiminnalliset yritykset toimivat muiden liikeyritysten tapaan kilpailluilla 

markkinoilla, taloudellisena välittäjänä jäsenen ja markkinoiden välillä. Osuuskuntien tulee tehdä 

ylijäämää, vaikka yleinen väärinkäsitys on, että osuuskunnat tavoittelisivat nollatulosta. Samanai-

kaisesti osuuskunta on jäsentensä omistama, demokraattisesti johdettu jäsenyhteisö, jonka toi-

minnan tavoitteita hallitsee ensisijaisesti jäsenistön tarpeet. Osuuskunnat eivät pyri maksimoi-

maan voittoa ja pääoman tuottoa, vaan tavoitteena on tuottaa jäsenille maksimaalinen hyöty jä-
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senyydestä ja palveluiden aktiivisesta käytöstä. Osuuskuntatoiminnan perusideana on, että osuus-

kuntien jäsenet muodostavat yhteisen suuren voiman markkinoilla ja näin parantavat omaa ase-

maansa suhteessa muihin markkinavoimiin. (Pellervo 2020.) 

2.5. Toimintamallin kuvaus ja arviointi sekä sen viestintä- ja markkinointisuunnitelma  

Projektipäällikkö oli luonut syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana taustamateriaalia uudentyyppisenä 

työmarkkinarakenteena toimivaan tuetun työllistymisen osuuskunnan toimintamalliin ja tuen ra-

hoitukseen liittyen. Kokonaisvaltaiseen toimintamalliin valtakunnan tasolta arviointia. Arviointityö-

ryhmään kuuluivat koko prosessin ajan osuuskunta asiantuntijana Jarmo Hänninen, yhteiskunnalli-

sen yritystoiminnan asiantuntijana Harri Kostilainen ja nykyisten välityömarkkinoiden asiantuntija-

na Juha Pääkkönen. Projektipäällikkö lähetti arviointityöryhmälle kesäkuun alussa laaja-alaisen 

taustamateriaalin, joka oli laadittu käytännön työn kokemuksen ja eri työllisyystoimijoiden haas-

tatteluiden sekä tutkimuksellisen tiedon pohjalta. Yhteisiä tapaamisia oli kesä-elokuun aikana yh-

teensä viisi. Kahdessa ensimmäisessä arviointityöryhmän palavereissa nostettiin erityisesti esille 

toimintamallissa painotettavia asioita kunkin osa-alueen osalta.  

Samanaikaisesti kesäkuulla käynnistettiin hankkeen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadin-

ta. Uudentyyppinen työmarkkinarakenteen avaaminen edellytti monipuolista ja selkokielistä vies-

tintää kuntien ja säätiöiden johdon lisäksi myös alueen oppilaitoksille, yrityksille, rahoittajille ja 

ihan valtakunnan päätöksentekotasolle saakka. Toimio -konsepti esiteltiin elokuun lopulla arvioin-

tityöryhmälle. Lopputulemana oli, että Toimio -konsepti on valmis malli vietäväksi käytäntöön. 

Nähtiin myös, että Toimion kaltainen työmarkkinatoimija tarvitaan, jotta osatyökykyisille mahdol-

listetaan pitempikestoisia työllistymisjaksoja, jonka aikana heidän osaamistansa vahvistetaan ja 

tuetaan jatkosiirtymiä koulutukseen tai työhön.  

2.6. Toimio -konseptin viestintää alueellisella ja valtakunnan tasolla 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuutta perustaa Lapin työhönvalmennussäätiöiden 

rinnalle joko toiminta-alueen kuntien yhteinen tai tuetun työllistämisen osuuskunta tai useampia 

osuuskuntia. Hankkeen toiminta-aikana käynnistyi valtakunnan tasolla selvitystyö osatyökykyisten 

työllistämisen Suomen mallista. Toimio -konsepti esiteltiin hankkeen ohjausryhmälle syyskuulla 
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2020 ja sen yhteydessä säätiöpaikkakunnat ilmaisivat yhteisen tahtotilan, että ensisijaisesti lähde-

tään selvittämään valtion rahoitusta työelämäintegraatioita edistäviin tukien osalta. Lisäksi kunnat 

ilmaisivat kiinnostuksen olla mukana selvittämässä, mikäli Toimio -konseptia lähdetään kokeilun 

tai kehittämishankkeen kautta viemään käytännön tasolle. Tämän jälkeen Toimio -konseptin tie-

dottamisen pääpaino siirtyi valtakunnantasolla. Hanke on tehnyt koko toiminta-ajan hyvin tiivistä 

yhteistyötä Vates -säätiön kanssa. Projektipäällikkö on tehnyt yhteistyössä Vates-säätiön kanssa 

muun muassa Toimio -konseptin osalta vaikuttamistyötä työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi myös 

sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan. Lisäksi Toimio -konsepti esiteltiin valtakunnallisessa Vates 

-päivässä.  

Toimio -konseptia on esitelty Lapin kansanedustajien lisäksi myös hankkeen toiminta-alueella laa-

jemminkin eri toimijoiden pyynnöstä. Hankkeen päätösseminaari pidettiin joulukuulla ja hankkeen 

projektipäällikkö tiedotti hankkeen tuloksena syntyneestä Toimio -konseptista ja sen mahdolli-

suuksista toimia Suomen osatyökykyisten työllistämisen mallina. Osuuskunta Uurton hallituksen 

puheenjohtaja Jarkko Kotilaine avasi Toimio -konseptin pilottina toimineen Osuuskunta Uurton 

historiaa ja aiempaa tuettua työllistämistoimintaa, jota toteutettiin hankerahoituksen turvin. Li-

säksi Kotilaine kertoi Uurton nykyistä haasteita työllistää tukea tarvitsevia henkilöitä, kun hank-

keen kautta toteutettu tuen rahoitus päättyi elokuulla 2019. Vates-säätiön kehittämispäällikkö 

Jukka Lindberg puolestaan kertoi, mitä Suomen välityömarkkinamallilla tavoitellaan sekä mitä 

opimme työpankkikokeilusta. Näiden lisäksi kuulimme laaja-alaisesti liiketoiminta johtaja Joakim 

Norströmin esityksen, miten Pohjois-Ruotsin Samhall käytännössä toimii.  

Hankkeessa on tehty myös tiivistä yhteistyötä TEM:n osatyökykyisten työllistymisen edistämisen 

yhteiskunnallisen hyödyn mallinnukseen liittyen. Mallinnus auttaa osatyökyisten paremmassa 

tunnistamisessa ja sitä kautta osuvampien palveluiden suunnittelussa ja tarjoamisessa muun mu-

assa Toimio -konseptin kohderyhmälle. Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus on käynnistänyt 

marraskuulla osatyökykyisten työllistymisen edistämisen mallinnuksen käytännön testaamisen 

yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä KEHA-keskuksen kanssa.  

Kesäkuulla 2020 käynnistettiin myös hankkeen viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinta, 

joka valmistui syyskuulla. Hankkeen viestinnän onnistumisen kannalta on ollut erityisen merkityk-
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sellistä, että yhdistettiin hankkeen arviointityöryhmän sekä viestintä- ja markkinointisuunnitelman 

laadinta osittain samanaikaistoiminnaksi. Arviointityöryhmän työskentely tuki koko ajan viestintä- 

ja markkinointisuunnitelman laadintaa ja myös päinvastoin. Näin toimien Toimio -konseptista saa-

tiin niin sisällöllisesti kuin viestinnällisesti paras mahdollinen yhdistelmä, jota voidaan hyödyntää 

toimintamallin valtakunnallisessa, alueellisessa kuin paikallisessa viestinnässä. Toisaalta toiminta-

mallin viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinnassa onnistuttiin erinomaisesti huomioiden, 

että Toimio -konseptissa jouduttiin tiivistämään laaja kokonaisuus selkeäksi toimintamalliksi.  
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3. TOIMIO – TUETUN TYÖLLISTÄMISEN TOIMINTAMALLI 

3.1. Toimio on uusi tapa työllistyä ja työllistää 

Lapin tuetun työllistymisen osuuskunta -hankkeen selvitystyössä päädyttiin yhteen yhteiseen 

osuuskuntamalliin eli Toimioon, joka viedään kunkin säätiöpaikkakunnan omaan toimintaympäris-

töön. Toimio on uusi tapa työllistää ja työllistyä. Toimio kautta saadaan osatyökykyisten kyvyt 

käyttöön sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Sosiaalinen vastuu näkyy erityisesti työntekijöiden työ-

hyvinvoinnin panostamisen lisäksi työn ohella tapahtuvan ammatillisen osaamisen vahvistamisen 

ja siirtymien tukemisena joko koulutukseen tai työhön. Toiminnan tavoitteena on työelämäinteg-

raatiota edistävien tukien avulla yhdistää tekijöitä ja heille soveltuvia työtehtäviä. Toisaalta Toimi-

on tulee myös tehdä kannattavaa uudenlaista liiketoimintaa, jotta se kykenee investoimalla kas-

vattamaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Toimion tavoitteena on tuottaa toimivia palveluita 

tilaajille ja tarjota mielekäs toimenkuva tekijöille.  

Toimio on alun perin suunniteltu olevan yhteiskunnallisena yrityksenä toimiva uusosuuskunta, 

mutta käytännössä Toimio -konsepti toimii muillakin yhtiömuodoilla sekä myös yhdistys- ja säätiö-

alustalla. Uusosuuskunta siksi, että perinteisestä osuuskuntatoiminnasta poiketen sen jäseniksi 

hyväksytään vain toimijat, joiden tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymistä. Vähintään 

puolet Toimion liikevoitosta käytetään kehittämään sen omaa toimintaa. Toimion tarkoituksena 

on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja sen tehtävänä on työllistää osatyökykyisiä henkilöitä 

oikealla palkalla, ja tämä onnistuu, kun toimenkuva räätälöidään huomioiden osatyökykyisen vah-

vuudet, voimavarat ja osaaminen ja peilataan niitä palveluita tilaavien ostajien tarpeisiin. 

3.2. Toimion asemointi  

Toimion toiminnan kohdentuminen oikealla kohderyhmälle voidaan jatkossa varmentaa TEM:n 

osatyökykyisten työllistymisen edistäminen –yhteiskunnallisen hyödyn mallinnuksen kautta. Mal-

linnuksen tavoitteena on luoda asiakasohjauksen tunnistamisjärjestelmä, jotta palvelut kohdentui-

sivat henkilön tarpeesta lähtien oikea-aikaisesti mm. Toimio -konseptin kohderyhmälle. Mallinnus 
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osoittaa, että osatyökykyisten joukko on hyvin heterogeeninen ryhmä ja ne on segmentoitu kuu-

teen (6) eri ryhmään. Toimion asemointi on kuvattuna kuvioon 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Toimion asemointi 

Toimion toiminnan kohdentuminen oikealla kohderyhmälle voidaan jatkossa varmentaa TEM:n 

osatyökykyisten työllistymisen edistäminen –yhteiskunnallisen hyödyn mallinnuksen kautta.  

Alhaalla on kuvattuna osatyökykyisen työkyky ja tuottavuuspotentiaali, ja jos se on korkea, niin he 

kuuluvat itsenäisen työhaun piiriin ja tulevat autetuiksi TE-toimiston yleisen tuen ja aktiivisin työ-

voimapoliittisten toimin sekä muiden matalan kynnyksen palveluin koulutus- ja työmarkkinoille.  

Mikäli osatyökykyisen työkyky ja tuottavuuspotentiaali laskee jonkin verran, niin työelämään in-

tegroivien tukien osuus lisääntyy ja tarvitaan jo tehostuttua tukea siirtymissä koulutus- ja työ-

markkinoille.  

Osatyökykyiset, joiden työkyky ja tuottavuuspotentiaali on merkittävästi alentunut, niin heidän 

kohdallansa työelämäintegraatiota edistävien tukien tarve on puolestaan kasvanut huomattavasti, 

ja he kuuluvat erityisen tuen piiriin eli ovat Toimion kohderyhmää.  
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3.3. Näin toimii Toimio 

Lapin työhönvalmennussäätiöt kuntouttavat ja kouluttavat sekä nostavat yksilölähtöiset kyvyt esil-

le omissa työ- ja oppimisympäristöissään. Säätiöltä ohjautuvat oikea-aikaisesti tukea tarvitsevat jo 

sitoutuneet ja motivoituneet tekijät jatkossa Toimioon, jossa ammattimainen työnjohtaja valmen-

taa ja tukee tekijöitä selviytymään heille annetuista työtehtävistä. Toimio tarjoaa yksilöllisesti rää-

tälöityä osatyökykyisen voimavaroihin ja vahvuuksiin perustavaa tuettua työtä, jossa heidän työ- ja 

työelämätaitojansa lisätään. Työsuhteisessa työssä ammatillinen työnjohto koordinoi, valmentaa 

ja tukee työllistetyn työstä suoriutumista sekä mukauttaa työtä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Toimio toimii työllistetyistä siirtymätyömarkkinarakenteena ja tarjoaa siirtymiä työelämään. Kun 

työllistetty suoriutuu useammasta eri työtehtävästä ja saavutetaan maksimaalinen tuottavuus 

suhteessa hänen työkykyynsä, lähdetään tukemaan työllistetyn työhön siirtymää. Samanaikaisesti 

Toimion ammattimaisen työnjohtajan tulee puhua yhteistä kieltä palveluita hankkivan tilaajan 

kanssa ja varmistaa, että työsuoritteet tehdään laadukkaasti ja sopimuksen mukaisesti. Työhön 

siirtymä toteutetaan palveluna, jossa työantaja ostaa työsuoritteen ja saa työpaikalle työelämä-

valmiudet omaavaan ja työtehtävään soveltuvan tekijän. Tekijä on työsuhteessa Toimioon, josta 

saa myös tarvittavan tuen. Palvelun tavoitteena on siirtyminen työhön avoimille työmarkkinoille, 

mikäli työnantajalla syntyy tarve palkata työhön tekijä. Käytännössä ammattimaisen työnjohtajan 

tulee tunnistaa osatyökykyisen tekijän tarpeet ja toisaalta myös palveluita tilaavien ostajien odo-

tukset eli näiltä työntekijöitä edellytetään todella monipuolista osaamista.  

Toimion palvelutuotteita ovat: 

• Riskittömät työsuoritteet, esimerkkinä voisi olla, että varsinkin pienellä työnantajalla on iso 

kynnys palkata työntekijä, Toimion kautta hän voi ostaa palvelun ja maksaa vain tehdystä työ-

tä. Toisaalta riskitön työsuorite työhön integrointipalvelun kautta, ja hänellä on jo työelämä-

valmiudet kunnossa.  

• Tunnistaa tuotannon tehostamisen paikat, joita ovat töiden uudelleen järjestelyt, jossa tilaaja 

voi keskittyä tekemään omana tuotantona koulutusta ja osaamista vaativat työtehtävät ja ul-

koistaa Toimioon vähemmän koulutusta ja osaamista vaativat työtehtävät.  

• Toimio on myös tuottava ja inhimillinen työnantaja niin tekijöille kuin palveluiden tilaajalle.   



   

35 
 

• Toimio on yhteisöllinen toimija tuottaen lisäarvo muun muassa lisääntyneiden verotulojen 

kautta sekä paikallisena toimijana jättää eurot kiertämään aluetalouteen. 

• Toimio on ennen kaikkea työmarkkinoiden uudistaja, joka synnyttää omalla yhteiskuntavas-

tuullisella toiminnallaan osatyökykyisille samanaikaisesti tuettuja osaamisen vahvistamisen ja 

työn tekemisen tilaisuuksia sekä tuettuja jatkosiirtymiä koulutukseen tai työhön. Osalle se tu-

lee olemaan pysyvä työn tekemisen paikka. Toimion kaikki toiminta tulee olemaan tavoitteel-

lista.  

3.4. Toimio toimii kaikille 

Toimio toimii tekijälle, kun nykyjärjestelmässä haasteena on, että osatyökykyiset jäävät kuntou-

tus-työttömyys-kuntoutus-kierteeseen, osan kohdalla voi olla välissä lyhytkestoista palkkatuettu 

työtä, mutta palaavat sen jälkeen uudelleen työttömiksi.  Näiden henkilöiden kohdalla työhistoria 

koostuu juuri näitä palkkatuetuista töistä. Ratkaisuna on, että Toimio tarjoaa työtä, joka perustuu 

tekijän voimavaroihin eli hänelle yksilöllisesti räätälöityjä työtehtäviä. Tuloksena on tekijän näkö-

kulmasta mielekäs toimenkuva, josta hänen taloudellinen toimeentulonsa kohentuu.  

Toimio toimii työhönvalmennussäätiölle, kun nykyjärjestelmän haasteena on, että osa säätiön 

työhönkuntoutetuista asiakkaista tarvitsee tuetumpaa koulutusta ja työtä kuin nykyisillä koulutus- 

ja työmarkkinoilla on tarjolla. Ratkaisuna on, että Toimio tarjoaa tälle kohderyhmälle työhönkun-

toutuksen jatkumon työelämään. Tuloksena työhönvalmennussäätiöt tuottavat asiakkailleen vai-

kuttavampia työhönkuntoutuksen palveluita. 

Toimio toimii kunnille, kun haasteena on, että osatyökykyisissä on paljon työvoimapotentiaalia, 

mutta sijoittuminen työelämään on vaikeaa. Ratkaisuna tarjotaan, että Toimio luo osatyökykyisille 

työn tekemisen tilaisuuksia ja vahvistaa työn ohella heidän osaamistaan. Toiminnan tuloksena 

saadaan korkeampi työllisyysaste, elinvoimaa ja verotuloja kunnille sekä työvoimaa alueen yrityk-

sille. 

Toimio toimii oppilaitoksille, kun haasteena on, että oppilaitoksissa on valmistumisvaiheen opis-

kelijoita, jotka eivät työllisty koulutuksen jälkeen avoimille työmarkkinoille. Kuitenkin oppilaitok-

sen kokonaisrahoituksesta 15 % on vaikuttavuusrahoitusta, joka on sidottuna siihen, että opiskelija 
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siirtyy joko työhön tai jatko-opintoihin. Ratkaisuna on, että Toimio tarjoaisi valmistuville opiskeli-

joille työpaikan, jossa osaamista voidaan edelleen vahvistaa työn ohella. Tuloksena syntyy uuden-

lainen väylä siirtyä koulutuksesta työelämään. 

Toimio toimii palveluiden tilaajille eli lähinnä yritysasiakkaille, joiden haasteena on tarvetta tuo-

tannon tai toiminnan järkeistämiseen esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden ulkoistuksella. Ratkai-

suna on, että Toimio tarjoaisi yritykselle tekijät sekä heille tueksi ammattimaisen työnjohdon, joka 

koordinoi työn tekoa ja valvoo, että työ suoritetaan laadukkaasti ja sopimuksen mukaisesti. Tulok-

sena on yritykselle riskitön ulkoistus ja samalla yhteiskuntavastuullinen teko. 

Toimio toimii yhteiskunnalle, kun haasteena on, että osatyökykyisten korkea työttömyys laskee 

työllisyysastetta. Ratkaisuna on, että Toimio mahdollistaa pääsyn työelämään ja tukee jatkotyöllis-

tymistä integroimalla soveltuvaan työpaikkaan. Toiminnan tuloksena työllisyysaste nousee, työt-

tömyys vähenee ja hyvinvointi lisääntyy. 

3.5. Toimion ansaintalogiikka 

Toimio -konseptissa on lähtökohtaisesti ajateltu yhtiömuodoksi uusosuuskuntaa, joka toimii yh-

teiskunnallisena yrityksenä eikä sen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa sen osakkeenomistajille ku-

ten osakeyhtiössä. Toisaalta osuuskunta yhtiömuotona sitouttaisi paremmin alueen toimijat mu-

kaan toimintaan pääomarahoituksen kautta. Pääomarahoitus muodostuu jäsenosuuksista ja osak-

keista sekä pääomituksesta. Pääomarahoituksella turvataan Toimion käynnistämiseen tarvittavat 

investointitarpeet sekä kolmen (3) kuukauden käyttöpääoma, jolla toiminta käynnistetään.  

Toimion tulorahoitus on 35 prosenttia, joka muodostuu alihankintatuotteiden ja palvelutuotannon 

sekä työhönsijoittamispalveluiden kautta. Näiden arvioitu jakauma on, että kunnista, kotitalouksis-

ta ja yrityksistä tulee kustakin noin 30 prosenttia ja muilta toimijoilta noin 10 prosenttia.   

Työelämäintegraatiota edistävät tuet puolestaan ovat noin 65 % liikevaihdosta ja ne muodostuisi-

vat seuraavasti:  

- Tuki työkyvyn alenemaan, joka kohdistuu yksilölle, joka kompensoi osatyökyisen tuottavuuden 

ja osaamisen vajetta. 
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- Tuki työssä suoriutumiseen ja siellä oppimiseen eli se ammatillinen työnjohto, joka koordinoi, 

ohjaa ja valmentaa työn tekemistä ja siitä suoriutumista.  

- Tuki koulutukseen tai työhön siirtymiseen, joka tukee räätälöityjä siirtymiä koulutukseen tai 

työhön sekä tekee työnmuokkaukseen tarvittavia toimia niin Toimion sisällä kuin ulkopuolissa 

työpaikoissa.  

Toimio -konseptissa on huomioitu Toimion tilaaja-asiakkaille merkki ”Toimio – Yhteiskuntavastuul-

linen työllistäjä. Merkin saajat työllistäjät voivat jatkossa käyttää sitä oman toiminnan markkinoin-

nissa ja osoittaa, miten yritys toteuttaa käytännössä yhteiskuntavastuuta.  
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4. VALTAKUNNALLINEN VÄLITYÖMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN  

4.1. Osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallin selvitystyö 

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti ollaan käynnistämässä työkykyohjelmaa, jolla helpote-

taan osatyökykyisten työllistymistä. Työkykyohjelman yhtenä toimenpiteenä on välityömarkkinoi-

den kehittäminen. Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä toimista, joilla rakennetaan välityö-

markkinoilla työllistämisen Suomen malli. Esimerkkinä Suomen mallille käytetään Ruotsin Samhall-

yhtiöstä saatuja hyviä kokemuksia ja työpankkikokeilun tuloksia. Hallituksen päätöksen mukaan 

tarkoituksena on vahvistaa osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien henkilöiden 

mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille tarjoamalla tuettu työpaikka sekä avoimille työ-

markkinoille siirtymiseen tarvittava koulutus ja muu tuki. Tavoitteena on myös tarjota riittävän 

pitkäkestoinen työpaikka osatyökykyisille, joiden työskentely avoimilla työmarkkinoilla ei toteudu. 

Käytän jatkossa osatyökykyisten työllistymisen Suomen mallista nimitystä välityömarkkinatoimija. 

(Valtioneuvosto 2020.) 

4.2. Välityömarkkinoiden kohderyhmä  

Suomen malliin tarvitaan tarkka ja selkeä kohderyhmän määrittely, jotta malli kohdentuu osatyö-

kykyisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työelämään kiinnittymiseen ja siellä pysymiseen. Väli-

työmarkkinatoimijan toimintaan ohjautuminen tulisi tapahtua viranomaispäätöksellä joko TYP:n 

tai kuntien työllistämispalveluiden kautta. Ennen välityömarkkinatoimijalle ohjautumista asiakkaal-

le on hyödynnetty työkykyohjelmaan kirjattuja palveluita esim. kuntien järjestämää kuntouttavaa 

työtoimintaa tai Kelan järjestämiä ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Työkykyohjelman mukai-

sesti osatyökykyisen toiminta- ja työkyky sekä erityisen tuen tarve on tunnistettu. Toimintaan oh-

jataan osatyökykyiset, joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille on estynyt. Nämä henkilöt 

eivät ole siirtyneet työhönkuntoutuspalveluiden jälkeen edes tehostetun tuen ja aktiivisin sosiaali- 

ja työvoimapolitiikan toimin koulutukseen tai työhön. Toimioon ohjautuva kohderyhmä on kuvat-

tuna kuvioon 3.  
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Kuvio 3. Toimion kohderyhmä on rajattuna punaisella 

Toimion kohderyhmään kuuluvat kaksi eri ryhmää, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistymisensä 

edistämiseen. Toinen kohderyhmistä on erityisen tukea tarvitsevat henkilöt, jotka tarvitsevat pi-

tempikestoisesti tuettua työtä. Toinen erityisen tuen ryhmistä tarvitsee tuetun työn rinnalla 

osaamisen vahvistamista ja on siirrettävissä tuetun työn jälkeen työelämään.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1. Toimio osana monimuotoisia välityötyömarkkinoita 

Lapin tuetun työllistymisen selvityshankkeen tulokset tukevat Oivon ja Kerättären raportin yh-

teenvetoa ja ehdotuksia osatyökykyisten työmarkkinoista. Esityksinä ovat muun muassa, että 

työmarkkinoilla tarvitaan tukitoimia hyvin erilaisille henkilöille ja erilaisten työrajoitteiden takia. 

Oivo ja Kerätär totesivat, että osa henkilöistä on täysin työkykyisiä tukitoimien avulla, ja osa kyke-

nee tekemään vain räätälöidysti osan työtehtävistä. (Oivo ja Kerätär 2019.) Toisaalta työmarkki-

noilla on paljon tarjolla osa-aikatyötä, jotka soveltuisivat osatyökykyisille. Työllistämisen haasteek-

si on kuitenkin muodostunut, etteivät työnantajat halua välttämättä työllistää osatyökyisiä edes 

palkkatuella, kun pelätään tavallista suurempia sairauspoissaoloja sekä viimeisen työnantajan elä-

kevastuita, mikäli työllistetty joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Tuetun työllistämisen toimintamalli Toimio voi vastata erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siir-

tymätyömarkkinarakenteesta. Toimio -konsepti oli alun perin suunniteltu rakentuvan Lapissa toi-

mivien työhönvalmennussäätiöiden rinnalle perustettavaan joko säätiöiden yhteiseen tai useam-

paan osuuskuntaan. Hankkeen loppuvaiheessa sen nähtiin soveltuvan toteutettavaksi myös osana 

säätiöiden tuottamaa koulutukseen ja työhön suuntaavaa toimintaa. Tuetun osaamisen vahvista-

misen ja työllistämisen toimintamallilla voidaan parantaa säätiöiden ja muiden työhönvalmennus-

yksiköiden tuottaman työhön kuntoutusta tukevan toiminnan vaikuttavuutta. Toimion kaltainen 

toimija mahdollistaisi monimuotoiset työmarkkinat, jossa yhteensovitetaan sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön vastuulla oleva työhön kuntoutumista tukeva palvelujärjestelmä sekä opetus- ja kulttuu-

riministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla oleva työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä.  

Hankkeen suunnitteluvaiheessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohderyhmä on rajattu 

punaisella kuvioon 3. Kohderyhmän sisälle kuuluu kaksi ryhmää, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja 

erilaisia tukitoimia työllistymisensä edistämiseen. Toinen kohderyhmistä on erityistä tukea tarvit-

sevat henkilöt, jotka tarvitsevat pitempikestoisesti tuettua työtä ja nämä henkilöt ovat hankeen 

päättymisen jälkeisen tiedon mukaan siirtymässä osatyökykyisten työllistämisen Suomen malliin. 

Toinen erityistä tukea tarvitsevien kohderyhmä, jotka tarvitsevat tuetun työn rinnalla vaihtoehtoi-
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sia osaamisen vahvistamisen palveluita. Nämä henkilöt olisivat jatkossa tuetun työllistämisen toi-

mintamalli Toimion kohderyhmää. Kun Toimion konsepti viedään jo olemassa olevien työhönval-

mennusyksiköiden alustalle esimerkiksi Lapissa työhönvalmennussäätiöt, niin sen toiminta tulee 

rakentumaan alueen omaan toimintaympäristöön. Osatyökykyisten siirtymien tukeminen työelä-

mään tulee jatkossa olemaan Toimio konseptin toiminnan vahvuus ja juuri tämä on nähty Ruotsin 

Samhall mallissa kansantaloudellisen kannattavuuden kannalta merkittäväksi asiaksi. 

5.2. Tuetun työllistämisen toimintamalli Toimio lisää elinvoimaa 

Maaliskuun 2021 alussa käynnistyy Rovaniemen seudun kuntakokeilu, johon kuuluu Rovaniemen 

lisäksi myös Tornio, Kemijärvi ja Sodankylä. Kuntakokeilu aikana kunnilla on vahvempi rooli työlli-

syyspalvelujen järjestäjänä. Kunnan rooli on keskeinen erityisesti niiden asiakkaiden palvelutarpei-

siin vastaamiseksi, jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveystoimen, osaamisen kehittämisen ja työllisyy-

den edistämisen palveluiden yhteensovittamista. Työllisyyskokeilulla tuotetaan lisäarvoa alueen 

työnhakijoiden lisäksi myös haasteellisessa työmarkkinatilanteessa oleville yrityksille. (Työ- ja elin-

keinoministeriö 2020.) Työllisyyden kuntakokeilun yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi on nostettu 

työn ja osaamisen uudistuminen. Arvioin mukaan Lapin alueella noin 4 000 työtöntä ohjataan 

kunnan asiakkaaksi ja hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle. Työttö-

mien määrä on aleneva, mutta muuttumassa rakenteellisesti haastavammaksi. (STM 2020.) 

Nykyinen lappilainen työvoima ei riitä pidemmällä aikavälillä kasvaviin rekrytointi- ja työvoimatar-

peisiin muun muassa työvoiman ikärakenteesta johtuvan eläköitymisen takia. Vireillä on investoin-

tihankkeita teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja matkailussa, jotka tulevat näkymään merkittävinä 

rekrytointitarpeina heijastuen laajasti eri toimialoille. Verkostotyönä ennakoidaan työvoima- ja 

osaamistarpeita. Elinkeinoelämän ja toimintaympäristön muutoksiin varaudutaan ketterillä työ-

elämälähtöisillä toiminta- ja koulutusmalleille. Tähän liittyen tarvitaan oppilaitoksissa tapahtuvan 

oppimisen rinnalle uudenlaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2020.)  

Samanaikaisesti on työvoiman saatavuushaasteita edelleen useissa ammateissa, ja työvoiman saa-

tavuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet ovat keskeinen haaste. Syksyn 2020 ammatti-
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barometrissa arvioidaan olevan työnhakijapulaa seuraavan puolen vuoden aikana 32 ammatissa 

arvioiduista 200 ammatista. Työhakijapulaa on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien lisäksi mm. 

puhtaanapidon, kuljetuksen, teollisuuden, rakentamisen, opetusalan ja laskentatoimen työnhaki-

joista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020.)  

Työmarkkinoiden rakenteiden uudistaminen on yksittäisen ihmisen, kuntien talouden kuin työ-

voiman saatavuuden turvaamisen näkökulmasta kaikkien työllisyystoimijoiden yhteinen etu. Tue-

tun työllistämisen toimintamalli Toimio voisi olla tulevaisuudessa tuottamassa kunnille ja maakun-

nalle osan palveluista. Toiminnan avulla voitaisiin vastata muun muassa sosiaali- ja terveysalan 

kasvavaan työvoimapulaan, kun ikääntyvän vanhusväestön nouseviin palvelutarpeisiin vastaamalla 

tuotettaisiin tukipalveluita ikäihmisten koteihin. Samalla voitaisiin vastata valtakunnalliseen haas-

teeseen löytää osatyökykyiselle yksilöllisen tarpeen mukainen ja työelämään suuntaava tuettu 

työpaikka.  

Tuetun työllistämisen toimintamalli Toimio tarjoaa elinkeinoelämälle työntekijöitä matalan osaa-

mistason työtehtäviin. Pahimmin työvoimapulasta kärsivillä aloilla työantajat joutuvat osaavan 

työvoiman saatavuuden turvaamiseksi erikoistumaan omaan ydinosaamiseen. Tämä onnistuu, kun 

työtehtävät järjestetään uudelleen siten, että vaativammat työtehtävät jaetaan paremman koulu-

tuksen ja osaamisen omaaville työntekijöille ja heiltä vapautuvat vähemmän vaativat työtehtävät 

organisoidaan uudelleen. Tämän tyyppisen keskustelun avaus on jo käynnistynyt muu muassa so-

siaali- ja terveysalalla osaavan hoitohenkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Tämän tyyppinen 

toiminta edistäisi alueen työllisyyttä ja ennen kaikkea parantaisi työvoimapulasta kärsivien alojen 

kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden työvoiman saatavuutta. Samalla osatyökykyisille henkilöille 

syntyisi työn tekemisen tilaisuuksia. 

5.3. Tuetun työllistämisen toimintamalli Toimio luo vaihtoehtoisia koulutusmahdollisuuksia 

Tuetun työllistämisen toimintamalli Toimio tarjoaa myös uudenlaisen työelämälähtöisen oppimis-

ympäristön. Toimion työpaikat toimivat työllistetyille myös oppimisympäristöinä, jossa työn teke-

misen rinnalla vahvistetaan heidän osaamistaan. Vaihtoehtoinen mahdollisuus osaamisen vahvis-

tamiseen työn tekemisen rinnalla tullaan tarvitsemaan, koska koulutusorganisaatiot eivät tavoita 
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matalan osaamistason työttömiä työnhakijoita ja tai työvoiman ulkopuolella olevia henkilöiltä. 

Tähän on usein syynä joko, ettei henkilöllä ole koulutukseen tarvittavaan motivaatiota tai edelly-

tyksiä suoriutua koulutuksesta. Tutkinnon osia voidaan suorittaa työn ohella joko näyttöinä tai 

oppisopimuskoulutuksena. Osaamisen vahvistamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää niin osatyö-

kykyisen minäpystyvyyden kuin hänen jatkosiirtymässä työelämään. 

Lisäksi Suomeen lisää tarvetta luoda uudentyyppinen tuettu vaihtoehtoinen tuetumpi osaamisen 

vahvistamisen toimintamalli, kun oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Ammatillisista 

oppilaitoksista tulee viestiä siitä, että entistä useampi opiskelija tarvitsee erityistä tukea, eikä 

suunta tulevaisuudessa näytä ainakaan vähenevän. Tähän peilaten tullaan tarvitsemaan tuettuja 

työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä sekä siirtymätyöpaikkoja, jotka Toimio voi tulevaisuudessa 

erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarjota.  

5.4. Tuetun työllistämisen toimintamalli Toimio luo hyvinvointia 

Yksilön näkökulmasta katsottuna tavoitteena on lisätä tukea tarvitsevien henkilöiden ammatillista 

osaamista ja lisätä sosiaalista pääomaa mahdollistamalla heille yhdenvertaisen oikeuden työhön, 

normaalipalkkaan, tarvittavaan tukeen ja sitä kautta täysivaltaiseen osallistumiseen yhteiskunnas-

sa. Toimio tarjoaa turvallisen työympäristön, joka tarjoaa hänen osaamiseensa ja voimavaroihin 

perustavaa työtä ja tukee työstä suoriutumista sekä tukee sieltä siirtymiä työelämään. Tuetun työl-

listämisen toimintamalli Toimio tarjoaa osatyökykyisille henkilöille työhönkuntoutuspalveluiden 

jatkumoksi turvallisen työympäristön, jossa yhdistyvät tuetun työn tekemisen lisäksi henkilön 

osaamisen vahvistaminen ja siirtymien tuki avoimille työmarkkinoille. Tuetun työllistämisen Toi-

mion toimintamallin toiminnassa huomioidaan osatyökykyisten työkykyyn liittyvien tarpeiden li-

säksi myös erityisen tuen tarve niin työllistymiseen ja osaamisen vahvistamiseen kuin myös työ-

elämään siirtymiseen. Työterveyslaitoksen mukaan henkilön erityisen tuen tarpeen taustalla voi 

olla esimerkiksi oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja hahmottamisen vaikeudet, kielelliset vai-

keudet, vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen haasteet, mielenterveyteen liittyvät pulmat, fyysinen 

tai psyykkinen sairaus tai vamma. (Työterveyslaitos 2020). Henkilö voi selviytyä tuetusti kunnan tai 

välityömarkkinatoimijan tarjoamassa palkkatukityössä, mutta hän ei suoriudu työstä avoimilla 

työmarkkinoilla.  
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5.5. Työttömyyden kustannukset julkisen talouden näkökulmasta 

Pitkittyneen työttömyyden kustannukset julkiseen talouteen ovat merkittäviä. Työttömän työllis-

tyminen kokoaikatöihin säästäisi keskimäärin noin 7 000 euroa vuosittaisissa työttömyysetuus-

maksuissa. Säästöt vaihtelevat nuoren työllistyvän kohdalla tehdystä 3 600 euron säästöstä pitkä-

aikaistyöttömyydestä työllistyvän 11 000 euron säästöön. Kun säästöä tarkastellaan työllistyvien 

työllistymistodennäköisyyden pohjalta, helpommin työllistyvien säästö olisi 6 000 euroa ja vaike-

ammin työllistyvien 7 500 euroa. Tutkimuksen tulokset ovat suuntaa antavia, koska laskentoihin 

liittyy lukuisia rajoitteita. (Pellervon taloustutkimus PTT 2019.)  

Osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaista pääsyä työelämään voitaisiin tukea suuntaamalla heil-

le osoitettuihin työvoimapalveluihin, työllistämistoimenpiteisiin, työttömyysturvaan ja muihin tu-

lonsiirtoihin sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin kohdennetut eurot tuettujen työpaik-

kojen rakentamiseen. Tuettu työllistäminen kohentaisi heidän taloudellista toimeentuloaan ja pa-

rantaisi yleistä hyvinvointia. Välillisesti valtion ja kuntien verotulot lisääntyisivät. Sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden kustannukset puolestaan vähenisivät, kun työttömyydestä aiheutuvat haitalliset 

vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin vähentyvät.  

6. JATKOSELVITYSTARPEITA 

Yhteisötalouden toimijat kuten yhteiskunnalliset yritykset edustavat täysin uudenlaista yrittäjyyttä. 

Ne saattavatkin tulevaisuudessa muuttaa perinpohjaisesti sosioekonomisia rakenteitamme. Yhtei-

sötalouden toimijan toiminta tukee sosiaalisesti kestävää taloutta eikä yhteiskunnalliset ongelmat 

ole yksistään ratkaistavissa puhtaasti markkinataloudellisin keinoin. Tuetun työllistämisen toimin-

tamalli Toimion avulla voitaisiin lähteä vastaamaan yhteiskunnalliseen haasteeseen, ja sen toimin-

ta tulisi rakentua yhteisötalouteen kuuluvien organisaatioiden esimerkiksi Lapissa työhönvalmen-

nussäätiöiden alustalle. Tuetun työllistäjä Toimion tulee harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa, joka 

mahdollistaa riittävät taloudelliset resurssit vastata yhteiskunnalliseen haasteeseen.  

Hallituksen tavoitteena on asettaa julkisiin hankintoihin ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Sosiaa-

lisesti vastuullisten julkisten hankintojen kautta voidaan parantaa osatyökyisten henkilöiden työlli-

syyttä, mutta julkisella sektorilla ei välttämättä tunneta riittävästi työllisyysmahdollisuuksien tu-
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kemisen keinoja. Toimion toiminnan käynnistämisen esteenä on, ettei uudenlaiselle tuetun työllis-

tämisen toimintamallille ole suunnattu muita kuin harkinnanvaraisia työllistämisen tukia. Välityö-

markkinoilla toimivat työhönvalmennusyksiköt kuten Lapissa säätiöt eivät voi perustaa tämän 

tyyppistä toimintaa yksistään harkinnanvaraisten tukien varaan.  

Ennen tuetun työllistämisen toimintamalli Toimion käyttöönottoa on ratkaistava, miten erityistä 

tukea tarvitsevien henkilöiden työelämäintegraatiota edistävien tukien rahoitus tulevaisuudessa 

järjestetään. Yhteiskunnallisen työelämäintegraatiota edistävien tukien rahoituksen avulla tuetaan 

osatyökykyisten työkyvyn ja tuottavuuspotentiaalin alenemaa sekä tarjotaan henkilökohtainen 

tuki työstä suoriutumiseen, osaamisen vahvistamiseen ja jatkosiirtymiin työelämään. 

Selvitettäväksi jää voidaanko tuetun työllistämisen toimintamalli Toimion käyttöönotossa hyödyn-

tää esimerkiksi julkisia hankintojen rajoitettua menettelyä, joiden kautta ministeriö voisi suunnata 

rahoitusta jo olemassa olevalle välityömarkkinaverkostolle. Kunnat voivat osaltaan myös tukea 

tuetun työllistämisen toimintamallia ja tukea kohderyhmän työllistymistä rajoittamalla tarjouskil-

pailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville toimittajille, joiden päätarkoituksena on vam-

maisten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden sopeuttaminen yhteiskuntaan ja 

työelämään. Edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle on, että vähintään 30 prosenttia työ-

keskuksen, toimittajan tai työohjelman työntekijöistä on vammaisia tai muita heikommassa ase-

massa olevia työntekijöitä.  

Toimion toimintamallia ei tule sen luonteensa näkökulmasta nähdä kilpailua vääristävä toimijana 

vaan yhteiskunnallisen rahoituksen turvin kompensoidaan osatyökykyisen työkyvyn ja tuottavuus-

potentiaalin aleneman lisäksi myös erityisen tuen rahoitusta työstä suoriutumiseen, ja työn ohella 

oppimiseen sekä siirtymissä Toimiosta työelämään. Tuetun työllistämisen toimintamalli Toimion 

osalta tarvitaan valtion suunnalta rohkeaa kokeilua, joka toteutuu samalla toimintamallilla Lapin 

lisäksi myös muualla Suomessa.  
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