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• Lyhyesti TPY:stä  
• Työpajatoiminta 2016 – tuoreita tilastoja 
• Ajankohtaista yhdistyksen vaikuttamistyössä 

– OKM:n hallinnonala 
• Nuorisolaki, valtionavustuskelpoisuus 
• Ammatillisen koulutuksen reformi 

– TEMin hallinnonala 
• Lakiuudistukset, määrärahat 

– STM:n hallinnonala 
• kuntoutuksen kokonaisuudistus, kuntouttavan työtoiminnan 

lainsäädännön uudistus 

– Hallitusohjelma ja puolivälitarkastelun tulokset 
– Kasvupalvelu- ja maakuntauudistus 

 

Esityksen rakenne 
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• Säännöt 1§: Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea 
heikossa kouluttautumis- ja työllistymisasemassa olevien nuoten ja 
aikuisten työttömien työllistymisen edellytyksiä ja ehkäistä 
syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen 
työllistämisen kehitystä Suomessa. 

• Yhdistyksen tehtävänä on vahvistaa toiminnallaan sekä 
työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten 
osaamista. Työ tähtää aina jäsenistön palvelemiseen ja 
hyödyttämiseen. 

Mikä on TPY? 
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• Työpajakentän ammattilaisten vuonna 1997 perustama 
järjestö. 2017 vietetään yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuotta. 

• 250 jäsenorganisaatiota 
• Perusrahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön 

nuorisoyksikkö 
─ yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja 

kehittämiskeskuksista 

• 6 työntekijää 
─ Vs. toiminnanjohtaja Anna Kapanen 31.5.2017 asti 

• Kolme tiimiä 
─ Jäsenpalvelut: alueellinen toiminta, koulutukset, tapahtumat 
─ Tieto ja vaikuttaminen: tiedon kerääminen & analysointi, vaikuttamistyö, 

laatutyö 
─ Tukipalvelut: johtaminen, hallinto, viestintä 

Lyhyesti TPY:stä 
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13 työpajojen alueellista 
verkostoa, joista yksi 
kaksikielisten työpajojen 
ULA-verkosto 

Työpajojen 
alueelliset ALU-

verkostot 
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Valmentautujien määrä sukupuolen ja 

ikäryhmän mukaan 2016 
 

Ikäryhmä 
Miehet Naiset Yhteensä 

määrä osuus % määrä osuus % määrä 

nuoret yhteensä 
8 993 60,5 % 5 874 40 % 14 867 

alle 17 vuotta 
293 64,1 % 164 36 % 457 

17-20 vuotta 
2 594 56,4 % 2 004 44 % 4 598 

21-24 vuotta 
3 937 61,6 % 2 452 38 % 6 389 

25-28 vuotta 
2 169 63,4 % 1 254 37 % 3 423 

29-49 vuotta 
3 780 59,9 % 2 530 40 % 6 310 

yli 50 vuotta 
2 351 60,5 % 1 534 39 % 3 885 

Ei tietoa 
399 56,4 % 309 44 % 708 

Yhteensä 
15523 60,2 % 10247 40 % 25770 
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Nuorten valmentautujien ohjautuminen työpajatoimintaan 

ohjaavan tahon mukaan 

 
  

2016 2015 

määrä osuus (%) määrä osuus (%) 

Työvoimahallinto  -  -  -  - 

TE-toimisto 4 132 27,8 % 4237 28,8% 

Työvoiman palvelukeskus 1 066 7,2 % 1249 8,5 % 

Oppilaitos  -  -  -  - 

Peruskoulu 300 2,0 % 291 2,0 % 

2. asteen oppilaitos 900 6,1 % 955 6,5 % 

Muu oppilaitos 94 0,6 % 121 0,8 % 

Sosiaali- ja terveystoimi / Nuorisotyö  -  -  -  - 

Sosiaali- ja terveystoimi 2 290 15,4 % 2326 15,8 % 

Mielenterveyspalvelut 370 2,5 % 319 2,2 % 

Etsivä nuorisotyö 1 440 9,7 % 1343 9,1 % 

Muu nuorisotoimi 39 0,3 % - -- 

Muut viranomaiset  -  -  -  - 

KELA 77 0,5 % 118 0,8 % 

Työeläkelaitos tai vakuutusyhtiö 9 0,1 % 19 0,1 % 

Kriminaalihuolto 83 0,6 % 87 0,6 % 

Armeija/Time out 13 0,1 % 16 0,1 % 

Siviilipalvelu 1 0,0 %  -  - 

Ohjaamo 63 0,4 % - - 

Muu   -  -  -  - 

Suoraan työpajalle    -    - 

 (mm. itse, kavereiden- tai  1 922 12,9 % 1676 11,4 % 

sukulaisen yhteydenotto)    -    - 

Muu taho 1 273 8,6 % 2647 18,0 % 

Ei rek. tietoa 802 5,4 % 1005 6,8 % 

NUORET Yhteensä 14 867 100 % 14 733 100 % 

Muu taho:  
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Toimenpide 
Nuoret valmentautujat 2016 Nuoret 2015 

määrä osuus (%) määrä 

Valmentautujat (N) 14 867 14 733 

Työhallinto 

Työkokeilussa (ent. Työharjoittelu) 5 276 35,5 % 5 280 

Töissä palkkatuella/työsuhteessa 1 083 7,3 % 1 142 

Työvoimapoliittisessa koulutuksessa 216 1,5 % 338 

Työhönvalmennuksessa /Työelämävalmennus 1 066 7,2 %  1 107 

Kunnan ja työhallinnon palvelut 

Kuntouttavassa työtoiminnassa 6 074 40,9 % 5 733 

Maahanmuuttajan kotoutumistoimenpiteessä 53 0,4 % 37 

Kunnan palvelut 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa sosiaalisessa kuntoutuksessa  447 3,0 % 301 

Muussa sosiaalitoimen ennaltaehkäisevässä tukitoimessa  362 2,4 % 640 

Kehitysvammaisten päivätoiminnassa  114 0,8 % 60 

KELA 

Kuntoutustarveselvityksessä 67 0,5 % 36 

Vajaakuntoisten ammatillisessa koulutuksessa 17 0,1 % 2 

Avomuotoisessa työhönvalmennuksessa 23 0,2 % 264 

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksessa 110 0,7 % 147 

Vajaakuntoisten työhönvalmennuksessa 72 0,5 % 6 

Koulutuspalvelut (Kunta /Valtio/ Oppilaitos/Työpaja) 

Peruskoulussa (sisältää joustavan perusopetuksen) (kunta) 310 2,1 % 244 

Pajakoulussa (kunta/oppilaitos) 122 0,8 % 131 

Oppisopimuksella (kunta/valtio) 98 0,7 % 225 

Ammatillisessa koulutuksessa (oppilaitos) 356 2,4 % 481 

Ammatillisessa erityisopetuksessa (oppilaitos) 21 0,1 % 36 

Lukiossa (oppilaitos) 46 0,3 % 47 

Tuotantokoulussa  72 0,5 % 65 

Työssäoppimisjaksolla (opiskelijoiden harjoittelujakso) 673 4,5 % 611 

Muut tahot 

Palveluohjauksessa (ohjattu muualle kuin työpajalle) 2 086 14,0 % 1 645 

Siviilipalveluksessa (valtio) 18 0,1 % 13 

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa (eri tahoja) 297 2,0 % 278 

(Nuorten-) kesätyössä  444 3,0 % 386 

Jossakin muussa toimenpiteessä 1 534 10,3 % 1 258 

Ei tietoa 16 0,1 % 
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Toimenpide 
Kaikki valmentautujat / 2016 

Kaikki 

valmentautujat 

/ 2015 

määrä osuus (%) määrä 

Valmentautujat (N) 25 770 

Työhallinto 

Työkokeilussa (ent. Työharjoittelu) 7 021 27,2 % 7375 

Töissä palkkatuella/työsuhteessa 2 454 9,5 % 2621 

Työvoimapoliittisessa koulutuksessa 569 2,2 % 639 

Työhönvalmennuksessa /Työelämävalmennus 1 585 6,2 % 1754 

Kunnan ja työhallinnon palvelut 

Kuntouttavassa työtoiminnassa 12 154 47,2 % 11 818 

Maahanmuuttajan kotoutumistoimenpiteessä 76 0,3 % 85 

Kunnan palvelut 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa sosiaalisessa 

kuntoutuksessa  847 3,3 % 832 

Muussa sosiaalitoimen ennaltaehkäisevässä tukitoimessa  519 2,0 % 1038 

Kehitysvammaisten päivätoiminnassa  344 1,3 % 223 

KELA 

Kuntoutustarveselvityksessä 107 0,4 % 67 

Vajaakuntoisten ammatillisessa koulutuksessa 44 0,2 % 4 

Avomuotoisessa työhönvalmennuksessa 29 0,1 % 349 

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksessa 373 1,4 % 461 

Vajaakuntoisten työhönvalmennuksessa 270 1,0 % 15 

Koulutuspalvelut (Kunta /Valtio/ Oppilaitos/Työpaja) 

Peruskoulussa (sisältää joustavan perusopetuksen) (kunta) 313 1,2 % 247 

Pajakoulussa (kunta/oppilaitos) 153 0,6 % 137 

Oppisopimuksella (kunta/valtio) 153 0,6 % 243 

Ammatillisessa koulutuksessa (oppilaitos) 408 1,6 % 540 

Ammatillisessa erityisopetuksessa (oppilaitos) 26 0,1 % 39 

Lukiossa (oppilaitos) 48 0,2 % 48 

Tuotantokoulussa  96 0,4 % 88 

Työssäoppimisjaksolla (opiskelijoiden harjoittelujakso) 814 3,2 % 904 

Muut tahot 

Palveluohjauksessa (ohjattu muualle kuin työpajalle) 2 861 11,1 % 2 105 

Siviilipalveluksessa (valtio) 18 0,1 % 13 

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa (eri tahoja) 501 1,9 % 370 

(Nuorten-) kesätyössä  449 1,7 % 392 

Jossakin muussa toimenpiteessä 2 645 10,3 % 2 208 

Ei tietoa 16 0,1 % 
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• Ihanko Pihalla –työpajanuorten taide- ja 
kulttuuritapahtuma Kuopiossa 18.5. 

• Synergiaseminaari Hämeenlinnassa 10.−11.10. 

• Yhdistyksen syyskokous ja 20-
vuotisjuhlaseminaari 23.11. Helsingissä 

• Valtakunnalliset Työpajapäivät 18.−19.4. 
Jyväskylän Paviljongissa yhteistyössä Jyväskylän 
Nuorten taidetyöpajan kanssa 

Tulevia tapahtumia 
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• OKM:n hallinnonalalla: 
• Nuorisolain toimeenpano, ammatillisen koulutuksen reformi 

• TEM:n hallinnonalalla: 
• Kasvupalvelu-uudistus  
• Työllisyysmäärärahat 
• Ohjaamotoiminta 

• STM:n hallinnonalalla: 
• Kuntoutuksen kokonaisuudistus 
• Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen 

lainsäädännön uudistaminen 

 Hallitusohjelman toteutus ja hallituksen kärkihankkeet  
 Puoliväliriihen päätökset ja lisätoimet (nuorten syrjäytymisen 

vähentämisen ohjelma, työllisyystoimet) 
 Maakunta- ja soteuudistus 
 
 

Ajankohtaista vaikuttamistyössä 
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• Nuorisolain toimeenpano 
• Työpajatoiminnasta ja niiden valtionapukelpoisuudesta 

säädetään laissa, valtionapukelpoisuuden haku 22.5. 
mennessä! 

• Ammatillisen koulutuksen reformi 
• Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 

vuosille 2018-2021: ”Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän 
nuorisotyön budjettirahoitus säilytetään kehyskaudella 
vuoden 2017 tasolla eli 19,5 milj. eurossa. Nuorten 
työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toimintaa 
tehostetaan ja vaikuttavuutta lisätään (s.28).” 

Ajankohtaista OKM:n hallinnonalalla 
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• Lakiuudistukset: 

– Työsopimuslain työpajoja koskeva työntarjoamisvelvoitteen 
määräaikainen poikkeuskohta vakinaistettiin 1.1.2017 

– Määräaikaiset muutokset mm. julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista 
annettuun lakiin (esim. rekrytointikokeilu, palkkatuen ja starttirahan 
rahoittaminen työttömyysetuuksilla) 

– Lakiesitys alueellisista työllisyyskokeiluista valmistelussa 

• Määrärahat: 

– Palkkatukirahojen kohdentaminen yrityksiin, htv-katto yhdistysten ja 
säätiöiden 100% palkkatukeen valtion 2017 budjetissa 

• Kasvupalvelu-uudistus 

 

Ajankohtaista TEMin hallinnonalalla 
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Alkaneet jaksot palveluittain   2016  2015  2014 
KOULUTUSKOKEILU    384  404  430 
TYÖOLOSUHTEIDEN JÄRJESTELYTUKI  137  263  285 
ARVIOINTI (PL. YHTEYDENOTTO)   63 921  68 007  72 919 
TYÖVOIMAKOULUTUS    50 003  45 488  55 871 
TYÖNHAKUVALMENNUS   20 790  20 773  24 287 
TYÖHÖNVALMENNUS    5 994  5 466  5 854 
URAVALMENNUS    9 196  11 846  14 470 
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS   12 830  13 927  14 200 
MAJOITUSKUSTANNUSTEN KORVAUS  507  528  552 
OMAEHTOISET OPINNOT   47 225  44 147  35 436 
TYÖKOKEILU     62 872  65 086  64 079 
PALKKATUETTU TYÖ    33 821  31 995  53 349 
STARTTIRAHA     7 101  7 033  8 188 
- Lähde: TEM/Työnvälitystilasto, taulut 4920, 5432, 5455, 3920, 5920 ja 5425. 
 

Työllistymistä edistävät palvelut 
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• Kuntoutuksen kokonaisuudistus 

• Kuntouttavan työtoiminnan lain sekä 
sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen 
uudistaminen käynnissä. Uudistukset 
lakeineen voimaan 2019 alusta. 

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalla 



www.tpy.fi 12.5.2017 17 

• 19 kohdan ohjelma nuorten syrjäytymisen ja työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
nuorten määrän vähentämiseen, 45 milj. euroa 
– 7.kohta: Opinnollistetaan työpajatoimintaa. Työpajatoimijat ja koulutuksen järjestäjät kehittävät 

yhteistyössä työpajatoimintaa siten, että työpajoja voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin 
osaamisen hankkimista tukevana oppimisympäristönä ja oppimisen tukipalveluna. 

– 10. Vakiinnutetaan ohjaamoiden toiminta: mm. määritellään ohjaamoiden järjestämisvastuu osana 
meneillään olevia uudistuksia 

• Työllisyystoimia: 
– 25 milj. euroa työvoimapalveluihin 

– Puhelinhaastatteluista painopistettä kasvokkain haastatteluihin (tehostettua palvelua tarvitsevat 
ohjataan 3 kk:n työttömyyden jälkeen henkilöstöpalveluyrityksiin avoimien työpaikkojen ja 
työttömien yhteensovittamisen parantamiseksi..) 

– Palkkatuen kohdennus yrityksiin ja vaikeasti työllistyviin 

– Sanssi- ja duunikortin yhdistäminen palkkatukikortiksi (myönnetään profilointimallin arvion ja TE-
toimiston harkinnan mukaan) 

– Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmä 

– Työllistymistä tukevat kokeilut: 
• Mm. heikossa työmarkkina-asemassa oleville ja nuorille hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta uudenlaisia palvelukonsepteja 

 

Hallitusohjelman toimeenpano ja ajankohtaista hallituksen 
puolivälitarkastelussa 24.−25.4. 



www.tpy.fi 

Maakunta- ja kasvupalvelu-
uudistus 
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- Kenen vastuulla heikossa työmarkkina-asemassa olevat ovat jatkossa 
- Kuntien ja välityömarkkinoiden roolia ei ole tunnistettu lakiesityksissä  

- Palvelujen tuottamisen ja toiminnan edellytykset jatkossa 
 Vaikutuksia palveluihin ja niiden käyttäjiin ei ole arvioitu riittävällä tasolla, 

välityömarkkinoilla toimivien edellytykset pärjätä ja osallistua palvelujen 
tuottamiseen monelta osin epäselviä 

- Yhtiöittämisvelvoite 
 Jos kunnallinen työpaja ei yhtiöitä toimintojaan, mitä palveluja siellä voidaan 

jatkossa tarjota? 
- Kriteerit palvelujen tuottajille (hinta, laatu, rahoitus) 

 Sosiaaliset vaikutukset työllistymisvaikutusten ohella 
- Palveluohjaus ja monialainen yhteistyö 

 Työnhakijoiden palvelut ensisijaisesti sähköisiä 
- Valinnanvapauden toteutuminen 

 Markkinoiden muodostuminen 

 Yhdenvertaisuus 
 Erilaiset rahoitusratkaisut ja kriteerit palvelujen tuottamiseen eri maakunnissa 

 
 

Ratkaistavia kysymyksiä työpajatoiminnan 
kannalta 



Aluekehittämis- ja kasvupalvelulain 

sekä siihen liittyvien lakien käsittely 
TPY:n kevätkokous 20.4., Jarkko Tonttila 

18.4.2017 

Elo  Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 

ALKE- ja kasvupalvelulaki 

Uudenmaan 

erillisratkaisua  

koskeva laki 

Eduskunnalle 

 

Kasvupalveluun liittyvät sisältölait 
§ Laki rekrytointi ja osaamispalveluista 

§ Laki kotoutumisen edistämisestä 

§ Laki aluekehittämisen ja kasvupalvelun rahoittamisesta 

 

LAUSUNNOLLA 8 VIIKKOA 

Eduskunnalle 

 

LAUSUNNOLLA 6 VIIKKOA 

Eduskunnalle 

syyskuussa LAUSUNNOLLA 8 VIIKKOA 

Kasvupalveluiden tiedonhallintaa ja 

tietojärjestelmiä koskeva laki -  

lausunnolle syksyllä 



Täsmennyksiä ja rajauksia järjestäjä-
tuottajamallista 

• Kasvupalvelulainsäädäntö ja järjestäjä-tuottajamallin (ml. kilpailullisuus) sääntely 
koskee vain maakunnan järjestämisvastuulle tulevia TEM:n vastuualueen 
palveluja, ei kuntien elinvoimatehtäviä (yleinen toimiala, nuorisotoimi ym.) tai 
valtionavusteista / veikkausvoittovaroin tuettua järjestötoimintaa sinänsä. 

• Kuntouttava työtoiminta on sote-palvelu, jonka siirtymistä ja soveltamista 
maakunnissa sääntelee STM:n lainsäädäntö, ei siis TEM:n 
kasvupalvelulainsäädäntö. 

• Jos kunta- tai järjestötoimijat haluavat lähteä tuottamaan maakunnan 
kasvupalveluja, niin kilpailuneutraliteetin tulee toteutua – kuntatoimijoilla esim. 
yhtiöittäminen ja järjestöillä liiketoiminnan eriyttäminen kirjanpidossa (valtionavun 
myöntäjän edellyttämänä). 

• Kuntien sidosyksiköt (hankintalainsäädäntö), kuten kehitysyhtiöt tai oppilaitokset, 
eivät ole (perusrakenteiltaan) kilpailuneutraaleja markkinaehtoisia toimijoita 
eivätkä siten voi tuottaa maakunnalle kasvupalveluja. 

• Kuntien elinvoimapalvelut ja järjestötoiminta ovat ehdottomasti maakuntien 
tärkeitä kumppaneita, joiden kanssa arjen yhteistyö tulee varmistaa. 

• Kunnat voivat jatkossakin tarjota palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja. 
Kilpailullisuuden tai yhtiöittämisen sääntely ei koske näitä. 

 

18.4.2017 



Työnhakijan palveluprosessin 
suuntaviivoja 
• Työnhaku alkaa verkossa 

• Maakunnan varmistettava, että työnhakijalla mahdollisuus aloittaa työnhaku 
myös käyntiasiointina 

• Ensimmäinen palvelutarvearvio on digitaalinen 
• Osa asiakkaista voi digitaalisen palvelutarvearvion perusteella ohjautua 

suoraan käyttämään harkinnanvaraisia kasvupalveluja 

• Tarvittaessa palvelutarpeen tarkempi arviointi ja asiakkaan ohjaus 
valinnanvapauden käyttöön 
• Maakunta voisi mahdollisesti tehdä itse niiden asiakkaiden osalta, joilla korkea 

riski pitkäaikaistyöttömyyteen ja/tai monialaisten palvelujen tarve 
• (Edellyttää ko. kohderyhmän ja palvelutarvearvion sisällön ja laajuuden 

määrittelyä) 

• Maakunta vastaa siitä, että työttömyyden jatkuessa työnhakijan 
palvelutarve arvioidaan 3 kuukauden välein 

• Maakunta vastaa siitä, että monialaisen yhteispalvelun tarve arvioidaan 
perusteiden täyttyessä. Maakunta vastaa palvelujen 
yhteensovittamisesta. 

18.4.2017 



Heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
palvelut 
• Monialaisten ja moniammatillisten palvelujen tarve säilyy. 

• Sote- ja maakuntauudistuksessa syntyy uusia mahdollisuuksia 
palveluintegraatiolle, jos maakunnat yhdistävät rohkeasti tehtäviä/palveluja. 

• Kasvupalvelun lainsäädännössä maakunnilla palvelujen yhteensovittamisvelvoite 
– sote, kuntien elinvoimapalvelut ym. Myös STM:n lainsäädännössä ”ankkureita” 
yhteensovitukselle kasvupalvelun kanssa. 

• TYP on verkostomainen toimintamalli, ei organisaatio. Erilliselle TYP-
lainsäädännölle ei ole tarvetta, koska toimijat ja vastuut osin muuttuvat ja 
kasvupalvelulaissa yhteensovittamisvelvoite. Kuntien keskeiset palvelut, sote-
/kuntouttava työtoiminta siirtyvät maakunnille. 

• Rekrytointi- ja osaamispalvelulakiin sääntelyä monialaisen palvelutarpeen 
arvioinnista, henkilökohtaisesta palvelusta, palveluohjauksesta ym. 

• Tasapainoiset rahoituksen kannusteet tärkeitä. Työmarkkinatuen rahoitusvastuita 
selvitetään. Vastuiden jakaantumista kunnan ja maakunnan kesken esitetään. 

• Maakunnilla mahdollisuus hankkia uudenlaisia monialaisia palvelukokonaisuuksia, 
jolloin palveluntuottajat rakentavat palveluintegraation – terveys, sosiaalityö, 
kuntoutus, valmennus, koulutus, työllistyminen. Edellyttää palveluinnovaatioita 
markkinoilla ja palveluyritysten verkostoitumista / monipuolistumista.  

• Työnhakijoiden ostopalveluissa siirrytään yhä vahvemmin tulosperusteisiin 
sopimuksiin. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien tuloksille voidaan määritellä 
korkeammat hinnat ja näin luoda tuottajalle kannusteet eri asiakasryhmien kanssa 
työskentelylle. 
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Kuntouttava työtoiminta (STM) 

• Kuntouttava työtoiminta siirtyy muiden sote-palveluiden myötä maakuntien 
järjestämisvastuulle 1.1.2019.  

• Maakuntien rahoitus pääasiassa yleiskatteellisella rahoituksella, joten 
maakuntien päätösvalta resurssien kohdentamisesta eri palveluihin tulee 
olemaan merkittävä.  

• Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki säätää siitä, milloin 
kuntouttavaa työtoimintaa pitää järjestää.  

• STM on käynnistämässä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 
uudistamisen osana laajempaa sosiaalihuollon työtoimintojen 
uudistamista. Uusi lainsäädäntö on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.  

• Uudistustyön pohjana käytetään edellisen hallituskauden aikana toimineen 
nk. TEOS-työryhmän esityksiä ja niistä saatua lausuntopalautetta. 

18.4.2017 
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 Yhteistä vaikuttamistyötä, toiminnan luonteen, erityisyyden ja 
rahoituspohjan näkyväksi tekemistä ja ratkaistavien kysymyksien esiin 
tuomista tarvitaan kaikilla tasoilla, maakuntataso nyt erityisen tärkeä! 

 TPY:ssä käynnissä selvitys maakuntauudistuksen vaikutuksista 
työpajatoimintaan, valmistuu 6/2017 

 Mitä säätiöiden ja yhdistysten kannalta tulee huomioida ja nostaa esiin? 

 TPY-Oktetti-yhteistyö? 

 Muuta? 

Miten eteenpäin? 



www.tpy.fi 

Kiitos!   
Anna Kapanen 

anna.kapanen@tpy.fi, 010 279 2724 

www.tpy.fi  
facebook.com/tyopajayhdistys (Valtakunnallinen 

työpajayhdistys ry) 

twitter.com/tyopajayhdistys 

Instagram.com/tyopajayhdistys 
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