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Muutama sana SOSTEsta
• Valtakunnallinen kattojärjestö

• 233 sosiaali- ja terveysalan jäsenjärjestöä 
• 76 yhteistyöjäsenjärjestöä
• Työntekijöitä 45

• Perustettu 2012
• Terveyden edistämisen keskus Tekry
• Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL
• Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY

• Taustalla yli sadan vuoden historia
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Tarvelähtöiset työllisyyspalvelut



Järjestöjen toiminta työllistäjinä ja 
työllistymisen edistäjinä 
• Järjestöjen työllistämistä edistävät palvelut (kuntouttava työtoiminta, valmennukset 

yms.)
• Palveluiden kehittäminen (uudet toimintamallit, hankkeet, projektit yms.)
• Järjestöjen vertaistoiminta ja matalan kynnyksen palvelut
• Järjestöjen erityisasiantuntemus (esim. vamman, sairauden vaikutus työllistymiseen)

• Neuvonta, tuki ja ohjaus

• Työllistäjä (palkkatuki, työkokeilu)



Yhteistyön aakkosia
• Välityömarkkinat ja tarvelähtöiset työllisyyspalvelut 

julkaisun suositukset mm.:
• Järjestöjen, säätiöiden, sosiaalisten yritysten ja kunnallisten 

työpajojen toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa, jotta heikossa 
työmarkkina-asemassa oleville voidaan tarjota riittävästi 
osallisuutta, yhteisöllisyyttä, osaamista sekä työllistymistä edistäviä 
palveluita ja tukea.

• Tarvelähtöisiä palveluita tuottavien toimijoiden keskinäistä 
työnjakoa ja roolitusta tulee selkeyttää. Erityisesti vaikuttavaksi 
todettuja palveluita tulee resursoida hyvin ja levittää uusille 
alueille.

• Palveluiden kehittäminen tulee tehdä entistä läheisemmässä 
yhteistyössä välityömarkkinoiden eri toimijoiden, koulutuksen 
järjestäjien sekä yritysten sekä muiden työllistäjien kanssa. Silloin 
välityömarkkinoilla tarjolla oleva tuki ja palvelut tarjoavat 
luonnollisen jatkumon kohti työelämän tarvitsemaa osaamista sekä 
riittäviä yksilöllisiä voimavaroja.



Linkkejä ja vinkkejä

• www.soste.fi/sosiaalibarometri/sosiaalibarometri-2021/
• Koronakriisi ja palvelujärjestelmän toimivuus
• Työllisyys ilm. 12.5.

• www.soste.fi/valityomarkkinat-ja-tarvelahtoiset-tyollisyyspalvelut/
• Osaamisen kehittäminen välityömarkkinoilla ilmestyy piakkoin

• www.vates.fi/vates/aluetoiminta.html
• https://www.vates.fi/ammattilaisille/jarjestojen-tuki/jarjestojen-

tyollisyyspalvelut.html



Kiitos!
Päivi Kiiskinen
erityisasiantuntija 
(työllisyys-, elinkeino-, 
asunto- ja vammaispolitiikka)
p. 0400 516018
paivi.kiiskinen@soste.fi
Twitter: @PKiiskinen
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