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PALKKATUKITYÖSUHTEEN VAIKUTUKSET JATKOTYÖLLISTYMISEEN 

Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää palkkatuetun työn ja etenkin palkkatuella edelleensijoit-
tamisen kannattavuutta Salossa. Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Salon kaupungin 
työllisyyspalvelut. Työskentelyämme ohjasi Salon kaupungin koordinoiman Voitto-hankkeen 
työelämäkoordinaattori Marjut Laaksonen ja yhteistyössä oli mukana myös Salon työllisyyspal-
veluista Minna Virta. Voitto- hanke oli nuorten ja muiden heikossa työmarkkina- asemassa ole-
vien työllistymisen kehittämishanke. Hankkeen kautta yksi työllistymisen edistämistoimista oli 
edelleensijoittaa henkilöitä palkkatukityöhön.  

Vertailevassa tutkimuksessa selvitettiin yrityksiin ja yhdistyksiin palkkatuella edelleensijoitettujen 
asiakkaiden sekä Salon kaupungin palvelualueelle palkkatuella sijoitettujen asiakkaiden jatko-
työllistymistilannetta eli toisin sanoen palkkatukityösuhteen kannattavuutta. Opinnäytetyön ai-
neisto kerättiin postikyselylomakkeella, mikä lähetettiin 150:lle henkilölle, jotka olivat olleet palk-
katukityössä vuonna 2017. Sen avulla kartoitettiin palkkatukityön kannattavuutta kvantitatiivisel-
la sekä osittain kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Vastausprosentti oli 40. 

Salon kaupungin palvelualueelle sijoitetuista 37 prosenttia ja edelleensijoitettuna yrityksiin tai 
yhdistyksiin olleista 52 prosenttia koki palkkatukityösuhteesta olleen hyötyä jatkotyöllistymises-
sä.  Kyselyyn vastaamishetkellä Salon kaupungin palvelualueelle sijoitetuista 35 prosenttia ja 
edelleensijoitetuista 52 prosenttia olivat työsuhteessa. Palkkatukityön vaikutuksia myös elämän-
laatuun ja työelämävalmiuksiin tutkittiin ja ilmeni, että kaupungin palvelualueella olleilla palkka-
tukityösuhde vaikutti positiivisimmin itsetuntoon, motivaatioon tehdä työtä ja mielialaan, kun 
taas edelleensijoitetuilla parhaimmat vaikutukset kohdistuivat mielialaan ja motivaatioon tehdä 
työtä. Koottuja vastauksia analysoitiin muun muassa prosenttiosuuksia ja lukuja taulukoimalla. 
Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen, sillä työllistymisen edistämistä mietitään jatkuvasti ja 
palkkatukityön vaikutuksia on tutkittu melko vähän. 
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THE EFFECTS OF COMPENSATORY 
WAGES IN FUTURE EMPLOYMENT  
Our thesis research viability of compensate wage and especially viability of compensate wage 
by redirect at in Salo city. This thesis is made as a commission for Salo city employment service 
and our thesis was led by Marjut Laaksonen, working life coordinator at Voitto-project. We also 
collaborated with Minna Virta from Salo city employment service. Voitto-project was meant to 
develop work situations for young unemployed people as well as unemployed people in weak-
est situation possible at the labor market. One of the outcomes was to redirect unemployed 
customers to work with compensate wage. 

This comparative study researched the profitability of unemployed customers on compensate 
wage who had been redirected to work in companies, associations, or Salo city service areas. 
Material to the thesis was collected by postquestionnaire sent to 150 people who got compen-
sate wage at work in 2017. Profitability of compensate wage work was analyzed with qualitative 
and partially quantitative research method. The response rate was 40%.  

37% of people placed to Salo city service area and 52% of redirected to companies and associ-
ations responded to have good experience with their career after working on compensate wage. 
At the time answering the questionnaire, 35% of people placed in Salo city area and 52% of 
redirected, were employed. Also the effects of compensate wage work were examined and it 
appeared that those in Salo city area were most positively influenced by self-esteem, work mo-
tivation and their mood in general – redirected were more affected by better mood and work 
motivation. The combined answers were analyzed with tabulating numbers and percentages. 
The subject of this thesis is current since acts of people becoming employed are being devel-
oped all the time and the effects of compensate wage work have not been researched much 
yet.  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää palkkatuen vaikutuksia työllistymisen 

näkökulmasta. Työelämäkumppaninamme ja toimeksiantajanamme toimii Salon kau-

pungin työllisyyspalvelut. Työtämme ohjasi Voitto-hankkeen työelämäkoordinaattori 

Marjut Laaksonen sekä yhteistyössä mukana oli myös Salon työllisyyspalveluiden esi-

mies Minna Virta. Salon kaupungin koordinoima VOITTO-hanke on nuorten ja muiden 

heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen kehittämishanke. Tavoitteena 

on tehdä vertaileva tutkimus ja selvittää Voitto-hankkeen kautta palkkatuella edelleensi-

joitettujen asiakkaiden sekä Salon kaupungin kautta palkkatukityösuhteessa olleiden 

asiakkaiden jatkotyöllistymistilannetta. Edelleensijoitus on yksi Voitto-hankkeen työllis-

tymistä edistävä toimenpide. (Salon kaupunki 2017b.) Edelleensijoitusta on toimeksian-

tajamme puolelta pidetty kannattavampana palkkatukityösuhteen muotona, joten se on 

myös tutkimushypoteesi, jonka tulisi tutkimuksessamme selvitä, eli onko edelleensijoi-

tus yrityksiin/yhdistyksiin jatkotyöllistymisen kannalta kannattavampaa kuin kaupungin 

palvelualueelle palkkatuella sijoittaminen? 

Voitto-hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat vähintään 300 - 500 päivää työ-

markkinatukea saaneet henkilöt, alle 25-vuotiaat nuoret, alle 30-vuotiaat tutkinnon suo-

rittaneet, maahanmuuttajat, ja siirtymävaiheessa olevat henkilöt, esimerkiksi työkokei-

lussa päättävät. Salon kaupunki palkkaa pitkäaikaistyöttömiä vuosittain eri palvelualu-

eille 8 kuukauden mittaisiin palkkatuettuihin työsuhteisiin. Näiden lisäksi VOITTO-

hanke tarjoaa edelleensijoituspaikkoja Salon alueen yhdistyksiin ja yrityksiin.  (Salon 

kaupunki 2017b.) 

Työmarkkinatuen rahoittaa 1.1.2015 alkaen valtio, kunnes sitä on työttömyyden perus-

teella maksettu 300 päivältä. Tämän jälkeen työttömän henkilön väestörekisteriin mer-

kitty vakituinen kotikunta rahoittaa työttömyysajasta puolet ja valtio puolet, kunnes hen-

kilö on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea 1000 päivältä. Jos henkilön 

työttömyys edelleen jatkuu, työttömän kotikunnan rahoitusvastuu nousee 70%:iin seu-

raavasta työttömyyden perusteella maksetusta maksuerästä lukien. (Kela 2017.) 

Kunnat ovat halunneet ennakkotietoa pitkäaikaistyöttömäksi jäävistä henkilöistä, jotta 

niiden mahdollisuudet työllistää työmarkkinatuen saajia paranisivat ja kunnilla olisi 

myös mahdollisuus ennakoida työmarkkinatuen rahoitusta. Vuoden 2017 alussa voi-

maan tulleen lakimuutoksen johdosta kunnat saavat Kelalta etukäteen tiedon, kun hen-
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kilölle on maksettu työttömyyden perusteella työmarkkinatukea 200 päivää. Kela infor-

moi kuntia myös henkilöistä, jotka saavat työmarkkinatukea työttömyyspäivärahan 

enimmäisajan täytyttyä. (Kela 2017.) 

Saatuja vastauksia analysoidaan niin, että saamamme informaatio ei muutu, muiden 

muassa prosenttiosuuksia ja lukumääriä hyväksikäyttäen. Tavoitteenamme on tuottaa 

kyselyn avulla sellaista tietoa palkkatukityösuhteessa olleiden jatkotyöllistymisestä 

palkkatuen saamisen jälkeen, että toimeksiantaja saa tietoa palkkatuen kannattavuu-

desta. Lisäksi kyselylomakkeen puolistrukturoiduissa avokysymyksissä vastaajilla on 

välillinen mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda esille omia ajatuksia muun muassa palkkatu-

kityön vaikutuksista hyvinvointiin. 

Tutkimustyömme tiedonkeruu tapahtuu postikyselyllä, sillä suurella osalla asiakasku-

nasta ei ole mahdollisuuksia verkossa tehtävän kyselyn tekemiseen. Asiakkaat joille 

kysely on lähetetty, ovat olleet palkkatukityösuhteessa vuonna 2017.  Olemme olleet 

opinnäytetyöprosessin ajan yhteydessä Voitto-hankkeen työelämäkoordinaattori Marjut 

Laaksoseen sekä Salon kaupungin työllisyyspalveluiden esimieheen Minna Virtaan. 

Vastaukset on lähetetty postitse Salon kaupungin työllisyyspalveluihin ja sieltä taas 

meille. 
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2 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS JA SYRJÄYTYMINEN 

2.1 Heikossa työmarkkina-asemassa olevat 

Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään henkilö, joka on yhtäjaksoisesti ollut työttömänä 

12kk tai pidempään. (Tilastokeskus 2017). 

Työvoimapalvelulaissa nuorella tarkoitetaan alle 25-vuotiasta työnhakijaa. 17-vuotias 

työtön, jolla ei ole ammatillista koulutusta voi saada työmarkkinatukea vain työllistämis-

tä edistävän palvelun ajalta, joka voi olla esimerkiksi työvoimakoulutusta tai kuntoutta-

vaa työtoimintaa. (Kela 2017.) 

Yksi työttömyyden syy on se, että entisiä työtehtäviä häviää ja uusia tulee tilalle, eikä 

kaikkien osaaminen pysy mukana. Osaamista tarvitaan eri aloilta. Verrattuna yli 50-

vuotiasiin, on nuorille muutos helpompaa, sillä heille työn perässä liikkuminen onnistuu 

paremmin, kun ei ole perhettä tai asuntolainaa ja opiskelemaankin on helpompi lähteä. 

Yli 50-vuotiaiden tilanne on usein erilainen, kun haastavina koetaan useat koulutuskier-

rokset ja omistusasuntokin saattaa sijaita siellä missä töitä ei ole, eikä asuntoakaan 

välttämättä saa kaupaksi. Isoissa yrityksissä ei yli 50-vuotiaita palkata eläkekustannus-

ten vuoksi. Rekrytointifirmat palkkaavat mieluiten vain 0-3kk työttömänä olleita. Pitkäai-

kais-työttömät kokevat, että heitä ei kuunnella eivätkä he koe tulevansa kohdatuksi. 

Monesti heille tarjotaan jotain muuta, kuin mihin heillä olisi osaamista tai mikä heitä 

kiinnostaa. Sen sijaan, että työttömyysturvaa leikataan tulisi työllistymisvaihtoehtoja 

tarjota riittävän ajoissa. (Näätänen, Londén & Peltosalmi 2017, 59.) 

Työttömäksi joutuminen saattaa aiheuttaa muutoksia yksilön sosiaalisissa verkostois-

sa, kun esimerkiksi yhteydenpito työtovereihin saattaa loppua. Sosiaalisilla verkostoilla 

on vaikutusta mm. psyykkiseen hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymiseen, mutta muu-

tokset verkostoissa voivat aiheuttaa laajempiakin muutoksia yksilön hyvinvointiin. 

(Kauppinen 2010, 236.)  

Välimaa Outi (2008, 249-253) on haastatellut pitkäaikaistyöttömiä ja saanut asiakkai-

den puheista vahvasti selville sen, että pitkäaikaistyöttömiin liitetään yhteiskunnallisesti 

sekä kulttuurisesti negatiivinen leima. Haastateltavista asiakkaista moni on ennen työt-

tömyyttä ollut kova tekemään töitä ja syitä työttömyyteen on suurella osalla ollut kään-

nekohta elämässä kuvattuna ikävällä tapahtumalla ja näitä ovat olleet muun muassa 
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mielenterveysongelmat, avioero, päihteiden käyttö tai fyysinen sairaus. Haastattelun 

tulokset osoittivat suurimman osan asiakkaista arvostaneen työntekoa erittäin paljon ja 

he haluaisivat olla yleisesti arvostettuja ahkerina palkkatyöntekijöinä.  

Pitkäaikaisen työttömyyden, köyhyyden ja terveysongelmien nivoutuminen yhteen to-

dennäköisesti syventää huono-osaisuutta, kun on kyse aktivointipolitiikasta, jossa kes-

keistä ovat taloudellisiin etuuksiin liittyvät sanktiot. Pitkäaikaistyöttömillä saattaa jo olla 

ongelmia toimeentulotuessaan ja jos sitä entisestään kiristetään, niin edesautetaan 

kaikkein heikoimmassa väestöryhmässä olevien huono-osaisuuden kasautumista. 

(Kauppinen ym. 2010, 247.) 

2.2 Syrjäytyminen 

Alilan, Gröhnin, Kesolan ja Volkin (13, 2011) mukaan yksilön hyvinvoinnin kannalta 

osallisuutta pidetään keskeisenä tekijänä, huolimatta siitä, että kausaalisia yhteyksiä 

osallisuuden ja hyvinvoinnin välillä ei riittävästi ole voitu osoittaa. Huomattavalla yksi-

mielisyydellä on voitu kuitenkin todeta osallisuuden ja sosiaalisten verkostojen toimivan 

erilaisia hyvinvoinnin puutteita ja syrjäytymistä vastaan. Osallistuminen voi tapahtua 

erilaisten virallisten ja epävirallisten sosiaalisten suhteiden kautta sekä verkostojen 

kautta jotka ovat eritasoisia ja näihin luetaan yksilötaso, perhe, ystäväpiiri, työpaikka, 

aluetaso sekä valtakunnallinen taso. 

Pitkäaikaistyöttömyyden on todettu aiheuttavan hyvinvoinnin puutteiden kasautumista 

selvästi enemmän kuin työllisillä. Taloudelliset ongelmat yhdistyvät muihin ongelmiin, 

kuten heikkoon ravintoon tai heikkoihin mahdollisuuksiin hankkia tarvittavia lääkkeitä ja 

nämä ongelmat pitkään jatkuessa vaikuttavat yksilön terveydentilaan negatiivisesti. On 

todettu, että köyhyys ilmiönä on jäänyt pysyväksi työelämästä syrjäytyneiden elämäs-

sä. (Kauppinen ym. 2010, 247.) 

Syrjäytymiseen liittyvät usein pitkäaikaiset sosiaaliset ongelmat ja se tapahtuu proses-

sina kestäen vuosia tai nopeamminkin. Huono-osaisuus on seurausta syrjäytymisestä 

ja silloin henkilöllä on elinolosuhteissaan samanaikaisesti monia puutteita. Pikkuhiljaa 

syrjäytynyt ihminen jää sosiaalisen elämän ulkopuolelle. (Ihalainen & Kettunen 2016, 

130- 131.)  

On kyse absoluuttisesta köyhyydestä, jos ihmisellä ei ole varaa elämisen perusasioihin. 

Suomessa vähimmäistoimeentulon takaa sosiaaliturva, mutta osa tuista on jäänyt jäl-
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keen elämisen kustannusten kasvun ohessa, jolloin päädytään tilanteeseen jossa rahat 

eivät vain riitä normaaliin elämiseen. (Ihalainen & Kettunen 2016, 129.)  

Nyky-yhteiskunta vaatii työntekijältä paljon, on kehityspaineita ja tietotulvaa, tekniikan 

ja talouden kehityskulut luovat epävarmuutta ja muuttavat työnkuvia, jolloin ihminen 

saattaa kokea avuttomuutta. Varsinkin jokin vamma tai sairaus, tarvittavien taitojen ja 

tiedon puute sekä maahanmuuttajilla vähäinen kulttuurin tuntemus ja kielitaidon puute 

lisäävät avuttomuuden tunnetta niin, että ihminen ei ole välttämättä kykeneväinen an-

siotyöhön. Lisäksi yhteiskunnassa ilmenee poikkeavuutta, joka näyttäytyy esimerkiksi 

niin, ettei ihminen sovellu yhteiskunnan normeihin ja sääntöihin. Henkilöllä voi olla tar-

vittavia tietoja ja taitoja, mutta hän ei käyttäydy samalla tavoin kuin muut joko omasta 

tahdostaan tai jonkin muun syyn vuoksi. Poikkeavuus voi ilmetä epäsosiaalisena käyt-

täytymisenä, joka voi olla rikollisuutta, väkivaltaa, tai passiivista häiriökäyttäytymistä 

ilmeten päihteiden väärinkäyttönä.  (Ihalainen & Kettunen 2016, 128.) 

Kun ongelmat kasautuvat, niiden ratkaiseminen vaikeutuu, mitä enemmän aikaa kuluu. 

Taloudelliset ongelmat lisääntyvät ja sosiaalinen vuorovaikutus vähenee, jolloin ihmi-

nen passivoituu, eikä jaksa taistella enää lukuisten epäonnistumisten jälkeen. Sosiaali- 

ja terveysalan työntekijöiden tehtävänä on aktivoida näitä asiakkaita ja saada heitä 

mukaan yhteiskuntaan edes pienin myönteisin askelin. Syrjäytymisen ehkäisy on aloi-

tettava mahdollisimman varhain, jolloin on todettu parhaiden tulosten syntyvän. On-

gelmia on kyettävä ennakoimaan mm. tukemalla oppimisvaikeuksissa ja ennaltaehkäi-

semällä päihteiden käyttöä.  Syrjäytynyt ihminen on monesti tyytynyt osaansa, eikä 

osaa vaatia omia oikeuksiaan kunnioituksesta puhumattakaan, joten sosiaali- ja ter-

veysalan työntekijöiden on tuettava ihmisen omanarvon tunnetta sekä puolustettava 

asiakkaiden oikeuksia. (Ihalainen & Kettunen 2016, 131.) 

2.3 Työttömyyden vaikutukset hyvinvointiin 

Herbig, Dragano ja Angerer, 2013 ovat tutkimuksessaan todenneet pitkäaikaistyöttömil-

lä olevan vähintään kaksinkertainen vaara sairastua mielenterveyden häiriöihin, erityi-

sesti masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin, verrattuna työssäkäyviin. Työttömyys 

näyttää olevan paitsi seurausta sairaudesta, mutta myös siitä johtuvaa.  Uusavutto-

muus on tärkeä psykologinen selitysmalli. Rajoitettua näyttöä on osoitettu alkoholismin 

kohtalaisesta kohenemisesta pitkäaikaistyöttömien keskuudessa. Työttömyys voi olla 
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sekä alkoholismin seuraus, että syy. Työttömyys näyttää myös liittyvän suurempaan 

sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiin. 

Toinen tutkimus, jossa on tutkittu työttömyyden vaikutuksia, on meta- analyyttinen tut-

kimus, jossa tutkijat halusivat saada entistä selkeämpiä tuloksia siitä, mikä on työttö-

myyden vaikutus psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. He tutkivat suhdetta psyykki-

sen ja fyysisen terveyden, sekä työhön paluun todennäköisyyden välillä erilaisissa tut-

kimuksissa. Kaikista haetuista lähteistä he löysivät 104 tutkimusta, jotka sopivat tähän 

meta-analyysiin. Tämä tutkimus on ensimmäisiä tutkimuksia, joka tutkii ja arvioi katta-

vasti työttömyyden ja terveyden välistä suhdetta. (Kinicki ym. 2005, 55-66.) 

Ensin tutkittiin työttömyyden vaikutusta yksilön hyvinvointiin. Tutkimusten tuloksista 

huomattiin, että tutkimuksissa tutkittiin eniten työttömyyden vaikutusta mielentervey-

teen. Sen vaikutus oli usein negatiivinen. Seuraavaksi keskityttiin siihen, mitä tapahtuu 

ihmisen terveydelle siirryttäessä työttömyydestä työelämään. Mielenterveydellä ei ollut 

huomattavaa vaikutusta tulevalle työllisyydelle. Tosin ne henkilöt, joilla oli hyvä mielen-

terveys ja hyvät selviytymismekanismit, olivat sinnikkäämpiä työnhaussa ja löysivät 

parempia töitä kuin muut. Liiallinen työnhaku kuitenkin vaikutti joihinkin osallistujiin ne-

gatiivisesti. Tutkimuksista selvisi myös, että jos uusi työ ei ole tyydyttävä työnhakijalle, 

se ei paranna hakijan mielenterveyttä ja hän saattaa jopa kärsiä siitä. (Kinicki ym. 

2005, 66-67.) 

Viimeisenä tutkittiin ja yritettiin löytää erilaisia hyvinvoinnin korrelaatioita. Tutkijat löysi-

vät, että jos ihminen kokee työn teon tärkeäksi asiaksi elämässä, mutta jää työttömäk-

si, voidaan nämä kaksi asiaa liittää huonoon mielenterveyteen ja alhaiseen tyytyväisyy-

teen elämässä. Myös selviytymismekanismien löydettiin olevan yhteydessä hyvään 

terveyteen työttömyyden aikana. Jos ihminen pystyi pitämään yllä rutiineja ja pysy-

mään toimeliaana tullessaan työttömäksi, koki hän parempaa mielenterveyttä. Tutkijat 

löysivät lisäksi, että negatiivinen asenne työn menetykseen vähensi hyvinvointia ja että 

positiivinen asenne uuden työn löytämiseen lisäsi sitä. (Kinicki ym. 2005, 68.)  

Tutkittaessa väestötietoja ja niiden vaikutusta työttömyyteen löydettiin, että naisilla oli 

usein huonompi mielenterveys ja tyytyväisyys elämään kuin miehillä samassa elämän-

tilanteessa. Jos ihminen oli työttömänä pidempään, oli hänen psyykkinen ja fyysinen 

hyvinvointinsa huonompi verrattuna niihin ihmisiin, jotka olivat työttömiä vähemmän. 

Kaikki nämä tulokset antavat tietoa siitä, minkälaisiin ihmisiin tulisi kiinnittää eniten 

huomiota haluttaessa estää työttömyys. (Kinicki ym. 2005, 69.) 
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Työttömyyden pitkittyessä usko tulevaisuuteen kärsii ja mitä pidempään työttömyys 

jatkuu, sitä heikommin työtön uskoo töitä saavansa. Heti työttömyyden alussa ihminen 

uskoo löytävänsä uuden työn, mutta pitkäaikaistyöttömyys heikentää uskoa tulevaisuu-

teen laskien myös motivaatiota hakea työtä. Jos luottamusta työn löytymiselle ei ole, 

oman työllistymisen edistämiselle on haastavaa tehdä suunnitelmia ja pelko epäonnis-

tumisesta ottaa vallan. (Kannisto-Karonen 2015, 42.)   
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3 AKTIVOINTIPOLITIIKKA 

Suomen perustuslain (1999/731) mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus 

työhön, ja yhteiskunnan on edistettävä työllisyyttä ja turvata jokaiselle mahdollisuus 

tehdä työtä. 

Aktivointipolitiikan tarkoitus on, että työttömäksi jäänyt henkilö palaisi nopeasti takaisin 

palkkatyöhön, eikä olisi pitkiä aikoja työttömyysturvan tai toimeentuloturvan varassa. 

Työttömän velvoitteet ovat vuosi vuodelta kiristyneet ja myös heikossa asemassa ole-

vilta vaaditaan aktiivisuutta. Julkisen vallan osoittamiin työllistymis- ja aktivoimistoimiin 

on etuuksia saava työtön velvoitettu osallistumaan. Työhön liittyvät velvoitteet on ny-

kyisin myös liitetty viimesijaiseen työttömyysturvaan sekä toimeentulotukeen. Aktivointi-

toimia ovat esimerkiksi työharjoittelu, koulutus tai palkkatuettu työ. Mikäli työtön kieltäy-

tyy hänen kanssaan sovituista aktiivitoimista, voidaan sanktiona lakkauttaa hänen tu-

kensa määräajaksi tai vähentää sitä. Työttömän tulee aktiivisesti etsiä työpaikkaa tai 

koulutusta ja osoittaa se myös. Työttömien palveluvalikoima on kehittynyt ja palvelujen 

yksilöllisyys on lisääntynyt aktivointipolitiikan myötä. (Keskitalo & Karjalainen 2013, 7-

9.) 

Kaikki hallitukset 1990-luvulta lähtien ovat pitäneet palkkatyötä ensisijaisena sosiaali-

turvana ja palkkatyöllä ansaittavat tulot sekä sosiaaliset suhteet ovat keskeisiä hyvin-

voinnille ja terveydelle. Suomalaisessa aktivointipolitiikassa suureksi haasteeksi on 

noussut se, että minkälaista politiikkaa voidaan sellaisille työikäisille ja teoriassa työky-

kyisille rakentaa, jotka eivät erinäisistä syistä hakeudu tai pääse työhön, koulutukseen 

tai kuntoutukseen, mutta eivät kuitenkaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Kyseinen vii-

mesijaisella sosiaaliturvalla elävien ihmisten joukko on kasvanut vuodesta 2009 glo-

baalista finanssikriisistä alkaneen laman myötä, huolimatta aktivointipolitiikasta. (Behm, 

M & Saari, J. 2017,118.) Negatiivissävyiset väitteet siivittävät keskustelua suomalaises-

ta sosiaaliturvan kestävyydestä ja sen passivoivaisuudesta. Tästä esimerkkinä viimesi-

jainen sosiaaliturva, mikä saattaa näyttäytyä passivoivalta, sillä aktivoivat toimenpiteet 

vaikuttavat useiden kohdalla positiivisesti elämänhallintaan ja arjen rakenteiden luomi-

seen, mutta vaikutus työllistymiseen on osoittautunut suhteellisen vähäiseksi. (Saari, J. 

2017, 325.) 

Työttömän henkilön polku vaikeasta työttömyydestä kohti työtä tai koulutusta edellyttää 

pitkäaikaista ja intensiivistä tukea palvelujärjestelmältä. Pitkittyneessä työttömyystilan-
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teessa mukaan tulevat työ- ja elinkeinohallinto, Kela, sekä kuntien sosiaali- terveys ja 

työllistämispalvelut, jotka ovat vastuussa siitä, että rakenteelliseen työttömyyteen hae-

taan ratkaisuja. Pitkäaikaistyötön velvoitetaan asioimaan TE-toimistossa ja Kelassa, 

sekä tarvittaessa myös sosiaalitoimessa. Lisäksi työttömällä voi olla tarvetta terveys-

palveluihin tai työkyvyn arviointiin. Kun työttömän prosessi pitkittyy, saattaa matkan 

varrella ilmaantua yllätyksiä, jolloin palvelujen yhteen sovittaminen ja asiakkaan koko-

naistilanteen hahmottaminen on entistä tärkeämpää. (Karjalainen 2013, 100-101.) Työ-

kyky on erittäin keskeinen asia työttömän aktivoinnin kannalta. Ensisijainen tarkoitus 

aktivoinnilla on saada ihminen työmarkkinoille ja silloin ainakin jonkinlaista työkykyä 

edellytetään. (Saikku 2013, 120). Raija Kerätär on todennut, että joka kolmas pitkäai-

kaistyötön on työkyvytön. Tämä tuottaa kunnille tällä hetkellä valtavia kustannuksia. 

Tutkimuksessaan Kerätär osoittaa, ettei työttömien heikentynyttä työkykyä ja kuntou-

tuksen tarvetta tunnisteta riittävän hyvin. Työttömät tarvitsisivat usein psykiatrista hoi-

toa ja ammatillista kuntoutusta. (Kerätär 2016.)  

Kuntouttava työtoiminta- lain (189/2001) myötä pitkäaikaistyöttömien aktivointiin tuli 

lisää tehtäviä ja tämä johti siihen, että vuonna 2002 saman katon alle koottiin työhallin-

non, kunnan sosiaalitoimen ja Kelan palveluita. Kyseiset yhteispalvelupisteet muuttui-

vat pari vuotta myöhemmin työvoiman palvelukeskuksiksi ja alkoivat vakiintua paikallis-

seudullisiksi pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin, kuntoutuksen ja työllistymisen palvelu- ja 

asiantuntijuuspisteiksi (Karjalainen 2013, 101). 

Kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä vastaa Sosiaali- ja ter-

veysministeriö ja se on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu jonka tavoitteena on 

ehkäistä työttömyyden negatiivisia vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa 

asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä elämän- ja arjenhallintaa sekä ehkäistä syrjäyty-

mistä mahdollisuudella osallistua työtoimintaan ja muihin palveluihin. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2018.) 

3.1 Aktivointipolitiikan kehitys viime vuosina 

Aktivoivan työvoimapolitiikan keinoilla pyritään myös kannustinloukkujen purkamiseen 

tekemällä työn vastaanottamisesta kannattavampaa.  Vuoden 2018 alussa tuli voimaan 

Laki työttömyysturvan aktiivimallista, joka heikentää työttömän työnhakijan saamaa 

työttömyysetuutta, jos hän ei täytä aktiivisuusedellytystä. Saadakseen työttömyysetuu-

den myös jatkossa vähentämättömänä on työttömän työnhakijan täytettävä aktiivisuus-
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edellytys 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana ja jos hakija ei 

täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuudestaan vähennetään 4,65 % seu-

raavan tarkastelujakson ajaksi. Aktiivisuusedellytys täyttyy tekemällä TES:n mukaisesti 

18 tuntia töitä tarkastelu jakson aikana, ansaitsemalla yritystoiminnassa vähintään 23 

prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta tai osallistumalla vii-

tenä päivänä TE-toimiston järjestämiin työllistämistä edistäviin palveluihin. Kyseisiä 

aktiivisuuden osoittamisen tapoja ei voi tehdä niitä yhdistelemällä. Aktiivimalli ei koske 

erityisryhmiä, eli henkilöitä jotka saavat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella 

myönnettyä etuutta, työskentelevät omais- tai perhehoitajina tai henkilöitä jotka ovat 

hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja odottavat siihen päätöstä. (Kannustinloukkutyö-

ryhmä 2017, 13; TE-palvelut 2018a.)  

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa kerrotaan, että hallitus on valmistelemassa 

muutoksia työttömyysturvan karensseihin tarkoittaen, että jatkossa omatoiminen työn-

haku olisi työttömyysetuuden edellytys ja muut työntekijän velvoitteet tulisivat vähene-

mään, jonka lisäksi työntekijä saisi itse valita, minkälaista työtä hakee. Vähintään nel-

jään työpaikkaan olisi haettava kuukaudessa, mutta työnhakijan mahdollinen ammatti-

taitosuoja, valmiudet ja alueen työmarkkinatilanne otettaisiin huomioon ja tarvittaessa 

työnhakija ohjattaisiin sen mukaisiin palveluihin, mikä hänen palvelutarpeensa olisi. 

Nykyisenlaiset karenssit jäisivät pois ja jos työnhakija ei hakisi työllistymissuunnitel-

massa edellytetyllä tavalla töitä, tulisi hänelle muistutus työttömyysetuuden vastikkeel-

lisuudesta ja toistuvasta työnhaun laiminlyönnistä asetettaisiin hänelle kestoltaan por-

rastetusti karenssi tai työssäolovelvoite. Hallitus on lähettänyt asiaa koskevan hallituk-

sen esityksen asiasta lausuntokierrokselle elokuussa 2018. (Työ- ja elinkeinoministeri-

ön tiedote 2018.) 

Aktivointitoimet voivat parhaimmillaan avata työttömälle polun avoimille työmarkkinoille 

ja toimivat hyvinä keinoina lisätä osallisuutta yhteiskuntaan. Aktivointitoimia on kuiten-

kin kritisoitu siitä, että niihin velvoittaminen sosiaalietuuksien menettämisen uhalla 

saattaa olla työttömälle kokemuksena negatiivinen, jolloin hän mahdollisesti syrjäytyy 

yhteiskunnasta entisestään. Aktivointitoiminnan sisällöstä on myös annettu kritiikkiä ja 

sitä on kuvattu korviketoiminnaksi joka jäljittelee työntekoa. (Julkunen 2013, 40.) 

Kannustin ja aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuus työllistymiseen ja koulutukseen ha-

keutumiseen on todettu kohtuullisen vähäiseksi, mutta sosiaalipolitiikassa niiden paik-

kaa puoltaa elämänlaatua- ja hallintaa parantavat vaikutukset jotka on määritelty ensi-

sijaisiksi tavoitteiksi vaikeasti työllistyvien ihmisten kohdalla. (Saari & Behm 2017, 153.) 
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3.2 Palkkatuki 

Palkkatuella tarkoitetaan TE-toimiston työnantajalle myöntämää taloudellista tukea 

työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuen on tarkoitus edistää työnha-

kijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille, jos hänellä on ammatillisessa osaamises-

sa puutteita tai hänellä on sellainen vamma tai sairaus, joka vaikuttaa tehtävissä selviy-

tymiseen. Palkkatuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta 

ja se on harkinnanvarainen tuki jota TE-toimisto voi myöntää niiden määrärahojen puit-

teissa, joita käytettävissä on. Palkkatukisuhteessa olevalle henkilölle työnantajan on 

maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka tai tavanomainen, vähintään kohtuul-

linen palkka kyseisestä työstä, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole. Palkkatukea 

voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä 

oppisopimuskoulutukseen. Osa-aikaiseen työsuhteeseen palkkatukea voidaan myön-

tää, jos tuen myöntäjä katsoo sen tarpeelliseksi työnhakijan työllistymisen edistymisen 

kannalta. Vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen palkkatukea ei nykyisin myönnetä. 

(TE-Palvelut 2017.) 

Palkkatukityöjakson pituus riippuu palkattavan työttömyysjakson kestosta, palkattavan 

sairauden tai vamman vaikutuksesta työssä suoriutumiseen sekä työnantajasta. Palk-

katuki voi korkeintaan olla 30%, 40% tai 50% palkkauskustannuksista ja enimmäismää-

rää säädetään valtion talousarviossa. Enimmäismäärä vuonna 2017 oli 1400e/kk ja sen 

lisäksi on maksettu korkeintaan palkkatukipäätöksen mukainen lomarahan prosentti-

osuus. Jos tuki myönnetään ammatilliseen osaamiseen liittyvien puutteiden vuoksi, 

tuen määrä ja jakson kesto riippuvat palkattavan työttömyyden pituudesta. Mitä kau-

emmin henkilö on ollut työttömänä ennen tuen myöntämistä, sitä korkeampi tuki on. 

(TE-toimisto 2017.) 

3.3 Edelleensijoitus 

Edelleensijoitus tarkoittaa palkkatuella palkatun työntekijän siirtämistä toisen työnanta-

jan eli käyttäjäyrityksen käyttöön. Edelleensijoittamisen edellytyksenä on aina työnteki-

jän suostumus sekä ilmoituksen teko työ- ja elinkeinotoimistoon ennen kuin sijoitus 

alkaa. Varsinainen työnantaja ja työn järjestävä käyttäjäyritys voivat yhdessä sopia 

edelleensijoittamisesta maksettavasta korvauksesta. Edelleensijoittamisjakso voi palk-

katukijakson puitteissa kestää muutamasta päivästä useaan kuukauteen. Työntekijä 
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voi edelleensijoituksen jälkeen työntekijä palaa joko varsinaisen työnantajansa palve-

luksessa tai jatkaa käyttäjäyrityksen palveluksessa. (Opas edelleensijoittamisesta 

2017.) Voitto-hankkeen kautta yrityksiin tai yhdistyksiin palkkatuella edelleensijoitetta-

vat henkilöt solmivat työsopimuksen Salon kaupungin kanssa (Salon kaupunki 2017b). 

Laki työ- ja elinkeinotoimiston palvelujen käyttö ja palveluprosessista 23§ sanoo, että 

kunta, yhdistys, säätiö, sosiaalinen yritys ja yksityinen työvoimapalvelu voivat sijoittaa 

palkkatuella palkkaamansa pitkäaikaistyöttömän, vajaakuntoisen tai vaikeasti työllisty-

vän henkilön työhön yritykseen, säätiöön, yhdistykseen tai yksityiselle henkilölle. Työ- 

ja elinkeinotoimiston on tehtävä merkintä asiakasrekisteriinsä edelleensijoituksesta. 

Työ- ja elinkeinotoimistoon tehtyyn ilmoitukseen tulee liittää työn järjestäjän vakuutus 

siitä, ettei tämä ole edeltäneiden yhdeksän kuukauden aikana tuotannollisista ja talou-

dellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään työssäkäyntialueella samoista 

tai samankaltaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa. Yksityiseltä työvoi-

mapalvelulta lisäksi edellytetään, että tuella palkattavan työsuhde on voimassa vähin-

tään kuukauden ja tuella palkattavan työaika on 85% alan säännöllisestä työajasta pal-

kanmaksukautta vastaavana ajanjaksona.  

Varsinaisen työnantajan velvollisuuksista säilyy palkanmaksuvelvollisuus, velvollisuus 

noudattaa kaikkia työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännöksiä sekä esi-

merkiksi vuosittaisen ylityömäärän seuraaminen ja työterveyshuolto. Edelleensijoitus-

paikkaan eli käyttäjäyritykselle siirtyy työnteon johtamis- ja valvontaoikeus sekä pereh-

dyttäminen työtehtäviin, velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen 

järjestelyihin, työpaikan olosuhteisiin ja työturvallisuuteen. (Välke-projekti 2017.) 

3.4 Aikaisempia tutkimuksia palkkatuen vaikutuksista jatkotyöllistymiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusta vuodelta 2011 on selvitetty palkkatuen vaikutta-

vuutta työllistymiseen palkkatuen jälkeen. Asiakkaiden työllisyyskoodi URA-

järjestelmässä ei kuitenkaan hyvin suurelta osalta asiakkaista antanut tietoa työllistymi-

sestä, sillä kaikkien mahdollisesti työllistyneiden tiedot eivät päätyneet TE-toimiston 

tietoon. Tutkimustuloksissa on voitu todentaa vain, että korotetulla palkkatuella työllis-

tettyjen jatkotyöllistyminen on ”tavallisessa” palkkatukityössä vähäisempää, eli puolet 

pienempi. Korotetulla palkkatuella olleita tutkimuksessa oli 3144 ja ”tavallisella” palkka-

tuella 2115. Korotetulla palkkatuella jatkotyöllistyneiden osuus oli 11.7% verrattuna 

tavallisella palkkatuella jatkotyöllistyneisiin, joka oli 21,4%. Tutkimuksessa myös todet-
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tiin, että mitä useamman kerran asiakas on sijoitettuna palkkatukityöhön, sitä useam-

min jatkotyöllistymisen todennäköisyys laskee. Tutkimusaineiston perusteella todettiin 

myös, että kolmannella sektorilla työskenteleminen palkkatuella oli jatkotyöllistymisen 

kannalta heikointa. Virkailijoiden näkemysten mukaan palkkatukijaksoja pidetään ylei-

sesti vaikutuksiltaan hyvinä toimenpiteinä, mutta nähdään usein kuitenkin vain pelkäs-

tään työttömyyden katkaisijana. Ongelmana nähdään, että palkkatukityöjakso passivoi 

asiakasta hakemaan muuta työtä. Palkkatukityötä pidetään myös turvallisena vaihtoeh-

tona, josta ei haluta siirtyä avoimille työmarkkinoille. (TEM 2011, 86-88.) 

Edelleensijoituksesta ei toistaiseksi ole löytynyt monia tutkimuksia. Etelä-Pirkanmaalla 

on toteutettu vuosina 2008-2013 välityömarkkinoiden kehittämisprojekti, Välike-projekti 

jossa muun muassa tutkittiin edelleensijoituksen vaikuttavuutta 3kk sekä 12kk sen jäl-

keen. Tutkimuksessa ilmeni, että 41 henkilöä 77:stä oli työllistynyt 3kk edelleensijoituk-

sen jälkeen ja siitä eteenpäin 12 kuukauden jälkeen 59:stä edelleensijoitetusta henki-

löstä oli työllistynyt 28. Välike-projektin kokemukset kertoivat, että edelleensijoitus sopii 

parhaiten pitkäaikaistyöttömille henkilöille, joilla ei ole merkittäviä elämänhallinnallisia 

ongelmia. Työharjoittelun tai työelämävalmennuksen kytkeminen jakson alkuun pidet-

tiin myös hyvänä käytäntönä, sillä niin asiakkaan jaksosta tulee tarpeeksi pitkäkestoi-

nen ja samalla todetaan henkilön mahdollisuudet edelleensijoitukseen siirtymiselle. 

Lisäksi hyvänä käytäntönä edelleensijoitusmallissa on todettu projektin työ- ja koulu-

tusvalmennuspalvelu edelleensijoitettaville asiakkaille. Lopuksi on vielä todettu, että 

edelleensijoituksen onnistuminen vaatii erittäin aktiivista yrityskontaktointia. (Vipuvoi-

maa EU:lta 2007-2013.) 
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4 TYÖTTÖMYYS JA TYÖLLISYYSPOLITIIKKA SALOSSA 

4.1 Salon kaupungin työllisyysohjelma 2017- 2018 

Salon työllisyystilanne on usean vuoden jo ollut haasteellinen ja Salon työelämää on 

merkittävällä tavalla muuttanut Nokian, sittemmin Microsoftin hiipuminen. Helmikuussa 

2017 Salossa oli 3945 työtöntä ja Salon työttömyysaste oli 16 prosenttia. Vuosille 

2017-2020 Salon strategiset tavoitteet ovat elinvoima ja työpaikat, uudistuvat palvelut 

ja kuntalaisten hyvinvointi, vakavarainen talous sekä johtaminen ja osaava henkilöstö. 

Työllisyyspalveluiden näkökulmasta olennainen tavoite on työllisyyden parantaminen ja 

työttömyyden laskeminen muun muassa Investin toiminnalla sekä rakennemuutos-

hankkeilla. (Salon kaupunki 2017a.)  

Kunnan lakisääteisiä työllisyystehtäviä on osallistua TYP-toimintaan, aktivointisuunni-

telmiin ja työmarkkinatuen rahoitukseen, järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, terveys-

neuvontaa ja terveystarkastuksia työttömille sekä hoitaa kunnan työllistämisvelvoite. 

Lisäksi nuorisolaissa on säädetty etsivästä nuorisotyöstä ja monialaisesta yhteistyöstä. 

Lakisääteisten tehtävien lisäksi Salon kaupungin työllisyyspalvelujen tehtävänä on kai-

kenlainen työllisyyden ja työkyvyn edistäminen niiden henkilöiden osalta, joita uhkaa 

työttömyyden pitkittyminen. (Salon kaupunki 2017a.) 

 

Kuvio 1. Vaikeasti työllistyvien määrä 15-64- vuotiaista Salossa vuosina 2008-2017 

(Sotkanet 2018a.) 
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Kuvio 2. Vaikeasti työllistyvien osuus 15-64-vuotiaista Salossa verrattuna koko maahan 

vuosina 2008-2017 (Sotkanet 2018b.) 

 

Selkeästi voidaan huomata, että vuonna 2010 on Salon työttömyysprosentti kyseisen 

ryhmän kohdalla alkanut kiihtyvällä tahdilla kasvamaan ja siitä edelleen kohonnut huip-

puunsa vuonna 2015, josta hiljalleen taas lähtenyt laskemaan, verrattuna koko maan 

tilanteeseen, jonka työttömyys kasvanut maltillisemmin. (Kuvio 1 ja 2.) 

Äkillinen rakennemuutos ilmeni nopeana työttömyyden kasvuna Salossa, kun useita 

tuhansia työntekijöitä jäi muutaman vuoden aikana työttömäksi valtaosin Nokiasta ja 

sen alihankintayrityksistä. Lopullisesti Nokian tehdas lakkautti toimintansa Salossa ke-

säkuussa vuonna 2012. Irtisanomisten aikana kansainvälinen ja sen myötä myös kan-

sallinen taloudellinen tilanne heikentyi silmiinpistävästi lisäten osaltaan työttömien mää-

rää Salossa.  (Ylikännö & Kehusmaa 2015, 6, 27.) 

Salon kaupungin työllisyyspalveluiden visiona on löytää jokaiselle asiakkaalle henkilö-

kohtaista tavoitetta palveleva ratkaisu, mikä veisi pois työttömyydestä. Oikean ratkai-

sun löytäminen saattaa vaatia palveluiden muokkaamista tai kehittämistä asiakkaan 

tarpeiden mukaisiksi. Työllisyyspalveluissa pyritään joustavaan ja innovatiiviseen työot-

teeseen, jossa rohkeasti ja asiakasta kuullen haetaan oikein ratkaisu jokaisessa tilan-
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teessa, kun palvellaan asiakasta. Oikeiden ratkaisujen löytäminen edellyttää toisinaan 

hyvää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. (Salon kaupunki 2017a.) 

Työllisyyspalvelut ovat osa kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluja. Työllisyyspal-

veluissa tapahtui yhdistyminen vuoden vaihteessa 2017, kun Waltin toimintoja siirrettiin 

aikuissosiaalityöstä osaksi työllisyyspalveluja. Muutoksessa kuntouttavan työtoiminnan 

järjestäminen, Waltin työpajatoiminta ja työllisyyshankkeet siirtyivät työllisyyspalvelui-

hin. Myös työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Party-toiminta ovat 

työllisyyspalveluiden yhteydessä, vaikka hallinnollisesti ovatkin edelleen hyvinvointipal-

veluissa. Työllisyyspalvelut sijaitsevat suurimmaksi osaksi Waltissa, josta käsin Salon 

kuntouttava työtoiminta järjestetään ja koordinoidaan. Waltin työpajat ovat tarkoitettu 

TYP:n asiakkaille ja siellä tehdään erilaisia tilaustöitä ja myös omia tuotteita myyntiin. 

Waltissa toimii Halli (kovat materiaalit, piha- ja kunnostustyöt ym.), Tekstiili- ja taidetyö-

tila, Catering ja Komppi. Waltin työpajoilla asiakkaat ovat enimmäkseen kuntouttavan 

työtoiminnan sopimuksella.  Waltin toimintoihin kuuluvat kaupungin työllistäminen, 

TYP-toiminta, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, Waltin työpajatoiminta sekä 

työllisyyshankkeet VOITTO, PARTY ja Kaira. (Salon kaupunki 2017a.) 

4.2 Voitto-hanke, Salon kaupunki 

Salon kaupunki koordinoi työllisyyshanke VOITTOA. Osatoteuttajina hankkeessa toimi-

vat Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Salon toi-

mipiste. Hankkeen tavoite on luoda asiakaslähtöinen toimintamalli nuorten ja muiden 

heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen ja ohjaamiseen. Ensisijaisena 

kohderyhmänä ovat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt, alle 25- 

vuotiaat, alle 30-vuotiaat tutkinnon suorittaneet, maahanmuuttajat tai siirtymävaiheessa 

olevat henkilöt. (Salon kaupunki 2017b.) 

Hanketta rahoittavat Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Eu-

roopan sosiaalirahasto (ESR) sekä omarahoitusosuudella Salon kaupunki, Salon seu-

dun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu Oy Salon toimipiste. Hank-

keessa kehitetään tutkintojen sisältöjen vastaavuuksien kartoittamista ja opinnollista-

mista sekä alueen yritysten, yhdistysten ja työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa käy-

tävää yhteistyötä. (Salon kaupunki 2017b.) 
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VOITTO-hankkeessa työelämäkoordinaattori tekee alkukartoituksen yhdessä asiak-

kaan kanssa. Työelämäkoordinaattori ja hankeen ohjaajat ovat asiakkaan tukena tar-

peen vaatiessa koko prosessin ajan. Jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään paras 

mahdollinen, omaan elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu. (Salon kaupunki 2017b.) 

Hankkeessa on lisäksi käynnistetty työnhakijoiden palvelupisteen kehittäminen. Palve-

lupiste, joka sai nimekseen Voimala 2.0 avattiin huhtikuussa 2017. Palvelupiste tarjoaa 

tietoa ja opastusta liittyen työnhakuun, koulutuksiin ja itsestään huolehtimiseen. Voima-

laan pääkohderyhmä ovat työttömät työnhakijat, mutta kaikki salolaiset ovat tervetullei-

ta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.)  
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5 TUTKIMUSASETELMA 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Voittohankkeen palkkatuetun työn sekä Salon 

kaupungin palkkatuetun työn vaikutuksia jatkotyöllistymisen kannalta. Työelämäkump-

paninamme ja toimeksiantajanamme toimii Salon kaupungin työllisyyspalvelut. Varsi-

nainen tutkimuskysymyksemme on: Miten palkkatukityösuhde on vaikuttanut jatkotyöl-

listymiseen? Tutkimuksemme on vertaileva kvantitatiivinen kyselylomaketutkimus ja 

osittain kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuskohteenamme ovat Voitto-hankkeen kautta 

palkkatukisuhteessa työskennelleet, sekä Salon kaupungin kautta palkkatukisuhteessa 

työskennelleet työhön motivoituneet pitkäaikaistyöttömät.  

Opinnäytetyömme ydinkäsitteet ovat pitkäaikaistyöttömyys, palkkatukityö, edelleensijoi-

tus, aktivointipolitiikka, syrjäytyminen ja työelämäosallisuus. Tutkimuksessamme tar-

kastellaan palkkatukityön vaikutuksia heti palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen, 

sekä tilannetta sillä hetkellä, kun kyselyyn on vastattu. Olemme halunneet saada vas-

tauksia myös siihen, miten palkkatukityö on vaikuttanut työelämätaitoihin, työmotivaati-

oon, elämänlaatuun, itsetuntoon sekä työelämävalmiuksiin. 

Tutkimuksessamme mittauksen kohteena olevia tutkimusyksiköitä ovat ihmiset ja mit-

taus suoritetaan postikyselyllä. Tarkoitus on lähettää noin 150 henkilölle kysely, joten 

suuren ihmismäärän vuoksi kysely on kätevin tapa suorittaa mittaus. Mittaamista on 

kaikki, missä tehdään eroja tutkimusyksiköiden välille. Mittaaminen tarkoittaa ihmisten 

ominaisuuksien mittaamista valituilla muuttujilla. Tutkimuksessamme muuttujia ovat 

ikä, sukupuoli ja koulutustausta. (Vilkka 2014, 36.)  

Kyselylomakkeessa on strukturoitujen kysymysten lisäksi myös avoimia kysymyksiä. 

Näiden kysymysten on tarkoitus antaa tuloksiin lisää luotettavuutta ja pätevyyttä. Mää-

rällisen tutkimuksen lisäksi on siis kyse osittain myös laadullisesta tutkimuksesta avoin-

ten kysymysten osalta. Tutkimuksemme on vertailututkimus, jossa tutkimme onko palk-

katuella edelleensijoittaminen yrityksiin/yhdistyksiin ollut kannattavampaa, kuin Salon 

kaupungin palvelualueelle palkkatuella palkkaaminen kaupungin toimesta. Taustamuut-

tujien mittaus yhdessä avointen kysymysten kanssa selvittää kannattavuuden eettisesti 

oikealla ja luotettavammalla tavalla.  
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Kysely lähetetään tutkimuksen kohdehenkilöille huhtikuussa 2018 ja vastaajat saavat 

vastausaikaa kolme viikkoa. Tulosten työstäminen jaetaan tasapuolisesti molemmille 

tutkimuksen tekijöille. 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmämme on määrällinen eli kvantitatiivinen sekä osittain myös laadulli-

nen, eli kvalitatiivinen. Kvantitatiivisessa tutkimustavassa tietoa tarkastellaan numeeri-

sesti. Määrällisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat strukturointi, mittaaminen, tiedon 

esittäminen numeroin, tutkimuksen objektiivisuus ja vastaajien suuri määrä. (Vilkka 

2014, 13-14.) Määrällisellä tutkimuksella on tarkoitus selittää, kuvata, kartoittaa, vertail-

la tai ennustaa luonnon ilmiöitä tai ihmistä koskevia asioita. Tutkimus pyrkii tulosten 

yleiseen kuvailuun numeraalisesti (Vilkka 2014, 26). Koska kysymyslomake sisältää 

muutaman kvalitatiivista aineistoa tuottavan avoimen kysymyksen, tutkimuksemme on 

osittain laadullinen. Laadullisella tutkimusmenetelmällä voidaan myös tutkia ihmisen 

merkitykselliseksi koettua elämää tai muita asioita, jotka sijoittuvat elämään pidemmäl-

lä aikajaksolla. (Vilkka 2015, 118). 

Käytämme tutkimuksessamme kyselylomaketta, joka on tavallisin aineistonkeräämista-

pa määrällisessä tutkimusmenetelmässä. Etuna kyselylomakkeelle on se, että vastaaja 

jää tuntemattomaksi, mutta riskinä tyypillisesti on vastausprosentin alhaiseksi jäämi-

nen. Myös vastauslomakkeiden palautuksissa voi olla viiveitä. (Vilkka 2015, 94.)  

Tärkein asia määrällisessä tutkimuksessa on kyselylomakkeen suunnittelu, jossa tulisi 

kysyä vain niitä asioita, joita tutkimussuunnitelmassa kerrotaan mitattavan. (Vilkka 

2015, 105). Kysymyslomakkeen mukana lähetetään saatekirje, jonka tavoitteena on 

kertoa lyhyesti ja ytimekkäästi opinnäytetyön tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Kysely-

lomakkeita lähetetään 150. Kyselylomakkeen mukana on vastauskuori, jossa on posti-

maksu maksettu valmiiksi. Vastanneiden kesken arvotaan elokuvaliput elokuvateatteri 

Lumoon ja We love Salo –tuotteita. 
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5.2 Perusteluja kyselylomakkeen sisällölle 

Taustatiedoiksi valitsemme iän, sukupuolen ja koulutustaustan, jotka saattavat olla 

hyödyllisiä, tehdessämme jaottelua tai vertailuja niiden vaikutuksista henkilön tilantee-

seen. Tiedot eivät myöskään ole niin spesifejä, että niistä pystyisi arvaamaan kuka 

vastaaja on, ja näin ollen henkilön henkilöllisyys jää anonyymiksi. 

Työttömyyden kesto ennen palkkatukityösuhteen alkamista on olennainen tieto, jotta 

voidaan vertailla, miten työttömyyden kesto vaikuttaa jatkotyöllistymiseen. Vertailevan 

tutkimuksen saadaksemme, kysymme lomakkeen alussa, onko henkilö ollut palkkatuki-

työsuhteessa Salon kaupungin palvelualueella vai edelleensijoitettuna yhdistyksiin tai 

yrityksiin. Tämä kysymys jakaa vastaajat kahteen ryhmään ja näin voidaan vertailla 

muuttujia ryhmien välillä. Kysymme avoimen kysymyksen avulla vastaajilta palkkatuki-

työsuhteen vaikutuksista, jotta saamme siihen henkilökohtaisempia ja tarkempia vas-

tauksia. Vaikka tutkimuksemme päätavoitteena on selvittää palkkatukityösuhteen vai-

kutuksia jatkotyöllistymiseen, haluamme ja myös yhteistyökumppanimme haluaa tietää 

minkälaisia vaikutuksia palkkatukityöjaksosta on ollut vastaajan elämänlaatuun ja työ-

elämävalmiuksiin. Yhteistyökumppanimme haluavat lisäksi tietää, onko työllisyyspalve-

luissa tarjolla ollut työelämävalmennus tavoittanut asiakkaat.  

Lopuksi haluamme henkilökohtaisen vastauksen heiltä, jotka kyselyyn vastaamishet-

kellä ovat edelleen työttömiä, mikä siihen heidän mielestään on syynä. Näistä vas-

taukista saattaa olla hyötyä myös mietittäessä työllistymisen edistämistä, sillä syitä, 

joita vastaajat antavat, saattavat johtaa pohtimaan, mitä asioille voisi tehdä, jotta työt-

tömyyttä pystyttäisiin vähentämään.  

Relevanteimmat kysymykset liittyvät vastaajan työttömyyden kestoon ennen palkkatu-

kityöjaksoa ja työllisyystilanteeseen ennen ja jälkeen palkkatukityöjakson. Hyvin merkit-

tävää on saada selville tilanne heti palkkatukityösuhteen jälkeen ja tilanne, joka vastaa-

jalla on kyselylomakkeen täyttö hetkellä, sillä näin saamme vastauksia pitkäaikaisem-

mista vaikutuksista. 
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5.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Tulemme noudattamaan opinnäytetyössämme eettisesti kestäviä, tiedeyhteisön hyväk-

symiä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen tekijöinä noudatamme re-

hellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä. Eettisiin 

periaatteisiin kuuluu myös se, että toisten tekemiä tutkimuksia tai kirjoituksia ei plagioi-

da, vääristellä tai sepitellä ja tutkimustulokset joihin viitataan, tuodaan esille oikeassa 

valossa. Tutkijan tulee viitata vain lähteisiin, joiden sisällön ymmärtämiseen taidot riit-

tävät. Lähdekritiikki on myös merkittävä osa tutkimusta ja luotettava lopputulos saa-

daan käyttämällä mahdollisimman ajankohtaisia ja laadukkaita lähteitä. (Vilkka 2015, 

41-43.) 
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6 AINEISTOANALYYSI 

6.1 Taustatiedot 

Vastausprosentti oli 40, eli vastauksia saapui 60 joista 2 oli puutteellisesti täytetty eikä 

niitä voitu sen vuoksi ottaa mukaan tutkimukseen. Yrityksiin edelleensijoitettuina ollei-

den sekä kaupungin toimialoille sijoitettujen vastauksia on kumpaakin 28, joten saimme 

tehtyä vertailevan analyysin, tosin osa vastaajista ei ollut vastannut kaikkiin kysymyk-

siin. Eniten vastaajien joukossa oli 36- yli 50- vuotiaita. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

 

Kaupungin palvelualueella olleista 23 oli käynyt lukion/ammattikoulun, 4 peruskoulun ja 

2 ammattikorkeakoulun/yliopiston/ylemmän korkeakoulun. Edelleensijoitetuista 18 oli 

käynyt lukion tai ammattikoulun, 3 peruskoulun ja 7 oli käynyt ammattikorkeakou-

lun/yliopiston/ylemmän korkeakoulun. 
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Kyselyyn vastanneista suurella osalla oli yli 3-9 kuukautta aikaa palkkatukisuhteen 

päättymisestä. (Taulukko1.) 

 

 Kaupungin palvelualueella 

olleet 

Edelleensijoitettuina olleet Yhteensä 

 

0-3 kk 4 1 5 

3-6 kk 8 12 20 

6-9 kk 11 8 19 

9 kk tai enemmän 4 6 10 

 

Taulukko 1. Kuinka kauan on palkkatukityösuhteesi päättymisestä? 

 

6.2 Työttömyyden kesto ennen palkkatukityösuhdetta 

 

Kuvio 4. Työttömyyden kesto ennen palkkatukityösuhteen alkamista 

. 
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6.3 Palkkatukityösuhteen jälkeen välittömästi työllistyneet 

Heti palkkatukityösuhteen jälkeen työllistyneistä oli kaupungin palvelualueella olleista 5 

jatkanut palkkatukityöpaikassa, 1 oli saanut töitä muualta ja 2 teki sijaisuuksia.  Edel-

leensijoitettuina olleista 8 oli jatkanut palkkatukityöpaikassa, 3 muualla ja yksi teki sijai-

suuksia. 

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa heti palkkatuen jälkeen oli ainoastaan 

edelleensijoitettuina olleista 2, määräaikaisessa työsuhteessa Salon kaupungin alueel-

la olleista 5 ja edelleensijoitettuina olleista 7. Kutsuttaessa töihin tulevassa työsuhtees-

sa oli ainoastaan kaksi Salon kaupungin alueelle sijoittuneista. Palkkatuen aikaisessa 

työpaikassa oli edelleen töissä Salon kaupungin alueella olleista 5 ja edelleensijoitet-

tuina olleista 7. 

Tarkoitus oli myös selvittää, mitä kautta palkkatukityösuhteen jälkeen välittömästi työl-

listynyt oli saanut töitä, lukuun ottamatta heitä jotka olivat jatkaneet palkkatukityöpai-

kassa. Kaupungin palvelualueella olleista yksi oli työllistynyt Kuntarekryn kautta, edel-

leensijoitetuista yksi VPS-henkilöstöpalvelun sekä yksi Voitto-hankeen kautta. 

Kaupungin palvelualueella olleista 6 oli työllistynyt koulutusta/osaamista vastaavalle 

alalle ja edelleensijoitetuista heitä oli 9. 

6.4 Palkkatukityösuhteen vaikutukset hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin  
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Kuvio 5. Palkkatukityösuhteen vaikutukset hyvinvointiin ja työelämätaitoihin kaupungin 

palvelualueilla olleiden kohdalla. 

 

 

 

Kuvio 6. Palkkatukityösuhteen vaikutukset hyvinvointiin ja työelämätaitoihin edelleensi-

joitettujen kohdalla. 

Kaupungin palvelualueella olleista erittäin paljon positiivisia vaikutuksia oli koettu mieli-

alaan, taitoihin joita tarvitaan työelämässä, motivaatioon tehdä työtä, elämänlaatuun ja 

työelämävalmiuksiin, myös itsetuntoon muutaman kohdalla, kun taas edelleensijoite-

tuista positiivisimmat vaikutukset koettiin mielialaan ja motivaatioon tehdä töitä.  

Kaupungin palvelualueella olleista jokaiseen osioon oli myös yhteensä 9 henkilöä vas-

tannut palkkatukityösuhteen vaikuttaneen heikentävästi, kun taas edelleensijoitettuina 

olleista kahteen osioon oli vastannut 4 henkilöä. 
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Kuvio 7. Palkkatukityösuhteen hyödyt jatkotyöllistymiseen. 

 

Salon kaupungin palvelualueella olleista 10 koki palkkatukityösuhteesta olleen hyötyä 

jatkotyöllistymisen kannalta, 7 ei osannut sanoa ja 10 ei kokenut siitä olevan hyötyä, 

kun taas edelleensijoitettuina olleista heitä oli 15 vastasi kyllä, 10 ei osannut sanoa ja 

neljä ei kokenut siitä olleen hyötyä.   
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6.5 Tuen tarve ja syyt työttömyyteen 

Salon kaupungin työllisyyspalveluilta tarjolla olleesta työelämävalmennuksesta ei Salon 

kaupungin alueella olleista tiennyt 15, hyvin vähän 5, jonkin verran 4, paljon 2, kun taas 

edelleensijoitettuina olleista ei 20 tiennyt siitä, 3 hyvin vähän ja 6 tiesi jonkin verran. 

Voidaan todeta, että suurin osa vastanneista ei tiennyt työelämävalmennusta olleen 

tarjolla.  

Kaupungin palvelualueella olleista apua ja tukea kaivattiin jatkoa varten, uuden työn 

hakuun ja työhön perehtymiseen. Myös tietoa olisi toivottu siitä, että työsuhde loppuu. 

Myös mahdollisuutta palautteen antamiseen toivottiin ja soittoa, että kysytään kuulumi-

sia. Edelleensijoitettujen kohdalla olisi kaivattu kuulumisten kyselyä työn sujuvuudesta 

ja muista käytännön asioista sekä kokonaisvaltaista asiakkaan ja hänen tilanteensa 

kohtaamista.  

Kyselyyn vastaamishetkellä työttömien ajatuksia syistä tilanteeseensa Salon kaupungin 

alueella olleista neljä koki työttömyytensä johtuvan korkeasta iästä ja edelleensijoite-

tuista kahdella vastaajalla syynä oli ikä sekä pitkittynyt työllisyystilanne ja yhdellä pie-

net lapset rajoittivat lyhytkestoisten töiden vastaanottamista, mutta myös liian vähäistä 

työkokemusta oli omalta alalta. Yhdellä syynä oli työttömyyden pitkittymisen lisäksi 

epävarmuus omista kyvyistä ja osaamisesta, alentunut itsetunto/työidentiteetti, tietä-

mättömyys mihin suuntaan lähteä. Yksi vastaajista vetosi työllisyystilanteeseen ja yksi 

siihen, että hakijoita on liikaa. 

6.6 Vaikutukset jatkotyöllistymiseen 

Vertailimme tilannetta palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen heti ja kyselyn vas-

taamishetkellä vastaajilla, joiden työttömyyden kesto on ollut kahdesta vuodesta yli 5 

vuoteen (Taulukko 2), sekä heidän osaltaan, joiden työttömyyden kesto on ollut alle 

vuodesta kahteen vuoteen. (Taulukko 3.) Taulukoista on nähtävissä, että palkkatuki-

työsuhteella on molemmilla ryhmillä ollut pidempiaikaisia positiivisia vaikutuksia työllis-

tymiseen, sillä useampi henkilö oli työsuhteessa kyselyyn vastaamishetkellä, verrattuna 

tilanteeseen välittömästi palkkatukityöjakson päätyttyä. 
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Taulukko 2. Työttömyyden kesto 2- yli 5 vuotta 

 

 

Taulukko 3. Työttömyyden kesto on ollut alle vuosi- 2 vuotta 

 

Työttömyyden kesto 2- yli 5 vuotta

Tilanne heti palkkatukityöjakson päättymisen jälkeen Salon kaupungin palvelualueella olleet Edelleensijoitettuna olleet

TYÖSUHDETTANI PALKKATUKITYÖSSÄ JATKETTIIN 2 6

SAIN TÖITÄ MUUALTA 1 3

JÄIN TYÖTTÖMÄKSI 10 13

ALOITIN OPISKELUT 1 0

JÄIN PERHEVAPAALLE 0 0

ALOITIN VARUSMIESPALVELUN 0 0

JÄIN SAIRASLOMALLE 1 0

JOKIN MUU 0 1

Tilanne tällä hetkellä Salon kaupungin palvelualueella olleet Edelleensijoitettuna olleet

TYÖSUHDETTANI PALKKATUKITYÖSSÄ JATKETTIIN 3 6

SAIN TÖITÄ MUUALTA 2 5

JÄIN TYÖTTÖMÄKSI 7 11

ALOITIN OPISKELUT 1 0

JÄIN PERHEVAPAALLE 0 0

ALOITIN VARUSMIESPALVELUN 0 0

JÄIN SAIRASLOMALLE 1 0

JOKIN MUU 2 1

Työttömyyden kesto alle vuosi-2 vuotta

Palkkatukityöjakson päättymisen jälkeen Salon kaupungin palvelualueella olleet Edelleensijoitettuna olleet

TYÖSUHDETTANI PALKKATUKITYÖSSÄ JATKETTIIN 3 2

SAIN TÖITÄ MUUALTA 0 0

JÄIN TYÖTTÖMÄKSI 7 3

ALOITIN OPISKELUT 0 0

JÄIN PERHEVAPAALLE 0 0

ALOITIN VARUSMIESPALVELUN 0 0

JÄIN SAIRASLOMALLE 0 0

JOKIN MUU 2 0

Tilanne tällä hetkellä Salon kaupungin palvelualueella olleet Edelleensijoitettuna olleet

TYÖSUHDETTANI PALKKATUKITYÖSSÄ JATKETTIIN 2 2

SAIN TÖITÄ MUUALTA 2 0

JÄIN TYÖTTÖMÄKSI 5 1

ALOITIN OPISKELUT 1 0

JÄIN PERHEVAPAALLE 0 0

ALOITIN VARUSMIESPALVELUN 0 0

JÄIN SAIRASLOMALLE 0 0

JOKIN MUU 1 0
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Työllisyystilannetta vertailtiin ryhmien välillä heti palkkatukityöjakson päätyttyä ja kyse-

lyyn vastaamishetkellä (Kuvio 8 ja 9), molemmissa ryhmissä näkyy työllistymisen kas-

vu, mutta selkeästi enemmän sitä on tapahtunut edelleensijoitettuna olleiden kohdalla. 

 

 

Kuvio 8. Työllisyystilanne heti palkkatukijakson päätyttyä. 

 

 

Kuvio 9. Työllisyystilanne kyselyyn vastaamishetkellä. 
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7 YHTEENVETO 

Toimeksiantajaltamme saamamme tutkimushypoteesi piti paikkansa eli jatkotyöllistymi-

sen kannalta voidaan sanoa, että edelleensijoitettuina olleet työllistyivät paremmin, 

verrattuna kaupungin palvelualueella olleisiin. Tutkimuksemme osoittaa, joskin pienes-

sä mittakaavassa sen, että mitä pidempään työttömyys kestää, sitä mukaan myös työl-

listyminen vaikeutuu. Työelämävalmennus on palkkatukityössä olleille tärkeää ja monil-

la vastaajilla ei ollut tietoa sellaisen olleen tarjolla työsuhteen aikana. Vastaajat kaipa-

sivat työelämävalmennukselta tietoa, tukea ja myös kuulumisten kyselyä. 

Olimme tyytyväisiä vastausmäärään, vaikkakin vertailevia tuloksia tehdessä, suurempi 

määrä vastaajia olisi antanut vieläkin selkeämpiä ja parempia vastauksia. Vaikka suuri 

joukko kaikista vastanneista oli kyselyyn vastaamishetkellä työttömiä, oli palkkatuki-

työsuhteella positiivisia vaikutuksia mielialaan, elämänlaatuun, työelämä taitoihin, moti-

vaatioon tehdä työtä sekä työelämä valmiuksiin. Kyselyyn vastaamishetkellä kolmas-

osa vastaajista oli sitä mieltä, että korkea ikä oli syy edelleen jatkuneeseen työttömyys-

tilanteeseen. Muita asioita joita nousi esiin saman kysymyksen kohdalla, oli muun mu-

assa koulutuksen puute, vajaakuntoisuus tai muu terveydellinen syy tai se, että työn-

hakijoita on paljon, työpaikkoja on vähän ja monet hakevat samoja paikkoja. 

Tutkimuksemme tuloksilla toimeksiantajamme on mahdollista kehittää työtään ja näyt-

tää palkkatukityön kannattavan, jotta sen kaltaista työllistymisen edistämistä voitaisiin 

jatkossakin tarjota asiakkaille. Yksi selkeä kehittämisenkohde tuntuu vastausten perus-

teella olevan tuki, jota työllisyyspalveluilla oli tarjolla koko palkkatukijakson aikana, mut-

ta, jonka olemassa olosta harva tiesi; 55 vastaajasta 35 ei tiennyt tällaisen tuen olevan 

edes tarjolla.  
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KYSELYTUTKIMUS 

   

 

 

 

1. Sukupuolesi ? 

□ Mies 

□ Nainen 

 

 

2. Ikäsi ? 

□ Alle 25 v 
□ 25-35 v 
□ 36-50 V 
□ Yli 50 v 
 

 

3. Koulutustaustasi ? 
 
□ Peruskoulu  
□ 2. asteen koulutus (lukio tai ammattikoulu)  
□ Ammattikorkeakoulu, kanditaatti tai ylempi korkeakoulututkinto  
□ Yliopisto  
 
Joku muu, mikä?  
_________________________________________________ 
 
 
 

4. Palkkatukityösuhteessa työskentelin ? 
 
□ Salon kaupungin palvelualueella 
□ Edelleensijoitettuna Salon kaupungin alueella sijaitsevassa yrityksessä tai 

yhdistyksessä 
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5. Työttömyyden kesto ennen palkkatukityösuhteen alkamista ? 

 

□ alle vuosi  

□ 1-2 vuotta  

□ 2-3 vuotta  

□ 4-5vuotta  

□ Yli 5 vuotta  

 

 

6. Kuinka kauan on palkkatukityösuhteesi päättymisestä? 

 

□ 0-3 kk 

□ 3-6 kk 

□ 6-9kk 

□ 9kk tai enemmän 

 

7. Palkkatukijakson päätyttyä 

 

□ työsuhdettani palkkatukityössä jatkettiin 

□ sain töitä muualta 

□ jäin työttömäksi  

□ aloitin opiskelut  

□ jäin perhevapaalle  

□ aloitin varusmiespalvelun  

□ jäin sairaslomalle  

jokin muu mikä? ______________________________________ 
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8. Mikäli työllistyit suoraan palkkatukityösuhteen jälkeen, onko/oliko 

työsuhteesi  

 

□ toistaisesi voimassa oleva 

□ määräaikainen 

□ kutsuttaessa töihin tuleva 

 

 

9. Mitä kautta työllistyit? 

 

□ olen työssä samassa paikassa 

□ mol.fi- sivujen kautta 

□ laitoin avoimen hakemuksen työpaikkaan 

□ jokin muu, mikä? 

 

 

 

10. Työllistyitkö koulutustasi/osaamistasi vastaavalle alalle? 

 

□ kyllä 

□ en 

 

 

11. Palkkatukityösuhde on parantanut...  (1= ei parantanut ollenkaan, 

vaan heikentänyt, 2= ei vaikutusta, 3= vähän, 4= melko paljon,  

5= erittäin paljon)  

 

 1 2 3 4 5 

MIELIALAAN      

TAITOJANI, JOITA TARVITAAN TYÖELÄMÄSSÄ      

MOTIVAATIOTANI TEHDÄ TYÖTÄ      

ELÄMÄNLAATUANI      

ITSETUNTOANI      

TYÖELÄMÄ VALMIUKSIANI      
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12. Koetko palkkatukityösuhteesta olleen hyötyä  

jatkotyöllistymisessäsi ? 

 

□ kyllä  

□ En osaa sanoa  

□ Ei 

 

 

13. Saitko tukea työllisyyspalveluilta palkkatukityösuhteesi aikana? 

(1= en tiennyt sellaista olleen tarjolla, 2= hyvin vähän, 3=jonkin ver-

ran, 4=paljon, 5= erittäin paljon) 

  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

14. Minkälaista tukea olisit toivonut? 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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15. Tilanteesi tällä hetkellä? 

 

□ työsuhteessa palkkatukijakson aikaisessa työpaikassa 

□ töissä muualla 

□ opiskelija 

□ työtön 

□ perhevapaalla 

□ varusmiespalvelussa 

□ sairaslomalla 

□ jokin muu, mikä? 

 

______________________________________________________________ 

 

 

16. Jos olet edelleen työtön, millaisten asioiden ajattelet olevan syynä 

työttömyyteen? 

  

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi !
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Hei sinä palkkatukityösuhteessa työskennellyt! 

 

 

Olemme Turun ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijat Taija Juselius ja Pauliina Valve. Teemme 

opinnäytetyötä yhteistyössä Salon kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Pääset mukaan tutkimuk-

seemme, sillä olet ollut palkkatukityösuhteessa, joko Salon kaupungin toimipaikassa tai edelleensijoi-

tettuna yritykseen/yhdistykseen VOITTO- hankkeen kautta.  

Tutkimme opinnäytetyössämme palkkatukityön kannattavuutta ja selvitämme sen vaikutuksia henki-

löiden elämään. Vastaamisesi on ensiarvoisen tärkeää tutkimuksemme valmistumisen kannalta ja 

samalla vaikutat työllisyyspalveluiden toiminnan parantamiseen. 

Ohessa olevaan kyselylomakkeeseen vastaaminen antaa meille tärkeitä tietoja ja mielipiteitä juuri si-

nulta. Kysely käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä henkilötietonne paljastu meille, sillä Salon työlli-

syyspalvelujen työntekijä on postittanut kyselyt. Kyselylomakkeet hävitetään heti tutkimuksen päätyt-

tyä.  

Sinun ei tarvitse huolehtia postimaksusta, vastaanottaja maksaa sen puolestasi. Laitat kyselyn vain 

ohessa tulleeseen kuoreen ja viet postin kirjelaatikkoon. 

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan We love salo- tuotteita sekä elokuvaliput elokuvateatteri Lu-

moon.  

Vastaathan kyselyyn ja postitat sen viimeistään 18.5.2018 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Opiskelija, Taija Juselius         Opiskelija, Pauliina Valve 

 

Salon työllisyyspalvelut, Minna Virta 

  

 

 


