
 

 

Osallistavat työmarkkinat vaativat ponnisteluja 
 
Työllistyminen on paras väylä ulos köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. 
Valitettavasti yhteiskunnan haavoittuvimmat ihmisryhmät kuten etniset vähemmistöt ja 
vammaiset henkilöt jäävät helposti työmarkkinoiden ulkopuolelle. 
 
Purkaakseen esteitä osallistavilta työmarkkinoilta työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä Kuntaliitto miettivät perustamassaan työryhmässä pitkäaikaisesti 
työttömien, vaikeasti työllistyvien ja syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden aktiivista 
työelämään osallistumista. Tuloksia on odotettavissa vuoden 2011 alussa. 
 
”Näyttää siltä, että 1990-luvun laman tavoin nyt on syntymässä lisää rakenteellista 
työttömyyttä. Vaikka työmarkkinat ovat lähteneet vetämään, se ei auta esimerkiksi pitkään 
työttömänä olleita ja vammaisia henkilöitä”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) kehittämispäällikkö Eveliina Pöyhönen. 
   
”Toisaalta monet palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat 
vaikeuttavat syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien pääsyä esimerkiksi lyhyisiin 
työsuhteisiin. Kun eletään aivan minimitoimeentulolla, ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan 
työtä, joka pahimmillaan sekoittaa talouden pitkäksi ajaksi eteenpäin. Osallistavien 
työmarkkinoiden tiellä on vielä monta estettä”, Pöyhönen muistuttaa. 
 
Suomessa esimerkiksi romanit ja maahanmuuttajat kohtaavat työmarkkinoille pääsyssä 
monia vaikeuksia. Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
teemavuoden lähettiläs Rainer Friman on nähnyt kuinka romanien syrjintää tapahtuu 
työmarkkinoilla. 
 
”Romanit kohtaavat runsaasti ennakkoluuloja työmarkkinoilla. Vaikka koulut on käyty, niin 
työelämään pääsy on todella vaikeaa. Olen kuullut lukuisista tapauksista, joissa 
romaninuori on päässyt työhaastatteluun asti, mutta sitten yhtäkkiä ilmoitetaan, että 
harkitsemme vielä muita vaihtoehtoja”, Friman sanoo. 
 
 Tulevaisuus näyttää kuitenkin positiiviselta. 
 
”Tilanne näyttää parantuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana ja romaninuoret ovat 
nähneet, että opiskelu kannattaa. Nyt pitäisi järjestää ’Kaikille mahdollisuus!’-kampanja, 
joka pyrkisi entisestään vähentämään ennakkoluuloja työmarkkinoilla”, Friman ehdottaa. 
 
Myös vammaiset ihmiset ovat huomattavasti useammin työelämän ulkopuolella ja elävät 
pienemmillä tuloilla kuin ei-vammaiset. Vaikka työelämän tasa-arvodirektiivi velvoittaa 
työantajia tarjoamaan vammaisille ihmisille heidän työskentelyään tukevat asiaankuuluvat 
olosuhteet, työmarkkinoille osallistuminen on haaste monille vammaisille. 
 
Työelämään tottumattomat tarvitsevatkin apua ja ohjausta työnhakuun ja investointeja 
koulutukseen. Aktiivisia tukitoimia työmarkkinoiden ulkopuolelle helposti jäävien ryhmien 
auttamiseksi työelämään ovat esimerkiksi mikrolainoitukset aloitteleville yrittäjille. Erilaisilla 
työnantajia tukevilla toimilla voidaan edistää työntekijöiden palkkaamista syrjäytyneistä tai 
syrjäytymisvaarassa olevista ihmisryhmistä.  
 



 

 

 

 

 

Euroopan komission näkökulmasta syrjiviä työmarkkinoita ei voi hyväksyä ja komissio on 
sitoutunut rakentamaan kaikille avoimia työmarkkinoita. Euroopan komissio onkin pyytänyt 
jäsenvaltioita toteuttamaan aktiivista osallistavaa politiikkaa. Tavoitteena on auttaa 
työkykyisiä ihmisiä löytämään töitä ja pysymään työssä. 
 
Työlainsäädännön tulee suojella niitä, jotka tulevat helposti syrjityiksi työmarkkinoilla. Myös 
EU:n älykkääseen ja kestävään talouteen tähtäävä Eurooppa 2020 -strategia tavoittelee 
syrjimättömän yhteiskunnan rakentamista ja työllisyysasteen selkeää nostamista. 
 
Eurooppalaisia työmarkkinoita on jo monella tapaa muokattu entistä osallistavammiksi. 
Esimerkiksi EU:n Nuoret liikkeellä -hanke auttaa nuoria hankkimaan työn etsimiseen ja 
hankkimiseen tarvittavia taitoja ja rohkaisee heitä hyödyntämään EU:ta toisessa maassa 
opiskeluun. 
 
Lisäksi esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja 
osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella on tuettu heikoimmassa asemassa olevia 
ryhmiä ja edistetty tasa-arvoa jo vuodesta 1957 lähtien. 
 
Lisätietoja aiheesta löytyy Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
teemavuoden lehdistöosiosta kohdasta ”Monthly thematic packs”. 
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