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Työpajatyöryhmä 2. kokous  
 
Aika 15.9.2022, klo 13.00 – 15.00 
 
Paikka Seminarium 2.krs Meri10 ja Microsoft Teams -kokous  
 
Osallistujat Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja 
 Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö, varapuheenjohtaja 
 Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, sihteeri 
 
 Erno Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Jani Lehto, työ- ja elinkeinoministeriö 
 Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö 

Mari Ahonen-Walker, Kuntaliitto 
Minna Antila, Kuntaliitto 
Herttaliisa Tuure, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry 
Reetta Pietikäinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry 
Kirsi-Marja Stewart, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Päivi Pienmäki-Jylhä, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Asiantuntijat 
 Mervi Kuittinen, valtionvarainministeriö 

Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Jaana Heinonen, sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 

Asialista   

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat paikalla ja etäyhteyksillä. 

2. Asialistan hyväksyminen 

Päätös: asialista hyväksyttiin. 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Päätös: edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.  

4. Hyvinvointialueiden perustamista koskevan lainsäädännön vaikutukset 

työpajatoimintaan 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat Jaana Heinonen ja Liisa Holopainen esittelivät 

(liite 1). Sosiaali- ja terveysministeriö tekee selvityksen kuntouttavasta työtoiminnasta, 

selvitystä tekemään asetetaan työryhmä. 

 

Valtiovarainministeriön asiantuntija Mervi Kuittinen esitteli (liite 2) 

 



 Muistio 
 2/2022 

Päätös: Seuraavassa kokouksessa päätetään, millaisen esityksen työryhmä tekee siitä, 

millä tavoin hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyötä voitaisiin jatkaa kuntouttavan 

työtoiminnan osalta vuoden 2023 alussa. 

 

5. Työryhmän koulutuksen alajaoston selvitys työpajatoimintaan vaikuttavasta 

koulutuksen alan lainsäädännöstä ja haasteita sekä suositukset työpajatoiminnan 

kehittämiseksi 

Sihteeri esitteli työryhmän koulutuksen alajaoston selvityksen (liite 3). 

Päätös: Erno Hyvönen ja Merja Hilpinen laativat seuraavaan kokoukseen tiivistelmän ja 

suositukset koulutuksen alan lainsäädäntöuudistusten vaikutuksista ja haasteita 

alajaoston selvityksen pohjalta. 

 

6. Työryhmän työn seuraavat askeleet ja seuraava kokous 11.10.2022 

Päätös:  

- Työryhmä kutsuu seuraavaan kokoukseen työ- ja elinkeinoministeriön kilpailutuksen 

asiantuntijat. 

- Työryhmä perusti työllisyysalajaosto selvittämään työhallinnon 

lainsäädäntömuutosten vaikutuksia työpajatoimintaan. Työryhmään nimettiin Jani 

Lehto, Herttaliisa Tuure, Reetta Pietikäinen, Kirsi-Marja Stewart, Päivi Pienmäki-Jylhä 

ja Minna Antila. Alajaoston selvitys esitellään seuraavassa kokouksessa. 

- Seuraava kokous pidetään läsnä-kokouksena. 

 

7. Muut asiat  

Muita asioita ei ollut 

 

8. Kokouksen päättäminen  

Päätös: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00 

  

 

 

 

Helsingissä  

 

Puheenjohtaja  Esko Ranto 

 

 

Sihteeri   Merja Hilpinen 

 

 


