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Puheenjohtajan palsta

Työssäoloehto lyhenee

Vuoden alusta voimaan tulee useita la-
kimuutoksia, jotka koskevat ”meidän” 
ihmisiä. Tärkein parannus on ehdotto-
masti se, että työttömyysturvan saantia 
helpotetaan siten, että ensimmäistä kertaa 
työttömyysturvaa saavan työssäoloehto 
lyhenee 43 viikosta 34 viikkoon. Saan-
tiehto selkiintyy: Työssäoloehdosta tulee 
samanpituinen kaikille palkansaajille. 
Yrittäjien vastaava ehto lyhenee kahdesta 
vuodesta 18 kuukauteen. 

Uutena etuutena aletaan maksaa 20 en-
simmäiseltä työttömyyspäivältä perus-
päivärahan korotusosaa tai korotettua 
ansio-osaa henkilöille, jotka ovat olleet 
työssä kolme vuotta ennen työttömyyden 
alkamista. 

Työssäkäyntialueen rajat muuttuvat

Lakiin tuli selkeäksi työssäkäyntialueen 
rajaksi uusi kilometripohjainen raja, joka 
on nyt sitten 80 kilometriä. Tietysti sinne 
jää sitten erityismääräykset, jotka koske-
vat yksineläviä, mutta tämä on yleissää-
dös. 

Vuorotteluvapaajärjestelmä

Vuorotteluvapaajärjestelmästä tulee pysy-
vä vuoden 2010 alusta. Vuorotteluvapaa 
on järjestely, jossa työntekijä työnantajan-
sa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen 
mukaisesti vapautuu määräajaksi työstä. 
Samalla työnantaja sitoutuu vastaavaksi 
ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoi-
mistossa työttömänä työnhakijana olevan 
henkilön. Vuorotteluvapaalla oleva saa 
työstä poissaolon ajalta vuorottelukor-
vausta. Korvaus on 70 prosenttia siitä 
työttömyysetuudesta, johon henkilö olisi 
työttömänä olleessaan oikeutettu ilman 
lapsikorotuksia. Jos vuorottelijalla on 25 
vuotta vuorotteluvapaalaissa tarkoitettua 
työhistoriaa, korvaus on 80 prosenttia. 

Vuorotteluvapaa-aika otetaan huomioon 
eläkkeessä, sillä vuorottelukorvauksen 
perusteena olevasta ansiosta 55 prosent-
tia kartuttaa eläkettä. 

Korotetut työttömyysetuuden osat

Työllistymistä edistäviin aktiivitoimen-
piteisiin osallistujille (koulutuksiin, työ-
kokeiluun tai työelämävalmennukseen) 
maksetaan osallistumisen ajalta myös 
korotettua työttömyysetuuden osaa, kui-
tenkin enintään 200 päivältä. Muutostur-
vaan liittyen on sovittu lisämaksu työl-
listymisohjelmaan osallistuville. Tämän 
lisän maksuaika pitenee 185 päivästä 200 
päivään.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikainen an-
saintamahdollisuus

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat voivat 
ansaita vuoden alusta 600 euroa kuukau-
dessa, ilman että se vaikuttaisi heidän 
eläkkeeseensä. Työkyvyttömyyseläkkeel-
lä olevalla on lisäksi mahdollisuus jättää 
eläkkeensä lepäämään ja saada lepäävä-
nä olevan eläkkeensä uudelleen maksuun 
ilman työkyvyn uudelleen arviointia, jos 
työnteko päättyy tai työtulot laskevat lain 
mukaisten ansaintarajojen alapuolelle.

Omaehtoinen koulutus

Muutokset omaehtoiseen opiskeluun 
ovat merkittäviä. Työttömän koulutus-
tuki ja koulutuspäiväraha poistuvat. 
Koulutuspäiväraha muuttuu joko an-
siopäivärahaksi, peruspäivärahaksi tai 
työmarkkinatueksi. Työttömän mahdol-
lisuudet opiskeluun työttömyysturvalla 
paranevat, joskin ovat jokaisen kohdalla 
työvoimaviranomaisten harkinnan taka-
na. Omaehtoisesti voi esimerkiksi suorit-
taa loppuun kesken jääneen tutkinnon. 

Pääsääntö on ehdottomasti, että työvoi-
maviranomainen tekee aina päätöksen 

oikeudesta työttömyysetuudella suori-
tettavaan opiskeluun työttömän puoles-
ta. Työvoimaviranomainen seuraa aina 
koulutuksen tavoitteita. Koulutuspäivät 
aina kuluttavat työttömyyspäivärahan 
500 päivän enimmäisaikaa. Mitään si-
toumuksia tai omia päätöksiä koulutuk-
seen menosta ei saa tehdä, ennen kuin 
päätös työvoimaviranomaisilta on tullut. 
Laissa on pykäliä, joissa mainitaan työ-
historian pituus, opiskelun tai tutkinnon 
suorittamisen keskeytymisen pituus, ikä 
ja kaikkea muuta. Päättäjät pelkäävät, 
että ihmiset jättävät opiskelut tietoisesti 
kesken ja odottavat, jotta saavat opiskella 
työttömyysetuudella, onhan työttömyys-
etuus korkeampi kuin opintotuki.

Työllistymissuunnitelma

Aikaisemmin laissa on ollut työhaku-
suunnitelma, kotouttamisohjelman mu-
kainen suunnitelma, työllistymissuunni-
telma. Nyt jäljelle jää olennaisesti kaksi 
suunnitelmaa: työllistymissuunnitelma ja 
aktivointisuunnitelma. Työllistymissuun-
nitelma tulee tehdä lain mukaan kaikille 
työttömäksi jääville uuden lain mukaan 
heti kahden viikon kuluttua työttömyy-
den alettua. Tämä on työttömän näkö-
kulmasta se tilanne, joka pitäisi osata 
ennakoida. Työllistymissuunnitelman 
laatimisen aikana on tärkeää miettiä, 
mitä oikeasti haluaa elämältä jatkossa. Jo 
nyt alkuvuoden aikana on tullut tietoon 
tilanteita, joissa työ- ja elinkeinotoimis-
ton virkailijat ovat ohjanneet karenssin 
uhalla työttömiä koulutuksiin, jotka eivät 
sitten loppujen lopuksi vastaakaan työt-
tömän omia toiveita. 

Karensseja on alkuvuodesta ehditty jakaa 
jopa yli 55 vuotta täyttäneille. Heillähän 
oikeasti on eläkeikäänkin vielä ainakin 10 
vuotta. Työhallinnon tarjoama koulutus 
on työttömän otettava vastaan, jos se on 
jollakin tapaa kirjattu työllistymissuun-
nitelmaan, vaikka työttömyysetuuden ja 
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VÄRIAUKEAMA

sosiaalitoimen myöntämän toimeentulo-
tuen yhteenlaskettu summa olisi isompi 
kuin koulutusetuuden tulo. Muistakaa, 
että työllistymissuunnitelman tekemisen 
unohduksesta tai esteen ilmoittamatta 
jättämisestä (uuden ajan sopiminen) seu-
raa nyt ihan heti karenssi, korvaukseton 
aika.

Kuntouttavan työtoiminnan ikäraja 
poistuu

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu 
laki laajenee koskemaan kaikkia työttö-
mien ikäryhmiä. Aktivointisuunnitelman 
laatii yhdessä pitkään työttömänä olleen 
henkilön kanssa, aivan kuten aiemmin-
kin, kunnan kuntouttavan työtoiminnan 
ja työhallinnon virkamies. Muistakaa, 
että tässä yhteydessä, kuten muidenkin 
viranomaisten kanssa tehtävien suunni-
telmien teon yhteydessä, työttömällä asi-
akkaalla on mahdollisuus ottaa mukaan 
tukihenkilö; isä, äiti, vaimo, mies tai 
vaikka työttömien yhdistyksen työttömi-
en edunvalvoja. Asiointitilanne on usein 
varsinkin pitkään työttömänä olleelle 
vaikea, ahdistava, ennalta arvaamaton ja 
outo. 

Olennaista on muistaa, että jatkossa, 
myös 25 vuotta täyttäneet, jotka kiel-
täytyvät kuntouttavasta työtoiminnasta 
tai keskeyttävät sen, menettävät oikeu-
den työmarkkinatukeen 60 päivän ajaksi 
sekä heidän toimeentulotukeaan voidaan 
leikata ensimmäisestä kieltäytymisestä 
20 prosenttia ja toisesta kieltäytymises-
tä 40 prosenttia. Muistakaa, että vaikka 
henkilö olisi menettänyt oikeuden työ-
markkinatukeen omasta syystään, työ-
voimapoliittisten toimenpiteiden ja myös 
kuntouttavan työtoiminnan aikana hänel-
lä on oikeus työmarkkinatukeen. 

Lisäksi, työmarkkinatukea ennen kun-
touttavaa työtoimintaa saanut henkilö, 
saa kuntouttavan työtoiminnan aikana 
ns. ylläpitokorvausta vuoden alusta 9 
euroa. Toimeentulotuen asiakas, joka on 
ennen kuntouttavaa työtoimintaa saanut 
vain toimeentulotukea, saa kuntouttavan 
työtoiminnan aikana myös työmark-
kinatukea sekä toimintarahaa, joka on 
samansuuruinen kuin ylläpitokorvaus. 
Kuntouttava työtoiminta, joka on sosiaa-
lihallinnon toimenpide, ja muut työvoi-
mapoliittiset työhallinnon kuntouttavat 
toimenpiteet: työkokeilu ja työelämäval-
mennus, eivät ole työsuhteessa tehtävää 
työtä, eivätkä kerrytä työssäoloehtoa. 
Kuntouttavan työtoiminnan valtioapu 
kunnille maksetaan sosiaali- ja terveys-

ministeriön budjetista.

Lisäpäiväoikeuden alkamisikä

Vuoden alusta työttömyyspäivärahakau-
den lisäpäiväoikeuden alkamisikä nousee 
59 vuodesta 60 ikävuoteen. Muutos kos-
kee työnhakijoita, jotka ovat syntyneet 
1955 tai sen jälkeen.

Muutoksia, joitten ei pitäisi näkyä 
työttömien palveluissa

Työvoimatoimistoja ei enää ole. Uusi 
nimi on lopullisesti Työ- ja elinkeino-
toimisto (TE-toimisto). Saamani arvion 
mukaan toimistojen virkamiehet eivät 
vielä tiedä, mitä toimistojen nimessä E 
tarkoittaa. TE-toimistojen sanotaan pal-
velevan työttömyydenaikaisten etuuksien 
hakemisessa ja tavoitteena on tukea työl-
listymistä eri tavoin. Tosiasiahan on kui-
tenkin meidän ihmisten näkökulmasta se, 
että valtion tuottavuusohjelman tavoit-
teiden mukaisesti olemme menettäneet 
palveluista jo kymmeniä työ- ja elinkei-
notoimistoja sekä tuhansia työpaikkoja 
ja kun toimistoille sysätään lisää asiak-
kaita uusista työttömistä ja nopeampaa 
reagointia asiakkaiden palvelemiseen, 
voidaan kysyä miten tämä yhtälö toimii. 
Palvelujen tarvitsijoita ohjataan käyttä-
mään tehokkaammin verkkopalveluja, 
mutta mahdollisuus henkilökohtaisiin 
palveluihin on olemassa edelleen. Työ-
voiman palvelukeskukset jatkavat työ- ja 
elinkeinohallinnon, kuntien ja Kelan yh-
teisinä palvelupisteinä ja palvelevat hen-
kilöitä, joiden työllistyminen on eri syistä 
vaikeutunut.

TE-keskukset ovat sitten myös ohi elet-
tyä elämää, eletään Elinkeino-Liikenne-
Ympäristökeskusten ELY:jen aikaa, 
(salkut on jaettu), samoin poistuu entiset 
lääninhallinnot, mutta siitä toisaalla.

Muita muutoksia

Asumistuki nousee 0,51 euroa/m2 kuu-
kaudessa, eli 5,7 prosenttia. Keskimäärin 
se meinaa 8-10 euron korotusta asumistu-
en saajille. Asumistuen omavastuuosuus-
taulukkoon ei sen sijaan tule muutoksia, 
vaan ne pysyvät vuoden 2009 tasolla. 
Hyväksyttäviä vesimaksuja korotetaan 
hieman vastaamaan keskimääräistä kus-
tannusten nousua.

Terveydenhuoltomaksujen maksukatto 
nousee 590 eurosta 633 euroon. Lisäksi 
kunnilla on mahdollisuus nostaa maksu-
ja, valtio määrittää niiden ylärajat, jotka 

nyt nousevat: terveyskeskuksen avos-
airaanhoidon lääkäripalvelujen käynti-
maksut, sekä poliklinikkamaksut, päivä-
kirurgia, suuhygienisti, hammaslääkäri, 
erikoishammaslääkärimaksu, eli kaikki 
palvelumaksut. Muutos johtuu vuosien 
2007-2009 välillä kansaneläkeindeksin 
muutoksesta, joka oli 7,21 prosenttia 
sekä työeläkeindeksin muutoksesta, joka 
oli 7,48 prosenttia.
Kaikista muutoksista löytyy lisää tietoa 
esimerkiksi Kelan sivuilta www.kela.fi

Ennakoitua tietoa palkkatuesta ja de 
minimis –säännöstä

Laki on annettu Eduskunnalle joulukuus-
sa ja valiokuntakäsittely alkaa Eduskun-
nan palattua lomalta helmikuussa. Ehdo-
tus ei tule merkitsemään näillä näkymillä 
minkäänlaista muutosta yhdistystemme 
toimintaan ainakaan ruokalatoiminnassa, 
kierrätyksessä ja esimerkiksi kirpputori 
toiminnassa. Sen sijaan tarkastelun koh-
teeksi joutunevat kotipalvelutoiminta, 
vanhusten kotona asumisen tukeminen, 
koululaisten iltapäivätoiminta ja ainakin 
ruokalapalvelut myytynä ulos ruokaloista 
mm. pitopalvelut. Päätökset, mitä palkka-
tuen saantiin entisin edellytyksin tulee, te-
kee paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto. 
Tiedotamme asiasta heti kun laki on saa-
tu nuijittua. Laki tulee voimaan 1.5.2010 
ja siirtymäsäännös koskien de minimistä 
koskee vuotta 2010 ja palkkatukien sum-
ma saa olla tämän vuoden aikana, mikäli 
de minimistä sovelletaan 500.000 euroa. 
Ennen 1.5. myönnetyt palkkatuet on olta-
va vanhan lain mukaisesti myönnettyjä. 
Eli oletan, ettei tämä ainakaan tänä vuon-
na liikuta meidän yhdistyksiä mitenkään.

Hyvää alkanutta vuosikymmentä!

puheenjohtajanne Lea
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KÖYHYYS ON 
IHMISOIKEUSKRIISI 
Irene Khan, 12.12.2009

Kohtalona köyhyys
Köyhyyttä ei ole nähty ihmisoikeus-
kriisinä, johtuen siitä miten köyhyys on 
määritelty. Määritelmän mukaan köyhiä 
ovat ne, jotka joutuvat elämään alle pa-
rilla dollarilla päivässä. Kyse ei ole pel-
kästään rahasta, vaan taustalla olevista 
ihmisoikeusongelmista.

Köyhät toki kärsivät rahan puutteesta, 
mutta myös voimattomuudesta siitä, että 
he eivät pysty vaikuttamaan elämäänsä. 
Kyse on myös syrjinnästä ja sitä myöden 
elämän epävarmuudesta, sillä köyhiä ei 
oteta vakavasti, heitä ei kuunnella eikä 
heillä ole vapautta tehdä päätöksiä. Ne 
ovat ihmisoikeusongelmia; puute, syrjin-
tä, epävarmuus ja äänivallan puute.
Ellei näihin taustalla oleviin ihmisoike-
usongelmiin puututa ja jos vain pyritään 
nostamaan ansio parista dollarista kol-
meen, mitään ei tapahdu.

Köyhien voimaannuttaminen
Köyhien voimaannuttaminen tarkoittaa, 
että köyhien oikeuksia tulee kunnioit-
taa. Heillä on samat oikeudet kuin muil-
la ja niitä on kunnioitettava. Vapaus on 
tärkeää, eikä ainoastaan teknisenä kehi-
tysprojektiasiana, vaan sanan täydessä 
merkityksessä. Köyhien pitää voida jär-
jestäytyä, heillä tulee olla samat mah-
dollisuudet taloudellisiin, sosiaalisiin 
ja kulttuuriin liittyviin perusoikeuksiin, 
terveydenhuoltoon, veteen, hygieniaan, 
asuntoon, heidän pitää voida osallistua 
päätöksentekoon siitä miten heillä nämä 
resurssit jaetaan.

Ihmisoikeudet työkaluina
Ihmisoikeudet ovat tehokkain työkalu 
taisteltaessa köyhyyttä vastaan. Ne ovat 
keino, eivät itseisarvo. On tunnustettava 
ihmisarvo. Lakien kautta voidaan voi-
mauttaa ihmisiä, mutta se on vain yksi 
keino. Ihmisoikeuksien on myös todella 
toteuduttava ihmisten elämässä. Ihmis-
ten on saatava järjestäytyä ja protestoida, 
mutta ennen kaikkea osallistua ja myös 
saada vastakaikua. Ei riitä, että hallitus 
sallii ihmisten osoittaa mieltään kaduilla, 
vaan ihmiset on otettava mukaan kes-
kusteluun. Tarvitaan läpinäkyvyyttä ja 
vapaata tiedonkulkua. Vapaa tiedonkulku 
on tehokkaimpia työkaluja ja myös kehi-
tyksen edellytys, koska se asettaa päättä-
jät vastuuseen niiden edessä, joiden puo-
lesta päätökset tehdään.

Korruptiota ja vallan väärinkäyttöä esiin-
tyy monessa maassa, ja tilanne on pahin 
juuri köyhissä maissa. Se, että ihmiset 
saavat tietoa ja voivat käyttää sitä hyväk-
seen on erittäin tehokas työkalu taistelta-
essa köyhyyttä vastaan. Niiden kautta ih-
misoikeudet voivat toteutua käytännössä 
eikä vain paperilla.

Köyhien nujertaminen
YK:lla on ohjelmia köyhyyden nujerta-
miseksi. Vuonna 2000 YK hyväksyi ih-
misoikeusjulistuksen, joka oli varsin lu-
paava ja toiveikas, ehkä hienoin asiakirja 
vuoden 1948 yleismaailmallisen ihmisoi-
keusjulistuksen jälkeen. Sen jälkeen YK 
hyväksyi kehitystavoitteet, joita oli lu-
etteloitu kahdeksan. Ne ovat hyödyllisiä 
siinä mielessä, että niissä on täsmällisesti 
määritelty aikamme köyhyyden vastai-
nen strategia. Niissä ei kuitenkaan puhu-
ta mitään ihmisoikeuksista, ei oikeudesta 
osallistua eikä syrjinnästä. Tavoitteeksi 
asetetaan köyhyyden puolittaminen. 
Kysymys kuuluu: ”Entä se puolikas joka 
jää jäljelle?” Sille ei ole luvassa mitään. 
Syrjinnästä ja osallistumisesta ei ole mai-
nintaa. Lähes kaikissa tavoitteissa mai-
nitaan naiset ja lapset, mutta ei puhuta 
heihin kohdistuvasta väkivallasta. Näin 
ollen YK:n ohjelma on puutteellinen ja 
vaatii parannusta. Myös resursseja tarvi-
taan lisää. Ihmisten pitää saada äänensä 
kuuluviin, ja hallitusten on otettava suu-
rempi vastuu tavoitteista.

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet
Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin hyvin 
epätasa-arvoisella tavalla. Rikkaat ja vai-

kutusvaltaiset maat ovat vastuussa pääs-
töistä, mutta köyhät ja syrjäytyneet maat 
joutuvat kärsimään eniten ja niillä on 
huonoimmat mahdollisuudet sopeutua. 
Epäoikeudenmukainen tilanne on korjat-
tava. Viime kädessä on kyse kestävästä 
taloudesta. Se koskee meitä ja se koskee 
syrjäytyneillä alueilla asuvia afrikkalai-
sia ja aasialaisia. 

Ilmastonmuutoksen torjunta on ratkaise-
vaa köyhyyden kannalta. Jos köyhyyden 
nujertamisessa ei käytetä oikeita keinoja, 
maailmasta tulee paitsi entistä epätasa-
arvoisempi, myös entistä haavoittuvampi 
ja vaarallisempi paikka.

Amnesty International on maailman tun-
netuin ihmisoikeusjärjestö. Se on perin-
teisesti puolustanut mielipidevankeja, 
pahoinpideltyjä ja kidutettuja. Mutta nyt 
Amnesty on ottamassa uutta suuntaa. 
Myös köyhyys on ihmisoikeusrikkomus, 
sanoo järjestön pitkäaikainen pääsihteeri 
Irene Khan. 

Irene Khan innostaa taisteluun köy-
hyyttä vastaan. 

EU:n köyhyyden ja syrjäytymisen eh-
käisemisen teemavuosi 2010 

Irene Khanin esittämiä asioita kirjasi Jy-
vässeudun Työttömät ry:n toiminnanoh-
jaaja Eija Tuohimaa.

Kuva: Amnesty International 
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SATA KOMITEA

Suomi repeytyy yhä 
pahemmin
 
Tuntemattoman sotilaan Lahtinen 
ihmetteli mitähän tuumisi sivullinen 
nähdessään isojen miesten vetelevän 
kelkkaa pitkin metsiä. ”Kannotkin 
vielä kurin kerjuupoikia”, Lahtinen 
murisi.
 
Lahtisen purnaus tuli monesti mie-
leen vuosia jatkunutta Sata-komiten 
työtä seuratessa. Komiteassa ja sen 
monissa työryhmissä oli väkeä kuin 
markkinoilla, kokouksia pidettiin tiu-
hasti ja media seurasi tarkasti komite-
atyön edistymistä. Eduskunnassa saa-
tiin vuosien ajan kuulla ministereiden 
sanovan, ettei tätä tai tuota sosiaali-
turvan epäkohtaa voida ottaa käsitel-
täväksi, koska Sata-komitea istuu. 
 
Jo alun alkaen komitean esitykset oli 
rajattu ns. talouden sallimiin rajoihin 
eli esitykset eivät saaneet juurikaan 
maksaa. Kun finanssikriisi sitten 
puhkesi, löytyi vahva perustelu olla 
puuttumatta pääongelmaan eli perus-
turvan jälkeenjääneisyyteen. Rahan-
puutetta valittaessaan hallitus päätti 
saman aikaan poistaa työantajilta ke-
la-maksun, mikä vähentää perustur-
van rahoitusta 800 miljoonaan euroa 
vuodessa.
 
Perusturvan jälkeenjääneisyys Suo-
messa on todella paha. Esimerkiksi 
työttömän peruspäiväraha ja työ-
markkinatuen korotustarve verrattuna 
reaalipalkkojen kehitykseen vuoden 
1994 jälkeen on 36,9 %, opintorahan 
59,4 %, lapsilisän 72,5 %, täyden 
kansaneläkkeen 121 % ja toimeen-
tulotuen perusosan 43,8 %. Jätättävä 
taitettu indeksi on vienyt myös työ-

eläkkeellä olevilta 15 vuodessa jo yli 
sata euroa.

Miten tähän on tultu? Kyse on ensin-
näkin siitä, että jo 1960-luvun alussa 
sosiaaliturvan kehittämislinjoja ve-
dettäessä syntyi kaksi leiriä. SKDL ja 
maaseudun pieniä palkkatuloja saa-
neita ihmisiä edustanut maalaisliitto 
tähdensivät perusturvan merkitystä 
kun taas SDP ja kokoomus korostivat 
ansiosidonnaisia etuuksia. 
 
Noiden kahden leirin vaikutuksesta 
sosiaaliturva kehittyi aina edelliseen 
lamaan saakka.  Sen myötä Suomes-
sakin alkoi vahvistua kovaa markki-
nataloutta palauttava uusliberalismi. 
Sen perusideana on ajaa valtiota alas. 
Tähän kovaan oppiin alistui myös 
iso osa vasemmistoa. Keskustassakin 
unohdettiin Alkion ja Kekkosen opit 
köyhän asian muistamisesta.  
 
Vanha riita siitä korotetaanko perus-
turvaa vaiko ansiosidonnaisia etuuk-
sia tuli esille myös Sata-komiteassa. 
Komiteassa työnantajien ja ay-liik-
keen demariedustuksen muodostama 
liittouma vastusti pelkästään perus-
etuuksien korotusta. Se äänesti jopa 
toimeentulontuen Kelaan siirtämis-
tä vastaan menojen kasvua peläten. 
Liittouma jätti yhteisen eriävän mie-
lipiteen komitean mietintöön.
 
Ay-liike ei selvästikään ole ajan tasal-
la suhtautuessaan välinpitämättömäs-
ti perusturvaetuuksien kehittämiseen. 
Tosiasiassahan myös ansiosidonnai-
nen työttömyyspäiväraha on pieni, 
keskimäärin vain rapia tonni kuussa. 
Tämä on seurausta työelämän pirstou-
tumisesta. Monilla työttömiksi joutu-
villa on ollut hyvinkin pieni palkka ja 
paljon pätkätöitä. Peruspäivärahan ja 

työmarkkinatuen korotus olisi siten 
tarpeellinen myös ansiosidonnaiselle 
päivärahalla oleville työttömille hei-
dänkin tuloaan korottaen.
 
Peliä Sata-komiteassa pelasi myös 
keskusta. Se ilmoitti, että jollei työ-
markkinatukea koroteta ilman kyt-
köstä ansiosidonnaiseen, korotusta 
ei voida lainkaan tehdä. Halutessaan 
keskusta voisi hallituksessa vihreiden 
tuella viedä helposti läpi erillisenkin 
korotuksen. Nostetaanhan pelkällä 
kansaneläkkeellä olevien eläke-etuut-
ta juuri ennen seuraavia vaaleja. 
 
Sata-komiteassa syntynyt ”nurin-
käännetty kompromissi” ei anna ko-
rotusta sen enempää työmarkkinatu-
ella kuin ansiosidonnaisella oleville 
työttömille. Kun heidän saamansa in-
deksikorotus oli vuoden alussa joko 
nolla euroa tai vain muutama sentti, 
se tietää reaalitulon menoa pakkasel-
le. Näin siksi, että hinnat, maksut ja 
asumiskulut sekä monissa kunnissa 
myös verot nousevat. Sama tilanne 
on myös eläkkeellä olevilla ja opiske-
lijoilla. Kaikkiaan pitkästi yli miljoo-
nalla suomalaisella tulonsaajalla re-
aalitulo on tänä vuonna laskemassa. 
 
Tuloerojen kasvu jatkuu ja Suomi re-
peytyy yhä pahemmin. Tähän ei voida 
alistua, sillä huolehtiminen kaikkien 
pärjäämisestä on pienen kansakunnan 
ainoa keino selviytyä. Viimeistään 
eduskuntavaaleissa on saatava aikaan 
muutos, joka tuo eheyden tavoittelun 
uudelleen politiikan johtotähdeksi.
 
Teksti:
Esko-Juhani Tennilä,
kansanedustaja ja eduskunnan Köy-
hyysryhmän vetäjä
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Sosiaaliturvan uudistaminen on hallituk-
sen tärkein asia, kertoivat pääministeri 
Vanhanen ja sosiaaliministeri Hyssälä 
hallituksen aloittaessa työtään. Tehtävää 
valmistelemaan asetettiin Sata-komitea. 
Komitean tehtäviin kuului ”köyhyyden 
vähentäminen” sekä ”riittävän perustur-
van tason turvaaminen kaikissa elämänti-
lanteissa aiheuttamatta tarvetta turvautua 
viimesijaiseen toimeentulotukeen”. Ko-
mitean toimeksiannossa ja erityisesti sen 
työssä korostui kannustaminen ja työllis-
täminen.

Komiteaa perustettaessa puhuttiin paljon 
myös sosiaaliturvan yksinkertaistamises-
ta. Kävi kuten aina ennenkin. Komitean 
työn tuloksena sosiaaliturvasta tulee en-
tistä monimutkaisempi.

Komitea sai työnsä valmiiksi vuoden 
vaihteessa ja teki 53 muutosesitystä so-
siaaliturvaan.

Yksi niistä nousee ylitse muiden. Se on 
ns. takuueläke, joka nostaa pienimpiä 
vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkei-
tä noin 100 eurolla kuukaudessa. Näin 
pienimmät eläkkeet palaavat suhteessa 
ansiotuloihin melkein samalle tasolle, 
jossa ne olivat vuonna 1995. Jos ne olisi 
nostettu vuoden 1985 tasolle, korotuksen 
olisi pitänyt olla noin 250 euroa kuukau-
dessa. Silloin vähimmäiseläkkeet olisivat 
kehittyneet samassa tahdissa ansiotason 
kanssa eikä kuilu pienimpien eläkkeiden 
ja ansiotulojen välillä olisi kasvanut. Hal-
litus on sitoutunut ottamaan takuueläk-
keen käyttöön vuoden 1.3.2011. Takuu-
eläkkeen hinta julkiselle taloudelle on 
runsaat 100 miljoonaa euroa vuodessa. 
Edunsaajia on noin 120 000, joista suurin 
ryhmä on vanhuuseläkkeellä olevat nai-
set ja toinen suuri ryhmä on työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevat miehet.

Toinen tärkeä muutos on verotuksen kun-
nallisen perusvähennyksen nostaminen 
1480 eurosta 2200 euroon vuositasolla. 
Työmarkkinatukea saavalle se merkitsee 
noin 15 euron lisätuloa kuukaudessa. Sii-
näkin on kysymys menetettyjen etuuksien 
osittaisesta palauttamisesta. Perusvähen-
nys on ollut ennallaan 1990-luvun alusta. 
Jäädyttäminen on merkinnyt perusturvan 
varassa elävien verotuksen kiristymistä 
samaan aikaa kun ansiotulojen verotusta 

on kevennetty ansiotulovähennystä li-
säämällä. On kyseenalaista, voiko komi-
tea omia ansiokseen perusvähennyksen 
korottamista. Jo hallitusohjelmassa sitä 
oli luvattu nostaa 2000 euroon ja viime 
syksyn budjettiriihessä tehtiin päätös 
nostamisesta 2200 euroon tämän vuoden 
alusta. Perusvähennyksen korotuksen 
hinta julkiselle taloudelle on vajaa 200 
miljoonaa euroa vuodessa.

Kolmas merkittävä parannus on 1.3.2011 
voimaan tuleva sairauspäivärahan, kun-
toutusrahan, vanhempainetuuksien, lap-
silisän ja kotihoidontuen indeksisuoja. 
Kun kansaneläke, työmarkkinatuki ja 
toimeentulotuki ovat jo sidottuja indek-
siin, tulee vähimmäisturvaetuuksien in-
deksisuoja kattavaksi. Tosin asumistuen 
indeksisuoja jää avoimeksi. Lisäsuojan 
hinta julkiselle taloudelle on enimmillään 
noin 30 - 40 miljoonaa euroa vuositasolla. 
Etuudet sidotaan elinkustannusindeksiin. 
Kun etuuksia ei sidota ansioindeksiin, 
tuloksena on edelleen kasvava tulokui-
lu vähimmäisturvaetuuksien saajien ja 
muun väestön välillä.

Neljäs kokonaisuus muodostuu komitean 
esittämistä erilaisista työttömien akti-
voinneista: koulutuksen ja työharjoittelun 
ylläpitokorvauksista, koulutuksen, kun-
toutuksen ja osatyökykyisten työllistämi-
sen tuesta ja vastaavista toimista. Suurin 
osa niistä on jo päätetty. Niiden yhteinen 
hinta julkiselle taloudelle on 100 - 150 
miljoonaa euroa vuodessa. Toisaalta työt-
tömien eläkeputken heikennys säästää 
vajaat 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Viides merkittävä komitean ehdottama 
parannus on työmarkkinatuen tarvehar-
kinnan poistaminen. Komitea ehdottaa, 
etteivät työttömän puolison tai vanhem-
piensa asuvan työttömän vanhempien 
tulot enää pienentäisi työmarkkinatukea. 
Näin poistuisi räikeä epäkohta. Tarve-
harkinta työntää työttömän puolison ar-
moille tai asumiseroon. Hinta julkiselle 
taloudelle on noin 30 miljoonaa euroa 
vuodessa. Komiteaan välittyi hallitus-
puolueiden tuki uudistukselle, mutta hal-
litus ei ole siihen sitoutunut. Nyt kuuluu 
huolestuttavia huhuja tasavallan hallinto-
koneiston käytäviltä: ”mahtaakohan tulla 
voimaan”. 

Lisäksi komitea esittää asumistuen yk-
sinkertaistamista, vuorotteluvapaan va-
kinaistamista, omaishoidon tukeen usean 
vaiheen uudistusta, takuuta käsittelyai-
koihin, sähköisen asioinnin edistämistä, 
työllistämissetelikokeilua ja monia muita 
viilauksia sosiaaliturvaan. 

Mitä jää käteen?

Jos halutaan vähentää köyhyyttä ja tur-
vata riittävä perusturvan taso, tulee en-
simmäisenä korottaa pieniä eläkkeitä, 
työmarkkinatukea, asumistukea ja toi-
meentulotukea.  Niistä komitea esittää 
korotusta vain pieniin eläkkeisiin eikä 
sekään korotus palauta niitä suhteessa 
ansioihin edes vuoden 1995 tasolle. Lop-
putulos on, että suhteellinen köyhyys jat-
kaa kasvuaan ja perusturva jatkaa heik-
kenemistään suhteessa ansiotasoon.

Jos halutaan vähentää perusturvan tarvet-
ta, tulee lisätä työllisyyttä ja sitä kautta 
syntyvää ansioturvaa. Komitean työllisty-
mistä lisäävät ehdotukset ovat vaatimat-
tomia. Ne ovat tussahdus. Esimerkiksi 
osatyökykyisten työllistämisessä Suomi 
jää edelleen takapajulaksi vanhojen EU-
maiden joukossa. 

Komitean suurin arvo on tilannekartoitus. 
Komitea on työstänyt pohjaa sosiaalitur-
van uudistamiselle, jos sellaiseen on tule-
vaisuudessa poliittista tahtoa. Komitea on 
tehnyt sellaista työtä, jota virkakoneiston 
olisi pitänyt tehdä. Politiikan uudistami-
seen se ei kyennyt. Vanha kehityssuunta 
jatkuu.

* * *

Jos minulla olisi hiuksia, ne olisivat nous-
seet pystyyn lukiessani EK:n, Akavan, 
STTK:n ja SAK:n edustajien Sata-komi-
tean mietintöön yhteisesti kirjoittamaa 
”täydentävää lausumaa”. Se on uuslibe-
ralistisen sosiaaliturvan uskontunnustus. 
Lausumaan sopii hyvin Sata-komitean 
työhön kytkeytynyt työmarkkinaosapuol-
ten tekemä n.s. sosiaalitupo. Se sisälsi tä-
män vuoden alussa voimaan tulleen työ-
antajan kansaneläkemaksun poistamisen. 
Se merkitsi 700 – 800 miljoonan euron 
tulonsiirtoa yritysten hyväksi. Siirto on 
suurempi kuin komitean sosiaaliturvaa 
parantaneiden esitysten yhteenlaskettu 
kustannusvaikutus.

Teksti:
Jouko Kajanoja

Jos minulla olisi hiuksia, ne olisivat nousseet 
pystyyn lukiessani EK:n, Akavan, STTK:n ja 
SAK:n edustajien Sata-komitean mietin-
töön yhteisesti kirjoittamaa ”täydentävää 
lausumaa”. Se on uusliberalistisen sosiaali-
turvan uskontunnustus.

Mitä jäi työttömälle 
käteen Sata-
komiteasta?
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Vaikka kansallisvarallisuus Suomessa 
on suurempi kuin koskaan, on köyhyys 
ja huono-osaisuus tullut jäädäkseen. Ih-
misten aineellinen puute ja tästä johtuva 
henkinen hätä on arkipäiväistetty. Ruoka-
jonot eivät ole enää uutinen, vain niiden 
pituuden vaihteluista voi saada lisäkkeen 
uutisvirtaan. Kansakunta on tottumassa 
siihen kuten ihmiskeho pitkään jatkunee-
seen huonoon oloon tai vaikkapa ontumi-
seen.

Köyhyys ja puute on kuin pahoinvoiva 
parisuhde: puoliso tai molemmat alkavat 
uskoa että elämä vain on tätä, sopeudu-
taan hiljalleen kuin silmät hämärään. 
Tämä on erittäin vaarallista siksi, että 
puutteessa elävien lisäksi myös jopa hy-
vää tarkoittava osa muustakin väestöstä 
alkaa nähdä tilanteen normaalina. Tämä 
taas johtaa siihen ettei asioihin koeta tar-
vetta puuttua. Tämä on erittäin vaarallis-
ta.

Ihminen -myös työtön ja hädänalainen- on 
perusolentona samanlainen joka puolella 
maata. Etelän ihminen tarvitsee arkeensa 
enemmän konkreettista tukea. Ilmaisia tai 
riittävän edullisia asuntoja ei ole, kaikki 
ruoka on ostettava ja melkein jokainen 
harrastus tai ajanviete on maksullinen. 
Kävellä voi vielä ilmaiseksi kuntonsa 
pitimeksi ja usein se on välttämätöntäkin 
rahatalouden ulkopuolella. Kulttuurista 
vain kirjasto on (toistaiseksi?) maksuton. 
Perheellisillä puutteenalaisuus korostuu 
vielä enemmän. Lapsi joka ei pysty har-
rastamaan ja kokee huonommuutta on 
hyvin todennäköinen tuleva syrjäytyjä. 
Voi tietenkin olettaa että kun syrjäytynei-
tä lapsia ja nuoria on tarpeeksi paljon, he 
muodostavat jo oman ryhmänsä. Tästä 
ilmiöstä ei  yleensä ole hyvää sanottavaa. 
Puutten ja virikkeettömän elämän muo-
dostama nuorten yhteisö aktivoituu va-
litettavan usein negatiivisilla tavoilla ja 
”sivuluisulla” on taipumus yhä lisääntyä. 
Taloudellinen ahdinko on selkeä riski 
lapsen ja nuoren mielenterveydelle. 

Pohjoisempi ja itäisempi ahdinko ei var-
sinkaan perheiden kohdalla poikkea ete-
län olosuhteista. Etenkin asutuskeskusten 
elämäntyyli on jo niin kaupungistunut, 

ettei mitään yhteisön tukea käytännös-
sä ole. Ainut poikkeus olosuhteisiin 
ovat syrjäseutujen yksin elävät miehet. 
He eivät suinkaan ole alkoholisteja tai 
muutoin epäkelpoja kansalaisia kuten 
usein oletetaan,  heitä vain ei juurikaan 
näy missään. He asuvat vaatimattomis-
sa asunnoissa, perikunnan mökeissä tai 
vastaavissa. Lämpö hoituu itse hakatuilla 
puilla, huomattava osa ravintoa löytyy 
marjoista ja kalastamalla. Heidän ns. 
“hiilijalanjälkensä” syntyy lähinnä  uu-
nin lämmityksestä ja nuotioiden pohjista. 
He eivät matkusta eikä heidän autoilunsa 
muodosta ympäristöongelmaa, siitä pitää 
taloudellinen tilanne huolen.  Terveyspal-
veluiden käyttöä esiintyy vain äärimmäi-
sessä hädässä. Yksin elävän muodostamat 
järjestyshäiriötkin ovat virkavallan rie-
muksi olemattomia. Ja kaikkeen tuohon 
riittää minimeistä minimein peruspäivä-
raha tai vastaava, jota voidaan vielä höy-
lätä jos henkilö kieltäytyy lopettamasta 
sissielämäänsä ja lähtemästä rintamaiden 
turhanpäiväisille kursseille.

Kaupunkimainen yhteisö ei mahdollista 
näin edullista elämistä henkilön halus-
ta riippumatta. Totaalisen rahatalouden 
armoilla elävä huono-osainen ei nauti 
halkopinon, mustikkamaan tai kalajär-
ven turvaa. Erakkona oleminen tosin 
onnistuu yksiössä keskellä lähiötä jopa 
vuosikausia kuolleenakin, mutta rahas-
tajan varjo on yleensä aina kintereillä. 
Yhteinen nimittäjä kaupunkilaisen ja 
syrjäseudun puutteenalaisella on kuiten-
kin se, että he kuormittavat yhteiskuntaa 
erittäin vähän. Miten yhteiskunta selviää 
halvemmalla jostakin kansalaisesta kuin 
kairaoissa asuvasta sallalaisesta työttö-
mästä? Yleensäkin puhe siitä että työt-
tömyys tulee yhteiskunnalle kalliiksi, on 
pelkkä hokema vailla todellisuuspohjaa. 
Jos työttömyyden säilyttäminen nykyta-
solla olisi kallista, se lopetettaisiin heti. 
Niin tehokas ja tuloskeskeinen valtio me 

olemme. Työttömyyttä pidetään yllä työ-
voimareservin turvaamiseksi ja palkka-
tason pitämiseksi alhaalla. Työttömäksi 
jätetty ihminen on vielä työssä olevil-
le lähinnä sama kuin maalla on tapana 
ampua harakka ja jättää se muille siipi-
veikoille varoitukseksi niiden kaikkien 
nähtäville. Työtön on näytepala uhkasta. 
Ja minkä surkeammin hänellä menee, 
sen suurempi on hänen pelotevoimansa. 
Työttömyys on poliittinen valinta, sen 
ylläpitäminen on jopa tärkeämpää kuin 
työllisyyden. Joku tietenkin valittaa että 
syrjäytyminen tuottaa paineita esim. kal-
liille mielenterveyshoidolle, mutta se on 
turha huoli. Tätä varten on käynnissä pal-
veluiden purkaminen. Ja kun ihmiselle ei 
anneta mitään, ei hän kuluta mitään.

Työtön ja sitä kautta usein muutoinkin 
huono-osainen on huomaamattaan sanka-
ri. Hän näyttää paremmalle väelle myös 
keinon näyttää vielä paremmalta, se tu-
kee tyhjien helyjen ostamiseen syven-
tyneen kansanluokan tyhjää itsetuntoa. 
Työtön on laidan maamerkki kuin Lin-
kola luonnonsuojelussa, pelottava mutta 
tarpeellinen. Hän on mittari jota lukemal-
la tyhjänpäiväinenkin hyväosainen tun-
tee olevansa jotakin. Jos pienkone putoaa 
maahan ja kuskilla on kuhmu otsassa, 
kerätään kallis tutkijalautakunta labroi-
neen tutkimaan uhkaavaa tilannetta. Kun 
kymmenet tuhannet työttömät perheineen 
voivat fyysisesti ja psyykkisesti pahoin 
ilman omaa syytään ja tuhannet menettä-
vät välillisesti henkensä tilanteensa takia, 
ei kutsuta lautakuntia. Huono-osaisuuden 
vaatimat selkeät kuolemat ovat liian mas-
siivisia asioita tutkittaviksi. Heihin toteu-
tetaan nykymuotoista fasismia joka on 
piilevässä hienovaraisuudessaan pirulli-
sempaa kuin Hitlerin suora toiminta. Tek-
nistynyt sotakoneistokaan ei enää tarvitse 
marginaalissa eläjiä kuten ihmispitoinen 
armeija Talvisodan alla. Silloin kyseltiin 
jo vuosia ennen köyhiltä että miten te 
oikein pärjäätte ja että miten voisimme 
teitä auttaa...

Teksti:
Unto Matinlompolo
psykiatrian sosiaalityöntekijä
työhyvinvointikouluttaja

Huono-osainen, sankari! 

Työttömäksi jätetty ihminen on 
vielä työssä oleville lähinnä sama 
kuin maalla on tapana ampua ha-
rakka ja jättää se muille siipivei-
koille varoitukseksi niiden kaikki-
en nähtäville.

Näkökulma Lapista
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Köyhyys kilpistyy 
asunnottomuuteen!

Lehtemme sisällöksi on pyritty saamaan 
artikkeleita maamme köyhyydestä. Me-
neilläänhän on EU:n julistama Köy-
hyyden ja syrjäytymisen vastainen tee-
mavuosi. Toivottavasti lehtemme osaa 
peilata edes muutaman näkökulman tä-
hän vaikeaan ja vakavaan asiaan. 

Meidän järjestön jäsenistön elämässä, 
työttömyys ja köyhyys kulkevat hyvin 
usein käsi kädessä. Työttömät ovat selke-
ästi suurin ryhmä toimeentulotuen saajien 
joukossa. Työttömyys johtaa usein lopun 
elämän kestävään toimeentulotukiriippu-
vuuteen. Toimeentulotuki pitäisi olla vä-
liaikainen ratkaisu kaikille tuen saajille, 
ja nyt olemme siinä tilanteessa, että sii-
tä on yhteiskunnassamme muodostunut 
työmarkkinatuen kanssa, ja ilman sitä, 
kymmenien tuhansien työttömyydessä 
elävien jatkuva jokapäiväinen leipä. 

Osa tutkijoista puhuu toimeentulotuesta 
ikään kuin se olisi kansalaispalkan luon-
teinen jatkuva tuki. Arkipäivän tilantees-
sa työttömän tulot muodostuvat kolmen 
luukun viranomaisarvioinnista: työmark-
kinatuesta; joka on myös monelle har-
kinnanvarainen, ja asumistuesta; johon 
käytetään laskentakaavoja ja toimeen-
tulotuesta; joka myös on normitettu. 
Esimerkiksi Helsingissä lakisääteiseen 
harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen 
ei ole laisinkaan budjetoitu varoja - välit-
tämättä ihmisarvoisen elämän turvaami-
sesta kansalaisille. 

Köyhyysteeman puitteissa mietiskelin, 
mikä on se pahin solmu köyhyydessä, 
josta ulospääsy on vaikein. Ainakin sel-
lainen perustuntuma tuli, että se olisi 
kaikkialla maassamme sama: asunnotto-
muus. 

Työttömien kohdalla tarvitsisimme eh-
dottomasti tasokorotukset työmarkkina-
tukeen ja peruspäivärahaan. Kiista siitä, 
pitääkö peruspäiväraha erottaa ansiotur-
van pohjasta, on aivan turhaa, ja puheet 
siitä, että ansioturva nousee liian kor-
keaksi, jos peruspäivärahaan saadaan ta-
sokorotus – huh! Se on harhaa. Matala-
palkkaisten ansioturvaa saavien etuudet 
eivät huimaa päätä ja korkeaa ansioturvan 
saavien määrä on hyvin marginaalinen ja 
siinä ryhmässä ei työstä jäädä pois kuin 
pakon sanelemana - irtisaottuna. Ne ih-

miset, kuten paperiliiton porukka, taisteli 
loppuun asti työpaikkojensa säilyttämi-
seksi ja muistakaa, että heidän uudelleen 
saamiseksi työelämään satsataan. Eläke-
järjestelyjen kautta työttömyyseläkkeelle 
ja lisäpäiväoikeudelle siirretään ihmisiä 
ja kaikista lopuista yritetään tehdä yrittä-
jiä. Rakennemuutospaikkakunnilla palaa 
rahaa ja sielläkin ihmiset myyvät talojaan 
ja siirtyvät minne tahansa työn perässä. 

Nyt ovat markkinat, joilla ei työttömiä 
syyllistetä. Jotkut ovat työpaikkansa pe-
rässä muuttaneet jopa Intiaan ja Kiinaan. 
Näin toimitaan globaalissa markkinatalo-
udessa. Työttömyysturvan korotuksiin ei 
SATA-komitea saanut aikaan esityksiä - 
ei edes pieniä tasokorotuksia.

Aamuinen HS 13.1.2010 kertoi Espoon 
asunnottomuudesta. Espoossa ilman 
asuntoa elää 540 ihmistä. Vuosi sitten 
heitä oli 486. Arvion mukaan Vantaalla 
asunnottomia on 600 ja Helsingissä 3150. 
Espoon perusturvajohtajan mukaan suu-
rin osa Espoon asunnottomista asuu kave-
rin tai sukulaisen luona. Kahden seuraa-
van vuoden aikana Espooseen valmistuu 
343 asunnottomille tarkoitettua asuntoa. 
Tällä hetkellä Olarinluoman vastaanotto-
kodissa petejä on 23 ja käyttöaste on ollut 
syksyn ajan 120 prosenttia. 

On täysin turhaa sanoa, että maamme 
ilmasto edellyttää inhimillisen elämän 
takaamiseksi kansalaisille sen, että jo-
kaisella tulee olla katto pään päällä. On-
gelmat asunnottomuuden poistamiseksi 
eivät ole pienet, kun esimerkiksi Helsin-
gissä on tyhjiä asuntoja enemmän koko 
ajan, kuin mitä on koko kaupungin asun-
nottomien määrä. 

Tämä yhtälö ei vaan toimi. Asunnoton, 
joka jää tyhjän päälle on usein loukussa 
taloudellisen tilanteensa vuoksi. Kun on 
maksamattomia vuokrarästejä kaupun-
gille, niin kaupunki ei enää anna asun-
toa. Kunnat eivät anna asuntoa jos olet 
vuokravelkaa yksityiselle vuokrananta-
jalle. Kahden jopa kolmen kuukauden 
takuuvuokra avoimilla markkinoilla on 
aivan mahdoton yhtälö ihmisille, joitten 
taloudellinen tilanne on elämää kädestä 
suuhun. 

Olen joutunut usein kuuntelemaan ihmi-
siä, jotka elävät tai ovat eläneet ilman va-
kituista asuntoa. Miten hemmetissä haet 
töitä tai lähdet töihin, jos et pääse pesulle, 
vaatteesi ovat jonkun nurkassa K-kaupan 
muovipussissa, silittämättä ja ehkäpä 
jopa pesemättä? Äskettäin eräs nainen 

kertoi asunnonhaustaan:

-Laitoin ilmoituksen Helsingin Sanomiin. 
Sain 9 vastausta ja 8 vuokranantajaa eh-
dotti vuokranmaksua luonnossa ja yksi 
ainoa oli, joka tarjosi alivuokralaisasun-
toa perheen kamarissa. 

Toinen nainen, kuntouttavan työtoimin-
nan asiakas eräässä yhdistyksessä, kertoi 
nukkuvansa kenen luona milloinkin saa 
kallistua nukkumaan. Usein paikka on 
jonkun kapakkakaverin sänky, jossa yön 
joutuu maksamaan luonnossa, kun rahaa 
ei ole millä maksaa. Miten kotiin paluu 
vaikuttaa nuoreen työttömään, joka on jo 
kerran itsenäistynyt, joutuu palaamaan 
kimpsuineen ja kampsuineen takaisin äi-
din luokse kotiin?

Entäpä tilanne, jossa työtön puoliso jou-
tuu jättämään perheen, ja matkalaukussa 
on elatussopimus sekä maksamattomista 
veloista puolet? Jo pelko asunnon menet-
tämisestä vie ihmiseltä voimat. Kaikki 
muut laskut siirtyvät pinoon. Vuokran 
kaikki maksavat aina ensin niin kauan 
kuin se vain on mahdollista. Itsetunto 
palaa karrelle kun joudut asunnosta ulos. 
Kattona on pelkkä taivas ja lattiana maa, 
sekä seininä maan ääret. 

Suurimassa osassa maata, varsinkin pie-
nillä paikkakunnilla, turva-asuntoja ei 
edes ole, saatikka vastaanottokoteja. On-
gelma monimutkaistuu, kun vanhempien 
koti on periferiassa ja olet tullut Helsin-
kiin. Lämpiminä paikkoina ovat Metron 
tunnelit, raitiovaunut ja kauppakeskuk-
set. Halvimmat yöhotellit, yleiset vessat, 
ovat pakkasilla varattuja jo alkuillasta. 
Hintana on 50 senttiä yö. Yleinen käsi-
tys sosiaalityötä tekevien parissa on se, 
että Suomen asunnottomat siirtyvät ete-
läisimpiin kaupunkeihin. Osalle kunnat 
maksavat matka-avustusta ja takuuvuok-
rat niin, että ihmiset pääsevät alkuun ja 
uuden kotipaikan kirjoille ja sitten nämä 
apua tarvitsevat joutuvat hallitsematto-
maan tilanteeseen. Puhutaan sosiaali-
huollon asiakkaiden uittamisesta pois 
omalta paikkakunnalta. Talvisodan henki 
on unohtunut.

Terveisiä hyvinvointivaltion pääkaupun-
gista, keskitalven aikaan 2010.

Päätoimittaja 

Lea Karjalainen
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Vuoden 2010 alussa muuttui Kuntout-
tavan työtoiminnan laki. Lain käsittelyn 
yhteydessä valiokunnissa ministeriöiden 
virkamiehet korostivat, että toteutukseen 
ei tule muutoksia vaan ja ainoastaan ky-
symys on velvoittavuuden laajentamises-
ta kaikkiin työttömiin.

Olemme vakuuttuneita siitä, että ne vir-
kamiehet, jotka ovat ohjeistaneet lain 
uutta tulkintaa eivät todellakaan tiedä 
mistä kohderyhmästä on kysymys. 

Uusi poissaolosäännös

Otteita Helsingin ohjeesta: 
”Kuntouttava työtoimintalaki on muuttu-
nut 1.1.2010 alkaen. Vuoden alusta lähti-
en kuntouttavan työtoiminnan poissaolo-
ja seurataan tarkasti.
 
-Sairastuessasi ilmoita heti työtoiminta-
paikkaan poissaolostasi. 

-Yli 3 päivän sairauspoissaolosta tarvit-
set aina terveydenhoitajan tai lääkärin 
todistuksen. 

-Muista kuin sairauspoissaoloista sinun 
on sovittava etukäteen oman vastuutyön-
tekijäsi sekä työtoimintapaikan kanssa. 

-Poissaolon syystä riippumatta sinulle 
ei makseta poissaolopäiviltä ylläpito-
korvausta/toimintarahaa. Sen sijaan työ-
markkinatukea/toimeentulotukea sinulle 
maksetaan niiltä päiviltä, mikäli poissa-
olo johtui työkyvyttömyydestä, korkein-
taan 4 päivää kerrallaan alle 10-vuotiaan 
lapsen sairaudesta tai työhaastattelusta/
työllistymiseen liittyvästä syystä. Työ-
voimaohjaaja antaa työvoimapoliittisen 
lausunnon poissaolon aikaisesta oikeu-
desta työttömyysetuuteen.

-Mikäli kuntouttavan työtoiminnan jak-
sosi keskeytyy niin työvoimaohjaajasi 
lähettää sinulle selvityspyynnön, muista 
vastata siihen ilmoitettuun määräaikaan 
mennessä.

Lisätietoja saat omalta sosiaalityönteki-
jältäsi tai sosiaaliohjaajaltasi sekä työ-
voimaohjaajalta. 

Kuntouttavan työtoiminnan velvoitta-
vuuden alle 25 vuoden ikäraja on poistu-
nut vuoden 2010 alusta alkaen.  Ikärajan 
poisto on toteutettu siten, että kuntoutta-
vasta työtoiminnasta kieltäytymisen tai 
sen keskeyttämisen seuraamukset ovat 
samanlaiset sekä 25 vuotta täyttäneille 
että alle 25-vuotiaille. Aiemmin kuntout-
tavan työtoiminnan kieltäytymisestä tai 
keskeyttämisestä aiheutuvat seuraamuk-
set ovat koskeneet vain alle 25-vuotiaita 
henkilöitä.

Ikärajan poiston myötä kuntouttavas-
ta työtoiminnasta annetun lain 3 §:ssä 
tarkoitetut aktivointiedellytykset täyttä-
vät, kuntouttavasta työtoiminnasta kiel-
täytyvät tai sen keskeyttävät 25 vuotta 
täyttäneet henkilöt menettävät oikeuden 
työmarkkinatukeen 60 päivän ajalta kiel-
täytymisestä tai keskeyttämisestä lukien 
tai heidän toimeentulotuen perusosaansa 
voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. 
Alentaminen voi olla kestoltaan enintään 
kaksi kuukautta kerrallaan. Toistuvasta 
kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäyty-
misestä tai sen keskeyttämisestä voidaan 
lisäksi asettaa työssäolovelvoite tai alen-
taa toimeentulotuen perusosaa enintään 
40 prosentilla”.

                                                                  

Kysymyksemme kuuluvat: 
Miten työtön, vajaan osaamistason omaa-
va ihminen todetaan työkyvyttömäk-
si, koska kuntouttavaan työtoimintaan 
osoitetaan vain työkykynsä menettäneet 
henkilöt? Pitääkö näyttää toteen peräti 
kahteen tai useampaan kertaan, että sitä 
työkykyä ei ole ja juuri sen eli työkyvyn 
puuttumisen tähden henkilö on asiakkaa-
na kuntouttavassa työtoiminnassa? 

Jos viranomaiset laittavat työkykyisiä ih-
misiä kuntouttavaan työtoimintaan, niin 
silloin rikotaan ainakin moraalisia käsit-

teitä, kuin myös lain henkeä. Työkykyiset 
terveet ihmiset pitää osoittaa normaalin 
palkkatyön pariin eikä tapuloida lomak-
keitten, lausuntojen ja virkamiesten kir-
javien lausuntojen pariin. 

                                                                  

Jyväseudun Työttömät ry:n komment-
teja:
Palveluun osallistumispäiviltä työnhaki-
jalle maksetaan täyttä työttömyysetuutta 
edellyttäen, että hän on hyväksymänsä 
sopimuksen mukaisesti läsnä palvelussa. 
Edellisestä johtuen palvelun järjestäjän 
edellytetään ilmoittavan aikuiskoulu-
tusta ja omaehtoista opiskelua lukuun 
ottamatta palveluun osallistujan kaikki 
poissaolot myös kuntouttavassa työtoi-
minnassa TE-toimistoon lomakkeella. 
Lomakkeella pitää ilmoittaa poissaolot 
kahden viikon ajalta kerrallaan ja se toi-
mitetaan TE-toimistoon palvelusopimuk-
sen hyväksyneelle vastuuvirkailijalle tai 
TE-toimiston kirjaamoon.
 
TE-toimiston tehtävänä on selvittää saa-
mansa poissaoloa koskevan tiedon pe-
rusteella asiakkaalta oliko poissaoloon 
hyväksyttävä syy. Mikäli poissaoloon on 
jokin muu syy, asiakkaalla ei ole oikeutta 
työttömyysetuuteen poissaolon ajalta. 

Tarvitsemme tarkan määritelmän, mikä 
on hyväksyttävä syy poissaololle (Esim. 
monilapsiset maahanmuuttajaäidit, lasten 
asioiden hoito mm. terapiat, sosiaalitoi-
mistossa). 

Vastaaja; Eija Tuohimaa/Jyväskylä
                                                                  

Ihmettelemme todella kovasti tätä TE-toi-
mistojen uutta tulkintaa. Miksi kuntoutta-
va työtoiminta siirtyy nyt TE-toimistojen 
valvontaan ja miten on mahdollista, että 
asiassa viedään kunnilta itsemääräämis-
oikeus lain toteutuksessa. Laki velvoittaa 
nimenomaan kuntia järjestämään kun-
touttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttö-
mille. Sosiaalihuollon asiakkaille tämä 
on epäinhimillinen ja eettisesti ihmisar-
von alennustila. 

Mitä tapahtui edellisen lain aikana? Yh-
distyksissämme eri paikkakunnilla on ol-
lut hyvin erilaisia tapoja toimia kuntien 
työtoiminnan toteuttajina.

Kokkolassa toimintapäivät on sovittu si-
ten, että asiakas on toiminnassa mukana 
jokaisena viitenä (5) päivänä viikossa, 
kaksi (2) tuntia päivässä ja saa ylläpito-

Lausuntoja liittyen kuntouttavan 
työtoiminnan lakimuutoksiin 
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta, HE 179/2009 vp
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korvauksen tai toimintarahan riippuen 
siitä onko ennen kuntouttavaa työtoimin-
taa ollut työmarkkinatukea saava vai toi-
meentulotuen asiakas.
 
Aiemman lain aikana kuntouttavan työ-
toiminnan toteuttajilla oli oikeus sopia 
asiakkaan kanssa poissaoloista ja niiden 
takaisin teosta. Jos asiakkaalle oli sovittu 
esimerkiksi 2 päivää kuntouttavaa työ-
toimintaa viikossa, hän pystyi sopimaan 
oman terveydentilansa vuoksi viikosta 
jonkun toisen päivän, jos ei pystynyt tu-
lemaan sinä päivänä kun hänen olisi pitä-
nyt sopimuksen mukaan tulla. Eli vanhan 
lain mukaan toiminnan toteuttaja pystyi 
tukemaan asiakasta pysymään mukana 
toiminnassa. 

Vastaaja; Jari Vuorinen
                                                                  

Esimerkki Raisiosta:
Aktivointisuunnitelman teon jälkeen 
henkilö kävi tutustumiskäynnillä tule-
vaan toimipisteeseensä yhdessä kaupun-
gin kuntoutusohjaajan kanssa. 

Kolmen kesken sovittiin mitä tehtäviä ja 
missä toimipisteessä kuntouttava toimin-
ta toteutetaan. Paikalla oli ao. henkilön 
lisäksi kaupungin kuntoutusohjaaja ja 
yhdistyksen määräämä työpisteen vas-
tuuhenkilö.

Työajan seurannassa oli kaksi tapaa: 
Ekotorilla oli kellokortti ja muissa pis-
teissä henkilön itsensä tekemä listaus läs-
näolostaan, jonka vahvisti kunkin työpis-
teen vastuuhenkilö yhdistyksen puolesta.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja kävi 
säännöllisesti tapaamassa yhdistykseen 
sijoitettuja henkilöitä vähintään kerran 
viikossa. 

Tämän mukaan on toimittu ja malli on 
hyväksi havaittu - ei kaipaa lisäkiemuroi-
ta, saati lisää byrokratiaa. Jos jotain pitää 
saada lisää, niin lisää rahaa kuntouttavan 
työtoiminnan terveyspalvelujen järjestä-
miseksi.

Vastaaja; Kari Hanka/Raisio

                                                                  

Toinen esimerkki Raisiosta:
Viittaan puhelinkeskusteluumme ja on 
todella hyvä, että asialle joku tekee jota-
kin. Tällä hetkellä tilanne on tosi hankala 
työmarkkinatukea saavien asiakkaiden 
kohdalla. Aikaisemmin on voinut olla 
lyhyitä poissaoloja omalla ilmoituksel-

la minulle (kunnan ohjaava työntekijä) 
ja suoraan työpaikalle. Pidemmistä, siis 
käytännössä yli kolmen päivän poissa-
oloista on pyydetty poissaolotodistus.  
Olen myös huolehtinut siitä, että pois-
saolopäiviltä asiakkaat eivät kirjoita 
Kelan työttömyyskorvaushakemukseen 
läsnäolopäivää. Systeemi on perustunut 
molemminpuoliseen luottamukseen ja on 
toiminut. Jos työtoiminta ei ole sujunut 
ollenkaan, on keskeytymisestä mennyt 
ilmoitus TE-toimistoon ja asiakkaalle on 
annettu kehotus mennä ilmoittautumaan.
  
Vuoden vaihteen jälkeen Kela vaatii tark-
koja poissaolotietoja, joita TE-toimisto 
kyselee asiakkailta ja ohjaavalta taholta. 
Sairaslomavahteja ollaan ja perusteh-
tävään (asiakkaiden tukemiseen ja oh-
jaamiseen) jää entistä vähemmän aikaa. 
Raisiossa oli tammikuussa 68 asiakasta 
kuntouttavassa työtoiminnasta, heistä 
työmarkkinatuen saajia on 49 ja muuta-
ma on alle 25 v. 

Kuntouttava työtoiminta toimii tosi hy-
vin myös vajaakuntoiselle työntekijälle 
sopivana työelämän kontaktina, jossa on 
ollut sopivasti joustoa voimavarojen mu-
kaan. Nyt tätä joustoa ei ole ja siinä on 
jo vähän rangaistuksen henki. Olet ja py-
syt, hae sairasloma josset jaksa! Missä on 
jousto ja ihmisläheinen suhtautuminen 
ihmiseen, jolla ei ole kakki palikat koh-
dallaan vastaamaan tämän päivän työelä-
män haasteisiin? 

Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan tuli-
si olla työttömyyteen verrattavaa aikaa, 
joka kerryttäisi ns. korkeinta korotettua 
palkkatukea. Tämä poistui muutama vuo-
si sitten! Kuntouttavassa ei ole mitään 
porkkanaa vain keppiä!

Vastaaja; Eeva Savola, Raision kaupun-
gin kuntoutusohjaaja

                                                                  

Kotkasta:
Meillä on tehty kuty-sopimuksia 1-12 
kuukauden ajalle, 2-5 pv/vko, 4-6 h/pv. 
Tässä on siis minimit ja maksimit. Olem-
me noudattaneet myös sitä, että jokai-
nen kutylainen pitää 12 kk:n aikana sen 
1 kk:n tauon, eli maksimipäivät/vuosi 
n.230/hlö. Lähetämme oheiset lomak-
keet työpaikkaohjaajalle, joka palauttaa 
sen. Tästä kutyn ohjaaja kokoaa läsnä-
olopäivät. Sairauspoissaoloista tulee vä-
hintäänkin ilmoittaa työnantajalle, ellei 
ilmoitusta tule, on päivä "rokulia". Toki 
sairauslomatodistus on paras. Meillä 

esim. A-klinikka vaatii kaikilta kaikista 
poissaolopäivistä sairauslomatodistuk-
sen. Jos todistusta ei tule, on rokulissa. 
Kolmen yhdenjaksoisen poissaolopäivän 
jälkeen ohjaajat ottavat asiakkaaseen yh-
teyttä ja sopivat miten jatkossa toimitaan. 
Viisi ilmoittamattomaa päivää poissaoloa 
katkaisee kutyn. Jotkut paikat ovat käyt-
täneet poissaolon syynä: "ennalta sovittu 
loma". Näitä ei nyt jatkossa hyväksytä, 
vaan kuty-jakso pitää katkaista, jos ha-
luaa ylimääräistä lomaa. Lomahan ei ole 
virallinen poissaolosyy uusien säännös-
ten mukaan. 

Vastaaja:
Eija Grönholm/Kotkan kaupungin 
virkamies

                                                                  

Uusien ohjeiden aiheuttamia ongel-
mia: Lelupaja yhdistys ry/ Helsinki
Lelupaja yhdistyksellä on kuntouttavan 
työtoiminnan toteuttamisesta sopimus 
Helsingin kaupungin kanssa.

Tinon mukaan työhallinnon virkamiehet 
ovat ohjeistaneet Lelupaja yhdistystä si-
ten, että vain toimintapäiviltä maksetaan 
työmarkkinatukea. Useilla asiakkailla 
on sopimus, jonka mukaan he ovat työ-
toiminnassa vain osan viikkoa ja näin 
toimeentulo heikkenee kun työmarkki-
natukea maksetaan vain toimintapäiviltä. 
Lelupajalla ovat ohjaajat käyneet uudesta 
tulkinnasta asiakkaiden kanssa vilkasta 
keskustelua ja erityisesti korvaushoidos-
sa olevat ovat ahdistuneet ja pitävät tilan-
netta henkisesti raskaana.

Tinon mukaan korvaushoidossa olevil-
la jaksaminen osallistua toimintaan on 
ajoittain heikkoa, ajoittain hyvinkin ak-
tiivista - oman jaksamisen mukaista. Asi-
akkaiden ärsytyskynnys ja ahdistus ovat 
lisääntyneet. Työtoimintaan osallistuvien 
mukaan he voivat käydä lääkärissä pa-
niikkikohtausten iskiessä ja saada aina 
uuden lääkärintodistuksen, mutta onko 
tämä uusi lain sovellutus järkevää, kun 
kuntouttavaan työtoimintaan osallistumi-
nenkin on jo muutenkin henkisesti erit-
täin raskasta. Tinon ennusteen mukaan, 
työtoiminnan keskeyttämiset tulevat li-
sääntymään ja vaikeassa asemassa ole-
vien ihmisten sitouttaminen toimintaan 
muuttuu vaikeammaksi. 

Jotta kynnys oman tilanteensa parantami-
seksi olisi matala, ei osallistumiseen saa 
liittyä mitään riskiä oman toimeentulon 
heikkenemisestä tai hankaloitumisesta 
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Nuoret vanhat 
työttömät -hanke

Oulussa vieraillessani sain tilaisuuden 
tutustua YTYÄ ry:n tulevaan Nuoret 
vanhat työttömät hankkeen ensivai-
heisiin. Hankkeen emona toimii toi-
minnanohjaaja Monika Bulldra. Hän 
oivalsi kesäisellä kävelyretkellään 
yhdellä rysäyksellä, miten saada nuo-
ria töihin, ja terveiden harrastuksien 
pariin sekä vähävaraisille vanhuksille 
mielekkään kesäkodin. Hietasaaressa 
YTYÄ ry:n entisöimän pääkartanon 
lähettyvillä Kaljaasintiellä lepäsi hy-
lätty kartano vailla kunnostusta… 

Arkkitehdin piirustuksia ja rakennusta 
katsellessa huomaa maallikkokin, että 
hankkeessa riittää haastetta. On rakennet-
tava tie, iso kasvi-/juuresmaa, pysäköin-
titila, uusi kuisti, varasto, grillikatos sekä 
piha omenapuineen ja marjapensaineen. 
Päärakennuskin kaipailee kunnostusta. 
Keittiö pitää laittaa uusiksi, Inva WC 
tulee rakentaa, seinä tulee siirtää, uudet 
kaminat vuorata, rakennuksen kellari 
täyttää ja yleensäkin talo kunnostaa niin, 
että lopputuloksena on viihtyisä monitoi-
mitalo. 

Ei voi välttyä häivähdykseltä synkkyyttä, 
kun vierailee hylätyssä talossa keskellä 
talvikaamosta ja kirpeää pakkasta. Mut-
ta mikäpä tekemätön työ ei olisi synkkää 
katsella? Meininki muuttuu heti, kun 
talossa touhuaa nuoret miehet ja naiset 
vanhempien taitureiden ohjauksessa. 
Hankkeen ensimmäinen vaihe pyritään 
kohdentamaan sekä nuoriin rakennus-
alan työttömiin, että vanhempiin raken-
nusalan pitkäaikaistyöttömiin. Nuoret 
ovat tavallaan työpajassa kokeneempien 
ohjauksessa. Lisäksi heille tarjotaan tar-
peelliset kurssit kuten, työturvallisuus, 
tulityökortit, vesieristyskurssit, hygie-
niapassit, ensiapukurssit ym. tarpeellinen 
rakennusalan koulutus.

Kun rakennus on kunnostettu toimitilaksi, 
yli 75-vuotiaille vähävaraisille on tarjolla 
päiväkerhotoimintoja. Näitä toimintoja 
kehittävät ja tarjoavat nuoremmat pitkä-
aikaistyöttömät. Työllään he oppivat kan-
tamaan vastuuta, hoitamaan paremmin 
omaa talouttaan ja luomaan omaa arke-
aan terveellisten elämäntapojen parissa. 
Samalla kehitetään sosiaalisia valmiuk-
sia työelämän ja koulutuspaikan hank-
kimiseen. Hankkeeseen on haettu vielä 
erikseen rahoitusta projektipäällikölle ja 
projektityöntekijälle, jotka pystyisivät 
suunnittelemaan ja ohjaamaan hanketta 
pidemmällä aikavälillä. 

Rakennushanke laman aikana on hyvä 
idea, koska rakennusala on alana suhdan-
neherkkä. Rakentajia tarvitaan varmasti 
tulevaisuudessa. Nuoren työttömän kan-
nalta ajatellen, rakentaminen on myös 
psykologisesti kehittävää työtä, koska 
siinä jos missä näkee kättensä työn jäl-
jet. Rakennustyössä luulisi itsetunnon ja 
luottamuksen omaan osaamiseen kehitty-
vän, jos vaikkapa työttömyys on herättä-
nyt epäuskon siemenen.  

Teksti, Kuvat: Jukka Haapakoski
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Valtakunnallisen kampanjan avulla järjestöjä, oppilaitoksia 
ja yrityksiä innostetaan verkostoitumaan, käynnistämään uusia 
EU-rahoitteisia kehittämishankkeita ja osallistumaan hank-
keisiin. Hankkeiden avulla voidaan tukea yritysten kasvua ja 
työllistämistä sekä parantaa työntekijöiden osaamista, työor-
ganisaatioita, edistää tasaarvoa, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä 
alueellista kilpailukykyä. 

Kampanja rakentuu elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten 
(ELY) alueilla maalis-toukokuussa järjestettävistä tietoiskuis-
ta. Kampanjassa korostetaan, että rakennerahastohankkeisiin 
kannattaa osallistua ja EU-tukea kannattaa hakea kehitysideoi-
den toteuttamiseksi. 

Tietoiskuissa annetaan eväitä hankkeiden suunnitteluun, rahoi-
tuksen hakemiseen ja hank-keiden vetämiseen. Tarkoitus on 
myös kertoa hanketoiminnan tuloksista, levittää hyviä käytän-
töjä ja esitellä uusien ELY:jen toimintaa. Tilaisuuksien sisällöt 
räätälöidään kunkin alueen tarpeiden mukaan. 

Tietoiskuja Oulusta Helsinkiin

Ensimmäinen tilaisuus on 3.3.2010 Oulussa ja seuraavat 
Jyväskylässä 10.3., Lahdessa 12.3., Porissa 16.3., Seinäjoella 
18.3., Kokkolassa 23.3., Vaasassa 24.3., Mikkelissä 13.4., 
Kuopiossa 14.4., Kajaanissa 15.4., Joensuussa 16.4., Kouvo-
lassa 20.4., Tampereella 28.4., Turussa 4.5., Rovaniemellä 6.5. 
ja Helsingissä 20.5.2010.

Tietoiskujen juontaja/haastattelija on toimittaja ja kirjailija 
Roman Schatz.

EAKR-varoja käytetään taloutta elvyttäviin yritysten kehittä-
mis- ja investointihankkeisiin, tutkimukseen ja teknologiaan, 

koulutuksen alueellisiin hankkeisiin ja työllistäviin infrastruk-
tuurihankkeisiin. ESR-rahoja kohdennetaan erityisesti nuorten 
ja akateemisten alojen työttömien työvoimakoulutukseen ja 
työllistämispolkuihin, rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi 
joutuneiden työllistymisen edistämiseen, tukityöllistämiseen, 
yrittäjien starttirahaan ja työvoiman ikääntymisen tuomiin 
haasteisiin sekä pitkäaikaistyöttömien tukemiseen niin, että he 
pääsevät jälleen työhön.  

EU:n rakennerahasto-ohjelmiin on varattu yhteensä noin 
1,7 miljardia euroa EU-tukea, josta noin reilu kolmannes on 
sidottu hankkeisiin. Rahastojen arvioidaan vaikuttaneen yli 22 
000 työpaikan ja runsaan 3 200 uuden yrityksen syntymiseen 
vuonna 2007 alkaneella ohjelma-kaudella.

Hankeiskut on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön joh-
dolla. Valmistelussa on ollut mukana järjestöjen lisäksi myös 
muita rakennerahastotoimintaan osallistuvia ministeriöitä ja 
ESR -suuralueita koordinoivia elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksia. Käytännön järjestelyjä hoitaa viestintätoimisto 
VCA Oy.  

Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi kampanjassa ovat mukana 
Suomen Yrittäjät, Keskus-kauppakamari, EK, SAK, STTK, 
MTK, Akava, Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysalan keskusliitto, 
Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö, opetus-
ministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö 
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja maakuntien 
liitot.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Jaana Valkokallio, TEM, puh. 040 739 9913
Pertti Knuuttila, puh. 050 040 9252, VCA Oy 
       
www.rakennerahastot.fi
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ylimääräisin toimeentulotukihakemuksin 
jne.  Kuntouttavan työtoiminnan ideana 
tulee olla asiakkaiden tukeminen koko-
naisvaltaisesti, koska oma jaksaminen ei 
ole vielä kunnossa. Jos järjestelmä aihe-
uttaa lisästressiä ja ahdistusta ei kuntou-
tumiseen lähteminen ja siinä edistyminen 
ole enää mielekästä. 

Meillä on jo selvä esimerkki tapauksesta 
tai kahdestakin, jossa asiakas on ilmais-
sut selkeästi kantansa, ettei olisi lähtenyt 
kuntouttavaan työtoimintaan, jos sen 
aloittamiseen olisi ilmoitettu liittyvän nyt 
voimaan saatettuja uhkia oman toimeen-
tulon vaarantumisesta ja hankaloitumi-
sesta. Mutta vielä sitäkin enemmän olisi 
näissä tapauksissa merkinnyt sellaisen 
ahdistavan ilmapiirin syntyminen, mikä 
entisen huumausainekäyttäjän silmissä 
saattaa kannustaa hakeutumaan joko pi-
meisiin hommiin tai pahimmassa tapauk-
sessa heittämään koko toiveen paluusta 
raittiuteen ja johtaa takaisin päihdekuvi-
oihin. Joskus se on tosi veitsen terällä!
 
Oma lukunsa on meillä tällä hetkellä 
asiakkaana oleva kolmen lapsen päihde-
taustainen yksinhuoltajaäiti, joka erityi-
sesti on lähtenyt mukaan sillä ajatuksella, 
että jos poissaloja tulee, lasten sairastelun 
tms. johdosta, niin niihin suhtaudutaan 
ymmärryksellä, eikä epäilyksellä. Toi-
meentuloon liittyvää paperisotaa ei saa 
lisätä. Tämä on epätasa-arvoinen tilanne 
sosiaalitoimiston ja Kela-asiakkaan välil-
lä koskien poissaolopäiviä! 

Lelupajalla kuntouttava työtoiminta on 
sovittu aina asiakkaan kanssa tapahtu-
vaksi viisi päivää viikossa, joten meidän 
kannaltamme pääongelma on poissaolo-
päivien selvittely silloin, kun asiakkaalla 
ei ole, syystä tai toisesta, mahdollisuus 
toimittaa sairaslomatodistusta sekä sel-
vittely asiakkaan toimeentulosta niiden 
päivien osalta. 

Edelleen lisään: Yrittämisestä ei saa ke-
pittää varsinkaan niitä, jotka aktiivisesti 
pyrkivät parantamaan omia työllistymi-
sedellytyksiään ja elämänhallintaansa. 
Sen kaltainen politiikka tulee kaiken li-
säksi kalliiksi yhteiskunnalle, asiakkaista 
puhumattakaan!

Vastaaja Tino Edelmann, Lelupaja yh-
distys ry:n toiminnanjohtaja 

                                                                  

Ohessa Työministeriön kirje kuntoutta-
van työtoiminnan toteuttajille. Alla oleva 

Jyväskylästä.

Työnantajille
TYÖLLISTÄMISTÄ EDISTÄVÄT 
PALVELUT 1.1.2010

Työ- ja elinkeinotoimiston (te-toimisto) 
työnhakija-asiakkaille tarjolla olevat toi-
menpiteet yhdistettiin 1.1.2010 voimaan 
tulleella työttömyysturvalain muutoksel-
la työllistämistä edistäviksi palveluiksi. 
Tällaisia ovat työvoimapoliittinen ai-
kuiskoulutus, työttömyysetuudella tuet-
tu omaehtoinen opiskelu, työharjoittelu, 
työkokeilu, työelämävalmennus, työ- ja 
koulutuskokeilu, maahanmuuttajien rin-
nasteiset toimenpiteet ja kuntouttava työ-
toiminta. Tunnusomaista näille palveluil-
le on, että asiakas
ei ole palveluun osallistuessaan työsuh-
teessa palvelun järjestäjään.

Palveluun osallistumispäiviltä työnhaki-
jalle maksetaan täyttä työttömyysetuutta 
edellyttäen, että hän on hyväksymänsä 
sopimuksen mukaisesti läsnä palvelussa. 
Edellisestä johtuen palvelun järjestäjän 
edellytetään ilmoittavan aikuiskoulu-
tusta ja omaehtoista opiskelua lukuun 
ottamatta palveluun osallistujan kaikki 
poissaolot te-toimistoon liitteenä olevaa 
lomaketta käyttäen. Lomakkeella voi il-
moittaa poissaolot kahden viikon ajalta 
kerrallaan ja se toimitetaan te-toimistoon 
palvelusopimuksen hyväksyneelle vas-
tuuvirkailijalle (yhteystiedot esim. työ-
harjoittelu- tai työkokeilusopimuksesta) 
tai te-toimiston kirjaamoon (osoite alla).

Te-toimiston tehtävänä on selvittää saa-
mansa poissaoloa koskevan tiedon perus-
teella asiakkaalta oliko poissaoloon hy-
väksytty syy, joita ovat: työkyvyttömyys, 
kerrallaan 4 päivän poissaolo 10 vuotiaan 
lapsen sairauden vuoksi ja työhaastattelu 
tai muu vastaava työllistymiseen liittyvä 
syy. Mikäli poissaoloon on jokin muu 
syy, asiakkaalla ei ole oikeutta työttö-
myysetuuteen poissaolon ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto
Jatkossa te-toimisto sisällyttää työllisty-
mistä edistäviä palveluja koskeviin so-
pimuksiin palvelun järjestäjille velvolli-
suuden ilmoittaa osallistujien poissaolot 
edellä mainitulla tavalla.

Poissaolojen ilmoittamiseen käytettävä 
lomake löytyy myös sähköisenä
www. suomi.fi sivuilta hakusanalla "pois-
saoloilmoitus".

Vuokko Marttila

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja
________________________________
Olen kysynyt SAK:n kannan tähän laki-
muutokseen :

Kyllä asia on siis niin, että lain mukaan 
kuntouttavassa työtoiminnassa oleval-
le on maksettava etuutta työllistymistä 
edistävän palvelun perusteella viideltä 
päivältä viikossa riippumatta toiminta-
päivien todellisesta määrästä.

Niissä ilmenneissä tapauksissa, joissa 
näin ei ole toimittu, pitäisi selvittää missä 
ongelma on. Joko typo-lausunto on vir-
heellinen tai sitten maksaja (ilmeisesti 
siis Kela ilmenneissä tapauksissa) tul-
kitsee lausuntoa väärin. Paras tapa on 
ottaa yhteys suoraan maksajaan ensin, ja 
selvittää millä perusteella ovat jättäneet 
maksamatta. Noidenhan pitäisi mennä 
sitten ihan itseoikaisuna. Jos eivät suos-
tu oikaisemaan, niin sitten tulee ottaa 
yhteys suoraan Kelan keskushallintoon 
työttömyysetuuksista vastaaville ihmisil-
le (ne vastaavat yleensä aika hyvin, ihan 
vaihteen kautta saa kiinni). 

Joonas Rahkola/SAK, 1.2.2010
________________________________
SAK:n 28.1.10/ Joonas Rahkola
Tänään oli puhetta kuntouttavan työtoi-
minnan ajalta maksettavasta työttömyy-
setuudesta. Kyllä asian pitäisi olla niin, 
että kutyn aikana maksetaan työttömyy-
setuutta viideltä päivältä viikossa työllis-
tymistä edistävän palvelun perusteella, 
myös siis niiltä päiviltä, jolloin toimintaa 
ei järjestetä. TEM on antamassa kevään 
aikana uutta ohjetta aktiiviajan lausun-
noista (tällä hetkellä mitään ohjetta ei 
kai ole, mikä on kyllä aiheuttanut paljon 
sotkua muutenkin), ja siihen asiaa ollaan 
ilmeisesti kirjaamassa juuri noin. Etuus 
maksetaan siis nimenomaan palvelun 
perusteella myös niiltä päiviltä, jolloin 
toimintaa ei järjestetä, eikä työttömyy-
den perusteella. Asiallahan on väliä esim. 
tarveharkinnan tai karenssien kannalta.

Jos etuutta ei ole joillekin maksettu niil-
tä päiviltä, jolloin toimintaa ei ole ollut, 
näyttäisi siis siltä, että jossain on toimittu 
virheellisesti. Joko TE-toimisto on anta-
nut lausunnon väärin tai sitten maksaja 
on tulkinnut lakia/lausuntoa väärin. Otan 
asian vielä esille STM:n virkamiesten 
kanssa loppuviikon aikana. 

________________________________

Helsingin ohje kokonaisena: ”Kun-
touttava työtoiminta -laki on muuttunut 
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1.1.2010 alkaen. 
Vuoden alusta lähtien kuntouttavan työ-
toiminnan poissaoloja seurataan tarkasti. 

-Sairastuessasi ilmoita heti työtoiminta-
paikkaan poissaolostasi. 

-Yli 3 päivän sairaus poissaolosta tarvit-
set aina terveydenhoitajan tai lääkärin 
todistuksen. 

-Muista kuin sairaus poissaoloista sinun 
on sovittava etukäteen oman vastuutyön-
tekijäsi sekä työtoimintapaikan kanssa. 

-Poissaolon syystä riippumatta sinulle ei 
makseta poissaolopäiviltä ylläpitokor-
vausta / toimintarahaa. Sen sijaan työ-
markkinatukea /toimeentulotukea sinulle 
maksetaan niiltä päiviltä, mikäli poissa-
olo johtui työkyvyttömyydestä, korkein-
taan 4 päivää kerrallaan alle 10-vuotiaan 
lapsen sairaudesta tai työhaastattelusta / 
työllistymiseen liittyvästä syystä. Työ-
voimaohjaaja antaa työvoimapoliittisen 
lausunnon poissaolon aikaisesta oikeu-
desta työttömyysetuuteen.

-Mikäli kuntouttavan työtoiminnan jak-
sosi keskeytyy niin työvoimaohjaajasi 
lähettää sinulle selvityspyynnön, muista 
vastata siihen ilmoitettuun määräaikaan 
mennessä.

Lisätietoja saat omalta sosiaalityönteki-
jältäsi tai sosiaaliohjaajaltasi sekä työ-
voimaohjaajalta. 

Kuntouttavan työtoiminnan velvoitta-
vuuden alle 25 vuoden ikäraja on poistu-
nut vuoden 2010 alusta alkaen.  Ikärajan 
poisto on toteutettu siten, että kuntoutta-
vasta työtoiminnasta kieltäytymisen tai 
sen keskeyttämisen seuraamukset ovat 
samanlaiset sekä 25 vuotta täyttäneille 
että alle 25-vuotiaille. Aiemmin kuntout-
tavan työtoiminnan kieltäytymisestä tai 
keskeyttämisestä aiheutuvat seuraamuk-
set ovat koskeneet vain alle 25-vuotiaita 
henkilöitä.

Ikärajan poiston myötä kuntouttavas-
ta työtoiminnasta annetun lain 3 §:ssä 
tarkoitetut aktivointiedellytykset täyttä-
vät, kuntouttavasta työtoiminnasta kiel-
täytyvät tai sen keskeyttävät 25 vuotta 
täyttäneet henkilöt menettävät oikeuden 
työmarkkinatukeen 60 päivän ajalta kiel-
täytymisestä tai keskeyttämisestä lukien 
tai heidän toimeentulotuen perusosaansa 
voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. 
Alentaminen voi olla kestoltaan enintään 
kaksi kuukautta kerrallaan. Toistuvasta 

kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäyty-
misestä tai sen keskeyttämisestä voidaan 
lisäksi asettaa työssäolovelvoite tai alen-
taa toimeentulotuen perusosaa enintään 
40 prosentilla.

Aktivointiedellytykset ja kuntouttavan 
työtoiminnan järjestäminen
Työmarkkinatukeen oikeutetulle tai toi-
meentulotukea saavalle 25 vuotta täyttä-
neelle henkilölle, jolle on laadittu työn-
hakusuunnitelma, tulee kuntouttavasta 
työtoiminnasta annetun lain 3 §:n 2 mo-

mentin nojalla laatia aktivointisuunnitel-
ma, kun hän on saanut työmarkkinatukea 
vähintään 500 päivältä tai 500 työttö-
myyspäivärahapäivän täytyttyä työmark-
kinatukea vähintään 180 päivältä taikka 
henkilön pääasiallisena toimeentulona 
on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut 
työttömyyden johdosta maksettu toi-
meentulotuki. Aktivointisuunnitelman 
laatii työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta 
yhdessä pitkään työttömänä olleen hen-
kilön kanssa. Aktivointisuunnitelmaan 

tulee sisällyttää asiakkaan tarpeen mu-
kaisia työ- ja elinkeinohallinnon ja/tai 
kunnan järjestämiä palveluja ja toimen-
piteitä. Kuntouttavaa työtoimintaa tulee 
kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 
lain 8 §:n mukaan sisällyttää aktivoin-
tisuunnitelmaan, jos työ- ja elinkeino-
toimisto arvioi, ettei asiakkaalle voida 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä 
toimenpiteitä. Kuntouttava työtoiminta 
ei voi toissijaisena toimenpiteenä korvata 
työnhakusuunnitelman mukaisia ensisi-

jaisia toimenpiteitä.

Ylläpitokorvaus ja toimin-
taraha
Kuntouttavaan työtoimin-
taan osallistuvalle työmark-
kinatuen saajalle makse-
taan työttömyysturvalain 
10 luvun 6 §:n 2 momentin 
nojalla ylläpitokorvaus-
ta niiltä päiviltä, joina hän 
tosiasiallisesti osallistuu 
kuntouttavaan työtoimin-
taan. Kuntouttavaan työ-
toimintaan osallistuvalle 
toimeentulotuen saajalle 
puolestaan maksetaan toi-
meentulotuesta annetun lain 
10 a §:n nojalla julkisesta 
työvoimapalvelusta annetun 
lain (1295/2002) 10 luvun 
3 §:ssä tarkoitetun ylläpi-
tokorvauksen suuruinen 
toimintaraha osallistumis-
päivää kohti. Ylläpitokor-
vauksen ja toimintarahan 
suuruus nousi kahdeksasta 
eurosta yhdeksään euroon 
vuoden 2010 alussa.” 

Lähde: Sosiaali- ja ter-
veysministeriö Kuntainfo 
14/2009 31.12.2009

Kuntouttavan työtoiminnan 
keskusteluissa mukana; 
Joonas Rahkola, SAK, 
ekonomisti;

Kristiina Aho, Helsingin työvoimanpal-
velukeskus;
Tino Edelmann, Lelupaja yhdistys ry, 
toiminnanjohtaja;
Tuija Kotiranta, THL, Jyväskylän toi-
mipisteestä;
Kari Hanka, Raision Työttömät ry;
Eeva Savola, Raision kaupungin kuntou-
tusohjaaja;
Eija Tuohimaa, Jyvässeudun Työttömät 
ry;
KELA
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Kemi tukee Stop köyhyys! –teemavuonna 
lapsiperheiden taloutta

Tukimallissa vain perheen nuorimmasta lapsesta peritään päi-
vähoitomaksu ja perheen muiden lasten hoito on maksutonta. 
Päivähoitomaksun osittaisella säilyttämisellä haluttiin turvata 
päivähoidon käytön ennakoitavuutta ja kysynnän ohjausvaiku-
tus. Enimmillään päätös on tuonut huojennusta perheille jopa 
255 euroa kuukaudessa eli jopa liki 3 000 euroa vuodessa. Ke-
min 140-vuotispäivän kunniaksi kaupunginvaltuuston tekemän 
päätöksen vaikutus kaupungin maksutuloihin on noin 140 000 
euroa vuodessa.

Päivähoidossa uusi käytäntö hyvittää päivähoitomaksussa en-
nalta ilmoitetut poissaolopäivät peruskoulujen hiihto-, kesä- ja 
joululoma-ajalta sekä niin sanotun päivähoitopaikkatakuun 
käyttöönoton 1.12.2009 alkaen. Perhe voi sanoa päiväkotipaik-
kansa irti vähintään neljän kuukauden ajaksi ja lapsi voi palata 
samaan tuttuun ja turvalliseen päiväkotiin seuraavan toiminta-
vuoden elokuun aikana.
 
Vauvalahjalla halutaan tukea lapsiperheitä vauvan tarvitsemien 
tarvikkeiden hankinnassa ja tukea nuorten perheiden taloudel-
lista asemaa. Lahjan suuruus on 400 euroa ja se maksetaan neu-
volakäyntien yhteydessä.
Kemin kaupunki on jo vuosia ollut muuttovoittokunta, jossa 
alhainen syntyvyys ja suuri kuolleisuus ovat hiljalleen laske-
neet kaupungin väkimäärää. Päivähoitomaksuista vapauttami-
sella sekä vauvalahjalla on haluttu tukea lapsiperheitä tilan-
teessa, jolloin tulot ovat usein vielä varsin rajalliset ja menot 
suurimmillaan. Päätöksellä tavoitellaan win-win tilannetta, 
jolla ehkäistään nuorten lapsiperheiden taloudellista ahdinkoa 
ja tuetaan kaupungin luonnollisen väestönkasvun kehittymistä. 
Kokemukset ja palaute lapsiperheiden tukimallista ovat olleet 
positiivisia ja rohkaisevia. 

Teemavuosi on tekojen ja uusien asenteiden aikaa

Stop köyhyys! -teemavuonna 2010 tarvitaan kaikkien panosta. 
Erityisesti nyt pyritään lisäämään päättäjien ja suuren yleisön 
tietämystä eurooppalaisen köyhyyden ja huono-osaisuuden 
syistä ja sosiaalisista seurauksista. 
Teemavuoden projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksesta toivoo kaikilta uutta asennetta ja li-
sääntynyttä yhteisöllisyyttä. ”Toivon, että näkisimme köyhyy-
den monimuotoisuuden entistä selvemmin. Nyt on aika tehdä 
suuria tekoja”, sanoo Keto-Tokoi.

THL vastaa Suomessa teemavuoden koordinoinnista yhteis-
työssä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen, Terveyden edistämisen 
keskuksen, Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston sekä Sosiaali- 
ja terveysturvan keskusliiton ja EAPN-Finin kanssa. 

Lisätietoja:
- Stop köyhyys -verkkosivut: www.stopkoyhyys.fi
- Euroopan laajuisen kampanjan sivut: 
www.2010againstpoverty.eu
Ossi Repo
Kemin kaupunginjohtaja
Puh. (016) 259 200 

Martti Höynälänmaa
Sivistystoimenjohtaja
Puh. (016) 259 370

Jukka Vilen
Kansliajohtaja
Puh. 040 486 4101

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kemi.fi

Marika Tomminen
Kemin LumiLinnan emäntä
Puh. 045 6355 853
marika@snowcastle.net

Anna Keto-Tokoi
Projektipäällikkö
Puh. 040 505 1049

Pia Okamo
Tiedottaja
Puh. 040 707 4068, 020 610

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Stop köyhyys! -teemavuonna 2010 herätetään keskustelua, tuodaan esiin erilaisia näkökantoja ja toimintamalleja sekä 
rohkaistaan toimimaan köyhyyden torjumiseksi. Kemin kaupunki on ottanut käyttöön lapsiperheiden tukimallin, joka 
sisältää huojennuksia päivähoitomaksuihin, päivähoitotakuun ja 400 euron suuruisen vauvalahjan. Asiaa esiteltiin tee-
mavuoden avajaistapahtuman isäntäkaupungin Kemin tiedotustilaisuudessa 17. helmikuuta.
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Köyhyys on vaikea asia. Erityises-
ti se on sitä köyhyydessä eläville, 
mutta ei sen määritteleminenkään 
ole helppoa. Absoluuttiselle köy-
hyydelle on YK:n määritelmä: 
puolitoista dollaria päivässä hen-
keä kohti. Niin köyhiä Suomesta 
tai muistakaan vauraista yhteis-
kunnista on mahdotonta  löytää, 
koska sillä summalla väistämät-
tä menehtyisi  hyvinkin nopeasti. 
Niinpä köyhyystutkimukseen ja 
- keskusteluun on luotu ns. suhteel-
lisen köyhyyden käsite. 

Vakiintuneimman ja tunnetuimman 
suhteellisen köyhyyden määritelmän 
muotoili brittiläinen sosiologi Peter 
Towsend (1928-2009) vuonna 1979. 
Hänen mukaansa yksilöiden, per-
heiden ja ryhmien voi sano a olevan 
köyhiä kun heidän ravitsemuksensa, 
mahdollisuutensa osallistumiseen ja 
elinolosuhteensa sekä mahdollisuu-
tensa välttämättömiin palveluihin 
jäävät alle sen, mikä on kohtuullista 
yhteiskunnassa, johon he kuuluvat. 
Tästä määritelmästä on johdettu ns. 
suhteellisen tuloköyhyyden käsite ja 
määritelmä. 2000-luvulle saakka sen 
mukaan suhteellisesti köyhiä olivat 
kotitaloudet, joiden tulot jäävät alle 
50 prosentin mediaani eli keskitulosta 
kulutusyksikköä kohden. 2000-luvun 
alussa köyhyys(riski)raja nostettiin 
60 prosenttiin mediaanitulosta. Se 
taas on keskimmäisen tulonsaajan kä-
teen jäävä vuosiansio eli summaan on 
lisätty saadut tulonsiirrot ja vähennet-
ty maksetut eli lähinnä verotus. Tällä 

perusteella Suomessa kotitalouksista 
noin 13 %  on pienituloisia tai köyhiä 
eli noin 700 000 ihmistä. Kulutusyk-
sikkö taas on luku, joka pienenee per-
heen koon kasvaessa eli yhden hen-
gen kotitaloudessa se on yksi, mutta 
kahden aikuisen ja kahden lapsen 
perheessä se on 2,1.

Tuloköyhyys on kuitenkin vain yksi 
tapa mitatta köyhyyttä ja tuottaa sitä 
kuvaava luku, joskin yleisin ainakin 
OECD-maissa. Toinen paljon käytet-
ty tapa on mitata välttämättömyys-
tarvikkeiden puutetta, mikä tehdään 
kyselytutkimuksilla. Siinä vastaajille 
annetaan lista tavaroista ja palve-
luista, joista heidän pitää valita vält-
tämättöminä pitämänsä. Sen jälkeen 
arvioivat, onko heillä kyseiset asiat 
ja onko mahdollinen puute vastentah-
toinen. Näin saatu tulos kertoo tällä 
mittarilla köyhien määrän ja se on 
yleensä suurempi kuin tulomittarilla 
saatu.

Toimeentulotuen saantia on myös 
käytetty yhtenä  mittarina ja sillä saa-
tu luku on viime vuosina ollut alempi 
kuin muilla mittareilla saatu. Sehän 
on poliittis-hallinnollisesti määritel-
tävä, joten sinällään pulamallinen.. 
Suurimmat köyhyysasteet saadaan 
yleensä silloin kun käytetään sub-
jektiivista mittaria eli vastaajat arvi-
oivat itse, ovatko köyhiä vaiko eivät. 
Tällöin köyhyysaste Suomessakin on 
yleensä alkanut kakkosella. Mittaa-
mistapoja löytyy vielä hyvinkin puoli 
tusinaa muutakin, mikä onkin antanut 

Monikerroksinen 
köyhyyskäsite

minulle välillä aiheen esittää toimit-
tajien haluamaan yhteen lukuun vas-
takysymyksen. minkä luvun haluat? 
Sen perusteella voi sitten valita lä-
himmäksi johtavan määrittelytavan.

Teksti: Jouko Karjalainen
Kuva: Jukka Haapakoski
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Työssäkäynti alue/Työnhaku alue
Tulkitsemme niin, että tämä on lakipake-
tin selkein ja paras esitys. Tuemme vilpit-
tömästi hallituksen esitystä.

Työllistymissuunnitelma
Uuden lain optimaalinen tavoite on, että 
kaikki työnhakija-asiakkaat ilmoittautui-
sivat työnhakijaksi työhallinnon verkko-
sivujen kautta ja myöskin verkon kautta 
täyttäisivät ennakkoon omat tiedot, taidot 
ja tavoitteet. Ensimmäinen käynti työ- ja 
elinkeinotoimistossa pitäisi näin sujua 
nopeasti. Saamamme tiedon mukaan, 
käytännössä työvoimaneuvojilla on val-
miit pohjat kaikille työnhakijoille, joita 
liimataan ja leikataan kunkin asiakkaan 
odotellessa. Käytännössä työnhakijat ei-
vät tunne käsitteitä ja mm. verkkosivuilla 
tehty kysymys: Kuulutteko työttömyys-
kassaan, on jo liian vaikea ja sen ymmär-
tämiseen työnhakija tarvitsee apua. 

Työvoimaneuvojat kertovat asiakkaan 
kohtaamisesta siinä tilanteessa kun työt-
tömyys alkaa: Asiakkaalle on tärkeintä, 
että heidän työttömyysturvansa on kun-
nossa - eivät he siinä stressitilanteessa 
edes ymmärrä mitä muuta he haluavat. 
He eivät jaksa ottaa vastaan tietoa pal-
velunsaantimahdollisuuksista, ja tiedon 
vastaanottaminen alkaa yleensä vasta 
muutaman viikon kuluttua kun tieto siitä, 
miten tästä eteenpäin tulee toimeen alkaa 
selviämään. Kokonaisuutena pidämme 
hyvänä, että työllistymissuunnitelma 
tehdään kaikille kahden viikon kuluessa 
työttömyyden alkamisesta. 

Pidämme kuitenkin todennäköisenä, että 
tämä tavoite ei yksinkertaisesti tule toi-
mimaan, jo pelkästään sen vuoksi, että 
valtion tuottavuusohjelman mukaisesti 
kokeneita työvoimaneuvojia on laitettu 
palvelukeskuksista ulos. Tilalle on otet-
tu työnsuunnittelijoita, joilla ei ole laki-
en tuntemusta ja käsitystä työhallinnon 
mahdollisuuksista ja kokonaisverkoston 
palveluista, joilla asiakkaita pystytään ja 
on pystytty auttamaan. 

Korostamme että:
Kaikkien haastattelemieni työhallinnon ja 
työttömien edustajat puhuvat samaa asi-
aa: Työttömien keskuudessa on pitkään 
työttömänä olleita, heikomman koulu-
tustason omaavien ihmisten joukko, jot-
ka eivät selviydy verkkosivujen käytöstä 
ja rinnalle tarvitaan edelleen normaalit 
manuaaliset palvelut. Nyt työvoimavi-
ranomaiset kertovat, että kun asiakas 
käy verkkosivuilla ilmoittautumassa ja 
tulee ensi käynnille työ- ja elinkeinotoi-
mistoon, ilmoittautumislomake käydään 
uudelleen yhdessä läpi ja ajansäästöstä ei 
voida puhua. Aikaa on varattava vähin-
tään yksi tunti/asiakas.

1) Pohdintaa aiheuttaa se, miten asiakas, 
jolla on huonot ATK-taidot voi olla var-
ma, että hänen ensimmäinen ilmoittau-
tuminen verkkosivujen kautta onnistuu? 
Käynnin jonottaminen neuvojalle voi 
olla todella raskas. Entä jos hän saa siitä 
seurauksena korvauksettoman ajan?

2) Uusi lakiesitys tunnistaa ne henki-
löt, jotka ovat juuri jääneet työttömäksi. 
Miten tunnistetaan ne, jotka ovat jää-
neet työttömäksi eilen, viime kesänä ja 
vuonna 1994? Miten palveluja kehitetään 
heille? Toivomme, että myös meidän 
kohderyhmälle jalostetaan ja kehitetään 
palvelujen parannusta. Onko tavoitteena 
heittää kaikki työmarkkinatuella olevat 
nopeasti kuntien syliin?

3. Miten taataan, että työnhakija (mahdol-
lisesti puutteellinen suomenkielentaito 
ym. syyt) ymmärtää mihin hän sitoutuu 
allekirjoittaessaan työllistymissuunnitel-
man? Onko viranomaisia ohjeistettu ja 
asiakkaita informoitu tarpeeksi tästä sei-
kasta? Uhkana on etuudeton aika. 
 
Palkkatukisäännökset
Olemme käsittäneet koko lain valmiste-
luprosessin aikana asian niin, että EY:n 
perustamissopimuksen artikla 87, kappa-
le 1 vaikuttaisi tämän lain palkkatukien 
tulkinnassa vain siihen miten valtion tuet 
vääristää jäsenvaltioiden välistä kaup-
paa. 

Ruotsi katsoo, etteivät sen myöntämät 
tuet täytä valtiontuen kriteerejä, koska 
tuki ei ole valikoivaa. Miten Suomen 
palkkatuki eroaa Ruotsin mallista? Mikä 
tekee Suomen mallista valikoivan, kun 
samalla tavalla Suomen palkkatuki on 
työntekijälle henkilökohtainen ja siirtyy 
työntekijän mukana - se ei siis valikoi 
työnantajaa?
  

Katsomme myös, että artiklassa maini-
taan useita ryhmiä, joilla pitäisi olla oike-
us korkeimpiin palkkatukiin perhetilan-
teen (yksin asumisen, yksinhuoltajuuden 
jne.) vuoksi. Pyydämme valiokuntaa 
pohtimaan esitystä näiltä osin uudelleen 
- pelkästään sosiaalihuollon näkökulmat 
huomioon ottaen. 

1. Ote: ”Palkkatukisäännöksissä tar-
koitettua elinkeinotoimintaa kilpailu-
olosuhteissa yritysten kanssa saattavat 
harjoittaa ne yhdistykset ja säätiöt, jotka 
myyvät kunnille, yrityksille ja kotitalo-
uksille esimerkiksi ruokailu-, kahvila- ja 
pitopalveluja”. 
 
Pitääkö Elinkeinoministeri Mauri Pekka-
risen lupaus paikkansa, että työttömien 
ruokalatoiminta jätetään ryhmäpoikke-
usasetuksen ulkopuolelle (myös halli-
tusneuvos Päivi Kerminen (TEM) kertoi 
näin laivakoulutuksessa 11/2009)? Entä 
jos työttömien ruokalapalveluita tuote-
taan myös iltaisin ja viikonloppuisin, eli 
saako työttömät ruokailla myös iltaisin ja 
viikonloppuisin?
 
2. Elinkeinoharjoittajan määritelmä: Mi-
ten huolehditaan siitä, että alueellisesti 
päätettävä elinkeinonharjoittaja-status 
määräytyy samoin perustein koko maas-
sa? Laki jättää harkinnan työvoimahal-
linnon virkamiehille. Oletamme, että tul-
kinnat tulevat vaihtelemaan eri puolilla 
maata.
  
Kasvava työttömyys lisää edelleen kun-
tien tulonsiirtoja ja menoja, kunnat jou-
tuvat leikkaamaan omia menojaan ja 
karsimaan tuottamiaan palveluita. Tämä 
puolestaan tulee kasvattamaan järjestö-
sektorin tuottamien palveluiden tarvetta. 
Järjestöjen julkista rahoitusta on kiristet-
ty ja nyt ollaan valmistelemassa lakimuu-
tosta, joka vie pohjaa järjestötoiminnan 
pitkäaikaiselta kehittämiseltä ja näin jär-
jestöjen toiminnan edellytykset entistään 
heikkenevät. Hyvinvointipalveluiden 
heikentäminen ja tarveharkinnan lisää-
minen johtaa vääjäämättä väliinputoajien 
määrän kasvuun.

3. Emme ole ymmärtäneet lakimuutok-
sen tarkoitusta ja tavoitetta.
 

TVY ry:n lausunto: 
Eduskunnan 
työelämä- ja tasa-
arvovaliokunta

HE 274/2009 Julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain muuttaminen
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Tukihämminki

Oulun Yhteistyötä Työttömät (YTYÄ) 
ry:ssä on painittu syksy tukalien rahoi-
tusongelmien parissa. Oulun kaupunki 
on päättänyt yhdenmukaistaa tukirahoi-
tukset, jotta kaikki Oulun yhdistykset, 
työpajat ja sosiaaliset yritykset saisivat 
saman verran kaupungin tukea pitkäai-
kaistyöttömien palkkojen tukemiseen. 
Sikäli hyvä oikeudenmukainen tavoite 
on valitettavasti tarkoittanut YTYÄ ry:n 
kohdalla sitä, että yhdistys saa vähem-
män tukea työntekijöiden palkkoihin 
kuin aikaisemmin. Tuleville palkkatu-
kityöntekijöille tämä on tietenkin ikä-
vä uutinen, mutta yhdistyksen kannalta 
tilanne on kohtalokas, koska nykyisten 
työntekijöiden kanssa solmitut sopimuk-
set velvoittavat YTYÄ ry:n maksamaan 
palkkoja, joita yhdistys ei kykene enää 
maksamaan. 

YTYÄ ry:llä ja Oulun kaupungilla on 
ollut pitkään hyvin toimiva yhteistyösuh-
de, ja YTYÄ ry onkin onnistunut pitkäai-
kaistyöttömien polutuksessa työelämään 
suhteellisen hyvin. Mutta viime vuosina 
tukea palkkaukseen kaupungilta on tullut 
vähemmän. Parhaimmillaan kaupunki 
tuki työntekijän palkkaa n. 800 euroa/kk 
työllistetyn saadessa korkeinta korotettua 
palkkaa. Toisella vuodella palkkatuetulle 
työntekijälle maksettiin 1 200 – 1 300 eu-
roa. YTYÄ ry:ssä maksettiin normaalis-
ta palkkatukityösuhteesta palkkaa 1 600 
euroa bruttona/kk, josta tehtiin 8 tunnin 
työpäivä. Nykyään päästään 6,5 tunnin 
työpäivään, josta työntekijälle maksetaan 
1 400 euroa bruttona/kk. Oulun kaupun-
gin päätös yhdenmukaistaa palkat tarkoit-
taisi, että YTYÄ ry kykenisi maksamaan 
palkkatukityöntekijälle vain 1 080 euroa 
bruttona/kk. 

YTYÄ ry:ssä on havaittu, että normaa-
li työaika ja palkka ovat olennainen osa 
työntekijän motivoitumista pyrkimään 
takaisin työelämään. Yhdistyksessä ei 
ole pahemmin puhuttu ”palkkatukityö-
paikoista” vaan yhdistyksessä on paiskit-
tu lujasti töitä. 

Oulun kaupunki haluaisi nyt korvata laa-
dun määrällä. Kaupunki suosittelee, että 
YTYÄ ry ottaisi huomattavan määrän 
kuntouttavan työtoiminnan työntekijöi-
tä hoiviinsa. Jokaisesta kuntoutettavasta 
työntekijästä yhdistys saisi päivältä kor-
vauksen. Korvausmenettely tarkoittaisi, 
että yhdistyksen pitäisi ottaa kymme-
nittäin kuntouttavan työtoiminnan työn-
tekijöitä korvaamaan yhdistyksen me-
netykset. Kuntoutettava työntekijä saisi 
palkakseen 6 euron päivittäisen aktivoin-
tilisän 9 euron työ- ja elinkeinoministeri-
ön tukemaan päiväpalkkaan työttömyys-
korvauksen päälle.

Jotta kuntouttavaa työtoimintaa voidaan 
järjestää, miten se on alun perin tarkoitet-
tu, on tärkeää, että työtoimintaa tuetaan 
riittävästi ja oikealla tavalla. Hyvänä asi-
ana YTYÄ ry:ssä pidetään, että kaupunki 
on luvannut sosiaaliohjaajan hankkee-
seen, käymällä Ytyällä noin kaksi kertaa 
viikossa, sekä että kaikille työllistetyille 
järjestetään terveystarkastus työttömien 
terveystarkastuksen kautta. Terveystar-
kastukseen varataan aika Ytyällä -työllis-
tettyjen saadessa myös terveydenhoitajan 
palveluita Ytyällä. Ongelman muodostaa, 

että kuntouttavan työntekijän palkkoihin 
ei voi hakea projektitukea. Näin autta-
matta muodostuu kahden palkkaluokan 
työntekijöitä, mikä saattaa luoda ristirii-
toja yhdistyksessä – eikä ole työntekijän 
kuntoutumisen kannalta hedelmällistä. 

Oulun kaupungin päätös
 edistää kuntouttavan 
työtoimintaa mm. YTYÄ 
ry:ssä on ymmärrettävää 
              sikäli, että kuntoutta-

va työtoiminta muodostuu pakolliseksi yli 
2 vuotta työttöminä olleille suomalaisille. 
TVY ry on vastustanut kuntouttavan työ-
toiminnan pakollisuutta mm. siitä syys-
tä, että palkka karenssin uhalla tehdystä 
velvoitetyöstä on todella heikko. Aikai-
semmin kuntouttavaan työtoimintaan on 
haettu yli 25 v. kohdalla vapaaehtoisesti, 
tai siitä syystä, kun paikkakunnalla ei ole 
ollut mitään muita mahdollisuuksia tar-
jolla hakijalle pitkään aikaan. Nyt kun-
touttavan työtoiminnan järjestämiselle 
tulee suuri tilaus, mutta osa näistä työ-
tekijöistä ei arvatenkaan tule vapaaeh-
toisesti töihin. Tämä on karhunpalvelus 
työttömien yhdistykselle, joka on alun 
perin talkoovoimin perustettu edistämään 
kohtuupalkkaisten kokopäivätyöpaikko-
jen järjestämistä Suomessa ja joutuu nyt 
pakon edessä työllistämään suuri määrä 
ihmisiä heikolla palkalla.  

Oulun kaupungin tulisi tukea YTYÄ ry:tä 
nykyisen palkkakäytännön mukaan vä-
hintään siihen pisteeseen asti, että yhdis-
tys kykenee hoitamaan nykyiset palkka-
velvoitteensa loppuun asti. Tämä antaisi 
yhdistykselle vapaammat kädet suunni-
tella kuntouttavaa työtoimintaa puhtaalta 
pöydältä. Se olisi sekä yhdistyksen, että 
kuntoutettavien työntekijöiden etu. 

Teksti, kuva:
Jukka Haapakoski
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Eliisa Ruotsalainen on 
Vuoden inarilainen

Eliisa Ruotsalainen valittiin Paikal-
lislehti Inarilaisen lukijaäänestykses-
sä Vuoden 2009 inarilaiseksi. Moni 
Ruotsalaista Vuoden inarilaiseksi 
äänestänyt perusteli valintaansa sillä, 
että hän on tehnyt tämän vuoden 
hyvää ja esimerkillistä työtä Ivalon 
seudun työttömien yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Hyväksi kakkoseksi 
lukijaäänestyksessä sijoittui Laanilan 
Savottakahvilan emäntä ja Ivalon 
Yrittäjänaisten puheenjohtajana tä-
män vuoden loppuun toimiva Kaisa 
Särkelä.

-Tammikuussa ryhdyin yhdistyksen 
puheenjohtajaksi ja toukokuussa 
aukaistiin Ivalossa työttömien toimi-
tila. Tämä vuosi on ollut melkoista 
hulinaa ja monet illat olen työpäivän 
jälkeen hoitanut yhdistyksen pape-
riasioita kuntoon. Tietysti tällainen 
lukijoiden tunnustus lämmittää 
mieltä. Otan tunnustuksen vastaan 
siltä kannalta, että tämä on huomi-
onosoitus koko työttömien yhdistyk-

sen toiminnalle ja tarpeellisuudelle, 
sanoo Eliisa Ruotsalainen.

Hän haluaa antaa kiitosta työkave-
reille ja talkoolaisille, joita ilman ei 
esimerkiksi ruokapakettien jako olisi 
onnistunut. 

- Ruokapaketit tulivat lapsiperheille 
ja vähävaraisille suureen tarpeeseen. 
Ja luulen, että nuo paketit ovat tar-
peellisia myös ihmisten joulupöydis-
sä. Tiedän että monessa taloudessa 
rahat ovat tänä jouluna vähissä.

Työttömien yhdistyksen toimitiloissa 
käy päivittäin kymmeniä ihmisiä. 

- Kun ovi aukaistaan aamulla, niin 
ensimmäiset kävijät tulevat jo 
sisälle. Väkeä kiinnostaa kirpputori 
ja osa kävijöistä tulee vain hetkeksi 
istumaan ja kuulumisia vaihtamaan. 
Tiistaisin on soppapäivä, jota seura-
kunta tukee, ja talo on silloin poruk-
kaa täynnä.

Joulun alla monet ovat käyneet tut-
kimassa kirpputorin valikoimia siinä 
mielessä löytyisikö sieltä sopivia 
joululahjoja. 

-Otan Vuoden inarilaisen tunnus-
tuksen vastaan sillä mielin, että 
tämä on samalla huomionosoitus 
Ivalon työttömien yhdistyksen 
toiminnalle ja kaikille aktiivijäse-
nille ja talkoolaisille, sanoo Eliisa 
Ruotsalainen.

- Täältä löytyy hyvää ja edullista 
tavaraa joka lähtöön. Joku tokaisi 
kerran, että täällä on joka nurkka 
kirpputoritavaraa täynnä. Kieltämät-
tä sitä paljon onkin, mutta täytyy 
muistaa että tavarat myös vaihtuvat. 
Kun entiset lähtevät asiakkaiden 
mukana, niin uutta vaatetta ja tavaraa 
tuodaan jo tilalle. Joskus ihmiset 
eivät ole varmoja onko vaikkapa 
joku vaate niin hyväkuntoinen että 
se kannattaisi pistää kirpputorille 
myyntiin. Sitä on sitten tässä poru-
kalla tutkittu jotta nähdään mitä sille 
tehtäisiin. Lähes aina vaatteelle kuin 
vaatteelle löytyy jokin käyttötarkoi-
tus, jos ei muuten niin matonkuteina 
tai autonpuhdistusrätteinä.

Eliisa Ruotsalainen sanoo, että ensi 
vuonna työttömien talolla on tarkoi-
tus järjestää erilaisia teematapahtu-
mia ihmisiä kiinnostavista aiheista.

- Olen iloinen siitä, että tästä paikas-
ta on tullut kaiken kansan olohuone. 
Tältä pohjalta on hyvä suunnitella 
toimintaa eteenpäin.

Teksti ja kuva: Jaakko Peltomaa
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Työvoimahallinnolla on uusi palvelu 
niille, jotka eivät oikein ole valmiita läh-
temään tarjottuihin koulutuksiin ja tuki-
töihin. Näitä palveluja sanotaan kevenne-
tyiksi palveluiksi.

-Useilla tämän palvelun piirin kuulavilla 
on työttömyydestä muodostunut pysy-
vä olotila, mutta diagnoosiakaan ei ole 
eläkkeelle pääsemiseksi tehty, totesi Ro-
vaniemen TE -toimiston toimialajohtaja 
Tarja Tuononen.

Rovaniemen kohtauspaikan järjestämäs-
sä tilaisuudessa kiinnosti erityisesti kou-
lutukseen pääsy perus- ja ansiosidonnai-
sella päivärahalla.

-Kyselyjä mahdollisuudesta on ollut val-
tava määrä, ja 20 on jo Rovaniemellä pal-
velun piirissä. Koulutuksen pitää perus-
tua sovittuun työllistämissuunnitelmaan.

-Pääsääntöisesti päivärahan päälle saa 
9-18 euroa kulukorvauksia ja aktivointi-
rahan yhteensä noin 300 euroa/kuukausi 

laskee yhdistyksen puheenjohtaja Tauno 
Hakkarainen.

Nimi  muuttunut

Rovaniemen työttömien yhdistys on 
muuttanut nimensä Rovaniemen Koh-
tauspaikka ry:ksi. Yhdistys tarjoaa yli 20 
työttömälle kokki, tarjoilija, atk, kuljetus, 
toimisto sekä siivous töitä 1- 2 vuodeksi. 
Pääpaikka on Kahvila-ravintola Rakkatie 
4:ssä.

Yhdistys toteuttaa myös ELY - keskuk-
sen ja kaupungin rahoituksen turvin Te-

hokasta työvalmennusta - projektin, joka 
tukee työllistettyjen ammattitaidon päi-
vittämistä sekä hakeutumista avoimille 
työmarkkinoille

-Tällä hetkellä tarvittaisiin ammattitaitoi-
sia kokkeja ja ompelija sekä siivoojia ja 
ruokalakassa. Töihin voi hakeutua käy-
mällä yhdistyksen juttusilla, kertoo pro-
jektipäällikkö Hemmo Koskiniemi.

Teksti: Hemmo Koskiniemi

Kevennetty työvoimapalvelu
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Sosiaali- ja terveysministeriön tulevan 
strategian vuosille 2011 - 2014 selvitys 
2009:56 tarjoilee mielenkiintoista luetta-
vaa työttömyyttä seuraavalle. Strategian 
suunnitellussa on huomioitu mm. väestön 
ikääntymisen, syrjäytymiskehityksen, 
EU:n tiivistyvän yhteistyön sosiaalitur-
van alalla, ja teknologisen ja taloudellisen 
kehityksen haasteet ja mahdollisuudet. 
Keskeisiä tavoitteita selvityksessä ovat 
työllisyysasteen parantaminen, eläkeiän 
pidentäminen, yksilön elämänhallinnan/
toimintakyvyn parantaminen ja terveys-
erojen kaventaminen ja ennaltaehkäisy. 
Näillä tavoitteilla pyritään vähentämään 
syrjäytymistä ja köyhyyttä. 

Selvityksessä mainitaan, että STM ha-
luaa pidentää työuria 2-3 vuodella nos-
tamalla eläkeikää kahdella vuodella ja 
parantaa työikäisten varhaiskuntoutusta, 
jotta ei hakeuduttaisi varhaiseläkkeelle. 
Toinen tavoite työurien pidentämiseksi 
on vähentää sairauksien ja ammattitau-
tien aiheuttamia pois-
saoloja 15 prosentilla. 
Työtapaturmia halutaan 
myös vähentää 40 % ja 
niiden vakavuutta hei-
kentää. Tavoitteisiin 
kuuluvat myös tupakoin-
nin ja alkoholinkulutuk-
sen vähentäminen sekä 
työelämään tulon aikais-
taminen. Työtä ja perhe-
elämää halutaan sovittaa 
yhteen paremmin. 

Sosiaali- ja terveyden-
huollossa uuden työ-
voiman tarve kasvaa 
lähivuosina huomatta-
vasti, kun suuri osa hen-
kilökunnasta on nyt lähes 
eläkeiässä. Yhtä aikaan 
tuottavuusohjelmalla 
pyritään STM:n hallin-
nonalalla vähentämään 
työntekijöitä. Tässä he-
rää kysymys: onko tämä 
ristiriitainen tavoite?

STM:n näkemys työttömyysturvasta he-
rättää mielenkiintoisia kysymyksiä. Siinä 
todetaan: ”työttömyysturvan merkitys on 
olennainen työllisyysasteen kohottami-
sessa” ja että sosiaaliturvasta ”tehdään 
kannustavampi” (sivu 25). Mikä on työt-
tömyysturvan merkitys ja suhde työlli-
syysasteen kohottamisessa, ja toteute-
taanko kannustavuus pääasiassa kepillä 
vai porkkanalla? Porkkanaa näyttää tule-
van välityömarkkinoiden kehittämisen ja 
koulutuksen välityksellä – eli palkkatuet-
tu työ ja kouluttaminen jatkuvat. Lisäksi 
selvityksessä painotetaan pitkäaikaistyöt-
tömien terveysongelmien selvittämistä ja 
kuntouttamista. 

Keppiä on tarjolla mm. luopumalla 
työttömyysturvan lisäpäivistä sekä ra-
jaamalla työttömyysturvan keston. Toi-
saalla todetaan, että vähimmäisetuudet 
ja viimesijaiset etuudet tullaan sitomaan 
vuonna 2011 elinkustannusindeksiin. 
Näin pyritään varmistamaan, että nämä 
viimesijaiset etuudet tarjoavat ”ihmisar-

Sosiaali- ja terveysministeriön 
HALLINNONALAN TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:56

voisen elämän” (sivu 27). Viimesijaisiin 
etuuksiin kuuluvat mm. toimeentulotuki 
ja takuueläke. Eli jos oikein tulkitsen tätä 
selvitystä: työttömyysturvaa pyritään pi-
tämään lyhyemmän ajan turvana ja nk. 
pitkäaikaistyöttömät pyritään siirtämään 
joko välityömarkkinoille tai sosiaalitoi-
men asiakkaiksi. 

STM pyrkii myös edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa kaventamalla 
palkkaeroa noin 20 prosentista 15 pro-
senttiin vuoteen 2015 mennessä. Periaa-
te on, että samanarvoisesta työstä tulee 
maksaa sama palkka. 

Teksti: Jukka Haapakoski

Lisätietoja:
http://www.stm.fi/
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-Viime kädessä Euroopan unionin sosi-
aalipolitiikka rakentuu sekä Euroopan 
tason linjausten että jäsenvaltioiden teke-
mien strategisten valintojen seurauksena. 
Eurooppalaistumisen vaikutukset suo-
malaiseen sosiaalipolitiikkaan riippuvat 
pitkälti siitä, minkälaisia strategisia rat-
kaisuja Suomessa tehdään, todetaan Eu-
rooppatiedotuksen julkaisemassa kirjassa 
”Sosiaalinen Eurooppa murroksessa”.

Kirjan mukaan merkittävänä edistysas-
keleena pidetään sitä, että Lissabonin 
strategia nosti sosiaalipolitiikan samal-
le tasolle työllisyys- ja talouspolitiikan 
kanssa. Merkittävää on myös se, että so-
siaalipolitiikkaa ylipäänsä tarkastellaan 
tässä työllisyys- ja talouspolitiikan yhte-
ydessä.

Jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tarvitse vä-
littää komission linjauksista. Ne ovat vain 
informaatio-ohjauksen välineitä. Vuonna 
2000 hyväksyttiin niin sanottu Avoimen 
Koordinaation Menetelmä (AKM). Se 
on jäsenvaltioiden poliittisen yhteistyön 
väline, jota komissio tukee. Perusongel-
ma on jäsenvaltioiden haluttomuus sitou-
tua yhdessä sovittuihin suuntaviivoihin. 
Osallistuin viime toukokuussa Brysse-
lissä järjestettyyn PEOPLE EXPERI-
ENCING POVERTY-konferenssiin, jo-
hon osallistui kaikista Euroopan maista 
köyhiä ihmisiä. Köyhät saavat tällaisissa 
tilaisuuksissa äänensä kuuluville, mutta 
meille osanottajille ei ole raportoitu siitä, 
miten tekemämme aloitteet ovat edenneet 
kokouksen jälkeen. Monet ovat sitä miel-
tä, että tällaisista kokouksista saatu hyöty 
on vähäinen. Konferenssi toki saa medi-
an huomion ja sitä kautta voimme välit-
tää viestiä päättäjille ja koko kansalle.

Sosiaalipoliittisia uudistuksia on vaikea-
ta toteuttaa EU:n alueella, sillä sosiaali-
politiikan alueella ei anneta suosituksia. 
Siihen on toki perussopimuksissa toimi-
valtaa, mutta jäsenvaltiot eivät ole anta-
neet poliittista hyväksyntäänsä suositus-
ten antamiselle. Jotkut jäsenmaat kuten 
Suomi ja erityisesti Iso-Britannia ovat 
halunneet pitää sosiaalipolitiikan omassa 
toimivallassaan. Lisäksi sosiaalipolitiik-
kaa ei pidetä yhtä tärkeänä kuin talous-
politiikkaa.

AKM avaa kuitenkin polun järjestelmien 
vertailulle. Sosiaalipolitiikkaa käsitel-
lään talouspolitiikan ala-alueena ja jos 
tämä onnistuu, talouspolitiikan linjauksia 
saatetaan muuttaa unionin alueella. Jos 
epäonnistutaan, niin talouspolitiikan ole-
tetaan saavan hallitsevan otteen unionin 
sosiaalipolitiikasta. Järjestelmään ollaan 
kuitenkin pettyneitä. Vuonna 2002 ko-
missio ehdotti yhteisen eurooppalaisen 
köyhyystavoitteen asettamista, mutta jä-
senvaltiot kieltäytyivät. Saattaa kuulos-
taa huonolta, mutta todellisuudessa asiat 
ovat monimutkaisempia -tavoitteiden 
asettaminen saattaa alentaa jo saavutettu-
ja tavoitteita.
 
Kuitenkin kansalliset köyhyystavoitteet 
asetettiin vuosille 2003-2005. Komission 
mukaan Euroopan unioni on 2000-luvun 
alkuvuosina epäonnistunut sille asetettu-
jen yhteisten tavoitteiden saavuttamises-
sa. Ikääntymisen, globalisaation ja työttö-
myyden aiheuttamat haasteet edellyttävät 
jäsenvaltioilta uudistumista. Suurena 
ongelmana AKM:ssä koetaan se, että by-
rokratian ylläpitoa pidetään tärkeämpänä 
kuin toimeenpanoa. Esimerkkinä mainit-
sen PEOPLE EXPERIENCING-konfe-
renssin, jossa lausutaan kauniita ajatuksia 
ja kukaan ei tiedä, miten asiat edistyvät 
komissiossa vai onko ne vain kirjattu ylös 
ja siirretty ö-mappiin. Saksan delegaatio 
otti asian esille ilmoittamalla ettei mitään 
edistystä ole tapahtunut kokouksista huo-
limatta. Lausunto herätti monissa ihas-
tusta ja myös vihastusta. Sähköpostilleni 
tuli nimettömän lähettäjän viesti, jossa 
mollattiin Saksan delegaatiota ja syytet-
tiin tätä aggressiivisesta ja hyökkäävästä 
käyttäytymisestä.

Euroopan sosiaalista mallia on yritetty 
uudistaa, mutta ongelmaksi on muo-
dostunut jännite kilpailukykyä ja työl-
lisyyttä korostavan poliittisen eliitin ja 
hyvinvointivaltiota kannattavien unioni-
kansalaisten välillä. Joissain EU-maissa 
sosiaalisen Euroopan kannatus on laajaa, 
mutta tässä suhteessa eri maiden välillä 
on huomattavia eroja. Suuri ongelma on, 
että jäsenmailla on edelleen mahdollisuus 
tehdä itse omat strategiset valintansa. Yk-
simielisyyttä on vaikea löytää lukuisien 
jäsenmaiden kesken ja kansalliset sosi-

aaliturvajärjestelmät perustuvat edelleen 
kansalliseen lainsäädäntöön ja sen taus-
talla olevaan kulttuuriseen, institutionaa-
liseen ja rakenteelliseen perimään.

AKM siis avaa polun järjestelmien sys-
temaattiseen vertailuun. Olen pohtinut, 
että eikö silloin järjestelmän kehittämi-
nen ja sitä myöten tavoiteindikaattorien 
käyttöönotto johtaisi tilanteeseen, joka 
aiheuttaisi paineita parantaa sosiaalitur-
vajärjestelmää kaikissa EU-maissa? Mie-
lestäni AKM:ää tulisi kehittää ajan tasalle 
ja saada eri maiden tietojärjestelmät vas-
taamaan toisiaan, jotta tavoiteindikaatto-
rien laaja käyttöönotto olisi mahdollista. 
Joidenkin jäsenmaiden tulisi muuttaa 
asenteitaan ja asettaa sosiaalipolitiikka 
arvojärjestyksessä talouspolitiikan kans-
sa samalle tasolle. 

Unionin valtaeliitin ja EU-kansalaisten 
välinen jännite luo sietämättömän tilan-
teen, johon voidaan vaikuttaa eri maiden 
sisällä äänestämällä kansallisissa ja EU-
vaaleissa henkilöitä, jotka yksiselittei-
sesti ajavat sosiaalisen Euroopan mallia. 
Kirjan yhden kirjoittajan , Juho Saaren 
mielestä perusongelma on se, että jä-
senvaltioiden intressit ovat perustavalla 
tavalla ristiriidassa elintasoerojen takia. 
Toisaalta komission ja neuvoston sisällä 
on vaikutusvaltaisia ryhmiä, jotka eivät 
näe sosiaalipolitiikalla olevan vahvaa 
roolia EU-tasolla: Tästä näkökulmasta 
Eurooppa on ennen kaikkea sisämarkki-
noiden Eurooppa.

Teksti: Tuula Kuusisto

SOSIAALINEN EUROOPPA MURROKSESSA  
–TARUA VAI TOTTA?
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Turussa avattiin tammikuun lopul-
la Suomen suurin kierrätysmyymälä 
joka on osoitus kierrätyksen tarpeel-
lisuudesta mutta myös työllistämis-
toiminnan tuloksellisuudesta.
Työttömien yhdistysten kokonaan 
omistamaan melkein 3000 m2 halliin 
mahtuu Kestävän Kehityksen Yhdis-
tyksen hallinnoiman Turun Ekotorin 
kierrätystoiminnan ohella myös Eko-
paja- nimellä harjoitettava sähkö-
elektroniikkaromun käsittely. Lisäksi 
hallissa on Turun Seudun Työttömät 
ry:n ruokala. Korjaus- ja testaustoi-
mintaakin halliin mahtuu: moni hä-
vitettäväksi tuomittu sähkölaite he-
rätetään vielä henkiin ja se pääsee 
myyntihyllylle odottamaan uutta elä-
mää jossain Turkulaisessa kodissa.

Hallin laajamittainen remontti saatiin 
vihdoin päätökseen ja liput liehuivat 
ja soitto soi tiistaina 26.1.2010. Turun 

Työväenyhdistyksen soittokunnan 
punatakit puhalsivat reipasta torvi-
musiikkia samalla kun hallin edustan 
soppatykille muodostui lohikeiton 
ystävistä pitkä jono. Kirpeä pakkanen 
ei jonottajia vaivannut vaan jono kie-
murteli lopulta talon kahdenkin nur-
kan taakse. Päivän aikana avajaisissa 
kävikin tuhansia vieraita, joille mu-
siikillista antia tarjosivat myös Turun 
VPK:n soittokunta ja kierrätyssoit-
timiin erikoistunut taiteilija Jarkko 
Aallonloiske, joka soitti kahvipannua, 
sähköputkea ja pyykkilautaa. Tam-
perelainen turkulaisuuden perikuva 
Markku Heikkilä esitti päivän aikana 
kuuluisia Förin äijän kierrätysvink-
kejä – tietysti aidolla Turun murteel-
la. Ympäristöasiat ovatkin nousseet 
Kestävän Kehityksen Yhdistyksessä 
ja Turun Ekotorilla työllistämisen 
ohella merkittäväksi teemaksi. Niinpä 
hallin avajaisiin oli valmistettu myös 

kierrätykseen opastava näyttely otsi-
kolla ”Pelasta maapallo”. Ekotorilla 
on Turussa myös kaksi kierrätys- ja 
jäteneuvojaa, joiden toiminnan tosin 
rahoittaa paikallinen jätehuoltoyhtiö 
niinpä avajaisissakin saivat kävijät 
opastusta myös maailman pelastami-
seen.

Turun Ekotorin kierrätysmyymälän 
halli kaksine kerroksineen on esi-
merkkinä siitä miten sinnikkäällä ja 
määrätietoisella yhdistystoiminnalla 
voidaan saada myös taloudellista ka-
tetta. Takana on paitsi monia vuosia 
myös monia erilaisia työllistämispro-
jekteja – ja monia yhdistyksiä. Turun 
Seudun Työttömät ry. lienee Suomen 
suurin työttömien yhdistys (vuonna 
2009 jäseniä oli yli 1000!). Sen ym-
pärillä on pääasiassa samojen hen-
kilöiden hallinnoimana myös useita 
muitakin yksikköjä: Turun Taitotiimi 
ry, Välityömarkkinat ry sekä Finnova 
Yhdistys ry ja jo aiemmin mainittu 
Kestävän Kehityksen Yhdistys ry. 

Vaikka projektit eivät välttämättä ole 
tuottaneet Ekotoria lukuun ottamatta 
suuria voittoja ovat ne kuitenkin ke-
ränneet yhdistyksille merkittävästi 
varoja yli oman tarpeen. Tuettujen 

Työttömien 
työllistäminen 
tuloksellista

Kuva: Jarkko Metsätähti
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projektien varoja on imuroitu ulos eri-
laisina täysin hyväksyttävinä kuluina 
vuokraamalla toistensa projekteille. 
Näitä erilaisia tukirahoja on vuosien 
mittaan kertynyt yhdessä joidenkin 
myyntituottojen kanssa niin paljon 
että nyt avatun hallin lisäksi on voitu 
hankkia esimerkiksi kultavaltaus La-
pista ja saaritontti koulutuskeskusta 
varten autotien päästä Rymättyläs-
tä (Ensimmäinen rakennuskin on jo 
suunnitteille ja valmistunee kesällä). 
Projektien perintöinä on yhdistyksillä 
useita autoja, suuri määrä toimisto-
kalusteita, ATK-laitteita, työkaluja ja 
myös vene, joka yhtenä projektina ra-
kennettiin. Vene onkin ahkerassa jä-
senten virkistyskäytössä jonka lisäksi 
sitä vuokrataan miehistöineen kaikki-
neen lähinnä muille yhdistyksille ja 
julkisyhteisöille.

Taloudellisten tulosten ohella ei ole 
syytä vähätellä myöskään tuloksia 
työllistämisessä. Yhdistykset työllis-
tivät viime vuonna yhteensä yli 400 
henkilöä! Alkaneena vuonna Kestä-
vän Kehityksen Yhdistys tulee jo yk-
sin työllistämään lähes 200, joista osa 
ilman työllistämistukia. Tämä ei ehkä 
ole paljon verrattuna pitkäaikaistyöt-
tömien kokonaismäärään tai kuntien 
omaan tukityöllistämiseen, mutta 
kuitenkin hyvänä lisänä.

Myös ympäristötyöllä on merkittä-
västi vaikutuksia: neuvonta tavoit-
taa vuosittain yli 8000 henkilöä ja 
Ekotorin tempaukset ja tapahtumat 
tavoittavat jo suuren määrän Turun 
talousalueen asukkaista. Yksi näistä 
on vuosittain järjestettävä Kierrätys-
viikko, jota Ekotori on isännöinyt jo 
kymmenen vuotta.

Kaikki tämä rakentuu kuitenkin kier-
rätystoiminnalle, jonka puitteissa al-
kaneenakin vuotena yli 50.000 tiensä 
päässä olevaa hylättyä tavaraa löytää 
vielä uuden kodin. Tämä kaikki on 
paitsi pois kaatopaikoilta myös sääs-
tyneinä luonnonvaroina – maapallo 
pelastuu!

Teksti: Jarkko Metsätähti
Kuvat: Kimmo Rapatti
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Lukijan palsta

SUUN SOITTO EI 
NÄLKÄÄ KARKOITA

Kuluva vuosi on nimetty köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan  eu-
rooppalaiseksi teemavuodeksi. Varmaan 
tästä syystä maammekin köyhistä puhu-
taan paljon. Suun soitto ei kuitenkaan 
nälkää karkoita eikä tyhjää täydeksi tee, 
kun poliittista tahtoa ei löydy köyhyyden 
poistamiseksi tai edes vähentämiseksi.

Vaikka Olli Kankaan ja Veli-Matti Ri-
takallion , vuonna 2008 julkaistun Köy-
hyyden mittaustavat, sosiaaliturvan riit-
tävyys ja köyhyyden yleisyys Suomessa 
– tutkimuksen loppuyhteenvedossa tode-
taan suomalaisten vähimmäisturvaetuuk-
sien  tason olevan riittämätön ja sen hei-
kentyneen trendinomaisesti parin viime 
vuosikymmenen aikana riippumatta hal-
lituksen värikirjosta, niin viime vuoden 
lopussa työnsä päättänyt Sata-komitea ei 
esittänyt loppuraportissaan  työttömyys-
turvan peruspäivärahan ja työmarkki-
natuen eikä toimeentulotuen perusosan 
korottamista.

Suomessa köyhäksi määritellään ihmi-
nen jonka tulot ovat enintään 60 prosent-
tia ihmisten keskimääräisistä tuloista. 
Näin ollen, olet köyhä, jos käytössäsi on 
enintään 1000 euroa kuukaudessa.( Pro-
mo 5/2009 ). Työttömän työmarkkinatu-
ki/peruspäiväraha ilman lapsikorotuksia 
on 25,63 euroa päivältä. Tukea makse-
taan 20 arkipäivältä neljän viikon välein. 
Työtön maksaa työttömyysetuudestaan 
20 prosenttia veroa, joten käteen jää 410 
euroa kuukaudessa. Tämä on lähempänä 
400 euroa kuin 700 euroa. Iisalmen Sa-
nomien otsikosta 19.12.2009 sai väärän 
käsityksen, että työttömän perusturva 
nousee Sata-komitean esityksestä lähelle 
700 euroa kuukaudessa.

Vuoden vaihteessa eläkkeelle jäänyt 
eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena 
Paunio uskalsi Ylelle antamassaan haas-
tattelussa sanoa työttömien toimeentulon 
olevan niukkaa ja nykyjärjestelmän ole-
van työttömiä nöyryyttävää, koska työ-
tön joutuu kulkemaan luukulta luukulle 
hakiessaan eri etuuksia, laskemaan raho-
ja, keräämään kuitteja ja raportoimaan. 

Työttömän arki byrokratian rattaissa on 
Paunion mielestä kohtuuttoman rankkaa.

Paunio on oikeassa. On selvää, että Ke-
lalta haettavan ja sen maksaman perus-
turvan ollessa edellä kerrotun suuruinen, 
työtön joutuu hakemaan Kelalta myös 
asumistukea ja toimittamaan sinne taas 
heinähäkillisen liitteitä ja todistuksia. 
Elääkseen peruspäivärahalla/työmarkki-
natuella oleva joutuu hakemaan vielä toi-
meentuloa kotikuntansa sosiaalitoimis-
tosta, ja toimittamaan sinnekin repullisen 
liitteitä.

Arempi köyhä ei häpeän pelossa uskalla 
tähän leikkiin lähteäkään, vaikka olisikin 
tulojensa mukaan toimeentulotukeen oi-
keutettu. Vuonna 2007 Suomen väestös-
tä 6,5 prosenttia sai toimeentulotukea ja 
tilasto olisi vieläkin karumpi jos kaikki 
siihen oikeutetut sitä hakisivat. Arviolta 
vain noin puolet siihen oikeutetuista ha-
kee sitä. ( Promo 5/2009 ). Moni ei var-
maan edes tiedä oikeudestaan toimeentu-
lotukeen.

Köyhien määrää lisätään tietoisesti maas-
samme ja lähivuosina toimeentuloluu-
kuilla käy kuhina. Tämän vuoden alusta 
koulutustuki leikkaa ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan kestoa. Tämä nopeut-
taa työttömien tippumista ansiosidon-
naiselta työttömyysturvalta mitättömälle 
työmarkkinatuelle. Myös tulevaisuudes-
sa työttömän lapset kirpputorihippeilevät 
pakosta - rikkaan lapset köyhäilevät ka-
pinasta. Pitkäaikaistyöttömät eivät pääse 
sossun luukulta ennen kuin kuoltuaan, 
jos tuntuvaa perusturvauudistusta ei to-
teuteta.

Jos köyhyydelle todella halutaan tehdä 
jotain, tarvitaan perusturvan tason huo-
mattavaa korottamista. Sen voi jokainen 
perusturvan varassa elänyt sanoa, ilman 
mitään komiteoitakin.
Kirjoitukseni alussa mainittu 1000 euroa 
voisi olla kohtuullinen perusturvan taso 
kuukaudessa jokaiselle täysi-ikäiselle, 
joka ei voi muuten saada toimeentulo-
aan. 

Kunnollinen perusturva vähentää talo-
usvaikeuksissa kamppailevien kuntien 
toimeentulomenoja. Perusturva on sidot-

tava indeksiin, joka estää sen jäämisen 
jälkeen elinkustannusten ja yleisen an-
siotason noususta. Muistutettakoon tässä 
yhteydessä, että viime joulukuussa edus-
kunta päätti sitoa tappolaitoksen budjetin 
indeksiin, joka nostaa sen määrärahoja 
automaattisesti vuosittain kahdella pro-
sentilla. Tämä hallituksen esitys hyväk-
syttiin äänin 156-17, joten eduskunnasta 
löytyy indeksoinnin kannattajia.
Riittävä perusturva ei heikennä työn ar-
vostusta. Päinvastoin se vahvistaa työs-
sä olevien asemaa, kun työnantajien on 
vaikeampi polkea palkkoja. Ydin-lehden 
päätoimittajaa ja ex-kansanedustajaa Arja 
Alhoa mukaillen perusturvauudistus voi-
daan saavuttaa vain siten, että laaja kan-
salaisliike pakottaa poliittiset päättäjät 
siihen. Tosin Alho olisi valmis tyytymään 
vain 120 euron kuukausikorotukseen pe-
rusturvassa. Olisiko jo toiminnan aika?

Teksti:
Asko Julkunen
Sonkajärvi 

Uuden lain (Finlex 
1198/2009 Luku:9) 
epäkohdat

Finlex 1198/2009 Luku:9
Työttömyysetuudella tuettu työnhaki-
jan omaehtoinen opiskelu

Vuoden alusta voimaan tullut uusi laki 
omaehtoista opiskelua koskien vaikutti 
hyvältä. Lain perimmäisenä tarkoitukse-
na oli lisätä työttömien työnhakijoiden 
ammattitaitoa antamalla mahdollisuuden 
työttömyysetuudella tuettuun opiske-
luun. 

Itselläni kompastuskiveksi tuen saami-
selle muodostui lakiin jätetty tulkinnan-
varainen koulutustarpeen määrittäminen, 
jonka tekee paikallinen TE-toimisto. 

Ymmärrän sen, että laki tuen saamisen 
suhteen ei voi olla subjektiivinen, mutta 
sitä en ymmärrä, että mitenkä koulutus-
tarpeeni muuttuu riippuen siitä keneltä 
kysyy. Kuvittelisin että koulutustarpeen 
määrittämiseen täytyisi olla yhtenäinen 
linja läpi Suomen. Itselläni tuo koulutus-
tarve muuttui tarpeesta tarpeettomuuten 
jopa paikallisen TE-toimiston sisällä. 

Koulutustarpeeni suhteen tein pienen ky-
selyn lähettämällä sähköpostia yli kym-
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meneen TE-toimistoon ympäri Suomea. 
Sähköpostissa selvitin tilanteeni ja pyy-
sin kantaa siihen, että voisinko koulutus-
tarpeeni osalta saada tukea opiskeluuni. 
Kaikissa vastauksissa minua pyydettiin 
paikan päälle keskustelemaan asiasta ja 
osassa vastauksista annettiin jopa kan-
naltani myönteinen päätös. 
Paikallinen TE-toimisto (Etelä-Poh-
janmaalla) aloitti tammikuun alussa 
kartoittamaan mahdollisuuksiani työt-
tömyysetuudella tuettuun opiskeluun. 
Käsittääkseni koulutustarpeen kartoitus 
tehdään ensimmäisenä ja tämän jälkeen 
lähdetään selvittämään muita ehtoja. Ti-
lanteeni pyörähti käyntiin ja pian sain 
lomakkeen, jonka oppilaitokseni piti 
täyttää. Palautin lomakkeen täytettynä ja 
kaiken piti olla kunnossa. Paperini eteni-
vät hyväksytettäväksi TE-toimiston joh-
tajalle, joka kuitenkin katsoi, että yleiset 
ehdot eivät kohdallani täyty. Syyksi hän 
ilmoitti sen, että opiskelut ovat aikaisem-
min olleet sivutoimisia. Toimitin hänelle 
oppilaitokseltani ylimääräisen selvityk-
sen, josta ilmenee, että opintoni ovat 
päätoimisia ja näin ollen asian pitäisi olla 
kunnossa. Paikallisen TE-toimiston joh-
taja ei kyennyt tällöin asiaa päättämään ja 
pyysin hänen esimiehensä yhteystietoja. 
Sain yhteystiedot ja lähetin hänelle asi-
asta sähköpostia ja kannanottopyynnön. 
Pyyntööni sain vastauksen, jossa tode-
taan yleisten ehtojen kohdaltani täytty-
vän ja siten asia palautuu paikalliseen 
TE-toimistoon. Sittemmin paikallisen 
TE-toimiston johtaja päätti, että muuten 
tukea saisin, mutta harkinnanvarainen 
koulutustarve ei kohdallani toteudu. 

Alla on otteita työelämä- ja tasa-arvova-
liokunnan mietinnöistä koskien koulu-
tustarpeen määrittämistä:
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnanmie-
tintö 11/2009 vp
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utat-
mp/akxtmp/tyvm_11_2009_p.shtml

”Tuen ehtona on, että työ- ja elinkeino-
toimisto hyväksyy omaehtoisen koulu-
tuksen ja katsoo sen edistävän työttömän 
työllistymistä. Valiokunta korostaa, että 
työ- ja elinkeinotoimiston tulee arvioida 
omaehtoisen opiskelun työvoimapoliit-
tista tarkoituksenmukaisuutta yhteis-
työssä työnhakijan kanssa. Valiokunta 
painottaa, että sopivan koulutuspaikan 
löytyessä työnhakusuunnitelman täyden-
tämisen tulee tapahtua työ- ja elinkeino-
toimistossa nopeasti ja joustavasti.

Omaehtoisen koulutuksen hyväksyminen 
osaksi työttömän henkilön työllistymis-

suunnitelmaa edellyttää työ- ja elinkei-
notoimiston suorittamaa koulutustarve-
harkintaa. Valiokunta katsoo, että tämän 
harkinnan pitäisi olla suhteellisen väljää, 
koska lähtökohtaisesti tutkinnon suoritta-
nut henkilö on työmarkkinoilla yleensä 
aina paremmassa asemassa kuin henkilö, 
jolta koulutus puuttuu tai tutkinto on jää-
nyt kesken.”

Tämän ohjeen mukaan koulutustarpeen 
arviointi tulisi suorittaa väljästi ja yh-
teistyössä hakijan kanssa. Paikallinen 
te-toimisto ei koskaan pyytänyt minua 
arviomaan tarvetta koulutukselle eikä 
muutenkaan yhteistyötä asian suhteen 
tapahtunut. Lähetin kyllä paikalliseen 
TE-toimistoon sekä ELY-keskuksen kou-
lutusasiantuntijalle tietoja nykyisestä ja 
tulevasta ammatistani. 

Tulevassa ammatissani (rakennusinsinöö-
ri) on työllisyystilanne tälläkin hetkellä 
huomattavasti parempi kuin nykyisessä 
ammatissani (sähköasentaja). Rakennus-
insinöörit ja –arkkitehdit RIA ry:n julkai-
semassa koulutuspoliittisessa ohjelmassa 
(http://www.ria.fi/fin/materiaalipankki/
oppaat_ja_esitteet/koulutuspoliittinen_
ohjelma/) käy ilmi mm. se kuinka raken-
nusinsinöörien ikärakenne on vanha. Tu-
levina vuosina tulee eläkkeelle jäämään 
n. 800 henkilöä vuodessa, kun uusia 
valmistuu vain 600. Lisäksi julkaisussa 
mainitaan, että heti taantuman helpotta-
essa tulee rakennusalan ammattilaisista 
huutava pula. Rakennusinsinöörin tulee 
työssään tuntea paikalliset säännökset ja 
määräykset hyvin, ja tästä johtuen raken-
nusinsinöörejä ei pysty tulevaisuudessa-
kaan korvaamaan ulkomaisella työvoi-
malla. Arvioitu valmistumiseni ajoittuu 
2010 vuoden loppuun.

Mielestäni opiskelu tulee parantamaan 
huomattavasti mahdollisuuksiani työl-
listyä ja näin ollen koulutustarpeeni on 
perusteltua. 

Mieleeni herää kysymys, että ”kävelin-
kö” paikallisen TE-toimiston johtajan 
”varpaille” pyytäessäni heidän esimiehen 
yhteystietoja siinä tilanteessa, kun he ei-
vät osanneet uutta lakia tulkita? Nyt on 
kuitenkin myönnetty, että tuen saamisel-
le asetetut yleiset ehdot täyttyvät, mutta 
koulutustarvetta minulla ei tulkinnan mu-
kaan ”enään” ole. 

Käytetäänkö tässä lain mahdollistamaa 
tulkintaoikeutta nyt aivan oikein?

Vai täytyykö minun tämän takia muuttaa 

toiselle paikkakunnalle, jotta koulutus-
tarve jälleen syntyy?

Tässä pari teesiä omaehtoista opiskelua 
koskien (lähde www.mol.fi):
-Ole aktiivinen ja etsi itsellesi sopivaa 
koulutusta 
-Hanki tietoa ja usko mahdollisuuksiisi
Toteutuvatko lain alkuperäiset tavoitteet 
näin? Tulisiko minun vain jäädä nautti-
maan työttömyysturvasta edes yrittämät-
tä kehittää itseäni ja tätä kautta parantaa 
mahdollisuuksiani työllistyä. Olisiko se 
yhteiskuntamme edun mukaista? 
 
Toivon tapauksen herättävän pohdintaa, 
en ainoastaan tämän tapauksen suhteen 
vaan myös yleisellä tasolla. Kuinka tur-
vataan tuen hakijoiden tasa-arvoinen ja 
oikeudenmukainen kohtelu ympäri Suo-
men? 

Nimim. Pakkaanko laukkuni kuusio-
kunnista?

Linkkejä tapaukseen:

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnanmie-
tintö 11/2009 vp:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utat-
mp/akxtmp/tyvm_11_2009_p.shtml

Finlex 1198/2009 Luku 9 : Työttömyy-
setuudella tuettu työnhakijan omaehtoi-
nen opiskelu:
h t t p : / / w w w. f i n l e x . f i / f i / l a k i / a l -
kup/2009/20091198
 
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA 
ry: www.ria.fi

Koulutuspoliittinen ohjelma 2011:
http://www.ria.fi/fin/materiaalipankki/
oppaat_ja_esitteet/koulutuspoliittinen_
ohjelma/
 
Työ- ja elinkeinotoimisto
www.mol.fi
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuu-
della – esite:
ht tp: / /www.mol . f i /mol / f i /99_pdf/
fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/05_
esitteet/6032s.pdf
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• Kaikilla kansalaisilla on oikeus 
työhön toimeentulonsa turvaamiseksi. 
Valtiovallalle tulee palauttaa velvollisuus 
järjestää kaikille töitä ja koulutusta tar-
peen mukaan. Tarkoitukseen tulee korva-
merkitä rahat. Irtisanomisten yhteiskun-
nallista hintaa tulee korottaa. 

• Lisäbudjetissa tulee varata 400 
miljoonaa euroa lisärahaa n. 25 000:nen 
nuoren, pitkäaikaistyöttömän ja työttö-
mien työttömyysjakson pitkittymisen eh-
käisemiseksi. 

• Esitys perustuu työmarkkinatu-
en korottamiseen, jotta se on 700 euroa/
kk (32,56 euroa/päivä (n. 700 euroa/kk – 
verot). 

• Tarveharkintaisuus tulee poistaa 
työmarkkinatuesta.

• Vaadimme, että opintotuki, vii-
mesijainen sosiaalituen minimimäärä 
sekä ulosoton suojaosuus kohoaa myös 
tälle uudelle työmarkkinatuen minimita-
solle. Korkomenot on vähennettävä en-
nen ulosottoa.

• Näiden yllämainittujen tukien 
korotukset eivät saa heikentää muiden 
tukien määrää. 

• Vaadimme, että työntekijät pide-
tään näissä poikkeusolosuhteissa töissä. 
Ehdotamme, että irtisanomistilanteessa, 
työntekijöiden työviikkoa vähennetään 
viisipäiväisestä työviikosta neljäpäiväi-
seen viikkoon. 

• Nuorille alle 25 v. on taattava 
työpaikka 3 kk työttömyyden jälkeen. 

• Työttömille, 25 v. ja yli, on taat-
tava työpaikka 6 kk työttömyyden jäl-
keen.

• Kuntouttavan työtoiminnan 
laatuun on panostettava enemmän. Ter-
veydenhoitoon ja ohjaukseen on saatava 
enemmän resursseja per asiakas. Kun-

touttava työtoiminta tulee olla vapaaeh-
toista ja asiakaslähtöistä. 

• Työhyvinvointiin on panostet-
tava enemmän, jotta ihmiset jaksavat pa-
remmin työelämässä. 

• Työttömien terveydenhoitoon 
on korvamerkittävä resursseja.

• Velkajärjestelyä on muutettava 
niin, että velanperintä ei voi mennä yli 
vakuuden määrän. Vakuudettomat velat 
ovat velanantajan riski. 

• Valtion tuottavuusohjelma – 
kuntien ja valtioiden tulee lisätä työllis-
tämistä leikkauksien sijasta. Valtion on 
kompensoitava kuntien menot. 

 
Ehdotuksia, mistä rahat saadaan:

• TVY ry ehdottaa, että pankeil-
ta tai valtion tukemilta keskisuurilta tai 
suurilta yrityksiltä perittäisiin yhteiskun-
taveroa ylisuurista/odottamattomista voi-
toista (windfall vero). Suomen valtio on 
suostunut viime kädessä takaamaan yk-
sityisten pankkien lainoja, jotta pankkien 
mahdollisuudet lainojen myöntämiseen 
säilyisivät. Pankit voisivat näissä poikke-
usolosuhteissa ojentaa myös yhteiskun-
nalle kättä, jotta työllisyys maassamme 
säilyisi. Toinen vaihtoehto on korottaa 
pääomatulojen verotusta. Pääomatulojen 
veroaste on suhteessa liian alhaalla, jos 
verrataan työn verotusta. Varallisuusvero 
voidaan palauttaa. Työntekijöiden vero-
tusta voidaan kehittää progressiivisem-
maksi. Emme suosi pienyrittäjien verot-
tamisen nostamista, koska pienyrittäjät 
ovat Suomessa tärkeitä työllistäjiä. 

Perusteluosuus:

Työ on perusta hyvinvoinnille Suomessa 
ja Euroopan Unionissa. Sekä Euroopan 
Unioni, että Suomi jäsenvaltiona luovat 
toimintaedellytykset työlle, mitä kansa-
laiset voivat globaalissa markkinatalou-

dessa tehdä kilpailukykyisesti. EU:n ja 
Suomen liberaalin kauppapolitiikan seu-
rauksena kotimaista kallista työvoimaa 
on korvattu ulkomaisella halvemmalla 
työvoimalla etenkin teollisella sektorilla. 
Tämä on tarkoittanut peruskoulutettujen 
alojen työpaikkojen menetyksiä, mutta 
etenevissä määrin myös korkeakoulutet-
tujen työpaikkojen menetyksiä ulkomail-
le. Säännellyllä, mm. tulli- ja tukitoimen-
pitein suojatulla, maataloussektorilla tätä 
kehitystä ei ole näkynyt näin selvästi. 
Osittain liberaalin talouspolitiikan seu-
rauksena, Suomen yleinen talouskehitys 
on bruttokansantuotteen mukaan mitat-
tuna v. 1995 jälkeen kohonnut korkeim-
paan huippuunsa tultaessa v. 2008. Tänä 
aikana ihmisten väliset hyvinvointierot 
ovat kasvaneet Suomessa jyrkästi. 

Viime vuosina suomalaisessa sosiaalipo-
litiikassa on liberaalin talouspolitiikan 
seurauksena havaittu julkisen talouden 
alueen kapeneminen siten, että univer-
saaleiksi tarkoitettujen hyvinvointi- ja so-
siaalipalvelujen rinnalle on kehittymässä 
yhä suurempi yksityinen sektori, jonka 
vastuulla on kilpailukykyisesti tuottaa 
hyvinvointipalveluja. Samalla valtion ja 
kuntien roolia palvelujen järjestämiseksi 
on kavennettu mm. valtion tuottavuus-
ohjelman kautta. Tälle kehitykselle on 
ilmeistä, että kaikille tarkoitettujen pal-
velujen tarjonta kapenee vain asiakkaille, 
joilla on varaa maksaa palveluista. Näin 
aukko sosiaalipalvelujen todellisen tar-
peen ja tarjottujen palvelujen laajuus on 
hälyttävästi kasvanut Suomessa viime 
vuosina. 

Ottaen huomioon EU:n ja Suomen libe-
raalin talouspolitiikan seuraukset työllis-
tymiselle, ja sosiaalipalvelujen turvaa-
miselle, on kriittisen tärkeää, että EU ja 
Suomi kantavat vastuunsa ja takaavat 
kaikille kansalaisille mahdollisuuden 
tehdä työtä kohtuullisella palkalla, jotta 
kaikki kansalaiset pääsevät osalliseksi 
suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. 
Merkittävä askel, on että valtiovallalle 
tulee palauttaa velvollisuus järjestää kai-
kille töitä ja koulutusta tarpeen mukaan. 
Velvollisuus käytännössä tulee toteuttaa 
siten, että työllistämiseen korvamerkitään 
valtion budjetista tarvittavat varat siten 
kuin esim. nykyään valtion budjettiin on 
korvamerkitty rahat työmarkkinatuelle 
riippumatta siitä, mikä on tarvitsijoiden 
määrä minäkin vuonna. 

Välittömiin toimenpiteisiin työllisyyden 
parantamiseksi TVY ry:n lähtökohtana 
on, että lisäbudjetissa tulee varata vähin-

TVY ry:ssä on Urhatun kehittämispäivien jälkeen käyty vilkasta keskustelua, 
miten työttömyyteen tulisi pureutua Suomessa nyt laman aikana. TVY ry:n hal-
litus ei ole vielä tehnyt päätöstä, että mitä asioita painotetaan, ja kommentti-
kierros on vielä käynnissä. Pidämme lukijan palautetta myös tärkeänä, joten 
kommentit esityksestä ovat tervetulleita.

TYÖTTÖMÄT MUISTUTTAVAT: LAMAN AIKANA 
ERITYISHUOMIO TYÖLLISTÄMISEEN! 
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tään 400 miljoonaa euroa lisärahaa n. 25 
000 ihmisen työllistämiseen. Nämä varat 
tulee kohdentaa siten, että nuoret, työt-
tömät ja pitkäaikaistyöttömät hyötyvät 
varoista. Esityksen määrä perustuu työ-
markkinatuen korotukseen, jotta se olisi 
700 euroa/kk. 

Valtioneuvoston 18.2.2010 tekemä pää-
tös vuodelle 2010 runsaan miljardin eu-
ron tukipaketiksi työllisyyden hoitoon 
pitää sisällään liian pieniä parannuksia 
kotimaiseen Työllistämis-, koulutus- ja 
työllistämismäärärahoihin (TEM 51. 
momentti). Suomessa on nyt hätätilan-
ne, ja tarvitsemme tehokkaasti hyödyn-
nettävää kansallista rahaa työllisyyden 
hoitamiseen. Valtioneuvoston työllistä-
misen tukipakettia on kasvatettu etenkin 
Euroopan Unionin rahalla. Euroopan 
Sosiaalirahaston varojen hakeminen on 
byrokraattista ja sitä ei osata hyödyn-
tää tehokkaasti kansallisesti, ja varoja 
on jäänyt viime vuonnakin käyttämättä. 
Näillä ESR-rahoilla ei voi korvata työ- ja 
elinkeinoministeriön TEM 51 momentin 
rahoja, joihin on tullut vain pieni lisäys 
viime vuodesta.

On huomioitava, että työllistämiseen me-
nevät 400 miljoonaa euroa eivät ole pel-
kästään valtiolle menoerä. Valtio säästää 
korkeimpina verotuloina ja vähentyneinä 
kustannuksina, jotka menevät työttömyy-
den hoitoon lieveilmiöineen. Kunnat saa-
vat verotuloja ja säästävät työttömyyden 
aiheuttamista kustannuksista (esim. toi-
meentulotukimenoista). Elinkeinoelämä 
saa piristysruiskeen, kun kulutus lisään-
tyy käytettävissä olevien rahojen kasva-
essa. Lisäksi tehdyllä työllä on itseisarvo, 
ja työnteko ylläpitää työkuntoa ja paran-
taa työntekijöiden osaamista.  

Peruspäivärahan nostaminen, tasolle 
32,56 euroa/päivä, perustuu suulliseen ar-
vioon siitä, mikä mahdollistaisi kohtuul-
lisen perustoimeentulon vuonna 2010, 
jolloin ison osan työmarkkinatuen saa-
jista ei tarvitsisi velkaantua tai turvautua 
toimeentulotuen apuun. On huomioitava, 
että työmarkkinatuen peruspäiväraha on 
pysynyt lähes samoissa lukemissa rei-
lut 20 vuotta, eikä ole kohonnut yleisen 
ansiotason kehityksen myötä. Suomessa 
on hälyttävät yli 130 000 ihmistä joiden 
toimeentulo on työmarkkinatuen ja lisien 
varassa. Tarveharkintaisuus työmarkki-
natuessa tulee poistaa, jotta perheet säi-
lyisivät pitkäjänteisesti yhdessä vaikeina-
kin aikoina, ja että yksilön perusturva ja 
kohtuullinen tasapuolisuus olisi varmasti 
kaikille suomalaisille turvattu perheiden 

sisällä.

TVY ry vaatii, että tämä nosto ei vaikuta 
alentavasti muihin hakijoiden sosiaalisiin 
etuisuuksiin, vaan kaikissa rinnakkain 
kulkevissa tuissa tulee ottaa huomioon 
perusturvantasokorotus. Vaadimme, että 
opintotuki, viimesijainen sosiaalituen 
minimimäärä sekä ulosoton suojaosuus 
kohoaa myös tälle uudelle työmarkkina-
tuen minimitasolle, jotta nämä tuet myö-
täilevät kohtuullista perustuloa. Korko-
menot on vähennettävä ennen ulosottoa. 
Opintotuen tason nostaminen työmarkki-
natuen tasolle on signaali, että opiskele-
miseen tulee ja kannattaa yhteiskunnas-
samme panostaa. On yhteiskunnan rooli 
ohjata verorahoilla turvattua koulutusta 
oikeilla mittareilla, että tutkinnot johta-
vat opiskelijat työelämään. 

TVY ry:n kokemus 1990-luvun laman 
työttömien ongelmista vahvistaa käsi-
tystä, että työtä ei tehdä pelkästään pal-
kan takia, vaan se myös pääsääntöisesti 
parantaa ihmisen henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta ym-
pärillä olevaan yhteiskuntaan, kun työn 
tekemisen olosuhteet ovat kohtuulliset. 
Suomalaiset haluavat tehdä töitä, jos töitä 
on tarjolla. Kohtuuttoman pitkä työnha-
kuaika ja alhainen perusturva sitä vastoin 
rapauttavat ihmisen yhteenkuuluvuutta 
yhteiskuntaan, omanarvontunnetta ja 
terveyttä ja siten valitettavasti heiken-
tää myös mahdollisuuksia hankkia töitä 
avoimilta työmarkkinoilta.  

Ottaen huomioon 1990-luvun laman vir-
heet, suomalainen työmarkkinapolitiikka 
tarvitsee perusremonttia. Ensinnäkin vaa-
dimme valtiolta päättävämpiä toimenpi-
teitä irtisanomisten estämiseksi. Viime 
lamassa noin 2/5 työpaikoista palasi ja 
3/5 työpaikoista menetettiin. Irtisanomis-
ten yhteiskunnallista hintaa tulee korot-
taa sekä porkkanalla, että kepillä. Pork-
kanana voisi tarjota yrityksille enemmän 
väliaikaisia tukia, esim. vientitukia, jolla 
saadaan tuettua kansainvälisen laman 
vaikeimmin runtelemia yrittäjiä ja aluei-
ta. Yrityksiltä, jotka ulkoistavat toimian-
sa ulkomaille halvempien työvoimakus-
tannusten takia, voisi vastaavasti periä 
yhteiskuntaveroa siitä, että irtisanovat 
työntekijöitänsä Suomessa. Tämän yh-
teiskunnallisen veron hintaan vaikuttaisi-
vat yrityksen saamat aikaisemmat yhteis-
kunnan tuet. TVY ry suosittelee yleisenä 
ohjenuorana, että yrityksille suunnattu-
jen suurten tukien ehdoissa pitäisi olla 
15 vuoden toimintakuu Suomessa, jotta 
yritykset jotka saavat yhteiskunnan tukea 

toimisivat ja työllistäisivät pitkäjänteises-
ti Suomessa. Tukisummat voisi pakkolu-
nastaa takaisin valtion käyttöön, mikäli 
yritys ulkoistaa toimiansa aggressiivises-
ti ulkomaille, tai myy valtion rahoittamaa 
omaisuuttaan ja toimintojaan toiseen yri-
tykseen. Työmarkkinaosapuolet voisivat 
joustaa irtisanomisuhkatilanteessa esim. 
siten, että työviikon pituutta vähenne-
tään väliaikaisesti viiden päivän viikosta 
neljän päivän viikkoon tai 8 tunnin työ-
päivästä 6 tuntiin. Näillä toimenpiteillä 
päästäisiin puuttumaan työttömyyden 
juuriin, kunnes maailmanmarkkinatilan-
ne paranee. 

TVY ry on pannut merkille työvoima-
palvelulain positiivisen muutoksen, että 
nuorille alle 25-vuotiaille työttömille tar-
jotaan yhteiskuntatakuuna työpaikka, toi-
menpide tai koulutuspaikka 3 kuukauden 
työttömyysjakson jälkeen. Tätä on so-
vellettava käytännössä niin, ettei kukaan 
työtä haluava nuori jää vaille työpaikkaa. 
TVY ry on erittäin huolissaan rajusti kas-
vaneesta nuorisotyöttömyydestä ja sen 
vaikutuksista työuransa alkutaipaleella 
oleviin ihmisiin. Nuorelle puolikin vuot-
ta saattaa olla liian pitkä työpaikan haku-
aika. Usko yhteiskuntaan sekä omiin ky-
kyihin on koetuksella elämänvaiheessa, 
jolloin vielä luodaan omia elämäntavoit-
teita ja arvomaailmaa. Tämän laman nuo-
ren työvoimareservin lamaantumiseen ja 
menettämiseen ei ole suomalaisilla varaa 
- etenkin aikana, jolloin Suomessa suuret 
ikäluokat menevät eläkkeelle. 

Aikuiselle työttömälle tulee tarjota työ-
paikka 6 kuukauden työttömyyden jäl-
keen. Suomessa on olemassa mekanismit 
tukityöllistämiseen. Kunnilla, valtiolla, 
yrityksillä, säätiöillä ja yhdistyksillä on 
työantajan rooli. TVY ry vaatii, että eten-
kin kuntien ja valtion roolia työllistäjänä 
kehitettäisiin, jotta kunnat ja valtio selvi-
äisivät lakisääteisistä velvoitteistaan hy-
vinvointipalvelujen turvaajana. Yksikään 
ihminen ei saa jäädä sosiaalisen turvaver-
kon ulkopuolelle. 

Valtion tuottavuusohjelmalla on hai-
tallisia vaikutuksia työllistämiseen ai-
kana jolloin nimenomaan olisi viisasta 
julkisten palvelujen työllistää. Suomen 
irtisanomislainsäädäntö estää palkkatu-
ella palkkauksen yhdeksän kuukauden 
ajanjaksoksi, mikäli työntekijöitä on irti-
sanottu. Ehdotammekin, että tuottavuus-
ohjelmaa toteutetaan lähinnä eläkejärjes-
telyjen kautta, jotta valtio voi työllistää 
edelleen. Valtion on kompensoitava kun-
tien menot. Näin tasataan kuntien välistä 
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eriarvoista työllisyystilannetta. 

TVY ry suosittelee palkkatukisetelin 
käyttöönottoa kaikille työttömille, jotka 
ovat olleet yli 6 kk työttöminä. Palkkatu-
kisetelin ideana olisi, että työtön voisi itse 
päättää kenelle työnantajalle hän tarjoaa 
työvoimaansa. Tämä menettelytapa vä-
hentäisi myös työnantajan kustannuksia 
palkkatukityöpaikkojen tarjoajana, koska 
potentiaalinen työntekijä itse hoitaa by-
rokratian vaatimat ensimmäiset ajalliset 
kulut. Työttömälle tarkoitettu palkkatuki-
seteli ei saa korvata viranomaisen velvol-
lisuutta ohjata työnhakijoita työelämään 
ja tarpeen mukaan myös järjestää työtä. 

TVY ry pitää erittäin tärkeänä viran-
omaisten pyrkimystä siihen, ettei mark-
kinoita vääristetä. Mikäli palkkatukiseteli 
tarjotaan kaikille kansalaisille, se ei olisi 
valikoivaa ja ei siis vääristäisi markki-
noita. On pyrittävä siihen, että palkka-
tukisetelin käytöstä ei tule ensisijainen 
edellytys avoimien työmarkkinoiden työ-
paikan saamiseen, joten yrityksillä tulee 
olla jokin kiintiö, esim. henkilökunnan 
määrän suhteutettu kiintiö, kuinka monta 
palkkatukityöntekijää voidaan kerrallaan 
työllistää. Yhteiskunnalliselle tai sosiaa-
liselle yritykselle annettaisiin mahdolli-
suus suuremman volyymin palkkatuki-
työllistämiseen, kuin tavallisen yrityksen, 
koska yritys perustuu yhteiskunnallisten 
tavoitteiden toteuttamiseen, ei pääoman 
tuoton maksimointiin. Tavallisille yrityk-
sille suunnattujen palkkatukisetelien tar-
koitus olisi vähentää uuden työntekijän 
sisäänajon kustannuksia (ajalliset ja by-
rokraattiset kustannukset, sekä työtehon 
kehittyminen). Näin saataisiin alennettua 
yritysten kynnystä palkata uusia työnte-
kijöitä. 

Yhdistysten työ ei lähtökohtaisesti ole 
markkinaehtoista työtä, vaan tärkeää yh-
teiskunnallista tukityötä, jolla paikataan 
julkisen sektorin ja yksityisen sektorin 
vajeita ja aukkoja mm. asiantuntijuudes-
sa sekä erityisintressien tarpeiden paikal-
listajana ja tukijana. Palkkatukisetelin 
pituus ja laajuus tälle yleishyödylliselle 
työlle tulee olla pitempi, kuin esim. yri-
tysmaailmaan suunnatut tuet, jotta työtä 
ja työntekijöiden osaamista voisi kehittää 
pitkäjänteisesti. TVY ry ehdottaa, että 
yhdistykset voisivat työllistää pitkäai-
kaistyöttömiä 3 vuotta palkkatuella. 

Kuntouttavan työtoiminnan laatuun tulee 
panostaa enemmän kuin nyt. Kuntoutta-
vassa työtoiminnassa on olennaista, että 
asiakas saa riittävää ohjausta työhön, ja 

että terveydenhuolto on kunnossa. Kun-
touttavan työtoiminnan rahallinen hyöty 
työntekijälle tulee olla samaa luokkaa 
kuin ehdottamamme korotukset palkka-
tukityöhön. Kannustava palkka kannus-
taa nopeampaan kuntoutumiseen. Kun-
touttavan työtoiminnan tulee olla myös 
hakijalle vapaaehtoinen – eikä siihen saa 
missään nimessä kytkeä ehtoja, jotka voi-
sivat heikentää hakijan perusturvaa!

Työhyvinvointiin on Suomessa panostet-
tava rahallisesti enemmän, jotta ihmiset 
jaksavat paremmin ja pitempään työelä-
mässä. Tässä keskustelussa on huomioi-
tava, että kaikki työ ei yksinkertaisesti 
ole mielekästä – ja jotkin työurat ovat 
fyysisesti ja/tai henkisesti toisia työuria 
selvästi haastavampia ja osa suoras-
taan terveydelle vahingollisia. Silti työ 
on tehtävä. TVY ry toivoisi, että näihin 
asioihin kiinnitettäisiin enemmän huo-
miota suomalaisessa eläkekeskustelussa 
ja kehitettäisiin pehmeitä ja kannustavia 
järjestelmiä työurien loppupään piden-
tämiseksi. Pehmeiden ratkaisujen palet-
tiin voisi kuulua esim. lähellä eläkeikää 
olevien ihmisten osa-aikatyön kehittämi-
nen. 

Työttömien terveydenhoitoon on kor-
vamerkittävä resursseja. Suomalaisessa 
lakisääteisessä työterveydenhuollossa 
on ollut aukkona työttömien terveyden-
hoito. Nyt kun aukkoa on lakisääteisesti 
täytetty, pitää vielä huolehtia siitä, että 
työttömät käytännössä saavat luvattua 
hoitoa. Ennakoivaan terveydenhoitoon 
tulee panostaa, eli mahdollistaa sään-
nöllinen vuosittainen terveystarkastus. 
Korotetun perusturvan lisäksi työttömien 
terveydenhuolto mahdollistaa sen, että 
työttömät pysyvät haastavassa elämänti-
lanteessaan myös työkykyisinä.

Suomalaiseen pankkien koronperimis-
oikeuteen on tehtävä muutoksia. Velka-
järjestelmää on muutettava siten, että 
velanperintä ei voi mennä yli vakuuden 
määrän. Vakuudettomat velat ovat ve-
lanantajan riski. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että velkatilanne asiakkaan 
kohdalla loppuu, kun pankki on ottanut 
omistukseen lainan yhteydessä sovitut 
vakuudet. Mikäli asiakkaan vakuudet 
ylittävät velan määrän, asiakas voi myy-
dä vakuudet, ja siten maksaa velkansa 
takaisin. Tällä menetelmällä ei syntyisi 
yksilön toiminnan kannalta haitallista 
ulosottokierrettä. Tämä käytäntö söisi 
puitteet pikavippifirmoilta, jotka ovat 
tehneet nykyisen lainsäädännön puitteis-
sa erittäin pahaa jälkeä holtittomasti ku-

luttavien nuorien ja köyhien ylivelkaan-
tumiseksi. Käytäntö vaikuttaisi myös 
lainan myöntämisperusteisiin siten, että 
pankit tekisivät tarkemman analyysiin, 
että millä perustein lainaa myönnetään. 
Näin vakautettaisiin talousjärjestelmän 
nousu- ja laskusuhdanteita ja hillittäisiin 
holtitonta kuluttamista ja sen haitallisia 
yhteiskunnallisia seuraamuksia.  

Yhteenvetona toteamme, että uskomme 
näiden parannusten luovan hallitumpaa 
ja tasapuolisempaa rakennemuutosta, kun 
Suomi muuttuu teollisesta yhteiskunnas-
ta etenevissä määrin tieto- ja palveluyh-
teiskunnaksi. Pienen Suomen menestys 
kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla 
vaatii suuria yhteisiä ponnistuksia työn-
tekijöiden tukemiseksi – etenkin jos tie-
to- ja palvelut ovat meidän kansainväli-
siä valttikorttejamme. On tärkeää, että 
valtion tukemat toimenpiteet tähtäävät 
kilpailukyvyn kehittämiseen ja säilyttä-
miseen, mutta on myös jaksettava kantaa 
vastuu myös niiden erityistoimenpitei-
den kehittämiseksi, jotka eivät suoraan 
näy kehityksenä talousmittareissa. Kun 
kansainvälisen kaupan hyödyt näkyvät 
kaikkien ihmisten hyvinvoinnissa po-
sitiivisena asiana, olemme moraalisesti 
oikeutettuja myös edistämään sitä kehi-
tystä. Lisääntynyt hyvinvointi näkyy ja 
vaikuttaa kaikkialla: kodeissa, kouluissa, 
työpaikoilla ja työajan ulkopuolella, ja 
siten kasvaa ihmisten yhteisöllisyys ja 
halukkuus ponnistella yhdessä eteenpäin 
kansainvälisen markkinatalouden aallo-
kossa. 

Laskelmat

Palkkatuki muodostuu Suomessa vuonna 
2010 kahdesta osasta: perustuesta ja li-
säosasta. Perustuki muodostuu työmark-
kinatuen päivärahasta, joka on vuonna 
2010 25,63 euroa/päivä. Lisäosan määrä 
riippuu työttömän työnhakijan statuk-
sesta ja on joko 60% - 90% perustuen 
määrästä. Keskimääräinen palkkatuki 
kuukaudelle määräytyy 21,5 työpäivän 
mukaan. Korkein korotettu palkkatuki, 
johon ovat oikeutettuna 500 päivää tai 
enemmän työttömänä olleet, määräytyy 
alla olevalla kaavalla:

21,5 päivää * (25,63 euroa/päivä + (25,63 
euroa/päivä * 90 %)) = 1047,00 euroa/kk 
(vuonna 2010). 

TVY ry:n ehdottamassa muutoksessa 
korkeimman korotetun palkkatuen määrä 
on:
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Lyhyesti:

Kansaeläkelaitos on asettanut työt-
tömyysturvan asiakasraadin
toimikaudeksi 1.1.2010- 31.12.2011

Kansaneläkelaitos (Kela) on tänään aset-
tanut työttömyysturvan
asiakasraadin toimikaudeksi 1.1.2010- 
31.12.2011. Asiakasraadin
tarkoituksena on kehittää Kelan sidosry-
hmäyhteistyötä ja tuoda
asiakasnäkökulmaa Kelan työttömyy-
setuuksien kehittämistyöhön ja
toimeenpanoon.

Puheenjohtaja etuuspäällikkö Suvi On-
ninen

Jäsenet:
lakimies Mari Köngäs, Kela
sihteeri suunnittelija Tarja Varis
toiminnanjohtaja Timo Valtonen, vara-
jäsen Kauko Salmivirta, Tampereen 
Seudun Työllistämisyksikkö- Etappi ry
toiminnanjohtaja Joe Majanen ja vara-
jäsen puheenjohtaja Olavi Nummela,
Turun Seudun Työttömät- TST ry
toiminnanohjaaja Tuula Saastamoinen 
ja vara Maria Pärssinen , Vantaan
Työttömät ry
puheenjohtaja Lea Karjalainen vara 
Jukka Haapakoski, TVY ry

18.12.2009

allekirjoitukset: johtaja Helena Pesola             
osastopäällikkö Anne Neimala

21,5 päivää * (32,56 euroa/päivä + (32,56 
euroa/päivä *90 %)) = 1330 euroa/kk 
(TVY ry:n ehdotus).

32,56 euroa/päivä on johdettu suoraan 
700 euroa/kk työmarkkinatuen määrästä, 
kun kuukaudessa on keskimäärin noin 
21,5 työpäivää. Tällä kaavalla korkeim-
man korotetun palkkatuen määrä on siis 
1330 euroa/kk. Kun arvioidut työnan-
tajamaksut otetaan pois, bruttopalkaksi 
jää työntekijälle noin 1010,80 euroa/kk. 
TVY ry olettaa, että tämä summa ei vai-
kuta kaupunkien tai kuntien lisiin, jolla 
alhaista työntekijän bruttopalkkaa on 
edelleen kyetty nostamaan joillakin paik-
kakunnilla.  

400 miljoonalla eurolla TVY ry:n ehdot-
tomalla korkeimmalla korotetulla palkka-
tuella (1330 euroa/kk) voidaan työllistää 
12 kuukaudeksi 25 062 henkilöä. Valtiolle 
kokonaiskulut muodostuvat pienemmäk-
si, koska palkkatuettujen työntekijöiden 
palkoista kerätään verotuloja. Kuntien 
tilanne helpottuu verotulojen muodossa, 
ja kertyy säästöjä, kun mm. toimeentu-
lotuen määrä vähenee. Paikkakuntien 
elinkeinoelämä piristyy, kun ihmisillä on 
enemmän käytettävissä olevaa rahaa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 355/2009
11.12.2009

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten vastuualueiden johto nimitetty

Vuoden alussa toimintansa aloittavien 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten vastuualueiden johtajat on nimitetty 
tehtäviinsä. Johtajat elinkeinot, työvoima, 
osaaminen ja kulttuuri -vastuualueelle ni-
mitti työ- ja elinkeinoministeriö elinkein-
oministeri Mauri Pekkarisen päätöksellä. 
Johtajat liikenne ja infrastruktuuri -vas-
tuualueelle nimitti Tiehallinto ja ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ym-
päristöministeriö.

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kult-
tuuri -vastuualueen johtajiksi on nimitet-
ty:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus: Antti-Jussi Oika-
rinen
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus: Juha Pulliainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus: Pekka Savolainen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus: Jarmo Pirhonen
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus: Jaana Korhonen
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus: Juha S. Niemelä
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus: Pirkko Saarela
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus: Riitta Varpe
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus: Kaj Suomela
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus: Ritva Saarelainen
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus: Leila Helaakoski
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus: Kari Virranta
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus: Markku Gardin
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus: Petri Knaapinen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus: Pekka Sundman

Kaikki johtajien virat ovat määräaikaisia 
enintään viideksi vuodeksi. Kun uuden 
viranomaisen vastuualueiden johtajat on 
nimitetty, käynnistyy elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten ylijohtajien 
valinta. Keskuksen ylijohtajaksi nousee 
yksi kolmesta vastuualueen johtajasta. 
Valtioneuvoston on tarkoitus päättää asi-
asta vielä ennen joulua.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sissa työskentelee vuoden 2010 alussa 
noin 4 300 henkilöä. Keskukset aloittavat 
toimintansa vuoden 2010 alussa osana 
aluehallinnon uudistusta. Ne vastaavat 
niistä tehtävistä, jotka aiemmin kuuluivat 
TE-keskuksille, alueellisille ympäristö-
keskuksille, tiepiireille sekä lääninhal-
litusten liikenne- ja sivistysosastoille. 
Keskuksiin siirtyy hoidettavaksi myös 
osa Merenkulkulaitoksen sekä ympäris-
tölupaviranomaisten tehtävistä.

Lisätiedot:
Teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihl-
man, TEM, puh. 010 60 49208

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.
fi/?s=2466&89531_m=97741

Karenssisanomat 1/2010        31



Huurre

Turun Taitotiimi ry:n 
Monitaito projektin 
Kimmo Rapatin teoksia

Särkynyt yhteys

Talvinen Aurajoki

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö - TVY ry
Finlands Arbetslösas
Samarbetsorganisation - TVY rf

Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 HELSINKI
p (09) 7745 350
http://www.tvy.fi
toimisto@tvy.fi
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