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Useilla työttömien yhdistysten kotipaik-
kakunnilla odotellaan tuskaisina TE- toi-
mistojen tulkintoja palkkatukilain sovel-
tamisesta. Mistä tässä on oikein kysymys? 
Mielestäni loppujen lopuksi on kysymys 
yksinkertaisesti kokonaisuutena maan 
huonosta työllisyyspolitiikan hoidosta. 

Tietysti osana tässä palkkatukipelissä ovat 
yrittäjät (hallituksen yrittäjyyspoliittinen 
ohjelma, valtion tuottavuusohjelma jne.), 
ymmärtämättömät sellaiset ja myös työ-
hallinnon virkamiehet, jotka ovat viestittä-
neet kolmannen sektorin toiminnasta ne-
gatiivisesti ministeriötä. Mutta kyllä tässä 
heijastuu koko työvoimapolitiikan osasta 
se, ettei homma ole oikein hanskassa ke-
nelläkään. 

Työvoimapalvelulain muutoksessa oleelli-
sin asia on se, että minkä vuoksi meille 
nämä muutokset tulivat. Eli syy on EU:n 
valtiotukisäädöksissä, joita meillä ei oltu 
otettu käyttöön silloin kun direktiivit 
niiltä osin tulivat voimaan. Annettiin vaan 
kolmannen sektorin kehittyä (elettiin Lip-
posen kakkosen aikaa). Tahtotila oli eri-
lainen. Silloin Suomi haki asiaan lisäaikaa 
notifioinnilla (Harri Skog hoiti), ja sai sitä. 

Nyt meille informoitiin ministeriöstä, et-
tei sitä prosessia enää lähdetä tekemään 
ja syy oli ministeriön vajavaisissa resurs-
seissa. Olisimme voineet yrittää notifioin-
tia, jos... ja saada sen jos...Oleellinen asia 
on myös se, ettei meillä käytetty hyväksi 
kaikkia direktiivin antamia mahdollisuuk-
sia. Se johtui siitä, että asiasta puuttui taas 
edelleen poliittinen tahto tai politiikkojen 
osaaminen. Työelämävaliokunnan kokoon-
panossa on neljää lukuun ottamatta kaik-
ki ensimmäistä kertaa valiokunnassa ja 
suurin osa ensimmäisen kauden kansan-
edustajia. He eivät oikeasti ymmärrä että 
näitten (PAT)  ihmisten osalta sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikka kulkevat käsi kädessä.

Jos tässä jotain porukkaa etsitään syylli-
seksi lain vaatimiin päätöksiin, niin eivät ne 
syylliset löydy ELY:istä, ja TE-toimistoista. 
Missä on sylttytehdas? Kyllä se löytyy 
EU:n komission lakihuoneesta, työminis-
teriön lakimiesten työhuoneista ja aivan 
lopullinen sylttytehdas Suomessa on Ar-
kadianmäellä. 

Työllisyyspolitiikan huono tila
Notifiointi-mahdollisuuden käyttämättä 
jättämisen lisäksi toinen ongelma oli se, 
että direktiiviä ei edes avattu kunnolla. 
Siellä oli yksinasuvat, yksinhuoltajat, vä-
hemmistöt jne.. joihin olisi voitu avata 
tasa-arvopykälän nimissä vanhan lain mu-
kainen palkkatuella palkkaaminen. Oleel-
lista oli, että meillä tuli ns. valikoiva tuki. 
Ruotsissa ja Saksassa lainsäätäjät katsovat 
tuen olevan ns. ei valikoiva ja silloin ei tar-
vitse käyttää työvoimapolitiikassa EU:n 
valtiontukisäädöksiä.

Toinen juttu niissä maissa on, että työl-
lisyyspolitiikalle on olemassa valtioiden 
budjeteissa kymmenkertaiset rahat. Us-
kon itse, ettei mikään Te-toimisto tahal-
laan tapa lypsäviä lehmiä. Tarkoitan sitä, 
että kyllähän kaikkien kolmannen sektorin 
toimijoiden paikkoja tarvitaan pitkäaikais-
työttömien työkuntoutukseen. Meidän 
ja muiden vastaavien toimijoiden paikat 
ovat niitä harvoja paikkoja johon voidaan 
yrittää laittaa heitä, joitten työttömyys on 
pitkittynyt ja pitkittynyt. TEMin ohjeiden 
mukaan yhdistysten kilpailuhaitoista antaa 
palkkatukipäätöksiä ohjaavia lausuntoja 
yrittäjäjärjestöt ja kuntien työllisyystoimi-
kunnat.

En usko, että tarvitsee järjestöjen ihmis-
ten pelätä sitä, etteikö kuntien työllisyy-
denedistämistoimikunnat lausuntoja anta-
essaan ymmärrä yhdistysten merkitystä, 
koska ainahan sieltä joku lipsahtaa myös 
yrittäjien puolelle kuntoutuneena ja viran-
omaisten näkökulmasta on hyvä katsoa 
yrittäjien näkökulmaa. Pahinta olisi joutua 
tilanteeseen, jossa yhdistykset joutuisivat 
maksamaan takaisin palkkatukia. Uudel-
leen tarkastelua yhdistysten toimintoihin 
tehdään useilla ELY-alueilla ja paikkakun-
nilla marras- joulukuussa. 

TVY ry:n puheenjohtaja
Lea Karjalainen

Puheenjohtajan  
palsta



Karenssisanomat 3/2010        3

 Järjestöjen merkitys maassamme korjaa-
vana, pakkaavana ja ennalta ehkäisevänä 

köyhyyden ongelmien pehmentäjänä on 
tunnistettu jopa maamme eliitin taholla 
jo sukupolvien ajan. Olin mukana RAY:ssä 
pidetyssä HYVÄSUOMI 2020- verkosto-
seminaarissa marraskuun alussa, jossa pu-
hui muiden muassa ministeri Juha Rehula. 
Tilaisuudessa todettiin laajapohjaisesti 
se, että kansalaisjärjestötoiminta tulee 
maassamme elämään voimakkaassa muu-
toksessa tulevina vuosina. Toiminta tulee 
muuttumaan yhtenäisemmäksi uudelleen 
muotoutuvassa järjestömaailmassa. Yhte-
nä suurena muutoksena voidaan jo pitää 
sitä, että STKL, TEKRY ja YTY ovat yhdis-
tymässä ihan lähiaikoina. Enää sille tarvi-
taan vain muodolliset päätökset.   

Juha totesi RAY:ssä pitämässään puheen-
vuorossaan: ” Yleishyödyllisyys käsite on 
maassamme ristiriidassa eurooppalaisen 
yleishyödyllisyyden kanssa. Meidän tulee 
järjestöjen kanssa löytää uudet argumen-
toinnit verratessa kansalaisjärjestöjen 
toimintaa eurooppalaisiin käytäntöihin. 
Nämä asiat ovat tärkeitä, kun maassamme 
toimeenpannaan EU:sta tulevaa valtavir-
taistavaa lainsäädäntöä.” 

Puheessaan Juha käsitteli lisäksi yksilön ja 
yhteiskunnan vastuuta. Hän pohti kenen 
vastuulla ovat erityisryhmät vaikkapa ter-
veydenhuollon saralla. ”Rajapinta on ve-
teen piirretty viiva”, hän totesi. Missä kul-
kee yhteiskunnan ja oman vastuun raja. 

Samaa tultaneen tulevaisuudessa pohti-
maan laajasti muualla ja myös työhallinnon 
ja vieläpä sosiaaliturvan alalla. Kansalaisjär-
jestötoiminta ja varsinkin meidän toiminta 
elää tällä hetkellä sellaisessa myllerrykses-
sä EU:n valtiotukiuudistuksen vuoksi, että 
se toiminta mikä tästä jää jäljelle on sitä, 
mitä mikään lainsäädäntö ei pysty tappa-
maan. Jäljelle jäävät yhdistykset kehittävät 
toimintaa aina kunkin ajan tarpeita vastaa-
viksi ja lainsäädäntöön sopiviksi. 

Pidän todennäköisenä, että nyt seuraava 
vaihe yhdistyksissä on erikoistuminen ja 
palvelujen tuottaminen vain tietylle koh-
deryhmälle. Osa saman paikkakunnan kol-

mannen sektorin toimijoista erikoistuu 
kuntouttavaan työtoimintaan ja tuottaa 
palveluja kunnille, joku toinen erikoistuu 
työelämävalmennukseen sekä työkokei-
luihin. Sitten kolmannella ovat palkkatuki-
laiset ja työharjoittelijat, joitten suunta on 
kohti avoimia työmarkkinoita.

Yhä useammat järjestöpäälliköt puhu-
vat vähentyneistä vapaaehtoistoimijoista 
omissa järjestöissään. Ja kun kuuntelee 
meidän kentältä tulevaa ääntä, sama viesti 
kuuluu sieltäkin. 

Lisäksi tuntuma on ainakin se, että palk-
katukea saavien määrä yhdistyksissämme 
vähenee koko ajan. Useat yhdistyksissä 
toimenpiteissä olevat ihmiset tarvitsevat 
laajasti asiantuntija-apua läpi koko sosiaa-
li- ja terveydenhuollon sektorin. 

Ongelmista eivät ole olleenkaan vähäisim-
piä; köyhyys, yksinäisyys, asunnottomuus 
tai vaikkapa velkaneuvontapalvelujen tar-
ve. Toimintakyvyn alenemisen korjaami-
seksi tarvitaan myös usein muutakin kuin 
työtoimintaa. Sekin asia on kuin veteen 
piirretty viiva. Kenelle kuuluu näiden asi-
akkaiden kokonaisvaltainen auttaminen? 
TEM ja STM pallottelee vastuuta näiden 
asiakkaiden auttamiseksi ja voi jo kysyä: 
Onko tässä jo nykykäytännön mukaan 
heitetty pyyhe kehään? Tuuli heiluttelee 
viivaa vedessä eikä kukaan ota vastuuta 
asiakkaiden toimintarajoitteiden korjaa-
miseksi. 

STOP KÖYHYYS

Köyhyyden poistamiseen tähtäävää kes-
kustelua on tänä vuonna tullut teemavuo-
den ansiosta oikein ämpärikaupalla. Joh-
tunee varmaan siitä, että olemme olleet 
mukana järjestämässä useatakin tämän 
vuoden tapahtumaa tai olemme olleet jol-
lakin tavalla mukana siinä veneessä. Hyvä 
kun teemavuosi oli myös Suomessa näky-
villä. 

Köyhyyskin on kuin veteen piirretty viiva. 
SAK:n ekonomisti Joonas Rahkola kirjoit-
taa SAK:n 2010 julkaisemassa kirjasessa 
kuinka esimerkiksi syyperusteisten etuuk-

Veteen piirretty viiva
sien ostoarvo ei ole reaalisesti alentunut 
1990 kultavuoden jälkeen, ja minä kun 
olen pohtinut asiaa ihan päinvastoin. 

Käytännön työssä yhdistyksissämme, jot-
ka jakavat Suomen osalta yli 600.000 kiloa 
pelkästään TVY ry:n kautta huilaavia EU- 
elintarvikkeita, viestit kuitenkin kertovat 
karua totuutta. Leipäjonot ja toimeen-
tulotuen saajien määrät ovat kasvaneet. 
Huutava hätä tulee vastaan kaiken aikaa 
yhdistyksissä ja myös viestit seurakunnis-
ta kertovat samaa. 

Tilastoja seuratessa yksinasuvat ja yksin-
huoltajat ovat kaikkein vaikeimmassa köy-
hyysloukussa. Molempien sekä asumistu-
en että toimeentulotuen saajien joukosta 
työmarkkinatukea saavia on lähes 30 pro-
senttia. Lukekaa juuri TSL julkaisu ja Heik-
ki Taimion toimittama ”Hyvinvointivaltion 
suunta - nousu vai lasku?” 

Tilastollinen totuus on sekin, että noin 10 
prosenttia lapsistamme jää ilman perus-
koulun jälkeistä opiskelupaikkaa. Sekin on 
murheellinen totuus, että huostaan ote-
tuista lapsista kymmenet tuhannet nuoret 
ovat ja ovat olleet huostassa 1995- 2010 
välisenä aikana. Olen kysynyt itseltäni sitä, 
että kuinkahan moni näistä lapsista on 
meidän lapsia, jotka jäimme työttömiksi 
90-luvun rakennemuutoksen aikana? 

Hokemana kuulee sanottavan: ”Nyt ei saa 
tehdä samoja virheitä kuin 90-luvun työt-
tömyyden hoidossa.” Mutta miltäs tämä 
tilanne nyt näyttääkään? Yritystä on ollut 
mutta kun ei näytä olevan tahtoa tehdä 
edes perusasioita asiakaslähtöisesti. Sata 
-komitean tehtävänä oli tehdä uudistuksia, 
parannuksia ja kehitystyötä, yksinkertais-
tamista sosiaaliturvajärjestelmään, mutta 
mikä oli komitean tulos? Liputetaan ihmi-
set ulos. 

Nykyisinä kirosanoina tuottavuusohjelma, 
profilointi ja segmentointi

Hyvää joulun odotusta
Helsinki 10.11.2010  
 
Lea Karjalainen

      Päätoimittajan palsta



4       Karenssisanomat 3/2010

Ihmisarvofoorumi 
Helsingin Diakonissalaitoksella 21.10.2010

Minkälainen maa olisi Suomi, jossa kaikis-
ta ihmisistä pidettäisiin huolta, ja kaikilla 
olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
ympärillä olevaan yhteisöön toteuttamal-
la siten myös omia haaveitaan? Se olisi eri 
maa, kuin se missä tällä hetkellä elämme. 
Tällä bassonuotilla pidettiin TVY ry:n ja 
yhteistyöjärjestöjen yhteinen ihmisarvo-
foorumi 21.10.2010. Päämelodiassa pil-
kahteli toiveikkaita oivaltavia sävelkulkuja, 
sillä ihmisarvon tuominen yhteiskunnan 
perusrakennusaineeksi selkiyttäisi yhteis-
kunnan ja ihmisten vastuita, mutta samal-

la vapauttaisi ihmisiä myös toteuttamaan 
omia haaveitaan (yhteiskunnallisesti hy-
väksytyllä tavalla). 

Johtaja Antti Lemmetyinen käynnisti Hel-
singin Diakonissalaitoksessa talon isäntänä 
tapahtuman ajatuksella ovatko ihmisarvot 
ihan sama, vai ihan samat. Kiinnostavatko 
ihmisarvot ketään? Huomataanko Suo-
messa eriarvoisuutta? 

TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalai-
nen jatkoi omassa puheenvuorossaan 

kysymällä, kuka valvoo valvojia? Suomi 
on eriskummallinen maa, ettei täällä ole 
perustuomioistuinta joka valvoisi perus-
tuslain noudattamista. Työttömien koh-
dalla perustuslain henkeä ei ole Suomes-
sa noudatettu. Kaikilla työttömille ei ole 
turvattu töitä, eikä aina edes viimesijaista 
perusturvaa. Yhdistysten toimintaa tukea 
työttömiä ja maamme muita heikossa ase-
massa olevia ihmisiä on sen sijaan heiken-
netty.

Professori Juho Saaren puheessa teemana 
oli eriarvoisuuden vahva kasvu sekä talo-
udellisesti, että myös osana kollektiivista 
yhteisöllisyyden tunteen pirstaleistumis-
ta. Taloudellinen eriarvoisuus on mitta-
reiden mukaan Suomessa nyt 1970-luvun 
alun tasoa. Suomalaiset ovat mittareiden 
mukaan myös entistä valmiimpia hyväk-
symään eriarvoisuutta. Kaikki eivät enää 
ole samassa veneessä, vaan ollaan meidän 
ja teidän veneessä. Ihmisten kokemukset 
tästä ajasta ja siten myös historiastamme 
vaihtelevat enemmän. Toisten kunnioitta-
minen edellyttää eriarvoisuuden vähentä-
mistä taloudellisesti ja kollektiivisen muis-
tin ehostamista.

Professori Pekka Himanen puhui ihmisar-
von palauttamisesta yhteisöllisen toimin-
nan keskeiseksi lähtökohdaksi. Himasen 
mukaan suomalaisten valtava mielialalääk-
keiden käyttö – yli 700 000 ihmisen sään-
nöllinen käyttö - on selkeä indikaattori 
siitä, että tässä maassa on huomattavan 
paljon kollektiivista pahoinvointia. Muis-
tinvaraisesti tiivistettynä Himasen ajattelu 
rakentuu siihen, että olemme yhteisöllisiä 
olentoja. Jokaisen meidän mielessä on 
kokemus ympärillä olevista ihmisistä ja 
yhteisöstä. Tämän kokemuksen yksilölli-
nen sisäistäminen vaikuttaa siihen, miten 
me yksilöinä koemme oman arvomme 
suhteessa ympärillä oleviin ihmisiin ja yh-
teiskuntaan. Tätä sisäistettyä yhteisöllistä 
kokemusta tuomme esille omassa toi-
minnassamme käytännössä vuorovaiku-
tuksessamme toisiin ihmisiin ja ylipäätään 
ympärillä olevaan maailmaan. 

Negatiiviset kokemukset monistuvat 
yhteiseksi pahoinvoinniksi. Tämän nega-
tiivisen yhteisöllisen pahoinvoinnin tor-
jumiseksi meidän on tunnistettava, että 
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jokainen ihminen on arvokas ja ansait-
see ihmisarvoista kohtelua sekä omalla 
toiminnallamme, että yhteiskunnallisella 
tasolla. Tämä pitemmällä tähtäimellä toi-
mii vastavoimana negatiivisten yhteisten 
kokemusten kierteelle, ja siten kaikkien 
ihmisten kokemus omasta arvostaan nou-
see, hyvinvointi paranee ja yhteiskunnassa 
kaikkien ihmisten voimavarat ovat käytös-
sä. Himanen väritti esitystään tunnepitoi-
silla videopätkillä, joissa mm. Desmond 
Tutu innosti puheellaan ja Susan Boyle 
lauloi. 

Himasen puheen jälkeen pidettiin toi-
mittaja Janne Villan vetämä paneelikes-
kustelu, jossa olivat puhumassa Helsingin 
hiippakunnan piispa Irja Askola, SAK:n 
puheenjohtaja Lauri Lyly, SDP:n varapu-
heenjohtaja, kansanedustaja Maria Guze-
nina-Richardson, Seppo Blomqvist TST 
ry, ja Kokoomuksen kansanedustaja Sari 
Sarkomaa. Paneelikeskustelun teemana 
olivat talkoot työttömien tilanteen paran-
tamiseksi. Mitä on tehty työttömien eteen 
ja mitä on jäänyt tekemättä? Paneelikes-
kustelussa vallitsi kaikilla panelisteilla se 
henki, että liian vähän on tehty työttömi-
en eteen ja enemmän pitää tehdä. SAK:n 
puheenjohtajalla oli selvästi enemmän 
asialistalla asiaa, kuin mitä paneelikeskus-
telussa oli aikaa purkaa – uudelle eri taho-
jen yhteistyölle on tarvetta, että saadaan 

uutta tahtotilaa ongelmatyöttömyyden 
purkamiseksi ja hyvinvoinnin kasvattami-
seksi. Maria Guzenina-Richardson ruoski 
itseään sekä muita kansanedustajia, että 
kansanedustajien tulee saada ministeri-
öltä enemmän vaihtoehtoja heidän pyyn-
töihinsä, ja että ministeriössä tulee näkyä 
kansanedustuslaitoksen tahtotila. Suomen 
ensimmäinen naispiispa Irja Askola näki, 
että kirkon tulee paremmin huomioida 
kirkon työssä suomalaiset työttömät.

Ruokailun jälkeen kokoonnuimme viiteen 
työryhmään: Köyhät ja Laki, Perusoikeu-
det työttömän toimeentulon turvana; 
Työttömien TOP 5 lista päättäjille; Yhteis-
kunnallinen yritys; ”Kohtuullinen elämä – 
Mikä riittää hyvään elämään?”; ja Vapaaksi 
Vipeistä. Osanotto näihin työryhmiin oli 
runsasta, aktiivista ja hämmästyttävän 
tuloksekasta lyhyestä aikataulusta huo-
limatta. Työryhmien tuloksista voitte 
lukea lisää seuraavilla sivuilla. Työryhmi-
en työskentelyn tuloksia kommentoivat 
Eduskunnan Työ- ja tasa-arvovaliokunnan 
puheenjohtaja Arto Satonen ja Sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan puheenjohtaja Inkeri 
Kerola. 

Sisällöltään raskaaseen mutta antoisaan 
kokonaisuuteen tarjosi sielukasta mu-
siikkia Turun Taitotiimi ry:n Monitaito-
muusikot. Illan kruunasi Pastori Kai Sa-

dinmaan sielunmessu höystettynä SAK:n 
tarjoamalla sopalla, jossa Kai veti varsin 
räjähtävän kantaaottavan iltamessun Suo-
messa vallitsevaa nykyarvomaailmaa vas-
taan. Sadinmaan messusta oli luettavissa, 
että suomalaisten ja median tarjoama ar-
vomaailma ei vastaa Kristillistä arvomaa-
ilmaa eikä kultaista käskyä, joka on myös 
ihmisarvon peruslähtökohta: Toimi toisia 
ihmisiä kohtaan, niin kuin toivoisit heidän 
toimivan itseäsi kohtaan. 

Ihmisarvofoorumi on herättänyt laajem-
min huomiota mm. Helsingin Sanomat 
otti kantaa Ihmisarvofoorumissakin mai-
nitun n. 150 000 ihmisen puolesta, joiden 
toimeentulo ja osallisuus rajoittuu pää-
sääntöisesti työvoimapoliittisiin toimen-
piteisiin. Pian Ihmisarvofoorumin jälkeen 
hallitus ilmoitti siirtävänsä työmarkkina-
tuen tarveharkinnan suojaosuutta kor-
keammalle 1704 euroon asti tavoitteinaan 
työmarkkinatuen tarveharkinnan pois-
taminen. Tästä merkittävästä askeleesta 
TVY ry kiittää hallitusta kaikkien niiden 
15 000 työttömän puolesta, jota muutos 
arvioidaan koskevan. Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin ihmisarvoisen Suomen puoles-
ta. 

Teksti: Jukka Haapakoski
Valokuva: Pyry Salminen
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1. Köyhät ja laki 

1. Luodaan oma suomalainen malli: Ke-
tään ei jätetä ulkopuolelle.
Sekä palvelujen tuottajat että käyttäjät 
otettava huomioon yhtä lailla.
2. Työmarkkinatuen (nyt 551 €) tasoko-
rotus, tarveharkinnan poistaminen.
3. Avataan verkkosivu, missä poliitikoil-
le voi esittää konkreettisia esimerkkejä 
työttömyysturvan tasosta ja siihen liitty-
vistä asioista:
Ansiosidonnainen, peruspäiväraha, työ-
markkinatuki ja näiden riittävyys. Har-
kinnanvaraisuuden seuraukset (puoliso/
vanhemmat) sekä tulojen vaikutukset.
4.  Oikeus työhön!
5. Työttömien terveydenhuolto turvatta-
va!

2. Työttömien Top 5-lista 
päättäjille 

1. Syrjäyttämistä ehkäisevän politiikkaoh-
jelman valmistelu.
- Kuntouttavan työtoiminnan kehittämi-
nen ja lisääminen
- Työkokeilupaikkojen kehittäminen ja li-
sääminen
- Pitkäaikaistyöttömille suunnatun työelä-
mävalmennuksen kehittäminen ja lisäämi-
nen yhdistyksissä ja yrityksissä
2. Osallisuuden tukeminen
3. Työttömyysturvaan oikeudenmukaiset 
oikaisut.
- Päivärahan tason nosto
- Harkinnanvaraisen työmarkkinatuen 
poisto
- Puolison tulojen vaikutuksen poisto työ-
markkinatuen saannista
4. Asiakkaan aito kuuleminen.
- Luottamuksen syntyminen ja palvelu-
suunnitelman laatiminen ja sen päivittä-
minen yhdessä asiakkaan tarpeet huomi-
oiden
- Motivaation rakentaminen kohti muu-
tosta
- Vankka tuki työnhakijan työllistymispro-
sessille
- Oikea palvelu oikeaan aikaan, saattaen 
vaihdettava
tiedon siirtyminen palvelusta toiseen asi-
akkaan luvalla

Mahdollisuuksien 
markkinoiden kanavat  

Tulokset

Kuva. Pyry Salminen
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Mahdollisuuksien 
markkinoiden kanavat  

5. Yhteiskunnallisen osallisuuden turvaa-
minen kaikille kansalaisille.
- Myös heille, joilla ei ole enää mahdolli-
suutta palata kovaan työelämään
- Kolmannen sektorin pehmeät työpaikat 
pysyviksi ja sitä kautta osallisuuden järjes-
tämiseksi normaalin työelämän ulkopuo-
lelle jääville
- Pysyvä tukiorganisaatio ja työtoiminnan 
kehittäminen nykyinen lainsäädäntö huo-
mioon ottaen
- Rajattava uudelleen ne työtoiminnan alat 
ja muodot, jotka jäävät palkkatukidirektii-
vin ulkopuolelle
6. Työttömien terveydenhuollon turvaa-

minen kaikille työttömille.
- Toimintakyvyn rakentaminen ennen työ-
kyvyn rakentamista ja      toimintakyvyn 
palauttaminen esimerkiksi ennaltaehkäi-
sevän perusterveydenhuollon palveluna
7. Työelämään polutus- ja nivelvaiheen 
tuki
- Nuoret à koulutuksesta työelämään
- Pitkäaikaistyöttömät à tukityöllistämi-
sestä
(esim. työelämävalmennuksesta) työelä-
mään
- Palkkatukijaksoja pidemmiksi

3. Yhteiskunnallinen yritys on 
yhteinen yritys 

1. Tukimuoto ei saa olla määräaikainen 
vaan sen tulee joustavasti ottaa huomi-
oon ihmisten erityistarpeet.
2. Status: Esim. sosiaalisella kirjanpidolla 
tulee tehdä yhteiskunnallisesta yritykses-
tä tunnettu ja mm. siten osoitetaan sen 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
3.  Julkisen sektorin tulee huomioida tila-
uksissa yhteiskunnallisen yrityksen status.
4. Asennemuutokseen tarvitaan selkeä 
laki ja konkreettista tukea – ainakin enem-
män kuin mitä sosiaaliseen yritykseen on 
annettu. Rahallista tukea tulee antaa esim. 
yhteiskunnallisille yrityksille suunnatusta 
ra hastosta.
5. Pitkäaikaistyöttömille tulee tarjoutua 
yhteiskunnallisen yrityksen kautta pitkä-
kestoisia työsuhteita.

4. Kohtuullinen elämä – mikä 
riittää kohtuulliseen elämään? 

1.Asunto, ruoka ja terveydenhoito ovat 
keskeisen tärkeitä jokaiselle
2. Oikeus työhön ja / tai turvattuun toi-
meentuloon
3.Oikeus ja mahdollisuus ottaa vastuu 
omasta ja läheisten elämästä
4. Oikeus itsensä kehittämiseen ja koulu-
tukseen
5. Oikeus kuulua yhteisöön ja  kokea ole-
vansa arvokas

5. Vapaaksi vipeistä

1.Talous- ja velkaneuvontaa lisää.
2.Tosiaalinen kuntoutus valtakunnalliseksi 
– joka kuntaan.
3.Ankarampi lainsäädäntö pikavippifir-
moille.
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TVYläinen väki kokoontui lokakuun 21 
päivä Helsingin Diakonialaitokselle Ih-

misarvofoorumiin yhdessä monilukuisen 
yhteistyökumppanijoukon kanssa. Päivää 
oli kanssamme järjestämässä HDL:n lisäk-
si SAK, THL, KDY, Kuntaliitto, Helsingin 
seurakuntayhtymä, Alppilan seurakunta ja 
Järvenpään seurakuntaopisto.

Otsikon mukaisesta oikeudesta me kaikki 
olemme yhtä mieltä ja siitä oli hyvä lähteä 
rakentamaan päivää.  Kaikilla ihmisillä on 
ihmisarvo ja siitäkin olemme yhtä mieltä 
ja näihin oikeuksiin liittyy myös perustus-
laillinen turvamme. Mutta entäpä sitten 
kun menetämme oman arvokkuutemme 
esimerkiksi läheisen kuoleman, työttö-
myyden, avioeron tai sairauden vuoksi. 
Kuka silloin ymmärtää ihmisiä, jotka eivät 
jaksa kantaa omaa elämää, tai ymmärtää 
silloin, kun työttömyys ja yksinäisyys ovat 
kannettavaksi liian suuri taakka. Voin vas-
tata; vain he jotka ovat kokeneet saman 
taakan! 

Työministeriö on selvittänyt työttömien 
työnhakijoiden ensisijaisia työttömyyden 
syitä talvella 2009.  Selvennykseksi sanot-
takoon, että viranomaistahot puhuivat 
tässä kohdin työttömien profiloinnista. 
Työttömien profilointi osoitti, että kym-
menettuhannet otoksessa mukana olleet 
ihmiset olivat menettäneet jo Ihmisarvon 
ja juuri arvokas elämä meidän työssä ole-
vien mittapuun mukaan oli jo menetetty. 
Yksinkertaisesti suurelle osalle on oikeas-
ti tapahtunut niin; ettei he ole enää työ-
hallinnon palveluilla autettavissa olevia. 

Jokaisella ihmisellä on  
oikeus elää arvokas elämä 

Lisäksi elämme tilanteessa, jossa kymme-
net tuhannet ihmiset on pois perustuslain 
19 § syy perusteisen etuuden piiristä. 

Tietysti totta on sekin, että osalla mei-
dän ihmisistä pitkittyneen työttömyyden 
ongelmien vuoksi työ- ja toimintakyky on 
romahtanut hiljalleen niin, ettei kiinnit-
tyminen avoimille markkinoille enää ole 
oikeasti mahdollista. Osalla työttömyys 
on jatkunut koko 2000-luvun alkaen ihan 
sieltä 1990-luvun puolivälistä alkaen. Mo-
nille näihin 15 vuoteen kuuluu vain työ-
hallinnon toimenpiteitä, palkkatukityötä, 
kursseja, harjoittelujaksoja, työelämäval-
mennusta ja viimeisenä kuntouttava työ-
toiminta. Mutta täytyy muistaa, että mo-
nille on tukitoimenpiteiden avulla myös 
syntynyt uusi elämä ja tuhansille osalli-
suuden työn kautta on tarjonnut meidän 
omat yhdistykset. 

Vuonna 1998 voimaan tuli laki yhdistelmä-
tuesta ja jo ensimmäisenä vuonna meidän 
yhdistyksissä on työssä noin 1800 eri hen-
kilöä. Huippuvuosi palkkatukilaisten kans-
sa oli yhdistyksissämme vuosina 2007-8, 
ja silloin määrä nousi vuositasolla 2500 
eri henkilöön. Kolmentoista vuoden aika-
na on ollut kyse peräti 30 000 ihmisestä, 
jotka ovat saaneet potkua työelämään yh-
distyksissämme palkkatuen avulla. Lisäksi 
tiedämme, että toimenpiteissä meillä on 
yhdistyksissämme ollut saman verran ih-
misiä. Osallisuuteen toimintamme kautta 
on vuoden 1998 jälkeen päässyt lähes 60 
000 eri henkilöä. 

Mielestäni järjestöväkemme on toiminut 
loistavasti keksien ja kehittäen työtä työt-
tömille ja osatyökykyisille ihmisille niiden 
lakien puitteissa mitä maassamme on kul-
loinkin ollut voimassa; ihmisiä tukien osin 
vertaistoiminnan, osin työtoiminnan avul-
la. Ja uskallan sanoa, että kiitollisin mielin 
suurin osa muistelee niitä aikoja, kun ovat 
olleet mukana yhdistystemme toiminnas-
sa. 
Unohtaa ei tietenkään sovi yhdistystem-
me jäsenpalvelutoimintaa, joihin on jo his-
toriamme aikana osallistunut kymmenet 
tuhannet ihmiset. Usein ainakin v. 1998 
kun yhdistelmätuki tuli lakiin, palkatut oli-
vat lähinnä yhdistyksen omia jäseniä.

Ketään ei saa jättää työt-
tömyydessä yksin
Olen kysynyt useiltakin sosiaalipolitiikan 
tutkijalta; Miten tämä meidän köyhä väki 
tulisi hoitaa, mitä maassamme pitäisi hei-
dän kanssaan tehdä? Vastauksena on ollut 
muiden muassa se, että pitää saada oikei-
ta työpaikkoja, oikeaa palkkaa. Sanotaan, 
että välityömarkkinat ovat perseestä, kun 
järjestöjen maksamilla palkoilla ihmiset 
joutuvat edelleen hakemaan toimeentulo-
tukea ja asumistukea. 

Mutta entäpä ne sadat tuhannet pätkätyö-
läiset, jotka myyvät itsensä yrityksille,? Ei-
hän siellä yrityksistäkään saatu palkka riitä 
elämiseen ja asumiseen. Edelleen nämäkin 
ihmiset tarvitsevat soviteltua päivärahaa, 
toimeentulotukea ja asumistukea. Ja tosi-
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asia sekin, että näillekin markkinoille on 
tunkua. 

Kysymykseni kuuluu: Mikä on silloin Ih-
misarvon mittari kun ihminen on kadotta-
nut osan omasta työ- ja toimintakyvystä? 
Järjestömme edunvalvontapolitiikkamme 
lähtökohtana on aina ollut (lähes 20 vuot-
ta) ja tulee edelleenkin olemaan se, ettei 
ketään saa jättää yksin. Tavoitteittemme 
mukaisesti jokaista ihmistä pitää auttaa 
ja tukea, riippumatta henkilön omista toi-
mintavalmiuksista. 

TVY ry on vaatinut jo yli 10 vuoden ajan 
kaikille työttömille terveydenhuollon 
palveluja riippumatta siitä missä asuvat.   
Edistystä on tapahtunut ja olemme saa-
neet maahamme työttömien terveyden-
huollon mallintamiskokeilut ja myös rahaa 
valtionapuihin, mutta edelleenkin useissa 
kunnissa ei tätä rahaa tunnisteta ja samoin 
on kuntouttavan työtoiminnan laita, laista 
tiedetään vain osassa kuntia. Ja itse pidän 
kaiken toteutettavan työtoiminnan ensim-
mäisenä lähtökohtana myös terveyspalve-
lujen järjestämisen kaikille toimenpiteisiin 
ohjattaville ihmisille. 

Kuuntelin TEM:in välityömarkkinat semi-
naarissa THL:n tutkijoiden tutkimustulos-
ta, jossa oli haastateltu Espoon, Vantaan 
ja Helsingin pitkään työttömänä olleita 
ihmisiä, joitten toimenpiteenä jäljellä oli 
kuntouttava työtoiminta. Ihmetystäni 
herätti se, että lähes puolet ihmisistä ei 
tiennyt mikä on työvoimanpalvelukeskus 
ja he eivät tunnistaneet sitä, että heille oli-
si tehty työllistymissuunnitelma tai työn-
hakusuunnitelma. Hämmennystä aiheutti 
myös tutkimuksen aikana koettu totuus, 
että kunnissa ollaan laittamassa kuntout-
tavan työtoiminnan asiakkaita jopa yksin 
yötuuriin vanhusten palveluosastoille. Itse 
olen opiskellut työttömäksi jäätyäni van-
hustenhoitoa monta vuotta ja en uskaltai-
si ryhtyä vaihtamaan vaippoja yksin van-
hukselle - syöttämään kylläkin pystyisin tai 
käärimään rullia mummoille hiuksiin.

Kansalaispalkka / 
perustulo

Ihmisarvofoorumissa nousi esille myös 
ihmistemme vahva tiedostaminen kansa-
laispalkan/perustulon tarpeesta. On hyvä 
pohtia myös meidän järjestössämme sitä, 
miten meidän väki suhtautuu perustu-
loon. 

Millainen perustulo on mahdollinen yh-
teiskunnassamme? Onko se passivisuutta 
tukevaa vai pitääkö siihen sisältyä aktiivi-
sia toimia? Itse kuulun niihin ihmisiin, jot-

ka kannattavat kyllä perustuloa/ kansalais-
palkkaa mutta ei ihan niin kuin ”Manulle 
illallinen”! Jälleen kerran: Ketään ei saa 
jättää yksin työttömyyden kanssa, se juuri 
on mitä pahinta syrjintää. 

Mutta mistä järjestäisimme työtä osatyö-
kykyisille? Miksi puolustan juuri kuntout-
tavia palveluja niille, joilla on alentunut työ-
kyky? Itse jäin työttömäksi vuonna 1990. 
Opiskelin monta vuotta ja valmistumiseni 
jälkeen työpaikkaa ei sitten löytynytkään. 
Masennus yksinhuoltajana sai otteen, olin 
jo osatyökykyinen nykyisten mittareiden 
mukaan. Perustimme työttömien yh-
distyksen Ivaloon ja sen jälkeen kohtasi 
elämäämme vieläkin suurempi kauhistus, 
nuorempi poikani kuoli lasketteluonnet-
tomuudessa Saariselällä. Parin kuukauden 
kuluttua työttömien yhdistykseen sitou-
tuneet ihmiset veti minut konkreettisesti 
ylös sängyn pohjalta ja pikkuhiljaa elämä 
alkoi tuntua elämisen arvoiselta. 

Suoraan voin sanoa, että kansalaistoiminta 
pelasti minut elämään - työttömien yhdis-
tys. Ja uskallan väittää, että samoin kokee 
ne kymmenet tuhannet ihmiset, jotka ovat 
vuosien varrella olleet mukana yhdistys-
temme toiminnassa. En missään nimes-
sä kannata sellaista mallia, että ihmisille 
maksetaan lopunelämään rahaa niin, että 
he jäävät yksin ilman mitään osallisuutta 
yhteiskuntaan. Meidän pitäisi tunnistaa, 
että jokaisella on jokin vahvuus, jokaisen 
työ- ja toimintakyky tulisi arvioida ja työ 
ja toiminta järjestää niistä lähtökohdista. 

Osatyökykyisten osalta puhuisin enem-
min kansalaispalkasta, jota saisivat kaikki 
jotka esimerkiksi toimivat vanhustensa 
omaishoitajina, opiskelevat vaikkapa uut-
ta ammattia, hoitavat lapsiaan kotona tai 
avustavat naapuriaan säännöllisesti lu-
menluonnissa, ikkunan pesussa tai tuke-
malla muutoin naapurin vanhuksia kotona 
asumisessa tai hoitamalla naapurin lapsia. 

Vanhusten ulkoiluttaminen vanhustenpal-
veluissa on ilman tukevia käsiä. Samoin 
osastoilla makaa ihmisiä joita ei kukaan 
ehdi syöttämään kunnolla jne. Kyllä teke-
mätöntä ja lähimmäisten elämää tukevaa 
työtä maastamme löytyy, (johon ei tarvit-
se tutkintoa, mutta joka voi olla hyödyksi) 
kun vain saadaan tällaiselle työlle kansa-
laispalkanmaksaja. 

Samoin kansalaisjärjestöt tarvitsevat omi-
en kohderyhmiensä auttamiseksi käsiä ja 
jalkoja ja aktiivitoimintaa, sehän voisi olla 
vaikka kansalaisopistotoimintaa, kirjaston 
käyttöä, kansalaisaktiivisuutta muodossa 
tai toisessa. 

Olettamukseni on, että meidän väki ei 
halua enää lisää syrjäytettyjä maahamme 
vaan lähtee pohtimaan kansalaispalkkaa/ 
perustuloa aktiivisen sosiaalipolitiikan 
lähtökohdista. Silloin kun ihminen on 
mukana jossakin toiminnassa vaikkapa 
kansalaistyössä ja saa kansalaispalkkaa, 
hän on silloin vahvasti mukana osana tätä 
yhteiskuntaa ja pysyy elämässä kiinni. Se 
kansalaistyö voisi olla kaksi tuntia päivässä 
ja vaikkapa yhtenä päivänä viikossa. 

Periaatteessa meillä on nyt jo kansa-
laispalkka: työmarkkinatuki, aktiivisessa 
toiminnassa mukana olevat saavat yl-
läpitokorvausta, jota ei katsota tuloksi 
toimeentulotukea laskettaessa ja sitten 
siihen tulee päälle toimeentulotuki. Tätä 
rahoitusmallia kehittämällä meillä se on 
valmiina: Työmarkkinatuki, noin 550 euroa, 
keskimäärin toimeentulotuki 150 euroa ja 
ylläpitokorvaus sen päälle niin kohtsilleen 
900 euroa. Eli lähdetäänkö siitä liikkeelle - 
yhden luukun periaatteella?

80-luvulla pitkäaikaistyöttömiksi lasket-
tiin kaikki joitten työttömyys oli kestänyt 
½ vuotta. Nyt työttömyyden annetaan 
jatkua kokonainen vuosi ennen kuin on 
pitkäaikaistyöttömän kirjoissa ja se on jo 
monelle ihan liian pitkä aika. Jotkut eivät 
enää ole silloin enää työhallinnon toimen-
pitein autettavissa ja se on väärin se. 

Jos joku luulee, vaatii ja olettaa, että ai-
noa keino hoitaa maassamme pitkäaikais-
työttömyys ja siihen liittyvä köyhyys on 
se, että järjestetään jokaiselle työpaikka 
sellaisilta markkinoilta, joilla maksetaan 
työstä tessien mukainen palkka 8 tunniksi 
päivässä 5 päivänä viikossa, niin on syytä 
ottaa huomioon, että kaikilla ihmisilläm-
me ei ole enää voimavaroja, kaikkien toi-
minta- ja työkyky ei riitä hihnalle. Unelmia 
meillä ihmisillä pitää olla ja mahdollisuus 
unelmiin pitäisi olla myös niillä työikäisil-
lä, jotka eivät ole kiinni työelämässä. Jotta 
pystyttäisiin pureutumaan vielä samalla 
köyhyyden poistoon työn tulisi olla kaikil-
le vielä jatkuva luonteinen.  

TÄRKEINTÄ: Jokaiselle tulisi sorvata 
työ hänen omien toimintakykyjensä mu-
kaan, ihmisyyttä, ihmisarvoa unohtamatta.  

Marrasterveisin   
   
Sörnäisissä 9.11.2010  
 
Lea Karjalainen
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Uusi laki tuli voimaan 1.5.2010. 
Kaikkialla meillä yhdistyksissä osat-
tiin ennakoida, että nämä uudet 
säädökset tulevat muuttamaan 
yhdistyksemme toimintaa. Perin 
eriskummallisia päätöksiä on saatu 
eri puolilla, ja tässä jaan teille niistä 
muutamia tiedotuksen merkeissä.

Edelleensijoittamisesta tuli 
elinkeinotoimintaa

Suurin harmi tässä uudistuksessa on ollut 
se, että kun sovelletaan ryhmäpoikkeus-
asetusta, käytännössä palkkauksen tuki 
alenee alle puoleen entisestään. Asetus 
lähtee siitä, että tuki on ryhmäpoikke-
usasetuksen osalta 50 prosenttia, mutta 
käytännön laskelmat ovat jo osoittaneet, 
että se jää noin 42- 45 prosenttiin. Työl-
lisyyspoliittisissa päätöksissä oletetaan 
ja odotetaan, että yhdistykset auttavat 
ihmisiä löytämään polulla reitin avoimille 
työmarkkinoille ja tästä on syntynyt se 
toiminta, että YHDISTYKSEMME OVAT 
EDELLEENSIJOITTANEET IHMISIÄ YRI-
TYKSIIN. Ongelmaksi on muodostunut 
se, kun meidän yhdistykset ovat alkaneet 
periä kuukausimaksua niistä kuluista, joita 
yhdistyksille edelleensijoituksesta syntyy. 
Siitäpä syntyi yhdistyksille elinkeinotoi-
minnan määrittely. 

Elinkeinotoiminnaksi on määritelty myös 
tapaukset, jossa yritys on halunnut pal-
kata asiakkaan pidemmäksi tuntiajaksi 
päivässä, ja siten maksanut palkkaan tar-
vittavan välin yhdistykselle, joka osaltaan 
vastaa palkanmaksusta työntekijälle. Elin-
keinotoiminnan määrittelyn päätökses-
sä ei ole huomioitu sitä, että palkanlisä 
menee käytännössä suoraan työntekijälle 
(josta toki maksetaan lakisääteiset työn-
antajamaksut). 

MUUTTUVIA OHJEITA 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) piti 
1.9. työkokouksen toukokuussa uusi-
tusta palkkatukiohjeesta. Tilaisuudessa 
tuli tarkennuksia seuraaviin asioihin:

Edelleensijoittaminen
1)     TEM muutti alkukesällä ottamaan-
sa kantaa edelleensijoittamisesta elinkei-

notoimintana. Työkokouksessa 1.9. TEM 
totesi, että edelleensijoittaminen EI OLE 
elinkeinonharjoittamista, jos edelleensi-
joittamisesta ei peritä maksua. Edelleensi-
joittaminen maksutta ei siis tee toimintaa 
elinkeinotoiminnan harjoittamiseksi, jos 
työnantajan toimintaa ei muusta syystä 
ole sellaiseksi katsottu.

2)     Kokouksessa korostettiin myös, että 
ainoastaan vajaakuntoisia, pitkäaikaistyöt-
tömiä tai vaikeasti työllistyviä voi sijoittaa 
edelleen, muita työllistettyjä, esim. nuo-
ria, ei saa edelleensijoittaa (elleivät he 
kuulu edellä mainittuihin 3 ryhmään).

Työnantaja, jolla on sekä elinkeino-
toimintaa että ei-elinkeinotoimin-
taa
1)     Ensin on ratkaistava se, onko työn-
antajan toiminta elinkeinotoimintaa. 
Työnantajan toiminta voi olla kokonaan 
elinkeinotoimintaa, jotkut osat voivat olla 
elinkeinotoimintaa tai toiminta on koko-
naan muuta kuin elinkeinotoimintaa.

2)     Jos työnantajan toiminta on osittain 
elinkeinotoimintaa, on kirjanpidon eriyt-
täminen EHDOTON EDELLYTYS sille, 
että työnantajan harjoittamaan ei-elin-
keinotoimintaan kohdistuva palkkatuki-
päätös voidaan tehdä vanhoin ehdoin. Jos 
kirjanpitoa ei ole eriytetty, tehdään kaikki 
palkkatukipäätökset elinkeinonharjoitta-
jan säännösten mukaan ryhmäpoikkeus-
asetuksella tai de minimis-asetuksella. 

Kun pohditaan mitkä ovat ne kulut, jotka 
syntyvät edelleensijoituksesta: Pelkästään 
rahaliikenteen liikkuminen yrityksiltä yh-
distyksiin, kirjanpitokulut ja esimerkiksi 
puhelinkulut ja kilometrikulut ovat yhtä 
edelleen sijoitettavaa kohden todennä-
köisesti huomattavat sellaiselle toimi-
jalle, joille omarahoituksen kerääminen 
hankkeen aikana voi olla 10.000 euron tai 
vaikkapa 50.000 euron luokkaa (suurilla 
vieläkin enemmän)! Eivät työnantajayri-
tykset löydy ilman kontaktien etsintää ja 
oletan, että jokainen yhteydenotto ja oi-
kean paikan löytyminen edellyttää useita 
kontakteja, käyntejä työnantajayrityksissä 
ja tässä on vain lueteltuna päällimmäiset 
menoja aiheuttavat toiminnat. Ei työl-
lisyyspoliittisissa avustuksissa makseta 

näihin avustusta, ja jos jotain johonkin 
kohtiin tulisikin, niin avustus on 50 % tai 
korkeintaan 70 %.

Yhdistyksiä on kovimmin kohdeltu tä-
hän asti Savonlinnan työvoimatoimiston 
alueella. Rantasalmen yhdistyksessämme 
vanhusten kotona asumista tukevat pal-
velut on Savonlinnan toimiston johtajan 
toimesta asetettu elinkeinotoiminnaksi. 
Yhdistyksellämme on asiasta eri mielipi-
de. Hallinto-oikeus on todennut jo men-
neinä vuosina Rantasalmelaisille, ettei 
yhdistyksemme tuota palveluja kilpailu-
olosuhteissa. Yhdistyksemme palvelee 
niin vähävaraisia ihmisiä, ettei heillä ole 
mitään mahdollisuutta ostaa palveluita 
yksityiseltä sektorilta. 

Summarum: Köyhät ihmiset jäävät ilman 
palveluja, jos ja kun yhdistyksemme lo-
pettavat näiden kotona asumista tukevat 
palvelut ja näin käy kymmenillä paikka-
kunnilla. 

Perussääntö siitä mikä on elinkeinotoi-
mintaa ja mikä ei, on se, että palvelut tuo-
tetaan kaikki ja aina yhdistyksen omille jä-
senille. Muille myytynä ne alkavat muuttua 
elinkeinotoiminnaksi. Tässä on muutama 
esimerkki rajatapauksista, jotka ovat liu-
kuneet elinkeinotoiminnan puolelle: edul-
liset ruokalatoimitukset talon ulkopuolel-
le, samoin kirpputoritoiminta, jos siellä on 
asiakkaiden pöytiä, mistä asiakkaat mak-
savat viikkomaksut; muuttokuljetukset, 
ovat toisaalla kielletty, toisaalla sallittu; 
polkupyörien korjaustoiminta on toisaalta 
kielletty, toisaalla sallittu; tavaraa saa ot-
taa vastaan ja myydä kierrätyskeskuksissa 
jos se on vain edelleenkin varainhankintaa 
yhdistyksen omaan toimintaan. Sekin on 
toisaalla kielletty, toisaalla sallittu ja muita 
rajatapauksia on edelleen. Ruokalatoimin-
ta on vain jäsenille yleishyödyllistä toimin-
taa. Olisimme toivoneet viranomaisilta 
pehmeämpiä arvoja, mutta onhan tosielä-
mää sekin, että vähän kaikkia lakeja eri 
puolilla maata sovelletaan eri tavalla. 

Useilla ELY- alueilla työhallinto on mennyt 
päätöksissään veroviranomaisten päätös-
ten mukana eli siellä missä toiminta on 
verottajan mukaan ollut yleishyödyllistä, 
siellä on myös uskallettu tehdä päätöksiä 

Ryhmäpoikkeusasetus ja de minimis

      EU:n valtiontukisäännökset
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samoin. Jossakin työntekijöitä on puolitet-
tu siten, että puolet vuodesta työntekijä 
on yleishyödyllisen ja puolet elinkeinotoi-
minnan mukaan ryhmäpoikkeusasetuk-
sen piirissä. Viranomaiset ovat korosta-
neet, ettei eduskunta päätä tässä asiassa 
mitään, vaan ministeriön ohjeet ovat ne 
joitten mukaan marssitaan. Valiokunnan 
mietinnöllä ei kuulemma ole mitään mer-
kitystä. Menettämämme työpaikat eivät 
ole helposti korvattavissa ja millään opilla 
ne eivät synny ilmaiseksi tälle yhteiskun-
nalle.

Työllistymissuunnitelman osalta muistu-
tan edelleen ja uudelleen, että suunnitel-
maan on merkittävä esimerkiksi se, että 
haluatte omaehtoiseen koulutukseen, tai 
palkkatukityöhön, tai koulutukseen tai 
esimerkiksi täydentävälle kurssille. 

Kuntouttavaa työtoimintaa ollaan jälleen 
miettimässä, että mitä sille pitäisi tehdä. 
Kolmikanta: Kuntaliitto, STM ja TEM is-
tuvat ja kuulevat myös meitä joulukuussa. 
Työryhmän aika päättyy tammikuun lo-
pussa. Toivon mukaan ei päädytä uusiin 
ihmisiämme alistaviin ehdotuksiin. Sekin 

raportti muuttuu laiksi ja eduskunta sää-
tää ja määrää mutta ministeriöt sitten 
sorvaavat sen asetuksen ja ohjeet eli…?

Minä olen ollut siinä luulossa, että pe-
rustuslain mukaan marssijärjestys on se, 
että Suomen kansa äänestää vaaleissa Ar-
kadianmäelle 200 kansanedustajaa, jotka 
säätävät ja määräävät miten niitä säädet-
tyjä lakeja sovelletaan. Sori ihmiset - ei se 
niin ole mennytkään. 

Lea Karjalainen, puheenjohtajanne

Suurien viisauksien nopea lanseeraami-
nen ei yleensä ole mahdollista. Ei tällä-

kään kertaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta tar-
tuttiin kilpailudirektiivin alaiseen De mi-
nimis -asetukseen Suomen osalta varsin 
hitaalla aikataululla. Direktiivi tuli voimaan 
jo vuonna 2006.

EU-lainsäädännön mukaan kansallisen ase-
tuksen olisi pitänyt tällöin olla muotoiltu-
na ja voimassa viimeistään vuonna 2008 
- vaan ei ollut. Eikä mitään asian eteen 
tehty, ennen kuin sitten ilmeisesti unio-
nin patistettua tehtiin lähes asetushisto-
rian nopein prosessi muutaman kuukau-
den aikana, niin että asetus tuli voimaan 
10.5.2010.

Siitä lähti liikkeelle ennenäkemätön ja 
kokematon muutosten vyöry. Kukaan ei 
oikein tiennyt kenen pitäisi kertoa mikä 
on oikein, mikä väärin tahi onko toiminta 
elinkeinotoimintaa vai ei.

Vuosikausia rakennettiin välityömarkki-
noita ministeriön suosiollisella myötä-
vaikutuksella. Mielestäni saatiinkin hyviä 
tuloksia kautta linjan. Oli luotu ”oikeita 
töitä” työttömien yhdistyksiin. Niin kuin 
ministeriön ohjeistus kuului; pitää olla sa-
manlaiset olosuhteet kuin avoimilla mark-
kinoilla, ja toimia kuten ”normaali” työssä 
toimitaan.

Näin tehtiin. Yhdistykset ympäri maata 
kohensivat verkostojaan, kehittivät erilai-
sia ansaintakeinoja ja tarjosivat motivoivaa 
työtä tuhansille työttömille - saaden sato-
ja ihmisiä avoimille markkinoille työhön. 
Yhdistykset onnistuvat hieman myös kar-
tuttamaan ainaisesta varojen puutteesta 
kärsivää talouttaan, ilman että yrittäjien 
taholta olisi tullut ainoatakaan lausetta 
kilpailun vääristämisestä.

Joissain keskusteluissa on tullut esiin, että 
Suomen Yrittäjät olisivat mukana nykyisen 
laintulkinnan koukeroissa, mutta järjestön 
tarkoituksena oli suitsia monenkirjavaa 
vanhustenhoidon sektoria. Siinä sivussa 
ei vain huomattu sitä, että rattaille tulee 
myös työttömien yhdistysten toiminta.

Olemme pattitilanteessa. Emme saa har-
joittaa mitään sellaista liiketoimintaa, jos-
sa voisimme tarjota oikeita töitä. Emme 
myöskään pysty toimimaan ilman ulkopuo-
lista rahoitusta - emme edes projektien 
kautta, koska nekin vaativat omarahoitus-
osuuden. Kunnat ovat jo nyt menojensa 
kurimuksessa ja vaikka hyvää tahtoa ja 
plusmerkkistä matematiikkaa riittäisikin, 
niin rahaa valitettavan usein ei.

Kuka ottaa vastuun niistä tuhansista työt-
tömistä, jotka putoavat yhä syvemmälle 
kurjuuden kuiluun? Tuettua ja ehkä jopa 
sellaista työtä, jonka kautta olisi mahdol-
lista päästä ”oikeisiin” töihin olisi tarjolla 
mutta kukaan ei pysty sitä omalla kustan-

nuksellaan teettämään. Siihen ei yksinker-
taisesti ole varaa.

Työn tuottavuus kolmannella sektorilla ei 
ole täysimääräisten palkkojen maksuun 
riittävä, eikä edes puoleen palkkaan, mutta 
oikein työtä ja vastuita jakamalla voimme 
tarjota motivoivia tukityöpaikkoja tuhat-
määrin.

Kansanedustaja Merja Kyllönen kysyi 
eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunnan kokouksessa osuvasti: Onko tässä 
kaikessa terve järki karannut jonnekin? 
Sanoisin että on.

TEM: n taholta luokitellaan lähes kaikki 
toiminnot, joissa liikkuu joku raha elin-
keinotoiminnaksi. Hölmöä kyllä, ettei 
niillä liiketoiminnan aloilla kyllä juurikaan 
ole yksityisiä liikkeenharjoittajia. Luulisi 
”hyvän bisneksen” kiinnostavan yrittäjiä 
enemmänkin.

Laulun sanoin: ” ei aina oikein jaksa ym-
märtää”, mistä kaikesta tässä on kysymys. 
Meitä on vuosien saatossa kyykytetty 
mitä ihmeellisimmillä konsteilla ja vielä 
henki pihisee. Onko nyt sitten sen lopul-
lisen tilinteon hetki koittanut, ja laitetaan 
laput luukuille tällaiselle toiminnalle?

”Ehkä joskus luomme toisenlaisen maan” 
. Toivotaan, toivotaan…..

Pentti Kallio
Kaarinan Työttömät ry

Vielä kerran de minimis
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Hartaasti odotettu Helsingin-mat-
kamme toteutui 16.9. Kävimme tuol-
loin noin 30-henkisen maahanmuut-
tajaryhmän kanssa tutustumassa 
eduskuntataloon ja tapaamassa 
keskisuomalaisia kansanedustajia. 
Osallistujat olivat enimmäkseen 
ikääntyviä kurdi- ja afganistanilais-
naisia, mutta muutama mieskin in-
nostui mukaan.

Ajatus vierailusta syntyi työpaikkamme 
suomen kielen keskusteluryhmässä jo 
vuotta aiemmin, jolloin käsittelimme maa-
hanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja 
harjoittelijoiden kanssa yhteiskunnallisia 
asioita. Pohdimme mm. työelämän ky-
symyksiä, kuten palkkausta ja verotusta. 
Osallistuimme myös TVY ry:n valtakun-
nalliseen korttikampanjaan kirjoittamal-
la kansanedustajille postikortteja, joissa 
vaadimme työtä ja palkkaa.

Innostuneessa ja osallistuvassa ryhmässä 
oivalsimme, että voisimme itse lähteä ta-
paamaan kansanedustajia. Ryhmäläisten 
heikohkon suomen kielen taidon vuoksi 
päätimme ottaa vierailulle tulkin, jotta 
jokainen voi osallistua keskusteluun. Jy-
vässeudun Työttömissä olemme vahvasti 
sitä mieltä, että työttömien edunvalvonta 
koskee myös Suomessa pysyvästi asuvia 
maahanmuuttajia.

”Miksi minun on pakko olla 
kuukausia kotona?”

Moni meille harjoitteluun tullut ikääntyvä 
maahanmuuttaja on kertonut itkeneensä 
yksin kotona jopa vuosia. Työhön pääsy 
on mahdottomuus, eikä ikääntyviä juuri 
oteta kursseille, koska on arvioitu, ettei 
heidän kielitaitonsa enää kehity. Omalla 
äidinkielellään luku- ja kirjoitustaidotto-

mille henkilöille suomen kielen koulumai-
nen opiskelu on erityisen hankalaa. Tästä 
syystä opetusta pitäisi eriyttää ja mahdol-
listaa käytännönläheinen suomen kielen 
opiskelu työnteon lomassa.

Tätä periaatetta olemme toteuttaneet 
Jyvässeudun Työttömissä, ja tulokset ovat 
olleet lupaavia. Harjoittelu- ja työjaksojen 
aikana useimpien mieliala on parantunut 
ja suomen kielen taito kehittynyt. Kes-
kustelevan työilmapiirin ja vierailukäyn-
tien vuoksi osa maahanmuuttajista on 
jopa tulkinnut, että he ovat suomen kie-
len kurssilla.

Valitettavasti harjoittelu- ja tukityöjak-
sojen loppuminen jättää useimmat maa-
hanmuuttajat täysin tyhjän päälle, koska 
edessä on paluu kotiin odottamaan kuu-
kausien täyttymistä uudelleen. Kotona ol-
lessa suomen kieli unohtuu muutamassa 

Maahanmuuttajien eduskuntamatka 16.9.2010

”Tarvitsemme suomen kielen koulutusta ja työtä ”

      Maahanmuuttajat
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kuukaudessa ja mieliala laskee. Seurauk-
sena voi olla mielenterveys- ja päihdeon-
gelmia. Työharjoitteluajan rajoittaminen 
kuuteen kuukauteen yhdessä paikassa on 
pahentanut tilannetta entisestään. Puoli 
vuotta on aivan liian lyhyt aika sopeutua 
työyhteisöön ja oppia kieltä. 

Kerroimme kansanedustajille, että ikään-
tyviä maahanmuuttajia varten tarvittaisiin 
eri asuinalueille toimintatupia, joissa voisi 
harrastaa kädentaitoja ja tutustua suoma-
laisiin. Pysyvä eläke, joka mahdollistaisi 
pienet lisäansiot ilman tukisovittelua, voisi 
olla mielekkäämpi tapa elää kuin jatkuva 
toimenpiteissä roikottaminen. Ikääntyviä 
pelottaa kuitenkin yksin kotiin jääminen, 
joten mielekäs tekeminen ja kontaktit 
kantasuomalaisiin ovat tärkeitä.

Keskustelussa nousivat esiin myös Suo-
men kansalaisuuden saamiseen liittyvät 
vaikeudet. Kansalaisuuteen vaadittava 
kielitaitotesti on liian vaativa, ja prosessi 
vie jonotuksineen vuosia. Lisäksi toivot-
tiin Jyväskylään islaminuskoisille omaa 
hautausmaata. Vaikka sellainen jo kaupun-
gissa on, muslimit eivät koe sitä omakseen 
puutteellisten järjestelyjen vuoksi.

Shoppailu virkisti

Helsingissä vietetyn päivän kruunasi itä-
maisessa kaupassa käynti, joka sytytti hy-

myt kasvoille. Ruoka on tärkeä yhdysside 
kotimaahan, johon useimmilla ei ole mi-
tään mahdollisuuksia palata.

Pitkän päivän päätteeksi poikkesimme 
vielä Helsingin Työttömiin. Nautimme 
yhdistyksessä herkullisen kala-aterian ja 
kuulimme Irakin naisten työllistämisyhdis-
tyksen toiminnasta. Kuulijakunnan ilmeis-
tä päätellen monen mielessä alkoi itää aja-
tus oman naisyhdistyksen perustamisesta 
Jyväskylään.

Matkalaisemme olivat silminnähden ilah-
tuneita ja onnellisia saatuaan tilaisuuden 
puhua kansanedustajien kanssa ja päästy-
ään tuulettumaan toiselle paikkakunnalle. 
Tämä reissu tullaan muistamaan pitkään. 
Kiitokset keskisuomalaisille kansanedus-
tajille ymmärtämyksestänne asiaamme 
kohtaan!

Matkan teki meille taloudellisesti mahdolliseksi 
”Sydänten punaiset armeijakunnat” -lauluryhmän 
400 euron lahjoitus, josta kiitämme ryhmää läm-
pimästi. Toimittaja Katariina Kalmari osallistui 
vierailullemme ja teki siitä jutun Keski-Suomen 
Viikkoon. Sydämelliset kiitokset myös hänelle.

Teksti: Satu Kortelainen
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Nyt puhun de minimis-laista ja ryhmä-
poikkeusasetuksesta, jotka rajoittavat yh-
distysten mahdollisuuksia palkata pitkäai-
kaistyöttömiä palkkatuella. Mihin kaikkeen 
vaikuttaakin…

Pieniä esimerkkejä:

Ensiksi tuli direktiivi. Sitten tuli valtioneu-
voston asetus sähkö- ja elektroniikkalai-
teromusta 9.9.2004/852.  Sittemmin tuli 
huomautus asioiden huonosta hoidosta 
EU:lta. Nyt kun hommat toimivat, viedään 
mahdollisuudet toimia. Nyt ei kukaan tie-
dä miten toimia. Pääasia on, että rangais-
taan nyt varmuudeksi heikoimpia, ne kun 
eivät pane hanttiin.

Esimerkiksi kodinkoneita ja elektroniik-
kaa pitäisi lain mukaan kierrättää huo-
mattavia prosentteja, eikä vain suoraan 
tuhota ja kierrättää arvokkaat materiaalit 
uusiokäyttöön. Aina löytyy opiskelija, per-
heen perustaja, maahanmuuttaja, vihreästi 
ajatteleva ja vastuunsa kantava yksilö, joka 
hyödyntää ja kierrättää jo tuotettuja hyö-
dykkeitä. 

Siis uusi laki aiheuttaa toimintaedelly-
tysten lakkaamisen. Tai lain rikkomisen... 
Kaikkein  huvittavinta: Laki tuli voimaan 
10.5 viivyttelyjen jälkeen mutta selkeää 
ohjeistusta ei ole annettu. Ainakaan siten, 
että koko maa olisi lain suhteen samassa 
asemassa.

Syntipukiksi on ”määrätty” verottaja, joka 
kuitenkin tarkkailee vain rahan kulkua. Se 
on selvää, että työn suorittajat, ne organi-
saatiot jotka työn tekevät, kärsivät. Viime 
kädessä kärsivät veronmaksaja ja luonto.   

Suoraan elävästä elämästä:

Yhdistyksemme, Raision Seudun Työttö-
mät ry työllisti viime vuonna yhteensä 
165 pitkäaikaistyötöntä, kuntouttavassa 
työtoiminnassa ja yhdyskuntapalvelukses-
sa olevaa ihmistä. 

Työllistimme vakituisessa työsuhteessa 11 
henkilöä. Harjoittelupaikkoja tarjosimme 
eri alan opiskelijoille. Tuimme ansiokkaasti 

vähävaraisempaa ja toiminta-alueemme 
iäkkäämpää väkeä, kuten jo yli 15 vuotta 
perinteemme mukaisesti olemme teh-
neet. Kiitos siitä kuuluu edellisille jäsenille, 
hallituksille ja työntekijöille.

Yhdistyksemme sisällä toimiva työvoi-
mapoliittinen projektimme koulutti ja 
kurssitti asiakkaitaan. Projekti sai opiske-
lemaan ja työllistymään vapaille markki-
noille yli 20 henkilöä.  Aikamoinen urote-
ko näinä aikoina!

Ongelmajätteiden vastaanotto, sähkö-
elektroniikan purku, kierrätystoiminta, 
kierrätysvalistus, työpajatoiminta ja mo-
nenlaiset aktiviteetit jäsenistölle ja muille 
kansalaisille on ollut työtämme.

Voin kertoa, että ensimmäinen ajatuksem-
me ei suinkaan ollut marmorilattioiden ja 
uusien tietoteknisten ”lelujen” hankinta, 
vaan sitkeällä ja ahkeralla uurastuksella 
hankitut varat käytettiin nimenomaan yh-
teiskuntamme vähäosaisten tukemiseen 
ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Ilmeisesti 
työmme auttoi useita ihmisiä tunnista-
maan oman asemansa yhteiskunnan tär-
keänä ja toimivana jäsenenä. Positiivisia 
kerrannaisvaikutuksia on vaikea arvioida, 
kukin sen mielessään aprikoikoon! Vaikka-
pa nyt esimerkkinä isä sanoo lapsilleen:” 
Lähden töihin aamulla…

Nytpä leikataan siivet. Kiittä-
misen sijasta rangaistaan. 

Pitkäaikaistyöttömien ja kuntouttavassa 
työtoiminnassa olevien ihmisten työpa-
nos on kuulemma kilpailua vääristävää ja 
ilmiselvää liiketointa. Siis silloin kun joku 
järjestää työtä ja mahdollisuuden poistua 
syrjäytyneisyyden oravanpyörästä. Jonkun 
pitäisi kuitenkin tehdä likaisetkin hommat, 
työt, joihin, ”meidän poika ei kyllä ryhdy” 
Moniko meistä on valmis käsittelemään 
huonokuntoisia kodinkoneita, likaisia 
huonekaluja, purkamaan ja lajittelemaan 
romua? Tiedättekö edes millä palkalla? 
Juuri niin, sillä alimmalla mahdollisella - 
pakkorahalla eli työttömyystuella kera 
sanktioiden. Lisäarvona työstään saa kyllä 
ylenkatsomista ja pilkkaa. 

Arvostan työntekijöitämme, kaikesta täs-
tä alennuksesta huolimatta mies tekee 
miehen työn (ja nainen myös).

Tietenkin myös tämä herkku olisi nyt 
maksettava omasta pussista (siis työllis-
tää), koska valtio ei enää tue näitä toimin-
toja siinä määrin, että toimintaedellytykset 
säilyisivät. Tervetuloa talkoisiin! Kiinteät 
kulut ne ovat meilläkin. Pitäväthän vuok-
ratkin maksaa ja köyhillä oltava työkalut.

Esimerkkinä yhdistyksemme 
ja kymmenien muiden yhdis-
tysten arvokkaasta työstä:

Vähävaraisten, huonokuntoisten vanhus-
ten arkiaskareissa auttaminen: Kaupunki 
maksaa yksikön vetäjän palkan ja sosiaa-
litoimisto määrittelee avun tai palvelun 
saajan. Työn tekevät pitkäaikaistyöttömät 
tai kuntouttavassa työtoiminnassa olevat 
henkilöt. Sama kaava on tekstiilityöpajal-
lammekin: Harsittavat housut, kiinnitettä-
vä nappi, vetoketjun korjaus.. asiakkaina 
työttömiä, vähävaraisia, vanhuksia jne. 
Kyllä kuulostaa ihan karmealta bisneksel-
tä, meneeköhän monen yrittäjän leipä? 
Olisikohan varaa lähteä palvelun perään 
naapurikaupunkiin – jos palvelua on siel-
läkään tarjolla?

Mutta kuulkaas tätä: Ruokakassejakin jae-
taan. Toivottavasti ei meidän kotinurkil-
la… mitä lie sakkia. Totuus vain on se, että 
meillä hyvinvointisuomessa puute ja pula 
ovat arkitodellisuutta. Köyhyys, huono-
vointisuus ja kuolema ovat piilotettu. Ei-
hän niitä kukaan halua nähdä. Kun ei niitä 
näe, ei niitä ole.

Talvella valkoinen kodinkone ja syrjäyty-
nyt kunnan elätti, tarpeeton ”hyödyke”, 
peittyy kätevästi lumihankeen. Vaan tulee-
pa se kevät kuitenkin. Tulevatkohan asias-
ta vastuussa olevat virkamiehet talkoilla 
puhdistamaan metsiämme, luomaan us-
koa tulevaisuuteen ja työn arvostukseen, 
herättämään syrjäytynyttä aamulla koto-
aan vai heristääkö Nasse-setä sormeaan 
vihaisesti: Miksi Jeppe juo, miksi Jepen on-
gelmajätteet ovat metsissä? miksei Jeppe 
siivoa! 

Kuntien ja veronmaksajien niskaan tämä 
viime kädessä kaadetaan. Mutta saadaan-
han se menoerä kuitenkin ehkä nyppäis-
tyä työllisyysmäärärahoista. Sangen ovelaa 
mutta helppoa.

Ja aluksi oli laki, 
sitten tuli tyhjyys

      EU:n valtiontukisäännökset
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Pikku yksityiskohta: Keräämme 
ja puramme 400.000 kg romua ja 
rompetta, maaleja ja jos jonkinlais-
ta yökötystä vuodessa.  Jääpi marjat 
keräämättä kun ympärillä lojuu 
viisi akkua.

Miltähän tuntuisi jos vain lopetettaisiin 
hommelit ja passitettaisiin ihmiset toi-
meentuloluukuille ja toreille. Romut ja 
myrkyt kärrättäisiin metsiin. - Houkutte-

leva tarjous, loppuisi stressi. Taidan olla 
liiankin kiltti, kun sanon laimeasti ”Perke-
le”. Kun hakkaa päätä mäntyyn, kuhmuhan 
siitä tulee. 

Jotkut hakkaavat useasti, ennen kuin huo-
maavat.  Raukkamaisia ovat he, jotka lyö-
vät toisten päitä ja kiittävät itseään. 

Löytyyköhän Suomesta yhtään päättäjää, 
joka uskaltaisi nyt ja jopa vaalien jälkeen-

kin seistä puheittensa takana: Vähäosai-
simpien puolesta. 

- Nyt olisi sankarin viitta tarjolla -.

Ilkka Tirri

Raision Seudun Työttömät ry, 
Raision Ekotori
Hpj. Tj.

Kaatuuko kolmas 
sektori? 
Toukokuussa voimaan tulleen uuden pit-
käaikaistyöttömiä koskevan lakiasetuk-
sen seurauksena järjestöjen toiminta ja 
palkkatukityöllistäminen vaikeutuvat ja 
byrokratia lisääntyy, vaikka uudistuksen 
tavoitteena oli selkeyttää toimintatapoja. 
 
Uuden direktiivin myötä palkkatukityön 
varassa toimiva, voittoa tavoittelematon 
kolmas sektori ei pysty enää hankkimaan 
uutta työvoimaa, koska työvoimakustan-
nukset nousevat. Valtio siirsi 15 - 40 pro-
senttia palkkakuluista työllistävien yritys-
ten maksettavaksi, joilla tarvittavia varoja 
ei ole käytössä.  

Sosiaaliset kustannukset tulevat nouse-
maan työvoimapalvelulain muutosproses-
sin seurauksena, kun entiset työllistetyt 

 Palkkatukimuutos  
 
Loimaan Seudun Työkeskuksen Tuki ry 
on toiminut Loimaalla vuodesta 1998. 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja 
turvata vajaakuntoisille ja syrjäytyneille 
henkilöille mielekkäitä toimintamahdolli-
suuksia edistääkseen heidän omatoimista 
suoriutumista ja yhteiskunnallista tasa-
arvoa. Se myös edistää työllistymisen 
yleisiä edellytyksiä, sekä toiminta- ja 
osallistumismahdollisuuksia oman elämän 
hallintaan. Tätä toimintaa varten yhdis-
tys pitää yllä toimintakeskusta, missä on 
työtoimintoina; myyntityö kirpputorilla, 
kokoonpanotyö (alihankinta), kuljetus-
palvelu ja puutyö. Uuden palkkatukilajin 
myötä yhdistyksemme toiminta katso-
taan elinkeinotoiminnaksi, muilta osin 
paitsi yhdistyksen lahjoitustuotto. Näihin 
työtoimintoihin yhdistys on työllistänyt 

palkkatuella tai muilla tukimuodolla vuo-
sittain noin 40 asiakasta. 

Vuonna 2009 yhdistyksessä oli 26 asi-
akasta palkkatuella, työelämänvalmen-
nus-, työharjoittelu-, - ja työkokeilusopi-
muksella yhteensä 14 henkilöä. Loimaan 
kaupungin sosiaalitoimen päivätoiminnan 
sopimuksella 2 henkilöä ja kuntouttavan 
työtoiminnan sopimuksella 2 henkilöä. 
Kriminaalihuollon asiakkaita oli 3. Yh-
teensä siis 47 asiakasta.

Nyt uuden palkkatukilain myötä jos yh-
distys työllistäisi 26 henkilöä (6kk), vaatisi 
se yhdistykseltä 93 600 euroa (asiakas: 
600e/kk = 3600e). Miten nyt kuvitellaan 
että yhdistys pystyisi enää toimimaan ja 
tarjoamaan työtoimintaa pitkään työttö-
mänä olleille? Pystyykö yksityinen sekto-
ri vastaamaan tähän tarpeeseen? Lisäksi 
näen että muut tukimuodot vaativat oh-

jaajaresurssia (kuntouttavatyötoiminta, 
työelämänvalmennus) ja taas tämä vaatisi 
yhdistykseltä panostusta ohjaajan palkka-
ukseen n. 30 000e / vuosi. puhutaan suu-
rista rahoista ja siitä kuinka yllättäen muu-
tos tuli ja juuri koskien monia kolmannen 
sektorin toimijoita. Mitä tulee tilalle? 

Kuka pystyy nyt hoitamaan työllistymistä 
niin kuin yhdistys on tähän asti pystynyt? 
Miten yhdistys on vääristänyt kilpailua? 
On toimintoja, jotka katsotaan elinkeino-
toiminnaksi, mutta otetaanko tässä tapa-
uksessa ollenkaan huomioon niiden tuot-
toa? Ei oteta. Ilman Loimaan kaupungin 
taloudellista avustusta toimintaamme 
tuskin olisi ollenkaan. Meidän elinkeino-
toimintamme on tappiollista ja emme ole 
maksaneet koskaan tuloksesta veroa. 

Susan Tuovinen 

siirtyvät sosiaaliavun piiriin ja mahdolli-
sesti myös mielenterveyspalvelujen asi-
akkaiksi. Nuorisotyöttömyys lisääntyy, 
koska välityömarkkinat eivät enää pysty 
ohjaamaan nuoria tukityön kautta avoi-
mille markkinoille. 

Voimaantullutta uutta 200 000 euro-
määräistä tukea nimitetään De minimis-
säännöksi, 50 prosentin tukea sanotaan 
ryhmäpoikkeusasetukseksi. De minimis-
menettely on katastrofi työllistäville yh-
distyksille, jotka työllistävät palkkatuella 
kymmeniä tai satoja ihmisiä. Kiertotienä 
isoja palkkatukityöllistäjiä voitaisiin pilk-
koa pieniksi yksiköiksi, mikä taas aiheut-
taa merkittävästi lisää byrokratiaa. 

Ryhmäpoikkeusmenettelyllä osa palk-
kakustannuksista on hankittava muualta 
kuin tuista, joka sitoo resursseja pois pää-
tarkoituksesta, yksilön tukemisesta työ-
elämään. Pitkäjänteinen panostus yksilön 
saattamiseksi avoimille markkinoille on 

tähänkin saakka ollut haasteellista, koska 
projektit toimivat vuosi kerrallaan - peri-
aatteella.  

Päätöksenteko on vaikeutunut lakimuu-
toksen seurauksena, vaikka viime kädessä 
TE -toimistoilla on edelleen valta myön-
tää palkkatukisopimuksia. Alueelliset erot 
ovat suuria. Toisaalla sama toiminta laske-
taan kilpailua vääristäväksi liiketoiminnak-
si, mutta toisaalla ei.  

Lakiasetukseen halutaan muutosta. Ny-
kyinen linja uhkaa kaataa kolmannen sek-
torin keskeiset työllistäjät. Asia on saatava 
julkiseen keskusteluun. Miten lakimuutos 
perustellaan päättäjien taholta? Miten pit-
käaikaistyöttömiä jatkossa aiotaan tukea? 
Kuka unohti notifikaation ja jos ei unoh-
dettu, mikä oli motiivina direktiivin täysi-
mittaiseen täytäntöönpanoon Suomessa?

Maura Tiuraniemi, Tiedottaja
Raision Työttömät ry

      EU:n valtiontukisäännökset
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Osallistuin 16.11.2010 Kansalaisyh-
teiskuntapolitiikan neuvottelukun-

nan (KANE) järjestämään seminaariin, 
jossa pohdittiin yhteiskunnallisen yrityk-
sen lisäarvoa, uhkia ja mahdollisuuksia 
sekä kriteerejä. Paikalla puhujina olivat 
KANE:n puheenjohtaja Riitta Särkelä, 
asiantuntija Jussi Mankki, Syfo Oy:sta sekä 
kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, Työ- ja 
elinkeinoministeriön HYVÄ -hankkeesta. 
Seminaarin jälkeinen päällimmäinen tun-
temus on, että yhteiskunnallisen yrittämi-
sen kehittämisestä ei voida odottaa pit-
käaikaistyöttömien kannalta merkittäviä 
tuloksia. 

Syfo Oy on ansiokkaasti tutkinut yhteis-
kunnallisen yrittämisen toimintakenttää 
etenkin englannin näkökulmasta. Jussi 
Mankin puheessa toistuu usein ajatus, että 
yhteiskunnallinen yritys on ”Not Business 
as Usual” – eli yhteiskunnallisella yrittä-
misellä tavoitellaan yrityksille suurempaa 
yhteiskunnallista vastuuta tai vähintäänkin 
sitä, että yritysten yhteiskunnallisuus tu-
lee paremmin tunnistettua. Toisaalta Syfon 
tutkimustulokset osoittavat, ettei voida 
tehdä selkeää rajausta sen suhteen, että 
mikä on yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja 
mikä ei. Yritystoimintaa itsessään pidetään 
jo yhteiskunnallisesti tärkeänä ja hyvänä, 
ja laki asettaa vielä rajoja sen suhteen, että 
yhteiskunnalle haitallisia yrityksiä ei yksin-
kertaisesti sallita. Tästä herää kysymys, 
mihin niitä ns. ”yhteiskunnallisia yrityksiä” 
sitten tarvitaan? 

TEM:n Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laihon 
mukaan yhteiskunnallisilla yrityksillä on 
selkeä tarve hoiva-alan sektorilla. Suoma-
lainen työvoimareservi halutaan käyttöön 
ja etenkin syrjäseuduille halutaan järjestää 
suurten ikäluokkien ikääntyessä sosiaa-
li- ja terveyspalveluille elintilaa. Etenkin 
ikääntyneiden ihmisten palveluille on sekä 
pulaa, että kehittämistarpeita ja tämän 
lisäksi suuret monikansalliset yritykset 
ovat ehkä kilpailukykyisempinä valtaamas-
sa suomalaisilta markkinoilta tilaa. Tätä 
kuviota TEM tarkkailee perusteellisesti ja 
ensi vuoden alkupuolella aiheesta on tu-
lossa selvitys. Laihon mukaan yhteiskun-
nallisille yrityksille ei ole tulossa mitään 
erityistukia, mitkä eivät olisi avoinna jo 

nykyisille yrityksille. Miten siis yhteiskun-
nalliset yritykset eroaisivat tavallisista yri-
tyksistä? 

KANE:n puheenjohtaja Riitta Särkelä on 
työryhmässään alustavasti hahmotellut 
suomalaisille yhteiskunnallisille yrityksille 
välttämättömiä kriteereitä, jotka ovat: yri-
tyksen tulee tuottaa yhteiskunnallista hy-
vää; tulojen tulee pääsääntöisesti tulla lii-
ketoiminnasta; yhteiskunnallisen yrityksen 
voitonjaosta 50% tulee suunnata sääntö-
jen mukaisesti yhteiskunnallisen hyvän 
toteuttamiseksi; näillä yrityksillä tulee olla 
varallisuuslukko, jolla estetään yhteiskun-
nallisen yrityksen myyminen tavalliseksi 
yritykseksi; inhimilliset, yhteiskunnalliset 
ja ympäristölliset vaikutukset tulee osoit-
taa; ja toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus 
tulee varmistaa. 

Täydentäviä kriteerejä ovat: yhteiskunnal-
lisen hyvän maksimoiminen; ympäristölli-
sen haitan minimoiminen; ekologisuus ja 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämi-
nen; heikommassa työmarkkina-asemassa 
olevien työllistäminen; henkilöstön hyvin-
vointi; työpaikkademokratia; henkilöstö-
omistus; osallistava hallinto; asiakkaiden 
vaikutusmahdollisuuksien suominen; sekä 
kiinteiden yhteyksien luominen ja ylläpi-
täminen paikallisyhteisöihin; ja paikallisyh-
teisöjä suosiva tuotantotapa. 

Hämmennystä tässä aiheuttaa minulle ja 
joillekin muillekin seminaarin osallistujille 
se, että millä tavalla yhteiskunnalliset yri-
tykset sitten kilpailevat avoimilla markki-
noilla, jos ne eivät saa mitään erityistukia, 
mutta niiden toiminnalle asetetaan kah-
litsevia kriteerejä, joista tavallisten yritys-
ten ei tarvitse välittää? Tämä ristiriita on 
olemassa kun tarkastellaan esitettyjä vaa-
timuksia etenkin heikommassa työmark-
kina-asemassa olevien ihmisten työllistä-
misen lähtökohdasta. 

Alun perin Työ- ja elinkeinoministeriö lähti 
tutkimaan yhteiskunnallisen yritystoimin-
nan kehittämistä välityömarkkinoiden nä-
kökulmasta. Ongelmaksi koettiin se, ettei 
sosiaalinen yritystoiminta ole saanut Suo-
messa siipiä alleen. Sosiaalisten yritysten 
työllistävä vaikutus on jäänyt vähäiseksi. 

Nyt vaikuttaa siltä, että yhteiskunnallis-
ten yritysten kehittämisessä ollaan pitkälti 
luovuttu tästä heikossa työmarkkina-ase-
massa olevien ihmisten työllistämisnäkö-
kulmasta ja tyydytään siihen, että yhteis-
kunnallisten yritysten tueksi riittää pelkkä 
veronmaksajien tukema mainoskampanja 
eli yhteiskunnallisten yritysten brändi. 

Kuvitellaanko Työ- ja elinkeinoministeriös-
sä, että pelkkä yhteiskunnallisen yrityksen 
idean markkinoiminen riittää, jotta Suo-
messa poikkeavat yrityspersoonat pant-
taavat asuntonsa ja perustavat yhteiskun-
nallisia yrityksiä? Tuskinpa, ja odotukseni 
kohdistuvatkin siihen, että kunnallisten 
ja säätiöiden palveluntarjontaa yksityiste-
tään yhteiskunnallisen yrityksen nimissä, 
kuten Tampereella kaavaillaan Koukkunie-
meen. Syntyykö näiden olemassa olevien 
toimijoiden yksityistämisessä toivottuja 
tehokkuushyötyjä? Aika ratkaisee. Tarjo-
aako se heikossa työmarkkina-asemassa 
oleville osatyökykyisille ihmisille pitkäai-
kaisia työpaikkoja? Arvioin että marginaa-
liseksi jäävät nämä työpaikat, niin kauan 
kun emme elä täystyöllisyyden aikaa, ja 
mitään porkkanoita ei ole, ja yrityksen on 
oltava kilpailukykyinen jatkuvuutensa tur-
vaamiseksi.

Kun tarkastelen näitä KANE:n kriteerejä, 
niin en näe rajoitetun voitonjakomallin, 
ja varallisuuslukon lisäksi yhtään sellaista 
kriteeriä, jota ei periaatteessa tulisi vaatia 
kaikilta yrityksiltä jo nyt ja tässä hetkessä 
- oli yritys ”yhteiskunnallinen” tai ei. Jos 
yhteiskunnallisen yrittämisen välttämät-
tömänä pääkriteerinä ei ole osatyökykyis-
ten ja pitkäaikaistyöttömien tukeminen ja 
tähän tarkoitukseen ei suunnata selvästi 
rahallista tukea, tai sitä ei selvästi huomi-
oida kuntien ja valtioiden hankinnoissa 
kilpailuvalttina, niin yhteiskunnalliselta yri-
tystoiminnalta en Suomessa odota mitään 
mullistavaa parannusta työllistämiseen. 
Pelkona on, että olemassa olevia yleishyö-
dyllisiä yhteiskunnan tukemia rakenteita 
puretaan vannoen tämän yhteiskunnalli-
sen yrityksen kajastuksen nimiin.

Jukka Haapakoski

Yhteiskunnallisen  
yrityksen kajastus
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1. Nuori hakee Turkua lähellä oleviin vähäisiin vaihto-
ehtoihin, kun niin on tehtävä. Kutsu tulee maksullisiin 
pääsykokeisiin, mutta nuori jättää menemättä niihin 
taloudellisista syistä. Valtiovalta katsoo, että yhteis-
hakukriteerit eivät täyty, koska nuori ei pääsykokei-
siin mennyt. Työmarkkinatuki peritään takaisin.

2. Nuori eikä myöskään nuoren vanhemmat halua, 
että nuori lähtee opiskelemaan toiselle paikkakun-
nalle, mutta kiinnostavaa alaa ei löydy omalta koti-
seudulta. Siispä nuori jättää hakematta yhteishaussa. 
Työmarkkinatuki peritään takaisin.

3. Nuori hakee yhteishaussa kolmeen hakupaikkaan 
niin kuin laki määrittää. Myöhemmin selviää se, että 
talouskoulu ei täytäkään yhteishaun kriteerejä, koska 
kyseinen koulutus ei ole ammatillinen perustutkinto. 
Työmarkkinatuki peritään takaisin.

4. Nuori hakee sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
toon ja saa kutsun maksulliseen pääsykokeeseen. 
Nuori maksaa soveltuvuuskoemaksun, menee pääsy-
kokeisiin ja kirjoittaa papereihin pelkästään nimensä, 
kun lähihoitajan ammatti ei ole realistinen vaihtoeh-
to. Nuori on täyttänyt lakipykälät, työmarkkinatukea 
EI peritä takaisin, mutta mahdollisesti joku muu halu-
kas nuori ei päässyt pääsykokeisiin ja oppilaitoksen 
haastattelijat ovat tehneet turhaa työtä. 

5. Työharjoittelussa olevan nuoren kanssa on tehty 
selkeät jatkosuunnitelmat kuinka nuori etenee oman 
elämänsä rakentamisessa: työharjoittelun ohessa 
on tutustumiskäyntejä nuorta kiinnostaville aloille 
ja oppilaitoksissa. Tähtäimessä kevään yhteishaku, 
jossa on mahdollisuus hakea kaikille ammattialoil-
le. Ei auta, vaan tämänkin nuoren on pakko hakea, 
mennä pääsykokeisiin, ottaa vastaan mahdollinen 
opiskelupaikka, aloittaa opiskelu jne. Tämä pakotettu 
nuori todennäköisesti tulee keskeyttämään tämän 
koulutuksen, koska kiinnostus ja motivaatio ei riitä. 
Kenen etu?

6. Syksyn yhteishaussa ei ole lainkaan mahdollista 
hakea esim. ammatillisiin erityisoppilaitoksiin, koska 
näillä on keväisin yhteishaun aikaan oma erillinen ha-
kunsa. Nuoren, jonka kapasiteetti ei tule riittämään 
opiskeluun ammatillisissa oppilaitoksissa ja suurissa 
opiskeluryhmissä, on kuitenkin pakko hakea syksyn 
yhteishaussa. 

7. Aikaisemmin nuori saattoi jättää yhteishaussa 
hakematta ja lääkärin lausunnolla todentaa, ettei ole 
hakukuntoinen. Nykyisin edes lääkärinlausunto ei 
riitä. Opinnot voi kuitenkin keskeyttää lääkärinlau-
sunnolla. 

Alle 25-vuotias nuori, joka on ilman ammatil-
lista perustutkintoa, jättää hakematta syksyn 

yhteishaussa, ja mitä sitten tapahtuukaan: nuorelta 
voidaan periä osittain nuoren työharjoittelu- tai 
työkokeilujaksolta saamansa työmarkkinatuki ta-
kaisin. Nuoren pitää hakea yhteishaussa kolmeen 
ammatilliseen perustutkintoon, vaikka syksyn 
yhteishaussa ei ole edes mahdollisuutta hakea 
läheskään kaikille ammattialoille. Varsinais-Suo-
messa haettavana olivat Turun ammatti-instituutin 
sosiaali- ja terveysalan pt (lähihoitaja), kotitalous-
opetus talouskoulussa sekä puhdistuspalvelujen 
perustutkinto erityisopetuksena.

Mitä epäinhimillinen lakiuudistus on aiheuttanut? 
Viereisessä laatikossa muutamia konkreettisia esi-
merkkejä, jotka ovat todellisia.

Työmarkkinatuella tapahtuva työharjoittelu on 
uudessa työvoimapalvelulaissa määritetty siten, 
että saman työnantajan palveluksessa voi olla 
enintään kuusi kuukautta. Osan työpajanuorista 
”polku” koulutukseen tai avoimille työmarkkinoil-
le on hyvin usein pidempi kuin kuusi kuukautta. 

Me työpajatoiminnoissa teemme töitä nuorten 
kanssa arjessa ja käytännön tilanteissa ja yhteis-
kunnan antamat ”pelimerkit” vievät pohjaa pois 
työltä, jota teemme yksilöllisesti nuorten tarpeita 
ja toiveita edistäen.

Varsinais-Suomen työpajaverkoston puolesta

Katja Vossi
uraohjaaja
Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnalle

Pakene, syksyn yhteishaku syrjäyttää

      Nuoret
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TYÖVOIMAPOLITIIKKA SORTAA 
AKTIIVISIA NUORIA

Dan Koivulaakso

Vihreän työministerin johtamalla hallin-
nonalalla on tänä vuonna tehty nuoria 

työnhakijoita kohtaan törkeä linjaus, jota 
on syytä ruotia huolella. Linjaus pohjautuu 
hallituksen esitykseen, eikä lakiin. Viimeisin 
työvoimapolitiikan neronleimaus koskee 
erityisesti vailla ammatillista koulutusta 
olevia nuoria.

Jo aiemminkin nuoria on koskenut ns. 
pakkohaku eli kontrolli, joka määrittää-
opiskelupaikan hakemisen yhteishaussa 
työmarkkinatuen saamisen edellytyksek-
si. Nuori, joka ilman pätevää syytä jättää 
hakematta yhteishaussa, menettää tois-
taiseksi oikeuden työmarkkinatukeen. 
Takaisin hän saa sen täytettyään 5 kuu-
kauden työssäolovelvoitteen, täytettyään 
25 vuotta tai hankkiessaan ammatillisen 
koulutuksen. Pakkohaku sisältää muitakin 
ongelmia, kuten esimerkiksi sen, että ei-
motivoitunut opiskelija, joka varmasti jät-
tää opinnot kesken saattaa ”viedä” jonkun 
muun opiskelupaikan. 

Laissa mainittu työmarkkinatuen rajoitus 
koskee työttömänä työnhakijana oloa.  
Aktiivinen eli vaikkapa työharjoitteluun 
osallistuva nuori on saanut työmarkkina-
tuen harjoittelun aikana huolimatta siitä, 
että on sitä ennen tai sen aikana jättänyt 
hakematta yhteishaussa. Vaikka työharjoit-
telussa olo ei ole pätevä syy olla hakemat-
ta yhteishaussa, on nuorella työharjoitte-
lussa jatkaessaan ollut kuitenkin oikeus 
työmarkkinatukeen. Ollaan tällaisesta 
kontrolloivasta yhteishakuvelvoitteesta 
mitä mieltä tahansa, niin työvoimapoliitti-
sesti on toki järkevää, että aktiivisuudesta 
palkitaan.

Tänä vuonna tämä itsestään selvältä tun-
tuva periaate on heitetty romukoppaan. 
Nuori, joka työharjoittelussa ollessaan 
jättää ilman pätevää syytä hakematta yh-
teishaussa, menettää oikeuden työmarkki-
natukeen, vaikka jatkaa työharjoittelussa. 
Toisin sanoen aktiivista työvoimapolitiik-
kaa on, että nuoren pitää olla työharjoit-
telussa täysin ilmaiseksi, saamatta aktiivi-

suudestaan sentin senttiä! Millä rahalla siis 
pitäisi maksaa bussilippu ja lounas? Ilman 
mitään korvausta nuori tuskin jatkaa työ-
harjoittelussa. Työnantaja taas menettää 
mahdollisuuden arvioida tulevaa rekry-
tointimahdollisuutta.

Lieneekö asiantuntemattomuutta vai 
typeryyttä, mutta ”uudistuksen” juridi-
nenpuoli on erittäin sekava. Työttömyys-
turvalain 8. luvun 2 §:ssä säädetään vailla 
ammatillista koulutusta olevien nuorten 
oikeudesta työmarkkinatukeen. Siihen ei 

      Nuoret
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      Nuoret

Jukka Peltokoski

ole tullut muutoksia. Työttömyysturvala-
kiin tehty muutos koskee työttömyystur-
valain uutta 10. lukua. Luulisi, että sieltä 
löytyisi selkeästi pykälä, jonka perusteella 
yhteishaussa ilman pätevää syytä hake-
matta jättävä nuori menettää etuusoike-
uden työharjoittelun ajalta, vaikka jatkaa 
työharjoittelussa. Mutta me emme ai-
nakaan löytäneet. Toivottavasti olemme 
maallikkoina väärässä ja joku osoittaa tä-
män meille!

Erittäin huolestuttava on, että uudistus ja 
sen toimeenpano perustuvat pelkästään 
hallituksen esitykseen, eivätkä lakiin. Esi-
tyksessä todetaan, että kesken työllisty-

mistä edistävän palvelun aikana asetettu 
velvoite (kuten Työttömyysturvalain 8. 
luvun 2 § mukainen työssäolovelvoite) es-
täisi maksatuksen muiden palvelujen kuin 
työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja 
omaehtoisen koulutuksen ajalta. Se siis 
estäisi etuuden maksatuksen esimerkiksi 
työharjoittelun aikana.

Tämän siis pitäisi löytyä Työttömyysturva-
lain 10. luvusta. Hämmentävästi siinä kui-
tenkin käsitellään vain poissaoloa työllis-
tymistä edistävästä palvelusta. Joten mistä 
siis löytyy pykälä, jossa säädetään työllis-
tymistä edistävän palvelun aikana alkavak-
si asetetun työssäolovelvoitteen

vaikutuksesta oikeuteen saada etuutta 
palvelun aikana? Onko se pykälä hukku-
nut?

Mainitun hallituksen esityksen mukainen 
lain soveltaminen koskee lisäksi esimer-
kiksi tilannetta, että työnhakija kesken 
työelämävalmennuksen tai työkokeilun 
kieltäytyy ilman pätevää syytä työstä tai 
työvoimakoulutuksesta. Hän toki voi jat-
kaa toimenpiteessä senkin jälkeen, mutta 
työmarkkinatukea hän ei saa. Tämäkö on 
aktiivisuuteen kannustavaa?

Työttömyysturvalain 10. luvun sovelta-
minen edellä mainitun hallituksen esityk-
sen mukaisesti koskee erityisesti nuoria. 
Nuoria, jotka jättävät työharjoittelun ai-
kana hakematta yhteishaussa, on valtavas-
ti. Olemmekin saaneet näistä epäkohdista 
tietoja juuri nuorilta, jonka jälkeen tutus-
tuimme työttömyysturvalakiin ja mainit-
tuun hallituksen esitykseen.

Tämä ”linjaus” ei aiheuta ongelmia aino-
astaan työnhakijoille. Se aiheuttaa niitä 
varmasti myös viranomaisille, jotka joutu-
vat tekemään järjettömiä päätöksiä ja pe-
rustelemaan niitä jollain mystisellä ”huk-
kuneella pykälällä”.

Se, että nuorta ei palkita aktiivisuudesta 
hänen ollessaan työharjoittelussa, on täy-
sin absurdia. Se, että viranomaiset eivät 
näissä tapauksissa perusta päätöksiään 
lakiin, on vielä kummallisempaa. Olisi mie-
lenkiintoista kuulla mitä työ- ja elinkein-
oministeriö aikoo tehdä? Ainakin toistai-
seksi se on ollut täysin toimeton tällaisen 
nuorten työnhakijoiden ala-arvoisen koh-
telun edessä.

Dan Koivulaakso

Teksti kirjoitettu yhdessä Jukka Peltokosken 
kanssa.
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TVY ry:n väki kiittää  kaikkia yhteistyö-
kumppaneitaan ja tukijoitaan kuluneesta 
vuodesta!

Levollista joulunaikaa 
  ja rauhaisaa uutta vuotta 2011
      

       Lea ja Jukka

           sekä

              Hannu,
  
                  Tarja,
  
                    Harri 
 
                        ja 
 
                            Tuija
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Työttömyysturvan hakeminen verkos-
sa on vaivaton tapa hakea Kelasta pe-

ruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kelan 
sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan 
omilla verkkopankkitunnuksilla osoittees-
sa www.kela.fi/asiointi. Palvelusta asiakas 
voi katsoa omat etuustietonsa, kuten 
onko hänen hakemuksensa käsitelty, pal-
jonko etuutta on myönnetty ja milloin 
tuki maksetaan. 

Kela avasi ensimmäisen asiointipalvelun 
verkossa vuonna 2004. Kelan tavoitteena 
on ollut se, että kaikkia keskeisiä etuuk-
sia voi hakea verkossa. Asiakas voi hakea 
verkossa työttömyysturvan ohella myös 
perheetuuksia, asumistukea, opintotukea 
sekä eläke- ja kuntou-tusetuuksia. 

Kelan uusin sähköinen asiointipalvelu on 
maaliskuussa 2010 avattu työttömyystur-
van sähköinen hakemus. Työttömyysturvan 
hakemus täytetään silloin, kun asiakkaalla 
ei ole voimassaolevaa työttömyysetuus-
päätöstä Kelasta. Kun työttömyysetuus 
on myönnetty, voi asiakas ilmoittaa työt-
tömyyspäivänsä työttömyysajan sähköi-
sellä ilmoituksella. 

Jo neljännes työttömistä 
ilmoittaa työttömyyspäi-
vänsä Kelalle verkossa

Kelan työttömyysturva-asiakkaista jo joka 
neljäs ilmoittaa työttömyyspäivänsä ver-
kossa. Työttömyysturvan saaja toimittaa 
työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen 
Kelaan neljän viikon välein. Ilmoituksessa 
kerrotaan päiväkohtaisesti, onko jakson 
aikana ollut työttömänä, työssä, tai esi-
merkiksi työharjoittelussa. Kela maksaa 
etuuden ilmoituksen perusteella. Osa il-
moituksista käsitellään automaattisesti 
heti ilmoituksen lähettämisen jälkeen. Täl-
löin asiakkaalle ilmoitetaan saapumisvah-
vistuksessa päivä, milloin etuus on nos-
tettavissa.  Muussa tapauksessa ilmoitus 
ohjataan käsittelijälle.

Miten ensimmäinen hakemus 
täytetään?

Työttömäksi jäävän kannattaa ilmoittau-
tua heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä 
työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkei-
notoimistossa. TE -toimisto antaa lausun-
non siitä, onko henkilö työtön työnhakija 
vai ei.  

Kelan maksamia työttömyysetuuksia voi 
hakea myös sähköisesti

Työmarkkinatuessa on viiden arkipäivän 
ja peruspäivärahassa seitsemän arkipäivän 
omavastuuaika. Käytännössä työmark-
kinatuen ja peruspäivärahan hakemus 
kannattaa jättää noin kahden viikon työt-
tömyyden jälkeen. Tämä nopeuttaa hake-
muksen käsittelyä.  

Sähköinen hakemus hyödyntää Kelan re-
kisteritietoja. Rekisteritietojen sekä asiak-
kaan antamien vastausten perusteella asi-
akkaalta kysytään vain tarvittavat tiedot.  
Palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin 
kysymyksiin on vastattu, ja se opastaa 
käyttäjää ohje- ja virheilmoitusten avulla. 

Jos työttömyysturvahakemukseen tarvi-
taan liitteitä, asiointipalvelu antaa niistä 
luettelon, jonka asiakas voi tulostaa it-
selleen. Asiakkaalla on kaksi viikkoa aikaa 
toimittaa tarvittavat liitteet Kelaan. Liite-
luettelossa on vastauslähetystunnus, jolla 
voi postittaa hakemukseen tarvittavat liit-
teet maksutta Suomessa. 
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Kuka Suomessa määrää?

- Suomi on demokraattinen maa. Kenelle 
valta Suomessa kuuluu? Kysymys aiheut-
taa pohdintaa puoliääneen. Tarja Halosen 
nimi vilahtaa keskustelussa, mutta kukaan 
ei kuitenkaan ehdota, että valta kuuluisi 
presidentille. Useimpien kansallisuuksien 

edustajien pohdinta päätyy vastaukseen: 
Parlamentille.

- Kansalle! vastaa Georgios Lostarakos 
empimättä. Klassisen kitaran taitajalle 
demokratian kotimaasta asia on päivän-
selvä.

Perustuslakimme ensimmäinen luku, kan-
sansuvereenisuuden periaate, ei kuiten-
kaan ole itsestäänselvyys monelle suo-
malaisellekaan. Mitä kapeammaksi oma 
toimeentulo käy, sitä vaikeampaa on kokea 
vaikuttavansa edes omiin asioihinsa puhu-
mattakaan yhteisistä periaatteista. Kuinka 
siis voimme olettaa, että maahanmuuttaja, 
joka useissa tapauksissa saapuu diktatori-
sesti hallinnoidusta maasta, voisi itsestään 
ymmärtää ja omaksua kansanvaltaisuuden 
periaatteen. Monessa lähtömaassa omiin 
asioihin voi vaikuttaa ainoastaan olemalla 
riittävän ”röyhkeä”. Toisissa maissa taas 
erityisesti naisten on oltava riittävän nöy-
riä. Joissakin maissa viranomaisten pää-
töksiin voi vaikuttaa ainoastaan rahalla - ja 

hyvin usein vaikuttamisen mahdollisuudet 
määräytyvät syntyperän, etnisen taustan, 
sukupuolen tai muun ominaisuuden pe-
rusteella. Kansanvaltaisuuden periaatteen 
ymmärtäminen onkin kansalaistaidon A ja 
O - myös maahanmuuttajalle.

Päätökset tehdään kokouksessa

Miten demokraattiset päätökset tehdään? 
Ne tehdään demokraattisesti kokoon 
kutsutussa ja päätösvaltaisessa kokouk-
sessa. Tämä periaate on viety joka tasol-
le. Näin ollen myös kuntien ja erilaisten 
yhteisöjen päätökset tehdään kokouksis-
sa. Yritysmuodoista osakeyhtiö ja osuus-
kunta tekevät päätöksensä kokouksissa, 
mutta työpaikoille ja työntekoon liittyy 
paljon muitakin kokouksia, tiimipalaverei-
ta, osastokokouksia jne. Tällaisissa koko-
uksissa sovitaan miten työt jaetaan työn-
tekijöiden kesken ja miten esimerkiksi 
noudatetaan työturvallisuussäädöksiä tai 
vaikkapa säästetään materiaaleja ympäris-
tösyistä.

On siis tärkeää, että kaikki työntekijät 
työpaikoilla ymmärtävät miksi työpai-
koilla pidetään palavereja ja mitä niissä 
käsitellään. On turha esimerkiksi purnata 
vääristä työmenetelmistä, jollei ota niitä 
keskusteluun työmaan palaverissa. Usein 
parhaat kehitysideat tulevat myös työn-
tekijöiltä. Esimerkiksi monilla maahan-
muuttajanaisilla voisi olla paljon annet-
tavaa työn tehostamisessa ja tuotteiden 
parantamisessa mikäli heitä rohkaistaisiin 
tuomaan ideansa esille.

Kokoustekniikkaa käytännössä

MONITAIDON uudet työntekijät esitel-
lään yleensä TST ry:n torstaipalaverissa. 
Alkuvuonna MONITAITO on tarjonnut 
erityisesti suomen kielessä pitkälle edis-
tyneitä maahanmuuttajia torstaipalaverin 
sihteeriksi. Pöytäkirjan teko on sujunut 

Mihin maahanmuuttajat  
tarvitsevat kokoustekniikkaa?

mainiosti myös heiltä. MONITAIDON 
oma työntekijäpalaveri järjestetään myös 
joka viikko - samoin työtiimien palaverit.

Syksyllä alkaneessa koulutuksessa käyte-
tään näitä kokemuksia hyväksi. Jokainen 
koulutustapaaminen järjestetään kokouk-
sen muodossa ja jokainen projektin maa-
hanmuuttaja toimii vuorollaan puheen-
johtajana ja vuorollaan sihteerinä. Ennen 
kokousta annetaan kokouskutsut sekä 
esityslista ja kokouksen jälkeen tehdään 
pöytäkirja. Kokouksen sisällöksi päätettiin 
ensimmäisessä kokouksessa, että kukin 
puheenjohtaja alustaa päivän keskuste-
lunaiheen, joka kyseisenä päivänä on pu-
heenjohtajan oma kotikaupunki tai -seutu. 
Tarkastelutapa on vapaavalintainen kuten 
kulttuuri, luonto, politiikka, elämäntavat, 
historia tai vaikkapa elinkeinot. Ratkaisu 
on osoittautunut hedelmälliseksi, sillä esi-
tyksien avulla vieraiden kulttuurien tun-
temus ja ymmärtämys paranee kaikilla ja 
myös projektihenkilöstö on oppinut kurs-
silla paljon uutta.

Minna Leka 

Kuvaaja: Pyry Salminen

Tähän kurssikuvaan on mahtunut MONITAIDON 
monista kansallisuuksista kuusi.

Eghlimossadat Arab puheenjohtajana alustaa koko-
uksen kertomalla kotikaupungistaan Mahallatista, 
jossa syntyi muun muassa Zarathustralaisuutena 
tunnettu uskonfilosofia. 

Mahnas & Georgios  - Iranista kotoisin olevalle 
Mahnaz Arshadille demokraattisen päätöksenteon 
periaatteet ovat teoriassa tuttuja, kreikkalaiselle 
Georgiokselle jo syntymälahja

MONITAITO-projekti on muodostunut, vaikkakin tahattomasti, myös 
merkittäväksi maahanmuuttajaprojektiksi. Ilmeisesti moniammatillises-
sa hankkeessa on ollut juuri sopiva lokero aktiivisille ja ammattitaitoisille 
maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien osuus työntekijöistä on kasvanut 
kolmen vuoden aikana tasaisesti. Koko vuoden 2010 ajan maahanmuuttajia 
on ollut jo yli kolmannes työntekijöistä. Pikkuhiljaa myös projektihenkilös-
tön näkemys maahanmuuttajien tarvitsemista ”rakennuspalikoista” työ-
markkinoilla on vahvistunut. Niinpä MONITAIDOSSA kehitettiin koulutus: 
”Kokoustekniikkaa maahanmuuttajille”, parantamaan maahanmuuttajien 
yhteiskunta- ja ilmaisuvalmiuksia.

      Maahanmuuttajat
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Porin kaupunki 
kiitti kolmannen 
sektorin työlli-
syystoimijoita!

Vihdoinkin kaupungit alkavat herätä, huo-
mata ja tunnustaa kolmannen sektorin 
työllistämisvaikutukset.

Porin kaupunki kutsui 16 kolmannen sek-
torin vahvaa työllisyystoimijaa kaupungin-
talolle ja kertoi tämän hetken työllisyys-
tilanteesta. 

Yhtenä kutsuttuna yhdistyksenä oli Porin 
Seudun Työttömät ry. Paikalla olivat pu-
heenjohtaja Mirja Järvenpää ja toiminnan-
ohjaaja Kari Lehtinen.

Samalla kaupunki ilmoitti tyytyväisyyten-
sä työllisyys- ja työllistämistilanteeseen 
Porin alueella kolmannen sektorin puit-
teissa. 

Kolmas sektori on ollut erittäin vahva 
työllistäjä Porin ja Satakunnan alueella, 
varsinkin pitkäaikaistyöttömien reservis-
sä. 
Toivottavasti sama suuntaus jatkuu ensi 
ja tulevina vuosina, niin kauan että pitkä-
aikaistyöttömyys saadaan jälleen vähene-
mään ja työttömyyttä kokeneiden ihmis-
ten hyvinvoinnin nousu alkamaan.

Muutenkin Porin kaupunki on ollut aktiivi-
sena työllistämistoimenpiteissä ja ottanut 
käyttöönsä Pori-lisän, joka saadaan kaikil-
le vähintään 30 tuntia viikossa työllistettä-
ville. Näin ollen saadaan palkkauskin pa-
remmalle tasolla ja ehkäpä sosiaalipuolen 
käynnit vähemmälle.

Tästäpä saa muutkin Suomen kunnat ot-
taa mallia! 

Työttömyys alas ja unohduksiin!

Kari Lehtinen

Työllistämisajatuksia 
ja ideoita Kajaanissa
Työmarkkinatukiuudistus tuli voimaan 
1.1.2006. Lain tarkoituksena oli kannustaa 
kuntia työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. 
Uudistuksen tarkoituksena oli näin auttaa 
katkaisemaan pitkään jatkunutta työttö-
myyttä ja ehkäisemään uuden pitkäaikais-
työttömyyden syntymistä.  

Laki siis rankaisee kuntia, jotka eivät akti-
voi työmarkkinatuen saajia. Kunnat joutu-
vat maksamaan puolet työttömyyskustan-
nuksista niiden osalta, joille on kertynyt 
vähintään 500 päivää työmarkkinatukea. 
Jos kunta aktivoi nämä työttömät, valtio 
ei peri kunnilta tätä maksua – ”työttö-
myyssakkoa”.

Vuonna 2009 Kajaani maksoi tätä ”sakko-
maksua” 1 278 137 euroa. Vuonna 2010 
kesäkuun loppuun mennessä on maksettu 
562 580 euroa. Näille rahoille olisi muuta-
kin käyttöä Kajaanissa.

Työllistämällä siis pitkäaikaistyöttömiä en-
tistä enemmän kaupungissa säästetään ra-
hoja positiivisella tavalla. Samalla annetaan 
pitkään työelämästä poissaolleelle hen-
kilölle mahdollisuus rakentaa elämäänsä 
uudella tavalla. Pitkäaikaistyöttömyyden 
mukanaan tuomiin kerrannaisvaikutuksiin 
sekä yksilölle että yhteiskunnalle työllis-

      Jäsenjärjestöt

tämisellä on suuri positiivinen vaikutus. 
Työllistäminen kannattaa aina! 

Kajaanin Työttömien yhdistys haluaa olla 
mukana kaupungin talouden tervehdyttä-
misessä. Haluamme, että kaupunki säästäi-
si varojaan ”sakkomaksua” pienentämällä 
ja pitkään työttömänä olleet työttömät 
saisivat töitä. Samalla voisivat palvelut 
parantua, ympäristö kohentua ja mielet 
virkistyä.

Tekemätöntä työtä löytyy – sanotaan! Me 
etsimme nyt ajatuksia ja ideoita, miten 
Kajaanissa voidaan työllistää mielekkäästi. 
Toivomme, että kerrot meille ajatuksesi ja 
mielipiteesi asiasta. Me lupaamme välittää 
ne eteenpäin päättäjille!

Voit kertoa ajatuksistasi toimistollamme 
os. Kirkkokatu 15, soittaa meille puh o44 
314 0098 tai lähettää ajatuksiasi sähkö-
postilla kty.ry@kajaani.net.

Odotamme yhteydenottoasi! 

Lisätietoja 
Raili Myllylä 

Kajaanin työttömien yhdistys ry
Toiminnanjohtaja puh 044 3140098
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Suomessa rahapelejä ovat jo vuosikymme-
net tarjonneet kolme peliyhteisöä, RAY, 
Veikkaus ja Fintoto, kukin omilla tuote-
alueillaan.  RAY:n ansiosta Suomeen on 
syntynyt runsaasti terveyttä ja hyvinvoin-
tia edistävää toimintaa ja hyviä käytäntöjä. 
Näistä esimerkkinä ovat Mannerheimin 
lastensuojeluliiton perhekahvilat, vanhus-
ten ystävätoiminta ja lasten ja nuorten 
nettiturvallisuutta edistävät hankkeet.

Sinikka Mönkäre kannustaa järjestöjä 
puolustamaan toimivaa RAY-rahoitus-
mallia ihan itsekkäistä syistä. Tiivis suhde 
järjestöjen ja RAY:n välillä on osa ainutlaa-
tuista järjestelmää. 

”Järjestöt tuovat edustamiltaan aloilta 
päätöksentekoon tietoa ja osaamista. 
Käytännön työn tekijöinä ne tuntevat 
suomalaisten arjen ja tietävät, missä tuen 
tarve on suurin. Me taas huolehdimme 
avustusjärjestelmän ajanmukaisuudesta 
sekä prosessin tasapuolisuudesta ja läpi-
näkyvyydestä”, Mönkäre sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan muulla tavalla 
järjestetty pelitoiminta uhkaisi nykyistä 
rahoituspohjaa, jossa sosiaali- ja terveys-
järjestöt saavat noin puolet kaikista raha-
pelaamisen voittovaroista.  Tämän vuoksi 
lakiuudistus, joka takaa lakisääteiset yksin-
oikeuden nykytoimijoille, on saatava läpi 
viimeistään vuoden 2011 loppuun men-
nessä. Tuolloin nykyluvat umpeutuvat. 

Jaetut markkinat tuke-
vat kehitystyötä

Monipuolisella ja laadukkaalla kolmen 
yhtiön pelitarjonnalla on pyritty tavoitta-
maan laaja asiakaskunta, jotta pelaaminen 
ei keskittyisi samoille henkilöille. Katta-
vuudella ehkäistään myös laittomien pe-
lien tarjontaa. 

Viime aikoina puhuttanut nettipokeri on 
hyvä esimerkki kattavan pelitarjonnan 
tarpeellisuudesta. Koska kotimaista vaih-
toehtoa nettipokeriin ei ole ollut, tarpeen 

ovat täyttäneet ulkomaiset peliyhtiöt. Ti-
lanne muuttuu, kun RAY avaa nettipelinsä 
kuluvan syksyn aikana.

”Kun jokainen yhtiö keskittyy kehittä-
mään oman tuotealueensa pelejä, palve-
luja ja jakelua asiakaskeskeisesti, pysyy 
kotimainen tarjonta kattavana ja kilpai-
lukykyisenä.  Tämä pitää meidät virkeinä, 
tehokkaina ja innostaa kehitystyöhön”, 
Mönkäre uskoo.

Suomalaisten pelimarkkinoiden jakoa sel-
kiytetään entisestään uudessa arpajaislais-
sa, jonka toinen vaihe tähtää yksinoikeuk-
sien kirjaamiseen lakiin. Lailla Suomessa 
luovuttaisiin määräaikaisesta lupamenet-
telystä rahapelien harjoittamisessa.

Avustuspotti on järjestöjen yhtei-
nen voitto

RAY haluaa turvata sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen rahoituksen aloittamalla nettipe-

Kansalaisyhteiskunnan toimiva perusta

Suomalaiset pelaavat kansanterveydelle
RAY on sosiaali- ja terveysjärjestöjen päärahoittaja Suomessa. Avustukset ohjataan yhä vahvem-
min järjestö- ja kansalaistoimintaan kuten vapaaehtois- ja vertaistyöhön, osallistumismahdolli-
suuksien edistämiseen sekä vaikuttamiseen ja edunvalvontaan.  ”Järjestöjen kannattaa taistella 
sen puolesta, että RAY säilyy itsenäisenä ja peleillä kerätyt varat ohjataan jatkossakin tämän 
alan järjestöille”, RAY:n toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre painottaa.

Suomalaisista yli 70 % tukee tuoreiden mielipidemittausten 
mukaan RAY:n yksinoikeutta.
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lit, tehostamalla nykyistä jakelumallia ja 
kehittämällä kokonaisvaltaisesti asiakkai-
den pelikokemusta. Avustuksina jaettava 
osuus tuotosta kasvaa lähivuosina kuiten-
kin korkeintaan maltillisesti.

”Avustuspotin kehitykseen vaikuttavat 
pelitoiminnan vastuullisuusvaatimukset 
sekä pelaajien odotukset uudentyyppisis-
tä peleistä – ne vaativat meiltä investoin-
teja. Lisäksi pelaamisen ikärajan nosto 18 
vuoteen ja arpajaisveron korotus leikkaa-
vat pottia”, Mönkäre sanoo.

Toisaalta tätä nykyä kolmanneksen voit-
topotista lohkaiseva sotiemme veteraani-
en hoitoon ja kuntoutukseen osoitettava 
osuus sekä julkisiin menoihin varattu sum-
ma pienenevät lähivuosina merkittävästi. 
Siten järjestöjen osuus avustuspotista 
on lähivuosina kasvamassa, vaikka RAY:n 
voittovarat eivät kokonaisuudessaan kas-
vaisi.

”Se miten raha järjestelmän sisällä jae-
taan, on oma kysymyksensä. Asiaa tulee 
katsoa laajemmasta näkökulmasta kuin 

vain oman järjestön avustuksista käsin. 
Varmistetaan ensin yhdessä hyvän koko-
naisuuden säilyminen”.

Teksti: Henna Norberg 
Kuvat: RAY

Suomalaiset peliyhtiöt 
 

RAY: raha-automaatit ja kasinopelit;  tunnetuimmat Pajatso, Hedelmäpelit, Pokeri, Ruletti 

Veikkaus: raha-arpajais- ja vedonlyöntipelit; tunnetuimmat Lotto, Keno, Vakioveikkaus, Ässä-arpa 

Fintoto: Toto eli raviveikkaukset*; tunnetuimmat Voittaja, Kaksari, Troikka 
 
*lakimuutos siirtää V5- ja V75-ravipelit Veikkaukselta Fintotolle.
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen talous ja 
toimintamahdollisuudet ovat heiken-

tyneet selvästi viime vuodesta. Käännettä 
parempaan ei ennakoida ensi vuonnakaan. 
Selvimmin on huonontunut valtakunnal-
listen järjestöjen talous, mutta myös pai-
kallisyhdistysten talous on kiristynyt kun-
tien toiminta-avustusten vähentymisen ja 
tilavuokrien kallistumisen vuoksi.

Yli viidennes valtakunnallisista sosiaali- ja 
terveysjärjestöistä pitää nykyistä talousti-
lannettaan huonona tai melko huonona. 
Jopa 40 prosenttia ennakoi taloustilan-
teensa heikentyvän ensi vuonna. Kieltei-
simmät näkymät ovat päihde-, lastensuo-
jelu- ja vammaisjärjestöissä.

Uusi ilmiö alan järjestöissä ovat lomau-
tukset ja irtisanomiset. 22 prosenttia val-
takunnallisista järjestöistä ennakoi henki-
löstösupistuksia vuoden kuluessa. Vaikein 
tilanne on vammaisjärjestöissä ja myön-
teisin vanhusjärjestöissä.

Toimintaansa laajentavien valtakunnallis-
ten sosiaali- ja terveysjärjestöjen osuus 
on vähentynyt tasaisesti Järjestöbaromet-
rin viiden vuoden tarkastelujaksolla. Toi-
mintaansa supistavien järjestöjen määrä 
on kasvanut.

Muutamat järjestöt joutuivat viime vuon-
na lopettamaan osan toiminnoistaan, 
kuten nuorten sosiaaliohjausta ja jälki-
huoltoa sekä päiväkoti-, loma- ja kurssi-
keskustoimintaa. Tänä vuonna osa jär-
jestöistä ennakoi vaikeuksia esimerkiksi 
kuntoutuspalveluihin, lastensuojelu- ja 
lastenhoitopalveluihin, neuvontapalveluun, 
päihdetyöhön sekä ammatilliseen koulu-
tukseen.

Toiminnan supistuminen johtaa moniin 
ongelmiin

Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus 
mahdollistaa sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen monipuolisen toiminnan. Järjestöjen 
riippuvuus RAY:n rahoituksesta on viime 
vuosina kasvanut. Järjestöjen talousongel-
mien taustalla on kaksi asiaa: RAY:n yleis-
avustusten kasvun pysähtyminen, jopa 
lasku, ja kuntien tiukat tulkinnat hankinta-
lainsäädännöstä.

– Järjestöjen palvelutoiminnan supistumi-
seen vaikuttaa erityisesti kuntien rajoit-
tunut tulkinta hankintalainsäädännöstä. 
Hinta on noussut tärkeimmäksi valinta-
kriteeriksi. Palvelut ovat nopeasti keskit-
tymässä voittoa tavoitteleville isoille yri-
tyksille, sanoo järjestöpäällikkö Marja 
Vuorinen Sosiaali- ja terveysturvan kes-
kusliitosta (STKL).

– Tämä ei ole palvelujen käyttäjien edun 
mukaista. Järjestökentältä välittyvät esi-
merkit kertovat karua kieltä paluusta 
köyhäinhoitoon ja palvelujen käyttäjien 
sijoittamiseen ”halvimman huudon mu-
kaan” jopa vastoin heidän tahtoaan, Vuo-
rinen toteaa.

Järjestöjen toimintamahdollisuuksien 
heikkeneminen on Vuorisen mukaan on-
gelmallista myös demokratian toteutumi-
sen kannalta.

– Järjestöjen tärkein tehtävä yhteiskun-
nassa ei ole palvelujen tuottaminen, vaikka 
sekin on tärkeää. Perinteinen järjestötoi-
minta on erittäin tärkeä ja toimiva vaikut-
tamisen kanava, jonka kautta kansalaisten 
näkemyksiä välitetään päätöksentekoon, 
Vuorinen sanoo.

Talousongelmista merkkejä myös paikal-
listasolla

Myös paikallisyhdistysten talouden ki-
ristymisestä ovat näkyvissä ensimmäiset 
merkit. Joka kolmannella yhdistyksellä 
kunnan myöntämä toiminta-avustus on 
vähentynyt tai loppunut. Kunnalta saatuja 
toimintatiloja käyttävistä yhdistyksistä 41 
% maksaa tiloistaan aiempaa enemmän.

– Tämä on erittäin iso riski yhdistysten toi-
minnalle. Osalla yhdistyksistä tilamaksujen 
nosto pakottaa toiminnan rajoittamiseen 
tai osallistumismaksujen korottamiseen. 
Se taas voi johtaa siihen, ettei kaikilla ole 
enää mahdollista osallistua yhdistysten 
toimintaan, Marja Vuorinen sanoo.

Lisätietoja:
järjestöpäällikkö Marja Vuorinen, STKL, 
puh. 050 412 1913
tutkija Juha Peltosalmi, STKL, puh. 040 
829 8959

Toimittajakappaleiden tilaus:
tiedottaja Sirkku Immonen, STKL, sirkku.
immonen@stkl.fi, puh. 050 558 7470

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) Jär-
jestöbarometri 2010 on viides vuosittainen sosi-
aali- ja terveysjärjestöjen nykytilaa ja toimintaa 
kuvaava tutkimus. Barometri perustuu valtakun-
nallisten järjestöjen toiminnanjohtajille, aluetyönte-
kijöille ja paikallisyhdistyksille tehtyyn kyselyyn ja 
tuoreisiin tilastoihin. Kyselyyn vastasi 84 järjestö-
johtajaa, 159 aluetyöntekijää ja 1037 paikallisyh-
distystä. Lisätietoja: www.stkl.fi.

Järjestöbarometri 2010:

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä heikot 
talousnäkymät
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ryYhdistyslaki muuttuu 1.9.2010 
alkaen. Keskeiset muutokset 

koskevat yhdistyksen tarkastusta 
ja etäosallistumista. Yhdistyslais-
sa säännelty toiminnantarkastus 
korvaa jatkossa tilintarkastuslakiin 
perustuneen maallikkotilintarkas-
tuksen. Yhdistyksen on valittava 
toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole 
tilintarkastuslain mukaista auktori-
soitua tilintarkastajaa. Samalla laa-
jenee auktorisoidun tilintarkastajan 
käyttövelvollisuus. Etäosallistumis-
mahdollisuudella halutaan lisätä jä-
senten vaikutusmahdollisuuksia ja 
helpottaa erityisesti nuorten mah-
dollisuutta osallistua järjestötoimin-
taan.

Etäosallistumisen käyttöönotto vaa-
tii sääntöjen muuttamista

Uusi laki mahdollistaa etäosallistumisen 
yhdistyksen ja valtuutettujen kokouk-
seen postitse, tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla ennen 
kokousta tai sen aikana. Yhdistyksen ko-
kous on kokous, jossa jäsenet käyttävät 
päätösvaltaansa. Yhdistyksen kokoukses-
sa päätettäviä asioita ovat muun muassa 
hallituksen tai sen jäsenen, tilintarkastajan 
tai toiminnantarkastajan valitseminen, ti-
linpäätöksen vahvistaminen ja vastuuva-
pauden myöntäminen.

Etäosallistuminen vaatii aina sääntöjen 
muuttamista. Yhdistyksellä on laaja vapaus 
päättää, milloin ja millaisia etäosallistumi-
sen keinoja käytetään. Etäosallistumisen 
käyttämisen edellytyksenä on, että perin-
teisellä tavalla järjestetyssä kokouksessa 
noudatettuihin menettelyihin verrattavalla 
tavalla voidaan selvittää tällä tavoin osallis-
tuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlas-
kennan oikeellisuus. Etäosallistuminen on 
nimenomaan osallistumismuoto. Yhdistys-
lain 23 §:ssä määrätyissä asioissa on edel-
leen aina pidettävä perinteinen kokous. 
Yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja asioita 
ovat mm. yhdistyksen sääntöjen muutta-
minen, hallituksen tai sen jäsenen taikka 
tilintarkastajan valitseminen tai erottami-
nen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vas-

tuuvapauden myöntäminen sekä yhdistyk-
sen purkaminen.

Toiminnantarkastus korvaa maal-
likkotarkastuksen sääntöjä muutta-
matta

Toiminnantarkastus on pakollinen yh-
distyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-
tilintarkastajaa. Yhdistyksen täytyy valita 
KHT/HTM-tilintarkastaja, jos yhdistys 
täyttää vähintään kaksi seuraavista raja-
arvoista:

• taseen loppusumma on yli 100 000 eu-
roa
• liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 
000 euroa
• palveluksessa on keskimäärin enemmän 
kuin kolme henkilöä

Yhdistyslain 38 a §:ssä säädetään toi-
minnantarkastajan valitsemisesta, 
kelpoisuudesta, esteellisyydestä, toi-
minnantarkastuksesta ja toiminnantarkas-
tuskertomuksesta. Toiminnantarkastajan 
on oltava riippumaton tarkastusta suorit-
taessaan. Toiminnantarkastajana ei voi olla 
henkilö, joka on osallistunut tarkastuksen 
kohteena olevan asian käsittelyyn esimer-
kiksi hallituksen jäsenenä tai toimihenki-
lönä taikka jotka ovat läheisessä suhtees-
sa tällaiseen henkilöön. Yhdistyksen jäsen 
voidaan yleensä valita myös toiminnantar-
kastajaksi. Toiminnantarkastaja ei voi olla 
oikeushenkilö. 

Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään läh-
tökohtaisesti hyvää maallikkotilintarkas-
tustapaa. Yhdistyslain mukaan toiminnan-
tarkastajan on tarkastettava yhdistyksen 
talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa sekä annettava 
kirjallinen toiminnantarkastuskertomus 
tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen 
tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkas-
tuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle 
on aiheutunut vahinkoa tai lakia tai sään-
töjä on rikottu, siitä on mainittava tarkas-
tuskertomuksessa. 

Toiminnantarkastuksen sääntely yhdis-
tyslaissa ei ole samalla tavalla yksityis-

kohtaista kuin mitä tilintarkastuslaki on 
ollut. Hyvä on huomata, että yhdistyksen 
säännöissä ja yhdistyksen kokouksen pää-
töksellä voidaan myös määrittää tarkas-
tusta ja tarkastuskertomuksen sisältöä. 
Yhdistyksen jäsenen näkökulmasta toi-
minnantarkastuskertomus on keskeinen 
väline saada tietoa yhdistyksen talouden 
ja hallinnon hoitamisesta. 

Yhdistyksen ei tarvitse tehdä sääntömuu-
tosta, vaikka toiminnantarkastus korvaa 
maallikkotilintarkastuksen. Vastaavasti 
sääntöjä muuttamatta toiminnantarkasta-
jan voi valita toiseksi tarkastajaksi myös 
yhdistys, joka on lain nojalla velvollinen 
valitsemaan auktorisoidun tilintarkasta-
jan ja jonka sääntöihin on otettu ennen 
1.9.2010 määräys useammasta tilintar-
kastajasta. Tilintarkastaja ja toiminnan-
tarkastaja antavat aina erilliset kirjalliset 
tarkastuskertomukset tilinpäätöksestä 
päättävälle kokoukselle. 

Yhdistyslakiin on lisätty myös selventä-
vä maininta hallituksen velvollisuudesta 
huolehtia siitä, että kirjanpito on lainmu-
kainen ja varainhoito on luotettavalla ta-
valla järjestetty. Maininta vastaa nykyistä 
oikeustilaa.

Lisätietoja:
www.finlex.fi
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankoh-
taista/Uutiset/Uutisarkisto/Uuti-
set2010/1279614468428

Yhdistyslaki muuttuu syyskuun alusta

      Lakimuutokset
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Valmistuttuaan 34 vuotta sitten am-
mattikoulusta rakennusalan töihin 

Eetu seurasi vanhempiensa jalanjälkiä ja 
siirtyi suoraan töihin paperitehtaalle. Vaik-
ka Eetulla ei ollut tämän alan koulutusta, 
hän eteni apupojasta aina arkkikoneen-
hoitajaksi saakka pienessä ajassa. Niin 
se työ opettaa. Vuosien saatossa raskas 
kolmivuorotyö teki tehtävänänsä ja jätti 
jälkensä Eetun terveyteen. Oli vaihdetta-
va osastoa ja tehtävää. Siitä huolimatta oli 
töihin mukava mennä ja Eetu viihtyi siellä 
hyvin. Kunnes koitti päivä, jolloin Eetu, yli 
kolmekymmentä vuotta samassa työssä 

ollut ammattimies, sai käteensä karun ir-
tisanomislapun. Erityisesti Eetua kismitti 
suoritettu pisteytys, jonka perusteella ir-
tisanotut valikoitiin.

Valittavana oli suoraan kotiin jääminen 
puolen vuoden täydellä palkalla tai vaih-
toehtoisesti siirtyminen irtisanomisajaksi 
työskentelemään toiselle paikkakunnalle. 
Eetu päätti ottaa vastaan puolen vuoden 
pestin toiselta paikkakunnalta, vaikkakaan 
siellä ei huomioitu Eetun terveydellisiä ra-
joitteita. Työtä oli tehtävä jälleen jatkuva-
na kolmivuorotyönä. Eetu jopa suostui te-

kemään työtä ilman lomia, säilyttääkseen 
mahdollisuudet työn jatkumiselle. Uuteen 
työhön ei järjestetty perehdytystä ja työ-
yhteisö oli muutenkin hyvin sisäänpäin 
kääntynyttä, porukkahenkeä ei enää löy-
tynyt. Uudet työkaverit kohtelivat Eetua 
ja muita paikkakunnalle siirtyneitä työnte-
kijöitä ala-arvoisesti ja pitivät heitä nau-
runalaisina, koska kokivat näiden vieneen 
heidän lastensa tulevat kesätyöpaikat.

Kun kahdeksan irtisanotun pitkänlinjan 
ammattimiehen viimeinen työpäivä oli 
”pulkassa”, asteli työpaikalle seuraavana 
päivänä joukko parikymppisiä nuoria mie-
hiä jatkamaan irtisanottujen työtä. Työnan-
taja jopa tarjosi rahallista korvausta siitä, 
että irtisanotut myöntyisivät kohtaloonsa 
eivätkä veisi asiaa oikeuteen. Asian kanssa 
oikeuteen menneille työnantajan edustaja 
on ilmoittanut, ettei heillä ole ikinä asiaa 
tehdasalueelle, saati sitten takaisin töihin.

Työttömyyden alettua Eetun ei tarvinnut 
mennä työkkäriin, koska kyseessä oli ryh-
mäirtisanominen ja heille oli järjestetty 
työnhakupalvelua työpaikalle. Viime tam-
mikuussa Eetu sitten asioi ensimmäisen 
kerran työkkärissä. Kotitehtäväksi tuli 
oman henkilökohtaisen työllistymissuun-
nitelman täyttö. Kun Eetu palautti vaivalla 
väsäämänsä suunnitelman työkkäriin, työ-
voimavirkailija ei edes vaivaantunut katso-
maan suunnitelmaan, vaan heitti sen välin-
pitämättömästi johonkin lokeroon. ”Kaipa 
se sieltä löytää tiensä muiden papereiden 
joukkoon, ettei jää yksin lokeroon loju-
maan”, tuumasi Eetu omassa mielessään.

Sitten edessä olikin kahden kuukauden 
mittainen atk-painotteinen työkkärin jär-
jestämä työnhakukurssi, jolle Eetu pääsi 
omasta pyynnöstään. Eetu haki myös jat-
kokurssille, joka ei kuitenkaan toteutunut 
koska hakijoita ei ilmeisesti ollut tarpeek-
si.  

Nyt Eetu on siis työtön. 

Eetu perheellistyi vasta aikuisiällä ja pääl-
limmäisenä Eetun mieltä painaa aikoinaan 
appiukolle annettu lupaus pitää vaimos-
taan ja lapsista hyvä huoli. Nyt häntä 

Ei ihan hullun paperit…”
paperityöntekijä, Eetu 53 vuotta

      Työttömänä Suomessa
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harmittaa, ettei ole mielestään tarpeeksi 
kyennyt tukemaan taloudellisesti kotoa 
juuri pois muuttanutta perheen vanhem-
paa lasta. Aluksi Eetu tunsi myös syyllisyyt-
tä nuoren kotoa poismuutosta, mutta on 
myöhemmin ymmärtänyt, että taustalla oli 
nuoren oma aito halu itsenäistyä. Tosiasia 
on myös se että, ratkaisu on ollut talou-
dellisesti kannattavampi kuin jos nuori oli-
si jäänyt vanhempiensa luo asumaan. Näin 
se elämä vaan menee.

Eetun päivittäisiin aamuaskareisiin kuuluu 
nuoremman lapsen kouluun saattelemi-
nen ja aamukahvit City-marketin kahvi-
ossa. Päivä jatkuu kotisohvalla teeveen 
katsomisen ja veikkauksen pähkäilyn mer-
keissä, vaimon Eetu hakee töistä kotiin.  
Big Brotherkin on astellut Eetun arkeen, 
vaikka hän aiemmin ylenkatsoi ja halveksi 
BB:n tyyppisiä viihdeohjelmia. Sanomaleh-
den Eetu lukee päivittäin tarkasti kannesta 
kanteen. Joskus harvakseltaan Eetu saattaa 
innostua imuroimaan ja laittamaan pyykit 
kuivumaan, mutta muuten kotihommat ei 
kauheasti jaksa kiinnosta.

Eetun työttömyyden alkamisesta on nyt 
kaksi vuotta. Tammikuussa Eetun ansi-
osidonnaisen 500 päivän raja täyttyy ja 
edessä on tippuminen työmarkkinatuelle. 
Omalääkärin kirjoittama lausunto Eetun 
terveydellisistä rajoitteista tuntuu estävän 
työllistymisen, mutta ei kuitenkaan oikeu-
ta vielä eläkkeelle siirtymiseen.

Aiemmin Eetu on tottunut siihen että 
elämiseen on varaa, mutta nyt rahan riit-
tävyys huolettaa. On pakko miettiä tark-
kaan mitä hankkii tai jättää hankkimatta. 
Onni on kuitenkin että perheen asumis-
kulut ovat pienet, sillä koti on ennätetty 
maksaa velattomaksi. Vaan miten käy tam-
mikuun jälkeen, onko perheen kuitenkin 
pakko myydä asunto? Koti tuntuu kodilta 
eikä yhteisestä kodista haluta lähteä mi-
hinkään. Tosiasia on, ettei muualla voi asua 
niin edullisesti kuin omassa jo kovalla 
työllä velattomaksi maksetussa asunnos-
sa. Vuokra-asunnot ne vasta kalliita ovat!

Lankapuhelimesta on perheessä jo luo-
vuttu, seuraavaksi on pohdittu luopumista 
maksullisista tv-kanavista, Veikkaaja-leh-
destä ja jopa sanomalehdestä. Loppuvuo-
desta on varmasti ryhdyttävä tekemään 
näitäkin ratkaisuja.. 

Toisaalta vaimo on pohtinut: ”Jos lopettas 
Keskisuomalaisen tilaamisen, kävelisikö 
Eetu kirjastoon lukemaan sanomalehteä, 
josta hän yleensä lukee kyllä kaikki ju-
tut?” Ehkä sanomalehden tilaajamaksu on 
ainakin muutettava useampaan erään ja 
Veikkaaja-lehden tilausta vaimo on päät-
tänyt jatkaa, koska se tuntuu olevan Eetul-
le niin tärkeä mielenkiinnon ylläpitäjä. Ja 
sitten seuraavana luopumislistalla on auto 
kalliine vakuutusmaksuineen, jos työtä ei 
ala löytyä niin kait siitäkin on sitten luo-
vuttava.

Nyt päällimmäisenä on huoli lähestyvästä 
joulusta, lapsille pitäisi ostaa lahjoja. Eikä 
tule veronpalautuksia, vaan lopputilistä 
tuli 2000 euron veromätkyt! 

Työttömyyden alettua myös ystävyyssuh-
teet ja kontaktin pito muihinkin kaverei-
hin on käynyt kovin vähiin. Entisistä työka-
vereista nuoremmat ovat siirtyneet muille 
paikkakunnille ja muihin työpaikkoihin. 
Osa Eetun ikäluokan miehistä on uudel-
leen kouluttautunut sähkö- tai putkimie-
hiksi, osa taas siirtynyt saman työnantajan 
tehtäviin eri paikkakunnille.

Ammattiliiton maksuttomassa vapaa-ajan 
viettopaikassa perhe on viettänyt viikon 
lomia silloin tällöin ja yksi piriste työttö-
myysarkeen oli työttömien lomaviikko, 
jossa jutustelu samalla aaltopituudella ole-
vien ihmisten kesken oli ihan muuta kuin 
pelkästä työttömyydestä puhumista.
Kotonaolo alkaa kuitenkin käydä kaikkien 
hermoille ja samat päivittäiset rutiinit ah-
distavat. Ennakkoon vaimo pelkäsi Eetun 
mahdollista alkoholisoitumista työttömyy-
den kohdatessa, mutta niin ei onneksi ole 
käynyt! Nyt vaimoa huoletta Eetun tule-
vaisuus, onko edessä masentuneisuus vai 

onko Eetu jo nyt kenties masentunut, kun 
ei lähde mihinkään mukaan? Lähtemättö-
myyden taustalla lienee häpeä ja pelko sii-
tä, että joutuu selittelemään muille miksi 
on työttömänä.

Vaimon pieniin avunpyyntöihin Eetu vas-
taa: ”Tunnin päästä, huomenna, tai onko 
sillä nyt niin kiire, katon ekana tämän... ”. 
Yhteisiin lenkkeilyehdotuksiinkin vaimo 
taas saa vastauksen: ”Käypäs sää, niin mää 
otan aikaa”.

Tietokonetta Eetu ei viitsi edes aukais-
ta eikä hänen omien sanojensa mukaan 
”akkojen veispuukit” häntä todellakaan 
kiinnosta. Verkkopankilla tai sähköpostilla 
asioiden hoitoon Eetu olisi tarvinnut sen 
atk:n jatkokurssin, joten niinpä hän sysää 
laskujen maksun ”sihteerilleen” eli vai-
molle, jolta se sujuukin tosi näppärästi.
Te-toimistosta saamastaan lausunnosta 
Eetu tuumasi: ”Ei nyt ihan hullut paperit, 
mutta ei kait kukaan näillä papereilla palk-
kaa, kun on näitä työkykyä alentavia saira-
uksiakin.”  Eetu on siis menettänyt oman 
uskonsa töihin päästystä.

Mutta on työttömyys tuonut jotain hy-
vääkin. Eetun jatkuvan kolmivuorotyön 
häiriinnyttämä unirytmi on parantunut 
ensimmäisen puolen vuoden työttömyy-
den jälkeen. Vaimon sanojen mukaan Eetu 
nukkuu nyt kuin ”sian porsas”. 

Vaan entäs sitten kun todellisuus iskee 
tammikuussa kun päivärahat tippuu konk-
reettisesti? Noh, sen vain aika näyttää. 
Ja onneksi vaimo on mestari luovimaan 
ja vetelemään oikeista naruista, jotta saa 
hommat toimimaan.

Ja huumorintaju on vielä säilynyt! ”Mitäs 
me sillä rahalla, eletään lemmellä!” sut-
kautti Eetu vaimolleen…

Eija Tuohimaa
Toiminnanohjaaja
Jyvässeudun Työttömät ry

      Työttömänä Suomessa
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Ekonomi Hannu Jouhki valittaa, että 
työväenluokka unohtaa keskiluokan, 

pamflettinsa ”Demari aja bemarilla - mi-
ten punakone viritetään” saavuttaman 
julkisuuden turvin ja jatkaa: - Eduskunnan 
kyselytunnilla puhutaan vain tukimuoto-
jen nostovaateista, eikä mikään voisi olla 
kauempana nykyisen työväenluokan elä-
mästä.

”Työttömien luokan” edustajana ihmetyt-
tää taas onko media vieraantunut edus-
kunnasta, sillä jos edellä mainittu pitää 
paikkansa, ei media ole tukikeskustelua 
juuri merkille pannut. Satakomitean työn 
aikana oli toki melko luonnollista, että 
eduskunta keskusteli muiden muassa köy-
hien toimeentulosta ja esimerkiksi tuki-
muodoista. Keskustelun tasolle se sitten 
myös jäi - kuten aina ennenkin. Esimerkik-
si kannustinloukut ovat vakiintuneet luon-
nonlain kaltaiseksi välttämättömyydeksi, 
vaikka ne olisi yksinkertaista purkaa mi-
käli purkamiseen löytyisi niin kutsuttua 
poliittista tahtoa. Antti Parpon aihetta 
käsittelevän vuonna ilmestyneen 2004 
väitöksen jälkeen on kannustinloukkurin-
tamalla ollut hiljaista. Paitsi nyt...

Tavoitteena työn mah-
dollistaminen

Kun aloitin tämän kolumnin kirjoittami-
sen, keskustelimme TVY ry:n tärkeim-
mistä tavoitteista. Esitin kantanani, että 
”tuloloukkujen” purkamisen tulisi yhä olla 
TVY ry:nkin tavoitteiden kärjessä, sillä 
työttömien yhdistysten keskeisiä toimin-
toja on työllistäminen -  ja tässä tapauk-
sessa jopa työn mahdollistaminen. Lisäksi 
tuloloukkujen vaikutus köyhän elämään 
on jopa sukupolvitasolla merkittävä. Mie-
lestäni tätä tavoitetta ei siis saanut unoh-
taa, vaikka niin sanottu mediaseksikkyys 
tavoitteesta puuttuikin ja vuosien edun-
valvonta tässäkin asiassa tuntuu taistelulta 
tuulimyllyjä vastaan. Mediamyrskyn nos-
taminen kun tuntuu tänä päivänä vaikealta 
ilman salarakasseikkailuja tai ruokottomia 
tekstiviestejä.

Onneksi olen ollut väärässä! Kunnon re-
toriikalla, kuten sillä miten ”pullonkeruulla 

elää palkkatöitä leveämmin”, saadaan jopa 
Taloussanomat kiinnostumaan niidenkin 
asioista, joilla ei ole riittävästi pelimerk-
kejä pörssikurssien seuraamiseen. 

Syksyn ilahduttavimman mediamyrskyn 
nosti siis Osmo Soininvaaran uusi kirja 
”Satakomitea – miksi asioista päättämi-
nen on niin vaikeaa” - ja vaikka myrsky 
jäikin lähinnä ”huomautukseksi veneilijöil-
le”, nostipahan se sentään pinnalle kauan 
upoksissa olleen keskustelun kannustin-
loukuista. Tällä kertaa sopisi toivoa, että 
viesti kirkastuisi myös meitä paremmin 
toimeen tuleville yhteiskuntamme päät-
täjille: ”Teidänkin veroeuronne menevät 
järjettömän byrokraattisen ja kansalaisia 
passivoivan tukijärjestelmän ylläpitämi-
seen, koska niin sanotut yhteiskunnalliset 
vastavoimat eivät pääse sopuun päivänsel-
vissä asioissa.”

Palkkatuettu tuloloukku

Yllättävää taustatukea asialle saatuani 
ajattelin kuitenkin jatkaa kolumnia kan-
nustinloukuista - eli köyhän näkökulmasta 
tuloloukuista - ja valaista asiaa tuntemat-
tomille mistä tässä on työttömän kannalta 
kyse.

Kuten sanottua, työttömien yhdistysten 
keskeisiä toimintoja on työllistäminen. 
Yhdistykset voivat työllistää työttömiä 
työnhakijoita yhteiskunnan tuella. Työt-
tömyyden kestosta ja työntekijän työ-
kuntoisuudesta riippuu minkälainen tu-
kimuoto tulee kyseeseen. Menemättä 
yksityiskohtiin palkkatuella (PT) työsken-
televä saa työstään suurimman rahallisen 
korvauksen, työelämävalmennuksessa tai 
työharjoittelussa (TEV) noin päivärahan 
suuruisen työkorvauksen, minkä päälle 
tulee veroton ylläpitokorvaus ja kuntout-
tavassa työtoiminnassa (KUTY) tämän 
lisäksi ruoka- ja matkaetu.

Työskentelin nelisen vuotta sitten erään 
työttömien yhdistyksen johtajistossa. Lä-
hes kaikki työllistetyt olivat työelämäval-
mennuksessa, koska kukaan ei halunnut 
palkkatuella tuettuun työhön, vaikka sii-
hen oli oikeus. Syy oli yksinkertainen: palk-

katuelle siirtyminen vähensi tuloja, sillä se 
pudotti asumistuen jopa nollille. Sen lisäk-
si se useimmilla vaikutti myös toimeen-
tulotukeen, sekä korottavasti maksuihin 
esimerkiksi päivähoidosta. Niinpä mikäli 
työntekijä joutui käyttämään vaikkapa 
kalliita lääkkeitä, saattoi toimeentulotu-
en menetys viedä kuukausitulot työllisty-
misen aikana huomattavasti miinukselle. 
Kun tähän lisää työmatkakustannukset 
ja ruokailun työpaikkaruokalassa, ei työn 
vastaanottamista voi pitää erityisen kan-
nustavana. Rahallisesti tämä muihin tukiin 
näin radikaalisti vaikuttava palkkatuettu 
palkka on noin neljäkymmentä euroa päi-
vässä ja työaika neljä tuntia kaksikymmen-
tä minuuttia päivässä, viisi päivää viikossa. 
Tuolla lähiön keskellä sijaitsevalla yhdis-
tyksellä ei ollut juuri muita jäseniä, kuin 
vuokralla asuvia, peruspäivärahaa saavia 
ja toimeentulotuen varassa eläviä. Omis-
tusasunnossa asuvan, ansiosidonnaisel-
la elävän työttömän tilannehan on aivan 
toisenlainen. Toisin sanoen ne työttömät, 
jotka suostuvat palkkatuettuun työhön 
tulemaan, ovat täysin tietämättömiä tu-
loloukuista tai epätoivoisen tylsistyneitä 
toimettomuuteen tai Jumalan hulluja ide-
alisteja.

Vaalipuheet ei-
vät köyhää elätä

Edellä kuvattu ”tuloloukku” on vain yksi 
esimerkki tukijärjestelmässämme vallit-
sevista kannustinloukuista. Yhteistä kan-
nustinloukuille on se, että työtön joutuu 
ennemmin tai myöhemmin toteamaan, 
että toimettomana, kouluttamattomana 
ja naimattomana oleminen on kannat-
tavampaa kuin yrittää vaikuttaa tai jopa 
parantaa elinolosuhteitaan. Mitä nuo-
rempana tämän elämänopetuksen oppii, 
sitä varmemmin sen myös vanhana tai-
taa. Toisin sanoen olemme jo onnistu-
neet kasvattamaan maahamme apatian 
sukupolven, joka ymmärtää hyvin, että 
yrittänyttä laitetaan ja että Big Brother 
-äänestyksessä oma ääni kuuluu varmem-
min kuin eduskuntavaaleissa. Tästä huoli-
matta syytökset tukien väärinkäytöstä on 
tehokkaampi keino saada kannustinlou-
kuille mediahuomiota kuin se, että tukia 

Näin köyhää kannustetaan  
paperinpyörittäjien kylässä
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oikein käyttämällä käy todennäköisimmin 
samoin kuin erään etnisen vähemmistö-
ryhmän hevoselle. Köyhä ei elä ainoastaan 
herrojen sanoista, vaan jokaisesta leivän-
murusta (lue päätöksestä), joka tipahtaa 
herrain pöydältä.

Kolumnin aihe lähti alunperin TVY ry:n 
ajamien asioiden tärkeysjärjestyksestä. 
Työttömien etujärjestön TVY ry:n tär-

Nuorelle 
työttömälle
Varmasti haluaisimme kumpikin samaa, 
työtä, jota on niin vähän jaettavaksi.
Käyn kanssasi anomassa työtä, haen kir-
jaan ja tulostan ja odotan vastausta.
Ei kuulu, olen liian vanha. Tuota ei sanota 
suoraan, se vain hiljaa sivuutetaan.
Oma kokemukseni kertoo toista, olen 
vielä kykenevä elämälle. Haluaisin niin
paikkani yhteiskunnassa.

keimpien tavoitteiden tulisi siis olla työttö-
mien toimeentuloon liittyviä.  Esimerkiksi 
viiden euron päiväkorotus työmarkkinatu-
essa veisi työttömät vasta köyhyysrajalle. 
Tämä olisi kiistatta yhteiskunnan etu, sillä 
ensisijaisen tuen tarkoitus on, että sillä 
pystyy elämään, eikä tarvitse enää mennä 
toimeentulotukea hakemaan. Kun tuki-
luukkujen määrä vähenee, myös yhteis-
kunta säästää. Tukiluukkujen vähentämi-

sestä ja kannustinloukkujen purkamisesta 
on keskusteltu vuosikausia, mutta ilmei-
sesti panostus tai priorisointi ei ole ollut 
riittävää. Edunvalvonta tässä asiassa on 
ilman muuta TVY ry:n tehtävä, mutta olisi 
myös yhteiskunnan yleisen edun mukaista 
tehdä tukijärjestelmästä tasa-arvoinen ja 
syrjimätön tai syrjäyttämätön. 

Minna Leka

Sinäkin odotat vastausta. Kiukuttelet 
”vanhusten” olevan esteenä pitämällä
työsi, vaikka tarvitset kovasti sen. Antai-
sin sinulle työni tänään, jos vain voisin.
Nostakaa tämä maa, teidän vuoro on 
tarttua vahvoin käsin ja nuorin voimin.
Saavuttakaa unelmanne, mutta muistakaa 
olla valveilla. Teidätkin halutaan
korvata uusilla ja vahvoilla ihmisillä.

Lahja Soini
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Kiitos mukanaolosta Lautsian kesäpäivillä!
 
 
Tässä päivien tulokset:

Mato-onginta
1. Helvi Järvenpää              10 kalaa ( iso lahna)
2. Mirja  Rantapelkonen     8 kalaa (iso ahven)
3. Pirkko Hallanmaa            5 kalaa

TIKKAKISA naiset
1. Helvi Järvenpää       43 p
2. Merja Hakanen       40 p
3. Pirkko Hellanmaa    31 p   

TIKKAKISA miehet
1. Juha Virtanen         61 p
2. Matti Nygren          52 p
3. Aarre Mahkonen     39 p

LUONTOPOLUN TUNNE, TIEDÄ KILPAILU
1.  Sirpa Väisälä
2.  Tuija Öystilä, Kauko Pylkkö

LUONTOVISAILU
1. Eija Tuohimaa
2. Kati Virta
3. Tuulikki Koskinen

OLYMPIALAISET   ( VIIDEN LAJIN KISAILU)
Mukana seitsämän joukkuetta

1.  Varsinais-Suomen joukkue
2.   Pohjanmaan joukkue
3.   Ylöjärven joukkue (vahvistuksena Lea Karjalainen



TVY:n kesäpäivät Lautsiassa 18-20.2010

Jälleen kerran oltiin Lautsian leppoisissa maisemissa, tällä kertaa 

kesäpäivien merkeissä.

Paikalle oli päässyt viitisenkymmentä yhdistysten aktiivia, eli ihan 

mukavasti.

Vakavien asioiden keskelle oli ohjelmaan sovitettu sopivasti myös 

viihteellistä tekemistä, erilaisia työpajoja ja kilpailuja oli varmasti 

jokaisen makuun, ja tietysti ääntäkin saimme avata karaoken kaut-

ta ja toki tanssin myötä Riemulan parketilla.

Flunssainen Mikko Alatalo poikkesi viihdyttämässä meitä, eikä sii-

nä nuha paljon miestä haitannut kun yhteislaulut ja solistin omat 

esitykset levisivät leppeästi kesäiseen iltaan ja kuulijoiden mieliin.

Kudottiin pirtanauhaa ja väännettiin rautalangasta tuikkulyhtyjä, 

tikkaa heitettiin, tikoista osui jokunen jopa tauluun.

Olympialasiin huipentui ”liikunnallinen” osuus, jokaiselle sopivia la-

jeja oli valittu asiantuntemuksella ja tosi hyvä fiilis vallitsi porukan 

kesken kun riensimme suorituksesta toiseen. Tunnelma tiivistyi 

loppua kohden ja kun viimeinen laji, minigolf, tuli vuoroon olivat 

kannustushuudot jo todella kovaa luokkaa.

Saavutukset kilpailuissa ja muut huomioinnit palkittiin varsin läm-

pimästi, perinteinen paikallinen limppu kainalossa oli hyvä lähteä 

kotiin.

Erittäin onnistuneet kesäpäivät, suuri ja sydämellinen kiitos kaikille 

järjestelyihin osallistuneille.

Merja Hakanen 

Varissuon työttömät ry
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Kansalaiset ovat joutuneet tottumaan 
jatkuvaan valtionhallinnon palvelui-

den muutoksiin paikallisella ja aluehal-
linnon tasolla viimeisten vuosien aikana. 
Kovinkaan monia tavallisia kansalaisia ei 
ole häirinnyt TE- keskusten muuttuminen 
ELY- keskuksiksi, mutta muutokset koski 
kovasti niitä ihmisiä, jotka olivat TE- kes-
kuksissa tai työvoimatoimistojen työssä. 

Työvoimatoimistojen muutokset sitä 
vastoin ovat vaikuttaneet varsinkin syr-
jäseuduilla kaikkien vakituista työtä vailla 
olevien elämään. Työvoimatoimistoja on 
vähennetty ja yhdistetty. Lukiessani val-
tion budjettikirjaa vuodelle 2011 suruk-
seni löysin lukuja, jotka kuvaavat edelleen 
muuttuvaa tilannetta. 

Kirjassa lukee: ”Työ- ja elinkeinoministe-
riön hallinnonalalla toteutetaan valtion 
tuottavuusohjelman mukaisesti tuotta-
vuustoimia, joiden yhteenlaskettu henki-
löstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 
2011 on 603 henkilötyövuotta. Työllistä-
mis-, koulutus- ja erityismäärärahaan on 
tulossa vähennystä 22 miljoonaa euroa, 
toimistojen toimintamenoihin vähennystä 
1 755 000 euroa. Tämä yhtälö on ymmär-
rettävissä, jos ei ole työntekijöitä niin ei-
hän jäljelle jäävä porukka ehdi tehdä ihmi-
sille toimenpideosoituksia samaa määrää 
kuin aiemmin.”

Budjettikirjan mukaan työvoiman tarjonta 
uhkaa jo lähivuosina supistua, koska työ-
markkinoille tulevien ikäluokkien koko 
on pienempi kuin sieltä poistuvien. Tämän 
ennusteen kanssa on varmaan myös elet-
ty ja siksi tässä on juuri meidän palveluista 
vähennetty palveluita ja ihmisiä. Työuransa 
aloittavat ikäluokat ovat kooltaan noin 65 
000 henkeä ja poistuvat runsaat 80 000 
henkeä. Aiheeseen kuitenkin lisätään; Ta-
louden nykyisillä kasvunäkymillä väestö-
rakenteen muutos ei näyttäisi aiheuttavan 
kuluvan vuosikymmenen alkupuoliskolla 
niin mittavaa työvoimapulaa kuin aiem-
min on pelätty. Kentältä tulevien viestien 
mukaan palveluissa haparointia aiheuttaa 
myös se, että nyt vanhoja tietäjiä, asian-
tuntijoita poistuu asiakaspalveluista ELY- 

keskuksissa ja TE- toimistoista ja eihän voi 
olettaa, että tilalle tulevat uudet ihmiset 
osaisivat kaikki asiat samoin kuin vanhat 
tekijät. 

Toisaalta näyttää siltä, että uudet työnte-
kijät tuovat mukanaan myös uusia palve-
luideoita. Meille tuli työntekijälle tänään 
sähköpostilla ilmoitus mahdollisuudesta 
osallistua ammattitaitoa tukevalle työ-
turvallisuuspikakurssille Helsingissä. VAU! 
Näin uudistuvat työvoimapalvelut. Työn-
tekijämme on ollut asiakkaana 20 vuoden 
aikana eripituisia aikoja ja sai sähköpostia 
työkkäristä ihan eka kerran.

Nuorten työttömyys on ollut ainoa asia, 
joka on herättänyt istuvan hallituksen ja 
se näkyy myös TEM:in vaikuttavuusta-
voitteissa. Se on ykkösenä. Budjettikirjan 
mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyys-
aste oli 21,5 %, kun vastaavasti kaikkien 
ikäryhmien keskimääräinen työttömyys-
aste oli 8,2 %. Budjettikirjassa todetaan; 
”Työvoimapolitiikan koulutus- ja tuki-
toimia tarvitaan muita pitempään, koska 
työllisyys elpyy hitaammin kuin tuotanto. 
Työvoimapolitiikalla ehkäistään työttö-
myysjaksojen pitkittymistä ja ylläpidetään 
työmarkkinavalmiuksia, jotta he voisivat 
sijoittua talouden elpyessä mahdollisem-
man nopeasti työhön”.

Valtion tuottavuusohjelman vaatimaa pro-
sessia käytiin läpi myös kauppa- ja teol-
lisuusministeriössä ja työministeriössä 
niiden yhdistyessä. Seurasin vähän sivusta 
kuinka ihmiset haki uudelleen omia työ-
paikkojaan ja kenelle tässä prosessissa kävi 
mitenkin. Työvoimatoimistojen johtajiakin 
jäi yli ja osa on siirtynyt muiden palvelujen 
tuottamiseen muihin toimistoihin. Kuule-
mieni huhujen perusteella epäkuranttiakin 
työvoimaa löytyi ministeriöiden yhdis-
tyessä, siis ihmisiä joille ei löytynyt enää 
sopivaa työtä. Tulin siihen tulokseen, että 
myös ministeriössä voi syrjäytyä työstä.

Vuoden alusta tuli lainsäädäntöön uu-
distuvia palveluita, heikennyksiä ja myös 
parannuksia. Parasta mitä pitkään aikaan 
maassamme työttömyysturvassa on ta-

pahtunut, on lain muutos vuoden alusta, 
joka mahdollistaa työttömyysetuudella 
opiskelun. Lainmuutoksen soveltamiseen 
liittyy kuitenkin yksi tärkeä asia, joka tu-
lee aina ehdottomasti muistaa ja joka 
on aiheuttanut murhetta sekä asiakkaille 
että ainakin minulle. Aina työllistämistä 
edistävästä palvelusta tulee olla kirjaus 
työllistymissuunnitelmassa ennen kuin 
hakeutuu koulutusohjelmaan. Eli homma 
ei mene niin, että jos esimerkiksi työssä 
oleva hakee koulutukseen, ja aikoo sanoa 
itsensä irti ja sitten opiskella työttömyys-
etuudella. Tämmöisiä yo. tilanteita on ollut 
itselläni työn alla, ja varsin tiheästi vuoden 
alussa ja sen jälkeen tapaus silloin tällöin. 

Aina ensin pitää olla käynti TE-toimistos-
sa omalla työvoimaneuvojalla, keskuste-
lut tavoitteista ja opiskelusta ja asioiden 
kirjaaminen suunnitelmaan. Perusasia on 
myös se, että työllistymis-suunnitelma on 
aina sitova. Eli kun asioita ja tavoitteita 
sinne suunnitelmaan kirjataan, niin niitä 
on myös sitovasti toteutettava. Tärkeää 
on myös muistaa, että työllistymissuun-
nitelman laatimiseen on pakko osallistua. 
Eli kun kutsu käy, TE-toimistoon on myös 
pakko mennä. Esteestä on ilmoitettava ja 
sovittava uusi aika. Seurauksena missa-
uksesta voi olla 60-päivän korvaukseton 
aika. Ongelmana työllistymissuunnitelman 
osalta on se, ettei TE-toimistolle ole tie-
tojeni mukaan määrätty ainoatakaan ran-
gaistusta asiakkaan suunnitelman toteutu-
mattomuudesta, mutta työttömille kyllä 
vuosien varrella on ropissut karensseja 
tuhansia tai varmaan kymmeniätuhansia. 
Laki lähtee siitä, että suunnitelman allekir-
joittaminen on molemmin puolin sitova.

Vuoden alusta tuli voimaan lainmuutos, 
joka rajoittaa esimerkiksi työvoimapoliitti-
sen työharjoittelun kestoa saman toimijan 
palveluksessa 6 kuukauteen. Ongelma on 
niillä henkilöllä, joille ei löydy työllistymis-
tä edistäviä palveluja muualta kuin samalta 
toimijalta tai omalla kotipaikkakunnalla tai 
työssäkäyntialueella ei yksinkertaisesti ole 
kuin vaikkapa kunta johon voi sijoittua. 

UUSIA PYKÄLIÄ /Muutokset 15.12. ja 

Valtion vuoden 2011 budjetista,  
tuottavuusohjelma ja uusia pykäliä

      Lakimuutokset
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1.1.2011
Tulossa on pari muutosta, jotka vaikutta-
vat meidän ihmisten elämään. Joulukuun 
puolivälissä tulee muutos työmarkkinatu-
keen niiden puolisoiden osalta, jotka eivät 
saa työmarkkinatukea puolison tulojen 
tai muun perheenjäsenen tulojen vuok-
si. Puolison tulojen rajaa nostetaan (320 
euroa) 1704 euroon ja korotus parantaa 
eniten niiden tilannetta, jotka ovat saaneet 
leikattua työmarkkinatukea. Eli joku köy-
hän puoliso saattaa jopa lipsahtaa täyden 
työmarkkinatuen puolelle.

Toinen surullisempi asia on nuorten työ-
markkinatuen saajien elämän kovene-
minen 1.1.2011. Alle 25-vuotiaan, ilman 
ammatillista koulutusta olevien toimeen-
tulotukeen tulee 20 % leikkuri. Eli jos 
henkilö on hakenut pakolliseen vähintään 
kolmeen koulutukseen ja pääsee yhteen, 
ehkä juuri siihen joka vähiten kiinnostaa, 
ja kieltäytyy ottamasta paikkaa vastaan, 
niin siitä seuraa ensiksi työmarkkinatuen 
lakkauttaminen toistaiseksi. 

Lisäksi nyt tämä uusi juttu on tuo sossun 
leikkuri. Kenttämme ihmiset kyllä kertoi-
vat lausunnonantomme yhteydessä, että 
tätä toteutetaan jo. Voi olla mutta totuus 
on se, että nyt se tulee ihan lakiin. Perustus-
lakivaliokunta on katsonut pykälää arvioi-
dessaan, ettei toimeentulotuesta annetun 
lain 10 § kaltainen perusosan alentaminen 
ole lähtökohtaisesti ristiriidassa perustus-
lain 19 § 1 momentin kanssa edellyttäen, 
ettei alentamista pidetä kohtuuttomana. 
Perusosan alentaminen edellyttää, että 

se ei ole kohtuutonta sekä toimeentulo-
tukilain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
suunnitelman tekemistä nuoren itsenäisen 
suoriutumisen edistämiseksi.

Työmarkkinatuen saa menettäjä takaisin 
toimenpiteen ajaksi eli jos pääsee esim. 
työharjoitteluun. Kokonaan oikeus työt-
tömyysetuuteen palaa vasta työssäolovel-
voitteen täyttymisen jälkeen. Jatkoa aiem-
min jo voimassa olleeseen lakiin tulee niin 
sanotun etuoikeutetun tulon osalta. Tämä 
on niin sanottu ”porkkanapykälä”, eli toi-
meentulotukea laskettaessa ansiotuloista 
otetaan siivu 150, jota ei katsota tuloksi 
toimeentulotukea laskettaessa. 

Jälleen kerran perään maahamme perus-
tuslakituomioistuinta. On todella kornia, 
että perustuslakivaliokunnassa istuu tie-
tysti eniten hallituspuolueiden kansan-
edustajia ja on erittäin kornia, että he 
ovat päättämässä mikä on kohtuutonta tai 
kohtuullista ihmisille, jotka jo joka tapauk-
sessa jo elävät köyhyysrajojen alapuolella. 

Niissä ongelmatapauksissa, jotka liittyvät 
työttömyysturvan saannin epäämiseen, 
aina kannattaa ottaa yhteyttä työttömyys-
turva-asiamieheen, jos vähäänkin ajatte-
lee, että lakien tulkinta on lipasahtanut 
pieleen. Asiamiehet löytyvät jokaisesta 
ELY-keskuksesta ja olen kuluneen vuoden 
aikana ohjeistanut asiakkaitani jo useita 
kertoja asiamiesten pakeille ja uskokaa tai 
älkää, viranomaiset kyllä myös itse oikai-
sevat omia virheitään. Työttömyysturva-
asiamiesten nimet löytyvät sivuilta www.

ely-keskus.fi ja sähköpostiosoite on etu-
nimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Työllistymissuunnitelmaan lisätään nykyi-
sin myös vaatimus siitä, että jokaisen työn-
hakija- asiakkaan tulisi tehdä sinne mol.fi 
omaan työnhakuunsa myös CV. Puhues-
sani tästä CV:stä Ihmisarvopäivillä, joku 
meidän väestä sanoi, että tämä on vanha 
juttu. Heillä on kuulemma jo opetettu 
tätä asiaa yhdistyksessä ihmisille pitkään. 
Hyvä näin. Ilmoittautuminen työhakijaksi 
ja alustavan työllistymissuunnitelman teko 
Mollin sivuilla lienee jo pitkään ollut tätä 
päivää, mutta se CV oli itselleni ja monelle 
muullekin outo. Kun KELA:n palvelutkin 
ovat nyt jo kaikki saatavilla Kelan sivuilla, 
niin meidän ihmisten ei oikeastaan koh-
ta tarvitse mennä kodin ulkopuolelle, jos 
omistaa jonkinlaisen koneen, jolla pääsee 
nettiin ja pääseekin sinne ilman apua. 

Mitä siitä syrjäytymisestä tässä kohden 
voisi sanoa? Kohta ei tarvitse kenenkään 
kanssa puhua ja selviää ihan hyvin yksin. 
Koneella haet työmarkkinatukea, kone 
päättää sinulle maksettavan etuuden ja 
kas kummaa kone lähettää sen tilillesi ja 
voit tuhlata sen ilman, että poistut kotoa. 
Välillä tulee aika kyyninen olo, ja tuntee 
itsensä voimattomaksi. 

Budjettia lueskeli ja lakeja pohdiskeli pu-
heenjohtajanne, 

Lea 

Työmarkkinatuen määrään vaikuttavia 
euromääräisiä tulorajoja tarkistetaan, 
jolloin vuositasolla noin 15 000 henkilön 
työmarkkinatuki nousee. Suomalaisten 
yleinen ansiotaso on viime vuosina nous-
sut olennaisesti. Tästä syystä työmark-
kinatuen tarveharkinnassa sovellettavia 
euromääräisiä rajoja nostetaan palkka-
kertoimen muutoksen mukaisesti noin 
23 prosenttia. Valtioneuvosto antoi asiaa 
koskevan asetuksen torstaina 4. marras-
kuuta.

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen 
etuus. Sen määrään vaikuttavat sekä 
työnhakijan omat tulot kokonaisuudes-

saan että puolison tulot siltä osin kuin 
ne ylittävät asetuksessa säädetyn euro-
määrän. Työnhakijan puoliso voi jatkossa 
tienata 1 704 euroa kuukaudessa ilman, 
että hänen tulonsa vaikuttavat työmark-
kinatuen määrään. Tällä hetkellä puolison 
tulot vähentävät työmarkkinatukea, jos 
ne ylittävät 1 384 euroa kuukaudessa. Jos 
perheessä on lapsia, tulorajaa korotetaan 
130 eurolla jokaista alle 18-vuotiasta las-
ten kohden. Tällä hetkellä alaikäinen lapsi 
nostaa tulorajaa 106 eurolla.

Tarveharkinnan euromäärien korotus 
helpottaa kaikkein vähäosaisimpien työt-
tömien asemaa. Esimerkiksi lapsettomal-

la henkilöllä, jonka puolison tulot ovat 1 
800 euroa kuukaudessa, työmarkkinatuki 
nousisi 343 eurosta 503 euroon kuukau-
dessa.

Asetus tulee voimaan 15. joulukuuta 
2010.

Lisätietoja 
hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. 09 160 
73204, etunimi.sukunimi@stm.fi 
ylitarkastaja Anneli Sollo, p. 09 160 73910, 
etunimi.sukunimi@stm.fi

Työmarkkinatuen tarveharkinta lievenee

      Lakimuutokset
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A njalankosken Työttömät ry on 
pyörittänyt Tukipuu-hankettaan 

nyt kaksi vuotta. Uusi sisustustavara-
talo avattiin Kouvolan Myllykoskella 
maaliskuussa 2009 ja samalla käyn-
nistyi aikuisten työpajatoiminta toden 
teolla. Lahjoituksena saadut tekstiilit 
käy-vät kaupaksi Myllyn Kirppiksellä 
tai muuttuvat uusiksi tuotteiksi Luo-
valla osastolla. Kierrätykseen tulleet 
huonekalut joko kunnostetaan kevy-
esti omaan myyntiin tai puretaan osik-
si, jotka myöhemmin saavat uuden 
elämän jossakin käytetyssä tuottees-
sa. Vanhat polkupyörät kunnostetaan 
ajokelpoisiksi ja vähän uudempia pol-
kupyöriä huolletaan ja kunnostetaan. 
Keittiö- ja kahvioyksiköt huolehtivat, 
että saatavilla on hyvää kotitekoista 
ruokaa ja maistuvia leivonnaisia. Kul-
jetusyksikkö työskentelee kahdessa 

vuorossa. Lahjoitustavaran vastaanot-
to työllistää yhä enemmän kohderyh-
mämme ihmisiä; pitkään työttöminä 
olleita tai harjoittelupaikkaa vailla ole-
via työhallinnon asiakkaita. Erityisenä 
kohderyhmänä meillä ovat heikosti 
suomenkieltä taitavat maahanmuutta-
jat.

Sisustustavaratalo Myllyn Kodin ava-
jaisten hyvä vastaanotto yllätti meidät 
kaikki keväällä 2009. Kierrätykseen 
tuleva tavara liikkuu nyt entistä nope-
ammin. Katutason myymälämme ava-
rat ja valoisat 300 neliötä ovat saaneet 
paljon myönteistä palautetta kierrä-
tystietoisilta asiakkailtamme. Esille-
pano, siisteys ja järjestys ovat kaikki 
meillä työskentelevien, motivoitunei-
den ihmisten käsissä. 

Kuluvana vuonna 2010 saimme hank-
keeseemme mukaan uuden työn-
tekijän: palveluohjaajan. Uudella 
palveluohjaajallamme on toiminta-
terapeutin koulutus ja työkokemus. 
Hän vastaa asiakkaidemme yksilölli-
sestä ohjauksesta. Hänen puoleensa 
hankkeen asiakas voi kääntyä melkein 
missä tahansa arkipäivän ongelmassa. 
Palveluohjaaja neuvoo, ohjaa ja tukee 
asiakkaita hyvän ratkaisun löytämisek-
si sekä auttaa kiinnittämään huomiota 
omiin elintapoihin ja terveyteen.

Tukipuu – hyvinvointia työllistämällä – 
hanke on katsottu työvoimapoliittises-
ti tarkoituksenmukaiseksi. Rahoittajan 
eli Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen 
mielestä hanke tukee alueellisen työl-
lisyysstrategian tavoitteita. Hankkeen 
avulla pystytään tarjoamaan vaikeasti 

Kuulumisia kaakonkulmalta
Tukipuu-hankkeen kuulumisia oli viimeksi luettavissa Karenssisanomissa alkuvuonna 2009. 
Olimme tuolloin saaneet rahoituspäätöksen nelivuotiselle hankkeellemme, jonka keskiössä ovat 
kierrätyksen ja kestävän kehi-tyksen edistäminen sekä aikuisten työpajatoiminnan kehittämi-
nen. Mitä hankkeelle nyt kuuluu, mitä on saatu aikaiseksi ja mitä uutta on suunnitteilla?

      Jäsenjärjestöt
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työllistyville kohderyhmille keinoja pa-
lauttaa työtaitojaan ja siten parantaa 
työllistymismahdollisuuksiaan. Hanke 
pyrkii ehkäisemään kohderyhmään 
kuuluvien syrjäytymistä kokonaisval-
taisesti ja pitämään yllä asiakkaiden 
työkykyä.

Tulevan vuoden 2011 suunnitelmiin 
kuuluu nykyisen työpajatoiminnan 
laajentaminen myös yhdistyksen In-
keroisissa sijaitsevaan yksikköön. In-
keroisissa on tähän saakka toiminut 
paikkamaksullinen kirpputori. Nyt 
suunniteltuun Päätien Koti&Kirppis 
–myymälään sijoitetaan kodin sisus-
tustavaratalo sekä lahjoitushuonekalu-
jen vastaanottopiste. Tavaroiden vas-
taanotossa huonekalut tarkistetaan, 
siistitään ja ohjataan Myllykosken yksi-
kön myymälään tai Isoon Pajaan. Siellä 
niitä tarpeen mukaan kunnostetaan. 
Huonoakaan tavaraa emme heitä kaa-
topaikalle. Puramme tuotteet ja kier-
rätyskelpoiset osat säilytämme tulevaa 
käyttöä varten. 

Olemme pieni toimija, jos vertailua 
tehdään koko Suomen mittakaavassa 
– suurissa kaupungeissa on suuria toi-
mijoita. Paikallisesti olemme kuitenkin 
yksi ”suurista” kierrätykseen ja tuet-
tuun työllistämiseen keskittyvistä toi-
mijoista. Kaupungissamme toimii yksi 
säätiöpohjainen ja muutamia yhdistys-
pohjaisia toimijoita välityömarkkinoil-
la. Olemme ehkä pieni toimija mutta 
meillä on suuret tavoitteet. Meidän ta-
voitteemme on hankerahoituksen tur-
vin löytää malli, jolla voisimme jatkaa 
tuettua työllistämistä tulevaisuudessa-
kin. Olemme kiinnostuneina seuran-
neet keskustelua yhteiskunnallisesta 
yrittäjyydestä. Olisiko tässä meille 
mahdollisuus jatkaa toimintaamme 
ja pysyä mukana välityömarkkinoilla 
palvelujen tuottajana hankekautem-
me jälkeenkin? Olemme siis etsimässä 
paikkaamme vielä hyvin kirjavilla väli-
työmarkkinoilla. 

Arkipäivän ratkaisumme pohjautuvat 
työpajamme toiminta-ajatukseen ja 

arvoihin. Toimintaamme ohjaa positii-
vinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ih-
minen on vastuuntuntoinen ja haluaa 
tehdä hyvää työtä. Ihmisellä on halu 
onnistua ja saada onnistumisen ko-
kemuksia. Motivaatiota lisää vastuun 
saaminen käytännön työssä. Työpajoil-
lamme vallitsee osallistava, tasa-arvoi-
nen, suvaitseva ja kannustava ilmapiiri. 
Toimintamme perusarvoja ovat tasa-
arvo, luottamus, aitous ja suvaitse-
vaisuus. Voit tutustua toimintaamme 
ja tapahtumiin kotisivuillamme www.
myllytys.com. Olet tervetullut myös 
tutustumaan toimintaamme tänne 
paikan päälle. Oikein mukavaa alkavaa 
vuotta 2011 kaikille Karenssisanomien 
lukijoille toivottaa 

Iira-Liina Kangas
projektijohtaja
Tukipuu – hyvinvointia  
työllistämällä 2009 – 2012 -hanke
Anjalankosken Työttömät ry

      Jäsenjärjestöt
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Virtain kaupungin myöntämä Virrat 
-palkinto on tunnustus ansiokkaasta 

työstä työttömien syrjäytymisen ehkäise-
miseksi. 

Olemme erittäin kiitollisia huomionosoi-
tuksesta, joka kohdistuu Virtain Työttö-
mien kautta koko kolmannen sektorin 
toimijoille Virroilla. Kauttamme työllistyy 
moniin yhdistyksiin työntekijöitä koko 
kaupungin alueella.

Virtain Työttömät on perustamisestaan 
vuonna 1993 lähtien toiminut Virroilla. Al-
kuunpanijoina toimivat seurakunta ja työ-
voimatoimisto. Paikalliset ammattiosastot 
ja liikelaitokset avustivat toiminnan käyn-
nistymisessä. 

Saimme toimitilat kaupungilta. Ne sijaitse-
vat vanhassa sairaalassa, jossa toimimme 
edelleenkin.

Aloittaessamme Virroilla oli paljon 90-lu-
vun laman myötä työttömiksi jääneitä. 
Työttömyysaste oli yli 20 %. Harrastus-
toimintamme oli aluksi kovin vilkasta. 
Käsityö- ja opintokerhotoiminta olivat 
päällimmäisinä. Erilaiset luento- ja kes-
kustelutilaisuudet olivat mielenkiintoisia. 
Osallistuttiin myös alueellisiin ja valtakun-
nallisiin tempauksiin ja niitähän oli alku-
vuosina paljon.

Seurakunnan kanssa tehtiin paljon yhteis-
työtä. Ruokailut järjestettiin seurakunnan 
tiloissa ja Karjalan apu -projektia pyöritet-
tiin monet vuodet yhdessä seurakunnan 
kanssa. Yhdessä myös käytiin Kairosma-
jalla Lapissa työ- ja virkistysleirillä.

EU:n ruoka-apua on kauttamme jaettu 
vuodesta 1996 lähtien. 

Vuonna 1999 aloitettiin terveyskeskuk-
sen kahvion pito työttömien toimesta. 
2000-luvulla alkoivat erilaiset projektira-
hoitukset pyöriä. Ne edellyttivät panos-
tusta työllistämiseen. Vauhti oli hurjaa 
näin jälkikäteen ajatellen - toiminnan-
ohjaajan aika meni täysin työllistämisen 
parissa. Harrastustoiminta jäi vähäiseksi 
yhdistyksessä.

Pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja 
vaikeasti työllistyvien kanssa toimiessa 
haasteita riittää. Asenteet ovat kyllä vuo-
sien myötä muuttuneet. Kuntouttavaa 

työtoimintaa on hoidettu kaupungin palk-
kaaman ohjaajan kanssa. Passiivitukiset on 
saatu hoidettua minimiin, eikä kaupungin 
ole juurikaan tarvinnut maksaa valtiolle 
tukia takaisin.

Koulutusta on järjestetty vuosittain tar-
peen mukaan työvalmiuksien parantami-
seksi ja yksilölliset koulutuspolut on nähty 
hyvänä ratkaisuna uudelleenkoulutukses-
sa.

Työllistyminen ns. vapaille markkinoil-
le on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. 
Olen aina sanonut, että oravanpyörästä 
on helppo pudota mutta sinne takaisin-
pääsy on erittäin vaikeaa. Työelämä on 
muuttunut niin paljon 90-luvun laman 

jälkeen. Ne, jotka eivät saa työtä vapail-
ta markkinoilta, voivat työskennellä väli-
työmarkkinoilla - moni työtön kuitenkin 
haluaa olla mieluummin työssä kuin passii-
vituella kotona. 

Virroilla on yhteistyö kaupungin ja työvoi-
man sekä TE -keskuksen ja muiden toi-
mijoiden kanssa sujunut hyvin ja näenkin, 
että siinä on se ”juju” minkä avulla tätä 
työtä on jaksanut tehdä. Pikku hiljaa olen 
luopumassa tehtävistäni ja ensi vuoden 
aikana katselemme yhdistyksemme tule-
vaisuuteen ja uusiin haasteisiin.

Arja Mykkänen
 
Kuva: Pekka Haapakoski

Virtain Työttömät ry sai vuoden 2010 VIRRAT -palkinnon

Pronssinen karhuveistos ja kunniakirja. Palkinto luovutettiin 20.10.2010.  

      Jäsenjärjestöt



Karenssisanomat 3/2010        39

Tapahtumakalenteri 
vuodelle 2011

EU- elintarvikkeiden osalta loppuraportit tulee olla TVY ry:n toimistolla 8.1.2011
TVY ry:n raportti on oltava ministeriössä viimeistään 29.1.2011. Muistakaa, että raporttinne on oltava 
ajoissa, jotta olette jaossa mukana myös ensi vuonna. 
Raporteista vastaa Tarja Martiskainen: tarja.martiskainen@tvy.fi

Valmistaudumme uuteen vuoteen:

16.-17.02.2011 on TVY ry:n Kehittämispäivät. 
TVY ry:n kehittämispäivät pidetään Pohjois-Karjalassa Joensuun ev.lut. seurakunnan Vaivion leirikeskuk-
sessa Liperissä. Osoite: Vaiviontie 21, 83 460 Harinjärvi.
Päivien ohjelmassa on muiden muassa TVY ry:n hallinnon uudistaminen ja asiantuntijaluentoja ja yhteisiä 
ryhmätöitä. Päiville osallistuu koko TVY ry:n hallitus.
Ilmoittautumislomake ja hinnat ovat kotisivuillamme: www.tvy.fi/
 
1.3.2011 Piispansauva Vieremällä.
Piispa Wille Riekkisen kisat Pohjois-Savon alueen ihmisille. 

24.-25.3.2011 TVY ry:n vuosikokous Helsingissä Kulttuurikeskus Sofiassa
Vuoden 2011 vuosikokouksessa on puheenjohtajan vaali. Erovuoroisina hallituksen jäsenet seuraavilta 
ELY -alueilta: Etelä- Pohjanmaa, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, 
ja Satakunta.
Hinnat; Ruokailut kahdelta päivältä 99 euroa ja yöpyminen kahden hengen huoneessa 55 €/henkilö. Yh-
den hengen huoneen hinta 98 €. 

Pidämme vaaliseminaarin ennen vuosikokouksen alkua
Puolueiden puheenjohtajat ovat tentissä. Tulonsa ovat vahvistaneet työministeri Anni Sinnemäki (Vihre-
ät), kansanedustaja Paavo Arhinmäki (Vasemmistoliitto) ja lisää puolueiden puheenjohtajia on tulossa. 
Ilmoittautumislomake on kotisivuillamme. Sitovat ilmoittautumiset 10.3.2011 mennessä TVY ry:lle.

Eduskuntavaalien ja Eduskuntatalon remontin vuoksi, kevään aikana EI ole tulossa seminaaria.

Elokuussa 17.-19.8. 2011 Kesäpäivät. Ohjattua osallistavaa, ja uutta säpinää! 
  
Syksylle Eduskuntaseminaari työttömien edunvalvonnasta.

20.-21.9.2011 Mikkelin hiippakunnan työttömyystyönpäivät Imatran seurakunnan leirikeskuksessa.

Lokakuussa 27.-28.10. 2010 on Ihmisarvofoorumi. 

6.-11.11.2011 Solariksen lomaviikko Kylpylähotelli Summassaaressa. Hakemukset TVY ry:lle 15.8.2011 
mennessä.

21.-26.11.2011 Perhelomien lomaviikko Huhmarissa 
Hakemukset TVY ry:lle 21.9.2011 mennessä.

Ensi vuosi 2011 on Vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Samalla valmistaudumme TVY ry:n ja vanhimpi-
en jäsenjärjestöjemme 20 v. juhlavuoteen. Otamme toimistossa ilolla vastaan kaikki ideat, jotka liittyvät 
yhteisiin juhlavuositempauksiin. 

Vuodeksi 2012 TVY ry valmistelee juhlavuosikokouksen Kuopion Rauhanlahteen yhdessä Pohjois-Savon 
yhdistystemme kanssa. Seuratkaa kotisivujamme. 
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