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Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syr-
jäytymisen vähentäminen

Hallitusohjelmassa lukee että vakaat 
ja toimivat työmarkkinat ovat kilpai-
lukyvyn edellytys. Korkean työllisyy-
den takaamiseksi hallitus tehostaa 
toimia työttömyyttä vastaan. Jatku-
valle osaamisen parantamiselle ja 
joustavalle työstä työhön siirtymisel-
le luodaan toimivat olosuhteet. Työ-
elämää kehitetään työssä jaksamisen 
vahvistamiseksi ja tuottavuuden pa-
rantamiseksi. Työttömien työkyvyn yl-
läpitoon ja työmarkkinavalmiuksien 
parantamiseen panostetaan. Työnte-
on esteet ja työllistymisen kynnykset 
poistetaan ja kannustavuutta lisä-
tään. Työelämän joustavuutta sekä 
osatyökykyisten ja vammaisten mah-
dollisuuksia työntekoon kehitetään. 
Pätkätyöläisten ja mikroyrittäjien 
asemaa parannetaan. Nuorisotyöt-
tömyyttä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 
jäävien määrää vähennetään.

Työttömien, erityisesti nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien, osallistumista 
koulutukseen, palkkatuettuun työhön 
ja muihin palveluihin lisätään niin, 
että työttömien aktivointiaste ylittää 
30 prosenttia. 

Hallitusohjelma kertoo ihan eri asi-
oita kuin ensi vuoden budjetti

TVY ry:n näkökulmasta näen asian 
olevan hyvin skitsofreeninen. Kun 
tarkastelee ensi vuoden budjettia 
kokonaisuutena ja sen vaikutuksia 
koko yhteiskuntaamme, niin työvoi-
mapolitiikka ensi vuonna ei vastaa 
järjestömme odotuksia - eikä se tue 
järjestömme työtä. Työ- ja elinkei-
noministeriö (TEM) vähentää ensi 
vuonna noin kolmanneksen kolman-
nen sektorin Työllisyyspoliittisia 

(TYPO) avustuksia eri toimijoille, ja jo 
tämän tukitoimen alasajon johdosta työ-
markkinatuen passiivisaajien maksujen 
nousu tulee olemaan useille kunnille ka-
tastrofaalinen.
 
Uudet linjaukset TYPO avustusten koh-
dentamisesta sellaiseen toimintaan, jos-
sa työttömät poluttuvat erityisesti avoi-
mille työmarkkinoille, ei ole realistinen 
odotusarvo siinä maailmassa missä me 
elämme. Jos tämä on se odotusarvo, niin 
silloin palkkatuki pitää kohdistaa vain 
niihin, jotka ovat pysyneet työkykyisinä 
työttömyytensä ajan. 

Kun työmarkkinatuki nousee vuoden 
alusta, se meinaa suoraan myös kunti-
en menojen kasvua työmarkkinatuen 
passiivimenojen osalta. Suurten kunti-
en menot työmarkkinatuen puoliskosta 
kasvavat näin jopa miljoonia euroja ja 
pienilläkin kunnilla maksukykyyn näh-
den huomattavasti. 

Jos tämä on odotusarvo, niin silloin palk-
katuki pitää kohdistaa vain niihin, jotka 
ovat pysyneet suhteellisen työkykyisinä 
työttömyytensä ajan. Tuella korvataan 
työnantajalle työntekijän puuttuvaa työ-
kykyä ja osaamista. Entäs jos tukiaika ei 
riitä jaksamisen paranemiseen, tai työ-
kyky ei avoimille asti vain parane?  

Käsitykseni mukaan, jokaisen palkkatu-
kipäätöksen tekee TE-toimiston ihmiset. 
Eikö juuri siinä vaiheessa tulisi käyttää 
sellaisia asiantuntijoita, jotka pystyvät 
arvioimaan työttömän terveystilanteen, 
työkyvyn, jaksamisen, osaamisen ja 
motivaation? Avoimille markkinoille 
ohjautumisen ja pääsemisen tukkeena 
ei ole kolmannen sektorin toimijat, vaan 
syy löytyy myös siitä, että avoimille 
markkinoille ei yksinkertaisesti ole joil-
lakin paikkakunnalla edes mahdollista 
päästä. Ei ole sen osaamisen paikkoja, 
jotka vastaisivat pitkään työttömän ol-

leiden osaamistasoa. Täytyy ihan oi-
keasti muistaa se, että useiden kohdal-
la palkkatuettu työ on ollut lähes ainoa 
vaihtoehto saada kokemusta työelämäs-
tä. Aiemmin palkkatuen tavoitteena oli 
myös syrjäytymisen ehkäisy ja itse pidän 
sitä erittäin tärkeänä kriteerinä yleensä 
TYPO- avustuksia myönnettäessä kol-
mannen sektorin toimijoille.

Maassamme on tekemätöntä työtä mo-
nen hallinnon alan asioissa. Mummot 
kuolevat nälkään vanhusten palveluis-
sa - silmiä ei riitä heitä ulkoiluttamaan. 
Samoin kotipalvelut köyhien vanhusten 
osalta ovat täysin riittämättömät. Tässä 
on vain kaksi esimerkkiä, kun pohditaan 
sosiaalisen työllistämisen kehittämistar-
peita.

Palkkatuella työllistämisen vaikutta-
vuutta arvioitaessa tulisi jatkossa eh-
dottomasti painottaa myös sen syrjäyty-
mistä ehkäisevää, työkykyä ylläpitävää 
ja osallisuutta lisäävää merkitystä. TVY 
ry pitää hyvänä, että kolmannen sektorin 
toimintaedellytykset luvattiin hallitus-
ohjelmassa turvata, sillä kuntien ja kol-
mannen sektorin yhteistyö vaikeammin 
työllistyvien työmarkkinaedellytysten 
parantamiseksi on jatkossakin välttä-
mätöntä. Kuitenkin tilanne näyttää tällä 
hetkellä ihan toiselta. Näinkö pian unoh-
tui hallitusohjelmaan kirjatut teesit?

MITEN TE HYVÄT TOIMIJAT US-
KOTTE HALLITUSOHJELMAM-
ME KIRJAUSTEN TOTEUTUVAN?

Kirjaukset ovat myös meidän tavoittei-
den mukaisia, mutta milläs opilla ne saa-
daan ihan budjettikirjauksiin asti?

Sairauslomalla puheenjohtajanne Lea

HALLITUSOHJELMAN unohdetut teesit! 
Kertaus on opintojen äiti. Hallituksen 
työllisyyspolitiikka kolmella painopistealueella

Puheenjohtajan palsta
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Tilaisuuden avasivat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön 
johtaja Antti Lemmetyinen, Piispa Kaarlo Kalliala ja TVY:n 
puheenjohtaja Lea Karjalainen. Näissä puheenvuoroissa ko-
hotettiin taistelutahtoa ihmisarvoisen huomisen puolesta, jossa 
jokaisella tulee olla oikeus osallisuuteen, rakkauteen ja työhön 
vertaistensa joukossa. Etenkin on huoli niistä ihmisistä, jotka 
ovat pudonneet tai jotka on pudotettu pois työmarkkinoilta, 
koska viranomaiset nostavat kätensä neuvottomina ja varatto-
mina pystyyn.

Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Pekka Myrskylän esi-
tyksen aiheena oli mitä tapahtuu nuorille, jotka jäävät työ-
markkinoiden tai koulutuksen ulkopuolelle? Pitkän aikavälin 
tilastoaineistosta käy selvästi ilmi, mitä työttömien yhdistyk-
sissä jo muutenkin tiedetään. Pelkän perusasteen koulutuksen 
hankkineilla nuorilla on suuri riski jäädä pitkäaikaistyöttömäk-
si. Samoin maahanmuuttajat näkyvät korkeana riskiryhmänä 
erityisesti puutteellisen suomalaisten viranomaisten hyväksy-
män koulutustaustan vuoksi. Vuoden 2003 ulkopuolisista ja 
työttömistä 18-29-vuotiaista oli 35,9 % viiden vuoden jälkeen 
edelleen ulkopuolisia ja työttömiä. Aineistosta käy myös ilmi, 
että työttömyys periytyy. Jos vanhemmilla on työttömyyttä 
taustalla, nuorillakin on huomattava syrjäytymisen riski. Eten-
kin huostassa olleet lapset ovat vaarassa syrjäytyä. Suhteelli-
sen harva aloittaa lukiotason opiskelun ja siten vain alle 10 
% päätyy korkeatason opiskeluun, kun muussa vertailuryhmän 
väestön osassa n.  40 % opiskelee korkeatason tutkintoja.

Tohtori Pentti Arajärvi pohti, millä ehdoilla pitkäaikaistyöt-
tömyyttä poistetaan. Perustuslaillinen oikeus valitsemaansa 
työhön on jokaisella kansalaisella, mikä ei ole aina pätenyt, 
eikä päde jokaisessa yhteiskunnassa. Tätä perustuslaillista oi-
keutta rajoittaa vain tietyillä aloilla vaadittavat tutkinnot. Suo-
malainen tutkinto-orientoitunut yhteiskunta on tosin mennyt 
niin pitkälle, että ironisesti ainoastaan ”omien lasten kasvat-
taminen ja yhteisten asioiden hoito” ei vaadi tutkintoa. Julki-
sen vallan on myös edistettävä työllisyyttä. Tämä käytännössä 
toteutetaan talouspoliittisten ehtojen puitteissa, jossa työmark-
kinapolitiikka, yksilön oman toiminta ja yksilöön kohdistetut 
toimenpiteet luovat työllistymiselle kehikon sekä lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä. Etenkin lyhyen aikavälin sosiaalipoliittiset 
säästöt vaikuttavat pitkällä aikavälillä siihen, mikä taloudel-
linen iskukyky on tulevaisuudessa. Yksilöllä voi olla monia 
työntekoa rajoittavia ominaisuuksia tai elämäntilanteita, joita 
voidaan tukea yhteiskunnallisilla toimenpiteillä. Lopuksi toh-
tori Arajärvi halusi muistuttaa, että tulevaisuutta ei voi ennus-
taa, tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ja että tulevaisuuteen 
voi vaikuttaa omilla teoillaan. 

Tohtori Jouko Kajanoja kuroi hiukan venynyttä aikataulua 
puhumalla keinoista, miten pitkäaikaistyöttömyyttä voidaan 
vähentää. Tutkimusten valossa on laaja yksimielisyys eri kou-
lukuntien välillä, että pitkäaikaistyöttömyyttä kannattaa ja tu-
lee vähentää. Hän totesi, että Suomessa käytetään muihin poh-
joismaihin nähden huomattavasti vähemmän aktiiviseen työl-
listämispolitiikkaan ja panostusta on myös vähennetty vuosien 
1997 - 2007 välillä. Viimeisissä tutkimuksissa on tullut ilmi, 
että Suomessa ei osata hyödyntää osatyökykyisten jäljellä ole-
vaa työkykyä. Suomessa ei ymmärretä ihmisten yksilöllisiä 
eroja riittävällä tavalla. Suomessa eri virastot eivät myöskään 
keskustele riittävästi keskenään - eli yhden oven sulkeutues-
sa, ei välttämättä avaudu toinen ovi. Ratkaisuja Suomessa on 
yritetty mm. ns. Paltamon mallin avulla, työpankeilla, ESR-
kokeiluilla, TYP- ja kuntakokeiluilla. Kaikissa näissä ratkai-
suissa on omat erityispiirteensä, joista työpankkikokeilu ja 
TYP aiotaan toteuttaa valtakunnallisella tasolla. Silti näistä eri 
kokeiluista ja hankkeista pitäisi saada parempi kokonaisnäke-
mys parempaan työllisyyspolitiikkaan, joka puuttuu nykyisen 
hallituksen hallitusohjelmasta. 

Posivire Oy:n toimitusjohtaja Sirpa Eklund piti lyhyen kom-
menttipuheenvuoron, jossa todettiin työn olevan itsearvoisen 
tärkeää työntekijän näkökulmasta sekä hyödyllistä pitkällä 
juoksulla myös valtion talouden näkökulmasta. Työterveys-
huollon näkökulmasta työntekijät kokivat mielekkääksi, että 
heidän terveydestään oltiin kiinnostuneita ja apua tarjottiin. 
Työntekijät olivat saaneet koulutukseen ja työhön hankkeen 
aikana lisäpotkua. Työllistämisen kustannuksista lähes puolet 
tulee lisääntyneinä verotuloina takaisin jo ensimmäisen vuo-
den aikana. 

Jouko Karjalainen toimi iltapäivän paneelin vetäjänä. EK:n 
Eeva-Liisa Inkeroinen painotti TE-toimistojen roolia osaavi-
en työntekijöiden ohjaamisesta avoimiin työpaikkoihin ja työn-
välityksen tehokkuutta, jotta työpaikat ja työntekijät löytävät 
toisensa, koska työnantajat myös rahoittavat työnvälityspalve-
luja. STM:n Eveliina Pöyhönen painotti välityömarkkinoiden 
kehittämisessä yhteistyötä eri toimijoiden kesken - etenkin 
avoimilla markkinoilla toimivien yritysten tulisi paremmin 
huomioida välityömarkkinoiden mahdollisuudet. Hän ei pitä-
nyt kilpailun vääristämistä ongelmana, sillä välityömarkkinoi-
den mahdollisuudet ovat tasavertaisesti yhdistysten ja yritys-
ten käytettävissä. Pentti Arajärvi puhui yleisen laaja-alaisen 
koulutuspohjan merkityksestä, jotta kohdistetuilla kursseilla 
voidaan jatkossa turvata elinikäisen oppimisen vaatimukset 
työelämässä. Pekka Myrskylä toi esille Tanskan mallin näkö-
kulman nuorten ohjaamisesta koulutukseen. TE-toimisto voisi 
ohjata nuoria koulutuksenhakuun. Eeva-Liisa Inkeroinen halu-

VALOA TYÖSSÄ! IHMISARVOFOORUMI 2011

Vuoden 2011 Ihmisarvofoorumi järjestettiin toistamiseen Helsingin Diakonissalaitoksessa. Foorumin teema oli ”valoa 
työssä”. Tapahtumalla tuotiin esiin pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia riskejä ja ongelmia, mutta myös osoitettiin, 
että yhteiskunnallisin ponnistuksin voidaan työttömyyttä tuntuvasti vähentää, jos niin halutaan tehdä. Tapahtuma oli 
kaksipäiväinen.
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koulutusta raskaiden opintokokonai-
suuksien sijaan. Eveliina Pöyhönen 
puhui joustavampien tapojen puolesta 
osaamisen todentamiseen koulutuk-
sessa. Suomesta on tullut muodollinen 
tutkintoyhteiskunta, mutta käytännössä 
osaaminen on kuitenkin se, mikä työ-
elämässä ratkaisee. Lisäksi yleisökysy-
mysten johdolla keskusteltiin mm. har-
maan talouden kitkemisestä, työvoiman 
tilastoinnista, kuntakokeilusta - TYPPI-
mallista ja suomalaisen työ- sosiaali- ja 
koulutuspolitiikan kokonaisvaltaisesta 
jouston puutteesta. 

Kanava 1 Pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy

1. Työttömien terveyshuollon kehittäminen
-  Yhdenvertainen työssäkäyvien kanssa. 

2. Työllistymissuunnitelman sisällön asiakaslähtöinen kehittäminen

-  Olemassa olevat oikeudet ja velvoitteet tiedotettava asiakkaalle etukäteen.

-  Kuntien ja työhallinnon koottava alueelta asiakasraadit, jotka kehittävät paikallista 
työllistämistä.

3. Korvauksettoman ajan soveltaminen (pitkät karenssit pois, sosiaaliohjaus)

Tulottomuuden seurauksena, nuorten oppiminen elämään toimeentulotuella.

 Asiakaan tilanteen selvittäminen yhdessä viranomaisten kanssa ennen korvauksetonta 
aikaa.

Kanava 3 Varhaisen puuttumisen keinot

1. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen- tietoisuus kenttätyön todellisuudesta
- alueellinen yhdenvertaisuus2. Tuloerojen kaventaminen pienempiä tuloja kasvattamalla- tuloloukkujen poistaminen

- osatyökykyisten osallistaminen työelämään3. Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen- pitkäjänteisesti ja riittävän ajoissa- koulutuksen monimuotoistaminen: uusia vaihtoehtoja ja nopeita toimia

Ihmisarvofoorumi jatkoi viime vuoden 
tapaan ryhmätyöskentelyllä eri asian-
tuntijoiden alustamissa kanavissa. Ka-
navien tulokset esitettiin STM:n kans-
liapäällikkö Kari Välimäelle ja TEM:n 
ylijohtajalle Tuija Oivolle. Ne ovat 
esillä myös tässä painoksessa alla teitä 
varten hyvät lukijat.

Sekä Kari että Tuija kokivat saavansa 
käytännön tason vinkkejä oman työnsä 
kehittämistä varten. Jälkeenpäin onkin 
kommentoitu ja kiitelty nykyisen virka-
miesten muuttunutta lähestymistä ruo-

honjuuritason ongelmiin. Kansalaisten 
ongelmia ei enään ylenkatsota, vaan 
pragmaattisesti pohditaan, miten tästä 
eteenpäin yhdessä rakennetaan parem-
pia ja toimivampia käytäntöjä. Sama 
henki oli myös kanavatyöskentelyssä 
asiantuntijoiden kanssa. Kiitokset vielä 
kerran kaikille osanottajille onnistunees-
ta ja vaikuttavasta tapahtumasta!

Teksti: Jukka Haapakoski
Kuvat Harri Ahola
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Kanava 4 Työttömyys- ja sosiaaliturvan uudistaminen

1. Työpaikkoja tulee olla riittävästi ja joustavia työllistämismalleja tulee kehittää, 

esim. sosiaalinen eläke niille ihmisille, jotka voivat vielä kuntoutua takaisin työelämään. 

Työtulojen tulee olla kannustavia suhteessa sosiaaliturvaan. Kolmannen sektorin 

toimintaedellytyksiä tulee kehittää pidentämällä toimenpidejaksoja ja nostamalla 

työllisyysmäärärahoja. Lisäksi on tuettava ihmisten terveyspalveluja sekä kulttuurin ja 

liikunnan palveluja voittoa tavoittelemattoman kolmannen sektorin toimintaedellytysten 
mukaisesti. 

2. Työttömyysetuutta ja muita tuloja täytyy verottaa samansuuruisesti kuin 

palkkatuloja. Progressiivista verotusastetta tulee kasvattaa. Näin rahoitetaan 
aktiivisempaa työvoimapolitiikkaa. 

3. Työllistämisen ja sosiaalietuuksien vastuu ja rahoitus valtiolle. 

Kannustavuusongelma sille taholle, joka vastaa toteutuksesta. Tällä tuetaan aktiivisempaa 
otetta työllistämiseen.

Kanava 5 Maahanmuuttajien työllistäminen

1. Yksilöllisesti räätälöity työelämään kytketty suomen kielen koulutus

2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä ammattitaidon varmistaminen ja 
vahvistaminen

3. Työnantajien asenteisiin ja valmiuksiin vaikuttaminen

Kanava 6 Työttömän oikeus osallisuuteen vertaisryhmä elämän suolana

1. Oma itsensä,  tunnistaa oman tilanteensa, älä koe häpeää työttömyydestäsi, anna sen 
olla toisten ongelma, positiiviset asiat pinnalle

2. Vertaistukiryhmä koetaan tärkeäksi, samojen asioiden jakaminen, ryhmään 
kuuluminen on osa elämänlaatua, oma eturyhmä joukkovoimaa, ryhmään kuulumalla voi 

vaikuttaa omaan hyvinvointiin
3. Yleinen vaikuttaminen. Miten vaikuttaa työttömän hyvinvointiin?  Ryhmä voi 

yhdessä löytää tapoja olla hyödyksi yhteisölle. Jäsen voi kokea itsensä hyödylliseksi ja 
arvokkaaksi. Auttamalla toisia niin autat itseäsi.
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L aitoin alla olevan sähköposti-
viestin eräille teille edustajille. 
Vastausta en saanut keneltäkään, 

koska en kai kuulu niihin, jotka ovat tuo-
tannollisesti tärkeitä Suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Eräät tulevan hallituksen 
jäsenet ovat kertoneet julkisuudessa että 
tulee  korotusesitys perusturvaan  100 
euron peruspäivärahaan ja työmarkkina-
tukeen ensi vuoden alusta. 

Tämä esitettävä esitys ei meitä köyhis-
tä köyhimpiä, eli toimeentuloturvan 
asiakkaina olevia auta hivenen vertaa, 
koska vastaavasti toimeentuloturvassa 
hyväksyttävät nettotulot nousevat ko-
rotuksessa noin 80 euroa kuukaudessa. 
Toimeentuloturvan Perustoimeetulotuen 
tulovajausta laskettaessa tulovajausosuus 
vähenee 80 eurolla, mutta  kuukauden 
käyttöön jäävä euromääräinen osuus ei 
muutu (toimeentuloturvan perusosa yk-
sinäisellä tällä hetkellä 419,11 €). Tämä 
tarkoittaa sitä meidän köyhistä köyhim-
mille, ettei meidän tilanteemme muutu 
millään  tavalla perusturvan korotukses-
ta huolimatta.

Eli Suomennettuna: toimeentuloturva-
asiakkaille ei tästä tulevasta korotukses-
ta ole mitään hyötyä, koska se ei kohdistu 
oikeaan kohtaan eli toimeentuloturvan 
perusosaan.  Jos taas tämä perustur-
van korotus koskisi toimeentuloturvan 
perusosaan tulevaa korotusta, meidän 
ostovoimamme paranisi. Tällöin myös 
mahdollisuus laskujen maksuun ajallaan 
huomattavasti paranisi.

Alla olevassa sähköpostiviestissä on 
omatoiminen laskelma, mikä perustuu 
perusturvan laskelmiin hyväksyistä tu-
loista ja menoista:

1) Nykyinen toimeentuloturvasta tuleva 
ns. normierotus 176,61 maksetaan tällä 
hetkellä.

2) Peruspäivärahaan tuleva korotus 100 
euroa, josta netto-osuus on 80 euroa. 
Normierotus 97,46 tulee laskelmaan. 

Sekä 1) ja 2) perusturvan perusosa on 
419,11 euroa, joten kuukauden netto-

Köyhistä köyhimmät
määräinen käyttövara ei muutu millään 
tavalla korotuksenkaan jälkeen.

3) Toimeentuloturvan perustoimeentulo-
turvan perusosaan 100 euroa/kk normie-
rotus 276,61 

Tällä korotuksella toimeentuloturva-asi-
akkaan nettomääräinen käyttövara ko-
rottuu 100 eurolla, joten myös ostovoima 
korottuu.

Olen ollut yhtä jaksoisesti Kajaanin, 
nykyisin Kainuun maakunta -kuntayh-
tymän perustoimeentuloturvan varassa 

noin vuodesta 1995-1996 lähtien si-
ten, että välissä on muistaakseni yhden 
kuukauden poissa olo perusturvan pal-
veluista. Tämä yhtäjaksoinen perustoi-
meentuloturvan varassa eläminen johtuu 
pääasiassa siitä, ettei yhdistelmätukityö-
toimenpiteillä, nykyisellä palkkatuella 
pääse eroon toimeentuloturvan varassa 
elämisestä ja vapailta työmarkkinoilta ei 
ole Kajaanin alueelta minulle töitä siu-
nautunut. Palkkatukien välissä olen ol-
lut joko koulutuksessa (atk-kursseja) tai 
työttömänä. 

Tätä nykyään minut on luokiteltu va-

1) Nykyinen perusturvan laskelmaan perustuva omatoiminen laskelma:

Nykyinen toimeentuloturva
 
Tulot
Peruspäiväraha, netto  411,84 €
asumistuki   296,59 €
Tulot yhteensä   708,43 €
 
Menot
  
Vuokra + saunamaksut  465,93 €
Maksetaan   -176,61 €
 
Tämän laskelman mukaisesti minulle maksetaan Perusturvan toimeentulo-
turvaa 176,61/kk+sähkö+kotivakuutus+reseptilääkkeet+kunnalliset tervey-
denhoitotoimenpiteet.

2)Korotus peruspäivärahaan, jossa nettokorotus tulisi olemaan noin 79,15 
euroa/kk (411,84+79,15=490,99)

peruspäivärahaan korotus 100e/kk
 
Tulot

Peruspäiväraha, netto   490,99 €
asumistuki    296,59 €
Tulot yhteensä   787,58 €
 
Menot
   
Vuokra + saunamaksut   465,93 €
sähkölasku
vakuutus
sairaskulut

Menot yhteensä    465,93 €
tulot-menot    321,65 
Perusosa    419,11 €
Normierotus   -97,46 €
Maksetaan    -97,46 €
 

Tämän esityksen pohjalta minulle maksettaisiin perusturvan toimeentu-
loturvaa 97,46/kk+sähkö+kotivakuutus+reseptilääkkeet+kunnalliset tervey-
denhoitotoimenpiteet. 

3) Korotus perustoimeentuloturvan perusosaan 100 euroa/kk

Perusturvan normierotukseen +100e
 
Tulot
  
Peruspäiväraha, netto  411,84 €
asumistuki    296,59 €
Tulot yhteensä    708,43 €
 
Menot
 
Vuokra + saunamaksut  465,93 €
sähkölasku
vakuutus
sairaskulut
sairaskulut
Menot yhteensä   465,93 €
tulot-menot   242,50 €
Perusosa+100 euron esitys  519,11 €
Normierotus   -276,61  
Maksetaan    -276,61 €

Mielipide
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PS LAITTAISI NUORET PAKOLLA PALKATTA 
TÖIHIN

Työllisyysasioista kiinnostuneena luin perussuomalaisen ”vitseis-
tään” tunnetun kansanedustaja Hakkaraisen talousarvioaloitetta, 
jossa esitetään nuorten pakkotyöllistämistä palkatta yrityksiin. 
Aloitteen ovat allekirjoittaneet lähes kaikki perussuomalaiset, myös 
meidän alueen kansanedustajat Vähämäki ja Mattila. Aloitteen 
mukaan työtön nuori voidaan velvoittaa käymään 1-2 viikkoa 
kuukaudessa töissä yrityksessä työttömyysturvan vastikkeeksi, 
eikä muita korvauksia maksettaisi. Kyse on alueellisesta kokeilusta 
Keski-Suomessa. Onko tämä vitsi vai totta, että perussuomalaiset 
poistaisivat nuorilta, myös koulutetuilta, nykylain mukaisen 9 euron 
ylläpitokorvauksen, jota maksetaan matka- ym. työssäkäyntikulujen 
kattamiseksi. 

Eikö teillä kansanedustajat Vähämäki ja Mattila ole mitään käsitystä 
siitä, miten pienillä tuloilla suurin osa työttömistä nuorista joutuu 
elämään? Oletteko todella sitä mieltä, että nuorelle ei kuulu maksaa 
mitään palkkaa hänen tekemästään työstä yrityksessä? Miksi yritys 
palkkaisi ketään oikealla palkalla töihin, kun se saisi Hakkaraisen 
mallissa ilmaiseksi kaikkien työttömien nuorten työpanoksen? 
Eikö näin suuri määrä palkatonta työtä vääristäisi yritysten välistä 
kilpailua, jos koulutetut nuoret tekisivät ilmaiseksi työtä niissä? 
Nykyisen TEM:n tulkinnan mukaan jopa pitkäaikaistyöttömiä 
työllistävä kotipalvelu ja ruokalatoiminta sitä vääristää. Koska kyse 
on isosta periaatteellisesta asiasta, on pakko kysyä, onko aloitteessa 
sittenkin kyse halusta tehdä työttömyysturvasta vastikkeellinen, 
poistaa työehtosopimusten yleissitovuus vai pelkkä yhden alueen 
yritysten tukeminen ilmaisella työvoimalla?

Anne Huotari
kaupunginvaltuutettu, Oulu
ex-kansanedustaja (vas)

Työttömien yhdistyksille 
miljoona kiloa EU-ruokaa 
jakoon!

Suurkiitokset työttömien yhdistyksille arvokkaasta 
työstänne EU-ruoka-avun jaossa köyhien ja 

vähävaraisten työttömien eteen. Nyt juuri kun kirjoitan 
tätä tekstiä 19.12.2011, TVY ry:n kautta tehdään viimeisiä 
byrokraattisia liikkuja, joilla rikotaan miljoonan kilon 
jakoennätys. On vaikeaa kuvitella täällä toimistossa, 
mitä logistisia toimenpiteitä tämä operaatio käytännössä 
vaatii. Välillä harmittaa, että tällaista Suomen kaltaisesssa 
hyvinvointiyhteiskunnassa ylipäätään tarvitsee tehdä, 
mutta tarpeeseen sitä ruokaa kuitenkin jaetaan.

Tämä milljonan kilon luku ei kerro meille vielä tarkkaan, 
montako kiloa  ruokaa jaettiin v. 2011 työttömille. Ensi 
vuoden puoliskolla tämä selviää kirjanpidosta. 

Otaksun, että työttömien yhdistyksissä varaudutaan talven 
varalle, koska viime kesänähän tuli se karmea tieto, että 
olisi luvassa vain maitojauhetta tai kuivapastaa. Tilanne 
on sen jälkeen elänyt EU-tasolla ja voi olla, että ensi 
vuoden puoliskolla on muutakin kuin maitojauhetta tulossa 
jakoon. 

Maaseutuvirastolta tulee ensi vuoden alussa lopullinen 
päätös, onko pöytiin tulossa EU-ruokaa vai EU-maitoa. 
Nyt toivotaan järjen voittoa. Ihmisiä ei saa jättää pulaan, 
oli tilanne mikä tahansa paperimaailmassa. 

Jukka Haapakoski 
Kehittämispäällikkö,TVY ry

Mielipide

jaakuntoiseksi työntekijäksi, joten so-
siaalisen yrityksen kautta olin Osk Na-
kertajan Ahjon palveluksessa 2.6.2008 
- 19.8.2010 välisen ajan. Meidän työso-
pimus kariutui nykyiseen lakiin, josta en 
tarkoin itse ole perillä, mutta ilmeisesti 
työnantajan palkkavastuu kasvoi liian 
suureksi, eikä näin ollen minua voitu 
siellä enää työllistää. 

Vapailta työmarkkinoilta ei Kajaanis-
sa vajaata työtehoa käyttävä 54-vuotias 
työtön juuri työllisty. Varsinkin kun olen 
koulutuspohjalta kansalaiskoululainen, 
ammattikoulu 74-76, ajokortiton ja to-
dettuja sairauksia oikeassa silmässä ei 
näkökykyä, insuliini- ja lääkehoitoinen 
diabetes (II tyypin diabetes), keskivaikea 
keuhkoahtauma.

Tänä aamuna (tiistai 24.05.2011) televi-
sion uutislähetyksessä ilmoitettiin, että 
perusturvaan esitetään korotuksia. Jos 
kysymyksessä on peruspäivärahan ko-
rotus, niin meihin toimeentuloturvan 

varassa eläviin tällä ei ole muuta mer-
kitystä kuin, että vähemmän saamme 
perusturvasta niin sanottua normiero-
tusta, koska perusturvan perusosaan ei 
tule muutoksia. Minulla tämä perusosan 
suuruus on 419,11 euroa kuukaudessa. 

Jos esitetty 100 euron korotus koskee 
perusturvan perusosaa, tällöin myös me 
köyhistä köyhimmät saamme hiukan os-
tovoimaa lisää, koska perusosan korotus 
ei muokkaa peruspäivärahaa tai Kelan 
myöntämää asumistukea.

Olen yksin elävä, joten lapsi- ym. lisiä 
näissä laskelmissa ei ole huomioitu.

Tämän esityksen pohjalta minulle mak-
settaisiin perusturvan toimeentuloturvaa 
276,61/kk+sähkö+kotivakuutus+resepti
lääkkeet+kunnalliset terveydenhoitotoi-
menpiteet.

Arvoisa kansanedustaja, mikä teidän 
omasta henkilökohtaisesta mielipitees-

tänne on meille köyhistä köyhimmille pa-
ras vaihtoehto ja mikä tulee olemaan lo-
pullisesti hallituksen esitys eduskunnalle, 
joka on Suomen etujen mukaista?

 ”Utto”

Toim huom.
-Vuoden 2012 alusta täysimääräinen 
peruspäiväraha ja työmarkkinatuki 
ovat 31,36 e/pv. Määrä sisältää 
indeksikorotuksen. Korotus merkitsee 
noin 120 euroa lisää kuukaudessa.
-Yksin asuvan henkilön perusosan 
määrä on 461,05 euroa 1.1.2012 
lähtien. Yksinhuoltajalle korotettuna 
maksettavan perusosan määrä on 
507,16 euroa.
www.kela.fi
www.stm.fi
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Valtiontalouden tarkastuskeskuksen 
raportti työttömien 
aktivointipolitiikasta 
4 Tarkastusviraston kan-
nanotot

Tarkastuksessa selvitettiin sitä, 
edistävätkö pitkäaikaistyöttömille 
suunnatut toimenpiteet heidän työl-
listymistään ja onko toimenpiteillä 
muita hyvinvointia edistäviä ja syr-
jäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia. 
Työllisyysvaikutuksia arvioitiin tut-
kimuskirjallisuuden ja haastattelui-
den avulla. Syrjäytymisen ehkäisy-
vaikutuksia arvioitiin lisäksi rekiste-
riaineiston tilastollisella analyysilla. 
Siinä selvitettiin, onko toimenpiteil-
lä onnistuttu vähentämään yksina-
suvien, toimeentulotukea saavien 
pitkäaikaistyöttömien toimeentu-
lotuen tarvetta. Toimeentulotuen 
hakeminen indikoi ainakin jossain 
määrin henkilön syrjäytymistä yh-
teiskunnasta.

Tarkastuksessa selvitettiin myös 
työllisyys- ja hyvinvointivaikutusten 
syntymisen edellytyksiä. Vaikutta-
vuuden edellytysten tarkastelulla 
pyrittiin osoittamaan mahdollisia 
tukitoimien toteutuksen ongelma-
kohtia ja syitä vaikutusten vähäisyy-
delle.

Toimenpiteiden työllisyysvaikutuk-
set ovat usein vähäisiä, mutta niillä 
on erilaisia hyvinvointivaikutuksia, 
joiden osoittaminen on kuitenkin 
vaikeaa

Tarkastuksen perusteella työvoima-
poliittiset toimenpiteet ovat harvoin 
johtaneet pitkäaikaistyöttömien 
nopeaan työllistymiseen avoimille 
työmarkkinoille. Tästä huolimat-
ta toimenpiteisiin osallistuminen 
edistänee ainakin joidenkin pitkään 
työttömänä olleiden hyvinvointia ja 
ehkäisee syrjäytymistä, mutta tois-

taiseksi tästä ei ole ollut vakuuttavaa 
tieteellistä näyttöä. Tämä johtuu sii-
tä, että syrjäytymistä on hyvin vaikea 
mitata. Tarkastuksen osana tehdyn 
tilastollisen analyysin mukaan toi-
menpiteet vähentävät jossain määrin 
pitkäaikaistyöttömien toimeentulotu-
en tarvetta. Toimeentulotuen tarvetta 
voidaan kuitenkin pitää melko karke-
ana syrjäytymisen mittarina.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
työllisyysvaikutuksista on melko pal-
jon tutkimustietoa, mutta toimenpi-
teiden vaikuttavuudesta juuri pitkäai-
kaistyöttömien joukossa tiedetään vä-
hemmän. Toistuva osallistuminen toi-
menpiteisiin on erittäin yleistä, mutta 
vaikuttavuusarviot koskevat yleensä 
vain ensimmäiseen toimenpiteeseen 
osallistumisen vaikuttavuutta. Tutki-
muksen mukaan suuri osa toimenpi-
teistä on kohdistunut työttömiin, joi-
den työttömyys on jatkunut pitkään 
eikä ole päättynyt työllistymiseen.

Tarkastuksen perusteella näyttää sil-
tä, että pitkäaikaistyöttömille suun-
nattujen aktivointitoimien työllisyys-
vaikutukset ovat jääneet vaatimatto-
miksi: toimenpiteisiin osallistuminen 
on lisääntynyt mutta työllistyminen 
ei. Usein toimenpiteet ja palvelut luo-
vatkin lähinnä edellytyksiä työllisty 
miselle pidemmällä aikavälillä. Niil-
lä pyritään parantamaan työttömien 
työmarkkinavalmiuksia, joiden kehit-
tymistä ei kuitenkaan pystytä seuraa-
maan. Toistaiseksi ei ole myöskään 
tehty luotettavaa vaikuttavuustut-
kimusta siitä, onko työmarkkinaval-
miuksien kehittämisellä ollut tosiasi-
allista vaikutusta pitkään työttömänä 
olleiden myöhempään työllistymi-
seen. 

Joidenkin pitkäaikaistyöttömien koh-
dalla toimenpiteillä on enemmän 

hyvinvointivaikutuksia kuin työlli-
syysvaikutuksia. Vaikka ei ole päteviä 
tuloksia toistuvan eikä syrjäytymistä 
ehkäisevän osallistumisen vaikutuk-
sista, niin on runsaasti havaintoja, joi-
den mukaan ainakin osa osallistujista 
pitää toimenpiteitä mielekkäinä ja eri 
tavoin hyvinvointiaan parantavina. 
Arvioiden mukaan toimenpiteillä on 
myönteisiä vaikutuksia muun muas-
sa työ- ja toimintakykyyn, sosiaalisiin 
suhteisiin ja elämänhallintaan. Tulok-
set eivät kuitenkaan ole yksiselittei-
siä: osa toimenpiteisiin osallistuneista 
näyttää hyötyvän niistä, mutta osalla 
vaikutukset voivat olla jopa kielteisiä, 
erityisesti silloin kun polkua työelä-
mään ei avaudukaan.

Työllistymistavoitteet ovat pitkäai-
kaistyöttömille liian vaativat ja syr-
jäytymisen ehkäisyn tavoite jää osin 
ilmaan

Hallitusohjelman mukaan työvoima-
poliittisten toimien vaikuttavuutta 
on olennaisesti parannettava pitäen 
selkeästi tavoitteena henkilön työllis-
tymistä. Työllistyminen avoimille työ-
markkinoille on myös pitkäaikaistyöt-
tömien tavoitteena. Tarkastushavain-
tojen perusteella tavoite on osittain 
epärealistinen ja se täyttyy vain osalla 
asiakkaista.

Työvoimapolitiikan tavoitteena on 
paitsi vähentää työttömyyttä, myös 
osaltaan estää syrjäytymistä. Syrjäy-
tymisen ehkäisyn tavoitetta ei ole sel-
keästi muotoiltu, sille ei ole asetettu 
tavoitetasoa eikä sen saavuttamista 
mitata. Hyvinvointivaikutuksia ei si-
ten voida osoittaa työ- ja elinkeinohal-
linnon nykyisin tulosmittarein.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kat-
soo, että työvoimapolitiikan tavoit-
teenasettelua on selkeytettävä syrjäy-
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Karenssisanomat julkaisee otteen valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkas-
tuskertomuksesta (luku 4, 229/2011 ”pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymi-
sen ehkäisy”): http://www.vtv.fi/files/2650/2292011_Pitkaaikaistyottomien_tyollistymi-
nen_netti.PDF 

tymisen ehkäisyn osalta. Samalla on 
kiinnitettävä huomiota työvoimapoli-
tiikan tavoitteiden realistisuuteen.

Toimenpiteiden hyvinvointivaikutuk-
set on selvitettävä ennen toimenpitei-
den mahdollista karsimista

Työvoimapolitiikan keskeinen omi-
naisuus on selektiivisyys, valikoivuus, 
mikä osaltaan tukee työvoimapolitii-
kan vaikuttavuutta. Keskimääräinen 
nettovaikutus riippuu toimenpiteiden 
kohdistamisesta, laadusta ja volyy-
mista. Tarkastuksessa ei arvioitu toi-
menpiteiden laatua eikä siitä ole saa-
tavilla luotettavaa tutkimustietoa.

Vaikuttavuuden parantaminen edel-
lyttää toimenpiteiden kohdistamista 
niille, jotka niistä oletettavasti eniten 
hyötyvät. Korkeisiin vaikuttavuus-
tavoitteisiin pyrittäessä riskinä on, 
että toimet kohdennetaan helpoim-
min työllistyviin, jolloin toimenpi-
teistä voivat jäädä paitsi niitä eniten 
tarvitsevat. Tarkastuksessa ei tullut 
esiin yksiselitteisiä havaintoja siitä, 
että tämä riski olisi pitkäaikaistyöt-
tömien kohdalla toteutunut. Pitkäai-
kaistyöttömien on ollut vaikea päästä 
työvoimahallinnon järjestämiin kou-
lutuksiin, mutta toisaalta monet eivät 
niihin myöskään aktiivisesti hakeudu, 
vaikka kouluttautuminen on usein 
työllistymisen edellytys.

Tarkastushavaintojen perusteella vai-
kuttavuuden parantaminen edellyttää 
toimenpiteiden parempaa kohdenta-
mista asiakkaiden erilaisten tarpeiden 
mukaan. Tässä yhtenä apuvälineenä 
toimii asiakkaiden profilointi ja seg-
mentointi. Pitkäaikaistyöttömät eivät 
muodosta yhtenäistä ryhmää, vaan 
vaativat työllistyäkseen yksilöllisiä ja 
räätälöityjä ratkaisuja ja toimenpitei-
tä. Nyt palvelutarjonta näyttää usein 

määrittelevän asiakkuutta enemmän 
kuin asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. 
Toimenpiteiden väliset passiivijaksot 
ja odotusvaiheet heikentävät työllis-
tymismahdollisuuksia. 

Jos toimenpiteiden laatu ja kohdis-
taminen voidaan varmistaa, mitatta-
vissa olevaa vaikuttavuutta voidaan 
parantaa volyymia alentamalla. Tar-
kastushavaintojen perusteella näyttää 
siltä, että työllisyysvaikutusten näkö-
kulmasta työvoimapoliittisia toimen-
piteitä järjestetään liikaa, mutta toi-
menpiteiden hyvinvointivaikutukset 
ja yhteiskunnan laajempi kokonaisetu 
saattavat puoltaa toimenpiteiden laa-
jamittaisempaa järjestämistä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kat-
soo, että ennen kuin aletaan harkita 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
määrän olennaista vähentämistä, on 
arvioitava toimenpiteiden hyvinvoin-
tivaikutuksia. Muitakin kuin työlli-
syysvaikutuksia olisi arvioitava ja mi-
tattava.

Tarkastushavaintojen perusteella vai-
kuttavuuden parantaminen edellyt-
täisi entistä yksilöllisempiä ja sisällöl-
tään laadukkaita toimenpiteitä, jotka 
ovat myös riittävän pitkäaikaisia. Käy-
tännössä tehokkaat toimenpideyhdis-
telmät saattavat viedä useita vuosia. 
Tällaiset toimenpiteet tulevat kalliiksi 
ja niiden panos-tuotos-suhde saattaa 
jäädä alhaiseksi. Tehokkaat työllistä-
mistoimet ovat kuitenkin usein ainoa 
keino saada monet pitkään työttömä-
nä olleet takaisin avoimille työmark-
kinoille.

Aktivoinnin vaikutukset ovat kaksija-
koiset - aktivoinnissa epäonnistumi-
nen voi pahentaa syrjäytymisriskiä

Mitä pidempään ihminen on työttö-

mänä, sitä vaikeampi hänen on työl-
listyä. Aktivointitoimien pääasiallinen 
kohderyhmä ovat pitkään työttömänä 
olleet työmarkkinatuen saajat, jot-
ka ovat vaikeasti aktivoitavissa oleva 
ryhmä. Valtiontalouden tarkastusvi-
rasto katsoo, että aktivoinnin vaikut-
tavuutta on parannettava toimenpi-
teitä aikaistamalla. Työttömyyteen 
tulisi puuttua silloin, kun työllistymis-
mahdollisuudet ovat vielä hyvät.

Aktivointi voi jopa pahentaa työttö-
män tilannetta, jos toimenpide kes-
keytyy ja henkilö menettää oikeuten-
sa työmarkkinatukeen ja toimeentu-
lotukea leikataan. Epäonnistuminen 
lisää entisestään asiakkaan ongelmia 
mahdollisten karenssien ja työssäolo-
ehtojen kautta.

Velvoittavan aktivoinnin seuraukse-
na pitkäaikaistyöttömät ovat jakaan-
tumassa kahteen kastiin: suurelle 
osalle aktivointi on merkinnyt pääsyä 
palveluiden piiriin ja toimenpiteisiin, 
kun taas joillekin se on merkinnyt 
putoamista työttömyysturvan ulko-
puolelle toimeentulotuelle. Kelan re-
kisteritietojen perusteella työmark-
kinatukiuudistuksen seurauksena 
työttömyysturvalta pelkälle asumis- 
ja toimeentulotuelle pudonneiden 
kotitalouksien määrä on muutamassa 
vuodessa lähes kaksinkertaistunut 
niin, että vuoden 2009 marraskuussa 
tulottomia kotitalouksia oli jo 19 000. 
Velvoittavan aktivoinnin seurauksia 
onkin syytä selvittää tarkemmin.

Pitkäaikaistyöttömät ovat hyvin he-
terogeeninen joukko, jossa on muka-
na myös moniongelmaisia henkilöitä. 
Työllistymisen esteenä ovat muun 
muassa vajaakuntoisuus sekä päihde- 
ja mielenterveysongelmat. Sanktioilla 
uhkailu ei tehoa tämäntyyppisiin ryh-
miin. Vaikuttaakin siltä, että aktivoin-
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nin kohdejoukko on liian laaja. Osa 
asioi TE-toimistoissa vain, koska se 
on ainoa tapa saada toimeentuloa. 

Aktivointipolitiikassa työttömän 
oman aktiivisen roolin merkitys ko-
rostuu. Työttömän odotetaan käyt-
täytyvän vastuullisesti ja ottavan 
vastuuta omasta työllistymisestään. 
Toisinaan sitoutuminen kuitenkin 
puuttuu: kuntouttavan työtoimin-
nan ongelmana ovat keskeyttämiset 
ja työvoiman palvelukeskusten huk-
kakäynnit ja keskeytyneet palvelut 
ja toimenpiteet. Monen pitkäaikais-
työttömän tilanne on nurinkurinen: 
työtä tarjotaan ratkaisuksi tervey-
dellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, 
mutta usein juuri nämä samat ongel-
mat estävät työtöntä työllistymästä. 

Osa pitkäaikaistyöttömistä ei tule 
koskaan palaamaan työelämään. On-
kin syytä kysyä, missä määrin työ- ja 
elinkeinohallinnon toimenpiteitä 
kannattaa käyttää pelkästään pitkä-
aikaistyöttömien elämänhallinnan 
parantamiseen ja syrjäytymisen eh-
käisyyn, jos toivoa työllistymisestä 
ei ole. Tähän saattaisi löytyä jokin 
toinen, kustannustehokkaampi tapa, 
kuten aikuissosiaalityön kehittämi-
nen.

Kuntia on aktivoitu onnistuneesti 
pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa, 
mutta
työvoiman palvelukeskukset odotta-
vat pysyvämpää ratkaisua

Työmarkkinatuen aktivointiuudis-
tus, työvoiman palvelukeskusten 
perustaminen ja kuntouttava työ-
toiminta ovat merkinneet valtion ja 
kuntien yhteistyön lisääntymistä ja 
kuntien osallistumista aiempaa pon-
nekkaammin pitkäaikaistyöttömyy-

den ratkaisuyrityksiin. Samalla on 
lisätty kuntien taloudellista vastuuta 
ja toimintapanosta työttömyysongel-
man hoidossa.

Tarkastushavaintojen perusteella uu-
distukset ovatkin vauhdittaneet moni-
en kuntien aktivointitoimia. Säästääk-
seen rahaa kunnat ovat aktivoineet 
erityisesti yli 500 päivää työttömänä 
olleita. Valtio rahoittaa työllistymistä 
edistävien palvelujen ajalta maksetun 
työmarkkinatuen. Tarkastuksen yh-
teydessä tuli esiin myös esimerkkejä 
hyvistä käytännöistä, joiden avulla 
pitkäaikaistyöttömiä on työllistetty 
kuntiin.

Työvoiman palvelukeskukset (TYP) 
toimivat eri viranomaisten ja muiden 
palveluntuottajien asiantuntijaver-
kostoina ja tarjoavat monipuolista 
tukea pitkään työttömänä olleille. 
Tarkastusvirasto katsoo, että työvoi-
man palvelukeskusten toiminta tulisi 
vakiinnuttaa säädöksin, jotta toiminta 
selkiintyisi ja sitä voitaisiin paremmin 
kehittää.

Työ- ja elinkeinoministeriön synergia-
edut ovat jääneet hyödyntämättä

Työvoimapolitiikassa päähuomio on 
kohdistunut työvoiman tarjontaan, 
vaikka myös työvoiman kysynnällä 
eli työllistämisellä on merkitystä. Ak-
tivointi sinänsä ei lisää työpaikkoja ja 
pitkäaikaistyöttömien ongelmana on 
sopivien, matalan kynnyksen työpaik-
kojen puute. Työpaikkojen löytämi-
seksi tarvittaisiin enemmän yritysten 
ja työnantajien kanssa tehtävää konk-
reettista yhteistyötä.

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 
vaatinee myös valtion ja kuntien vah-
vempaa roolia. Pitkäaikaistyöttömän 

reitti työmarkkinoille näyttää usein 
kulkevan tukityöllistämisen kautta. 
Tähän tarvitaan muun muassa kun-
tien ja valtion riittävän pitkäaikaisia 
tukityöpaikkoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön perusta-
misella pyrittiin lähentämään työvoi-
ma- ja elinkeinopolitiikkaa toisiinsa. 
Tarkastuksen perusteella työvoima- 
ja elinkeinopolitiikan yhteensovitta-
minen ei ole vielä tuottanut riittäviä 
tuloksia pitkäaikaistyöttömien pa-
remmaksi työllistymiseksi.

Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin 
vaikutukset työllisyysasteeseen ovat
melko vähäiset

Tämänhetkisten kansantalouden 
kasvuennusteiden toteutuessa työl-
lisyysaste saavuttanee tavoitellun 75 
prosentin tason vasta hyvin pitkäl-
lä aikavälillä. Pitkäaikaistyöttömiin 
kohdennetun aktiivisen työvoima-
politiikan vaikutukset työllisyysas-
teeseen ovat todennäköisesti melko 
vähäisiä. Julkisen talouden kannalta 
ja sosiaalisista syistä olisi kuitenkin 
parempi, että myös vajaakuntoinen ja 
osatyökykyinen työvoima osallistuisi 
työelämään edes tuettuna.

Ylijohtaja Vesa Jatkola

Johtava tuloksellisuustarkastaja 
Leena Juvonen
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TVY:n vuosikokous ja juhlaseminaari Kuopiossa 
22.–23.3.2012, Kylpylähotelli Rauhalahti

 

VIRIKKEITÄ, VINKKEJÄ JA VAIKUTTAMISTA
kaveria ei jätetä
ketään ei jätetä yksin

TORSTAI 22.3.2012
09.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
 Tulokahvit
10.30 Kulttuuriesitys ja tervetuloa
  Seminaarin puheenjohtaja Kari Turunen ja kokouksen pj  
  Seppo Pesonen
 Huumoria
10.45 TVY ry:n jäsenyhdistysten kehittyminen työllistäjiksi
 Historiaa sanoin ja kuvin Lea Karjalainen
 Lyhyt tauko
11.15 Eko-Kuopiosta Tukeva-säätiöön ja yhdistysten työpajatoiminta Itä-Suomessa
 Kehittämispäällikkö Irja Sokka Etelä-Savon ELY-keskus
11.45 Kuopion yhdistyksen toiminta
12.00 Lounastauko
13.00 Kuopion kaupunki työllistäjänä: Pirjo Oksanen Työllistymispalvelujen päällikkö
  Selviytyminen työttömyydestä, ketään ei jätetä yksin.
13.30  Kehittämisasiantuntija Kaarina Mönkkönen Koulutus ja 
 kehittämiskeskus Salmia
 ”Arjen jälki”
 Lyhyt tauko
14.30 SAK työttömyydestä aluejohtaja Hannu Miettinen 

14.45 Eläkeasiaa  Elaketurvakeskus Pentti Kadenius
15.15 Itä-Suomen kansanedustajan puheenvuoro    
  (eduskunnasta Pohjois-Savon ryhmän vetäjä)
  Lyhyt tauko
15.45 Alustajien ja puhujien paneeli 
•  aluksi jokaiselta alustuksensa pääsanoma  (1min)
•  yllätyspuheenvuoro videolla
•  kysymyksiä yleisöltä ( varmistus)
•  loppukierros
17.00 Tilaisuus päättyy      
  Makea tai suolainen kahvitauko
17.15   Työpajat ja vuosikokousta valmistelevat valiokunnat
18.00 Työskentely päättyy

Iltajuhla Kuopion kaupungintalo 19.00
Kuopion kaupunginhallituksen tervetulotoivotus   ( 10 min )• 
Illallinen• 
Woimisteluseura Hämyn esiintyminen    ( 15 min)      • 
Työttömän elämää Suomi -nimisessä tasavallassa sanoin ja sävelin
Muistamiset, Lea Karjalainen     ( 10 min )• 
Kuopion työttömien puheenjohtajan kiitokset         ( 5 min )       • 
Martti Savolainen

Pe 23.3.2012
Klo 9:00 Vuosikokous alkaa

Varaukset Rauhalahteen puhelin 030 608 30 tai myynti@rauhalahti.com
Ryhmän nimi TVY.

Varaukset tammikuun 23. päivään mennessä. Ellet majoitu Rauhalahdessa varaathan ruokailupakettisi etukäteen.

Sitovat kokkousilmoittautumiset TVY ry:lle 05.03.2012 mennessä. 
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Keväällä maaliskuussa kuo-
li hieman yli 50-vuotiaana 
mieshenkilö sairaalassa. Hän 
sairastui syöpään vuosia sit-

ten ja sairautensa aikana oli keskus-
sairaalassa raskaissa hoidoissa useita 
kertoja viime vuosien aikana. Työnsä 
hän teki kotikaupungin teknisellä 
osastolla johtavassa tehtävässä josta 
joutui  sairauslomille ja tietysti sai-
rauspäivärahalle. Sairauspäivärahan 
loppumisen jälkeen hän oli työmark-
kinatukeen oikeutettu. Puolison tulo-
jen vaikuttaessa hänellä ei ollut oike-
utta työmarkkinatukeen.

Hoitavat lääkärit olivat yrittäneet 
saada hänelle peräti kolme kertaa 
työkyvyttömyyseläkettä ja viimei-
nen päätös hänelle tuli saman viikon 
maanantaina jolloin hän sitten kes-
kiviikkona kuoli. Päätöksessä häntä 
kehotetaan hakeutumaan työnhaki-
jaksi TE-toimistoon. Sama ihminen 
oli ollut jo pitkään tilanteessa, jossa 
hän ei enää itse liikkunut omin ja-
loin. Ihminen joka ei ilman avustavaa 
henkilöä ollut enää aikoihin pystynyt 
käymään edes tarpeillaan, todetaan 
Kelan vakuutuslääkäreiden toimesta 
työkykyiseksi. 

Itse ihmettelin: ”Missä oikeasti on in-
himillisyys, miksi Kelan lääkäreille ei 
riitä henkilöä hoitavien lääkäreiden 
todistelut. Miksi ihminen jätettiin 
viimeisiksi ajoiksi ilman taloudellista 
turvaa? Miksi ei maksettu sitä työky-
vyttömyyseläkettä mikä hänelle olisi 
perustuslain mukaan kuulunut? Sillä 
olisi voitu inhimillistää ihmisen talou-
dellista hyvinvointia loppusuoralla”

Miten tällainen on yleensä mahdol-
lista? Itse olen lisäksi varma siitä, 
että työkyvyttömyyseläkkeen usea 
epääminen - siis kaikki nämä kieltei-
set päätökset - nopeuttivat kuolemaa 
ja edesauttoivat elämästä luovutta-
mista. Hän ei ollut ”juoppo”, eikä hä-
nellä ollut ainakaan ensi vaiheessa 
sairastuessaan edes mielenterveyden 
ongelmia vaan hän masentui ja ma-
sentui päätösten vuoksi ja sairauden 
edetessä.

Toivon todella, että joku uusista päät-
täjistä ”Kelan valtuutetuista” pystyisi 
vaikuttamaan asioihin siten, että täl-
lainen noppapeli ja päätöskäytäntö 

ihmisten elämästä viimeinkin lop-
puisi maassamme. Tämä on vääryys 
ihmisyyttä kohtaan ja sen eteen tulisi 
kaikkien taistella. Tällaiset epäinhi-
millisyydet pitäisi saada korjattua.

Olin tietoinen tästä kokonaistilantees-
ta ja itse kysyn itseltäni ja vainajan 
läheisiltä; mitä me olisimme voineet 
tehdä enemmän suhteessa Kelaan tai 
kehen? Siis mitä?

Kysyin asiaa ministeri Paula Risikolta 
juuri heti kuolemantauksen jälkeen. 

Vieressä on hänen vastaus, joka ehkä 
hieman avaa tätä ongelmakenttää.

ps. ja tämä ym. mieshenkilö ei ollut ai-
noa jolta eläke evättiin. Lisäksi kuulin 
päihdejärjestöjen puolelta, että heidän 
sinniköt eivät hae edes toimeentulotu-
kea, kun ovat sen ajan kasvatteja jolloin 
opetettiin, ettei sossuun mennä. 

Lea

Kuka kuuntelee sairasta 
työkyvytöntä?

Hyvä Lea Karjalainen

Kiitos yhteydenotostasi  

Kansaneläkelaitoksen vakuutuslääkäreiden tekemistä päätöksistä. Ministe-reiden työnjaon mukaan asianne kuuluu varsinaisesti ministeri Juha Rehu-lalle, jolle siirrän asian vastattavaksi.

Tässä jo kuitenkin hieman tietoa asiasta.
Kansaneläkelaitoksen vakuutuslääkärien tehtävä on arvioida vakuutetun oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutuslääkäreillä on käytössään hoitavan lääkärin tai muun lääketieteen asiantuntijan hyväksytyillä lääke-tieteellisillä menetelmillä tuottamat tiedot vakuutetun sairauksista, vioista ja vammoista.

Työkyvyttömyyseläkkeen arvioinnissa vakuutetun työkyvyttömyyden aste ja jäljellä oleva työkyky suhteutetaan muun muassa vakuutetun työhön ja ammattiin. Toisin kuin hoitavat lääkärit, vakuutuslääkärit ovat erikoistuneet tällaisen arvioinnin tekemiseen.

Kansaneläkelaitoksessa työkyvyttömyyden arvioi siis siihen erikoistunut lääketieteellinen asiantuntija kirjallisen lääketieteellisen näytön perusteella. Kansaneläkelaitos ei ratkaise oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen pelkäs-tään lääketieteellisen arvion perusteella, vaan harkinnassa on otettava huo-mioon myös oikeudellisia seikkoja. Tämän ratkaisumenettelyn on todettu edistävän vakuutettujen oikeudenmukaista kohtelua.
Kuvauksesi asiakkaan terveydentilan heikkenemisestä on sen verran rank-ka, että ymmärrän hyvin huolenne Kansaneläkelaitoksen ratkaisujen oikeel-lisuudesta. Tuntematta tapausta, minun on kuitenkin hankala arvioida, onko Kansaneläkelaitos päättynyt oikeaan lopputulokseen. Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta sosiaaliturvan muutok-senhakulautakunnasta ja viime kädessä vakuutusoikeudesta. 

Ystävällisin terveisin 
Paula Risikko, ministeri, kansanedustaja
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Oikeus omiin käsiin! Ihmisyys unohtaen!

Suomen suurimalla työmaalla 
Olkiluodossa on päästy 
otsikoihin ja tarkastusten 
tarkistuksiin räikeän 

työntekijöiden riiston vuoksi. Helsingin 
Sanomat julkaisi 7.9. uutisen jossa 
kerrotaan, että matalimmillaan 
puolalaisyritys Wavenet on maksanut 
sähköasentajille 1,59 euron suuruisia 
tuntipalkkoja. Se on noin kymmenesosa 
alan työehtosopimuksen mukaisista 
palkoista. Toinen tarkastuksissa ilmi-
tullut palkkojen poljenta on tapahtunut 
myös puolalaisessa Elektrobudowa 
nimisessä yrityksessä, jossa työnteki-
jöille on maksettu 8-13 euroa tunnilta, 
kun minimipalkka alalla on 15,03 euroa. 
Jälkimäisellä yhtiöllä on Olkiluodossa 
noin 360 työntekijää, joista kolmannes 
on liittynyt sähköliitoon jäseneksi. 

Helsingin Sanomien tietojen mukaan 
asentajien saatavat jälkimäiseltä 
yhtiöltä ovat noin 2,7 miljoonaa euroa. 
Yhtiöt vaan ottivat oikeuden omiin 
käsiin ja maksoivat työntekijöille 
itse määrittelemänsä palkan. Vaikka 
liitto edustaa oikeudessa jäseniään, 
työehtosopimusten yleissitovuuden 
mukaan oikeuden ratkaisu koskee 
kaikkia yhtiön palveluksessa olevia 
asentajia.

Saman tyyppistä ”oikeus omiin käsiin” 

-ottamista tapahtuu myös viranomaisten 
puolella eri puolilla Suomea. Hyvin 
mahdollista on, että tavoitteena on 
tehdä näissäkin asioissa epätyypillisestä 
lain noudattamisista olemassa oleva 
käytäntö, joka on pian lainsäädännössä. 
Viimeinen ja uusin uutiskynnyksen 
alitus tapahtui Ylä-Pirkanmaan TE-
palveluissa. Siellä oli saatu ohjeet 
rikkoa lakia pitkäaikaistyöttömien 
palveluissa ja saamani tietojen mukaan 
Ylä-Pirkanmaan viranomaiset olivat 
saaneet ohjeensa Pirkanmaan ELY:stä. 
Ja vielä kaiken lisäksi TE-virkailijan 
mukaan näin toimitaan Pirkanmaalla.

Neuvottelut, jotka oli käyty Ylä-
Pirkanmaan sosiaalijohtajan ja TE-
viranomaisten välillä tapahtuivat 
viikolla 36. TE-viranomaiset olivat 
ilmoittaneet sosiaalipalveluille, että 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla 
ei ole oikeutta työmarkkinatukeen ellei 
asiakas pysty/ jaksa olla toimenpiteessä 
vähintään 6 tuntia/ 5 päivänä 
viikossa (arvion asiakkaan tilanteesta 
tekee aina kuntouttavan ohjaaja 
sosiaalivirastossa). 

Eli toisin päin, ellei kunta järjestä 
asiakkaalle kuntouttavaa työtoimintaa 
6 h/5 päivää/viikossa niin asiakkaalta 
poistuu oikeus syyperusteiseen 
etuuteen. Uskomaton laintulkinta. 
Voimassa oleva laki lähtee siitä, kuten 
me kaikki tätä lehteä lukevat tiedämme, 
että kuntouttavaa työtoimintaa kunta 
voi sopimuksilla järjestää minimissään 
4 tuntia/päivässä/1 päivänä viikossa/
maksimissaan 2 vuotta. Joidenkin 
tulkintojen mukaan 1 tunti päivässä/5 
päivänä viikossa riittää, mutta sitä 
lainmuutosta en ole havainnut.

Onko asiakkaan oikeus syyperusteiseen 
etuuteen riippuvainen kunnan 

resurssista järjestää ”Kuntouttavaa 
työtoimintaa”? Näin ei lain mukaan 
ole eikä saa olla. Kuntouttava 
työtoiminta on se toimenpide, joilla 
kunta järjestää aktivointipalveluja 
pitkäaikaistyöttömille ja miten meidän 
käy jos asiakkaan sanktiointi tapahtuu 
Pirkanmaan mallin mukaan. Silloin 
meidän on ihan turha odottaa, että 
kunnat toteuttaisivat lakia edes tässä 
mittakaavassa mitä sitä nyt toteutetaan. 
Nykyisen oikean lain tulkitsemisen 
perusteella asiakkaat saavat joka päivältä 
työmarkkinatuen (ne jotka siirtyvät 
KUTY- toimintaan työmarkkinatuelta) 
ja samalla kuntien rahoitusvastuu 
työmarkkinatuesta (50%) näiden 
asiakkaiden osalta siirtyy valtiolle. 

Hereillä ihmiset hereillä, ihan 
murrostorstain hengen mukaisesti

Syyskuun 7 päivänä 
Lea Karjalainen
Karenssisanomien päätoimittaja
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