Köyhyys ja
yhteiskunnan jakautuminen
Kuusikymmenluvulla suomalaiset työttömät pakenivat rakentamaan Ruotsia. Kaksikymmenluvulla ihmisiä pakeni
Norjaan ja Amerikkaan ja myöhemmin vuosikymmenien ajan ympäri maailmaa. Maamme rajojen sisäpuolellakaan
tapahtuvaa muuttoliikettä ei pidä tervehtiä tyytyväisenä ja kiitellen.

N

ykymenoa on todella vaikea pysäyttää, jos haluamme etsiä vaihtoehtoja. Rikkaat rikastuvat, yksittäisten ihmisten saamat palkat ja optiot ovat tavallisen
kansalaisen ja varsinkin viimesijaisten turvaverkkojen varassa elävien ihmisten mielestä aivan käsittämättömiä. Leipää jakavat järjestöt
ovat osoittautuneet tarpeellisiksi, ja jakajien
mielestä jakoa ei voi lopettaa. Työttömien yhdistykset jakoivat viime vuonna noin 500.000
kiloa kuivamuonaa. Maassamme on 10.000
asunnotonta. Voidaan kysyä, mitä pitäisi tehdä.
Kelkkaa on vaikea kääntää, mikäli tavoitteemme olisi esim. se, että valtiovalta tukisi työvoimavaltaisia aloja ja pyrkisi siihen, että aidosti
ja oikeasti ihmisille saataisiin työtä.
EU aiheutti liittymisen myötä sen, että myös
Suomessa on laadittu köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen kansallinen ohjelma. Ohjelma
ei ole antanut mitään uusia elementtejä, jotka
olisivat myönteisiä työttömien lähtökohdista. Ihmisarvon riistämiselle pitää saada loppu. Sellaiset ihmiset, jotka eivät ole kokeneet alistamista
tai syrjään työntämistä, eivät voi käsittää tunteita joita seuraa itseinhon kasvusta ja omanarvontunteen menettämisestä. Köyhän ainoa paratiisi
on kirpputori, uskoa ei riitä kansalaisoikeuksiin,
ja äänestämättä jätetään, kun ei uskota enää koko
kansanvaltaan.
Lähtökohtana ohjelmassa on kansalaisten
eriarvoisuuden ja köyhyyden poistaminen. Uusia toimenpiteitä työttömille on tullut lukuisia
Lipposen hallitusten aikana, eikä Vanhasen
hallituskaan näytä ratasta pysäyttävän: uudet
toimenpiteet eivät suinkaan ehkäise työttömien
köyhyyttä. Pääsääntö näyttää olevan, että työttömiä vaaditaan toimenpiteisiin, joskus jopa entiseen omaan työpaikkaan pelkällä työmarkkinatuella (pahimmillaan 8 tuntia päivässä viitenä
päivänä viikossa).

Miten pysäytämme
yhteiskunnan
kahtiajakautumisen?
Suomen työvoimapolitiikassa ovat puhaltaneet
uudet tuulet 90-luvun puolivälistä saakka. Sanktiot työttömille ovat koventuneet. Useiden päättäjien taholta on esitetty suoraankin, että työttömyysturva olisi poistettava: näin saataisiin
työttömät työhön.
Jos ja kun maassamme on samanaikaisesti
työttömänä 400.000 ihmistä ja avoimia työpaikkoja 25.-30.000, voidaan kysyä, miten tämä yhtälö ratkaistaan. Tilanne vähintäänkin 100.000
työttömän kohdalla on, että ainoa oikea vaihtoehto inhimilliselle elämälle on eläkkeelle pääsy.
Tietysti tärkeää jokaisen työttömän kannalta on,

että hänet kuntoutetaan työelämään aina, kun
se on ihmisen kannalta mielekästä jo ihmisen
itsemääräämisoikeuden kannalta.
Maamme suurin haaste tänään on ehkäistä
ennalta tulevien sukupolvien edelleen syvenevä
kahtiajakautuminen sekä auttaa niitä lapsia ja
nuoria, jotka syntyvät köyhiin ja moniongelmaisiin perheisiin.
Olen varma, että lasten- ja perheneuvoloissa
riittää asiantuntemusta havaitsemaan lasten ongelmat jo ennen kouluikää. Näin on myös päiväkodeissa, mikäli vain henkilöstöresursseja on
tarpeeksi.
Joillakin Helsinginkin lähiöalueilla puhutaan
toisen, jopa kolmannen polven työttömyydestä. Mitä sellaisilla alueilla sitten merkitsee koulujen luokkakokojen suurentaminen: luokat ovat
levottomia, ja opiskelu häiriintyy kaikilta. Näissä
tilanteissa vain parhaat pärjäävät.
Usein köyhyydessä ongelmat kasautuvat, ja
vanhemmuuteen tarvitaan lisätukea. Lapsiperheitten taloudellisen tukemisen on lähdettävä siitä, että toimeentulotukea laskettaessa tuloksi ei lasketa lapsilisiä.
Periaatteessa köyhät toimeentulotukea saavat perheet eivät saa lainkaan lapsilisiä, vaikka
he juuri niitä tarvitsisivat.

Pitkittynyt työttömyys
estettävä
Pohdin usein sitä, kenen kannalta on tärkeää,
että työttömyydelle ei aidosti tehdä mitään.
Lasketaanpa, mitä saadaan, jos työttömyyden kustannukset/henkilö käytetään työllistämiseen ja jos kunnat laittavat lisäksi sen osuuden,
minkä ne joutuvat käyttämään viimesijaiseen
toimeentulotukeen: kyllä tästä tulee työllistävälle
työnantajalle jo sellainen kynnysraha, että työtön on helppo työllistää.
Nuori, joka valmistuu ammattiin, olisi työllistettävä ja polutettava työelämään, vaikka raskainkin tukitoimin, työttömyyden kestettyä enintään
puoli vuotta. Jokaiselle
työttömälle tulisi taata työpaikka työttömyyden kestettyä enintään vuoden.
Ihmisiä ei saa lingota pitkäaikaistyöttömyyteen.
Yritysten tulisi ottaa myös
vastuu työttömien työllistämisestä edes avustaviin
tehtäviin. Ulkoistaminen
on tämän päivän trendi, ja
sitä laivaa on vaikea
kääntää.

Suuntaa on muutettava.
Vain parhaat menestyvät
Tosiasia on, myönnetäänpä sitä tai ei, että meille syntyy aivan samoin kuin koko maailmaan
ihmisiä, joitten keskiarvo ei ole 10 ja joitten suoriutuminen kilpailuyhteiskunnassa jo ala-asteella
ei vain onnistu. Ikäluokan parhaat jakavat parhaat opiskelupaikat ja jatkavat haluamiinsa oppilaitoksiin. Heikot ja keskinkertaiset suoriutuvat, jos suoriutuvat, ja voivat väsyä jo alkumetreillä.
Meidän on luotava koulutusta työn kautta
oppimiseen: esimerkiksi mestari-kisälli -mallit
voivat ohjata nuoria vaihtoehtoiseen mielekkääseen opiskeluun. Oppisopimuskoulutus on
hyvä vaihtoehto. Usein aikuiset eivät tule ajatelleeksi, miten pienestä se voi olla kiinni lapsella.
Perheen muutto, vanhempien avioero tai läheisen kuolema, voi muuttaa lapsen ja nuoren
elämää aivan perusteellisesti. Varsinkin näissä
tilanteissa tukea tulisi olla tarjolla koulussa ja
päiväkodissa. Omaa turvaverkostoa ei välttämättä enää ole. Isovanhemmat, jotka ennen tukivat usean sukupolven talouksissa lasten kasvatusta, asuvat omissa asunnoissaan ja useimmiten kaukanakin.

Kaikki kädet käyttöön
Yhteiskuntamme tarvitsee kymmenen vuoden
päästä kaikki kädet käyttöön, mikäli nyt EU:n
laajenemisen myötä ihmisiä ei ruveta kuskaamaan tänne muualta bussi/kuukausi. Enää ei voida ajatella, että ihmisiä voidaan pitää reservissä.
Haaste on kova, pääministeri Vanhanen. Mitä
pitäisi tehdä? Tuhannen taalan kysymys: Miten
saada kaikki kädet käyttöön ja nuoret arvostamaan perinteisiä kädellä tekemisen taitoja ja ammatteja. Kaikista ei voi tulla Nokian insinöörejä, ei pidä, eikä ole edes tarvis.

Pääministerin
työllisyysseminaari
Pääministeri piti tuossa marraskuun
puolivälissä oman “Korpilampensa”.
Vain vähän pohdittiin työttömien
työllistymiseen liittyviä kysymyksiä.
Enemmän oli kysymys siitä, miten
saada ihmiset pysymään pitempään
työssä ja miten saada nuoret nopeasti
mukaan työelämään. Että se siitä.

Puheenjohtajanne Lea
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Työttömyysturva ja yleissitovuus koskemattomia

Työreformi hiipinyt politiikkaan
Osia Keskustan työreformista on hiipinyt politiikan sisällöksi. Työreformissa painottuneet uudenlainen työttömyysvakuutus ja yksilökohtainen sopiminen palkoista ja työehdoista eivät sen sijaan ole saaneet sijaa hallituksen
tavoitteissa edes ohjelmatasolla.

K

eskustapuolueen viisi vuotta sitten
esittämä työreformi nousee edelleen tämän tästä puheeksi työttömyyden ongelmaa ratkottaessa. Työreformi
keskittyikin nimenomaan työllistymisen ja
työllistämisen kynnyksiin, työttömyydestä
maksettaviin tukiin ja työllistämisestä koituviin työnantajavelvoitteisiin.
Monta kertaa hukutetun ja kuopatun paperin nimestä huolimatta työreformissa ei
ollut visioita, näkyjä itse työelämän sudenkuopista, niiden poistamisesta ja työelämän
kehittämisestä. Ohjelmassa on vain joitain
viittauksia kannustavista johtamisjärjestelmistä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen
ja henkilöstön koulutukseen.
Yksi lähtökohta työreformissa oli, että
vähemmän osaavat kansalaiset syrjäytyvät
pitkäaikaistyöttömiksi, eläkeputkiin ja kurssikierteeseen, joten heille täytyy antaa mahdollisuus osallisuuteen. Samaan ajatteluun pohjaa nykyisen hallituksenkin ”aktiivisen työvoimapolitiikan” linjaus, joka saa myös ayliikkeestä tukea.
Sen sijan Keskustan lääkkeet syrjäytymisen ja kurssikierteen katkaisemiseen ärsyttivät ay-liikettä ja saavat sen yhä tiukkaan
puolustusasetelmaan.

Työttömyysvakuutus
haudattiin
Työreformin keskeinen idea oli yleinen ja
pakollinen työttömyysvakuutus, johon kaikki työtä tekevät kuuluisivat. Työttömyysvakuutuksen vähimmäisturvaosuuden rahoittaisi valtio, ansio-osuuden jokainen itse maksamalla työttömyysvakuutusmaksua. Se voisi olla nykyistä korkeampikin, työreformissa
sanotaan.
Pakollisen maksun lisäksi voisi ottaa vapaaehtoisen lisävakuutuksen. Myös työnantajat maksaisivat maksunsa. Sen sijaan erillistä työttömyyskassamaksua ei maksettaisi.
Työreformin mukaan työttömyysvakuutuksen hoito kuuluisi työttömyyskassoille,
joita tosin yhdistettäisiin. Oleellista ajattelussa on, että kaikki työttömät kuuluisivat ansioturvan piiriin.
Ay-liike on nähnyt työreformin työttömyysvakuutuksen uudistamisen nimenomaan työttömyyskassojen alasajona. Vastustus on niin vahvaa, että työreformin isänä pidetyn Matti Vanhasen hallitusohjel-
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masta ei löydy työttömyysturvajärjestelmän
kokonaisuudistusta.
Työttömyysturvaan tosin on tehty sitten
työreformin julkistamisen moniakin pienempiä muutoksia, joilla on tähdätty esimerkiksi pätkätyön ja työttömyysturvan yhteen
sovittamiseen.

Portaita turvaan havitellaan
Työreformi lähti ajattelusta, että pitkä työhistoria tuottaisi paremman työttömyysturvan, lyhyt huonomman. Työttömyyden
alussa turvan taso olisi parempi ja huononisi
työttömyyden jatkuessa.
Turvan porrastamiselle on vaikea nähdä
muuta selitystä kuin ajattelu, että työttömyysturvaa saavat ”lököttelevät” päivärahojensa varassa eivätkä haluaisi palata työmarkkinoille. Ay-liikkeessä tällainen ajattelu ja
pyrkimykset porrastuksiin on tyrmätty useaan otteeseen.
Työttömyysturvan porrastamiseen on
päätynyt myös Raimo Sailaksen työryhmän ehdotukseksi. Ryhmän jäsen Per-Erik
Lundh tosin irtautui työryhmän ehdotuksista puuttua työttömyys- ja eläketurvaan.
Keskustan työreformissa työttömyysturvan jälkeen pudottaisiin perusturvan piiriin,
mutta kannustettaisiin kuntoutukseen ja
koulutukseen. Sailaksen paperissa puhutaan
pitkäaikaistyöttömien velvoittamisesta aktiivistoimenpiteisiin työmarkkinatuen ehtona.
Hallitus puhuu aktiivisesta työvoimapolitiikasta.
Ajatuksen ydin on, että tietyn ajan työttömyysturvaa saaneet joutuvat ennemmin
tai myöhemmin lunastamaan vähimmäisturvansa osallistumalla johonkin viranomaisten järjestämään toimenpiteeseen oli siitä
työllistymisen kannalta hyötyä tai ei.

Sopiminen lattiatasolle
ei onnistunut
Työreformissa arvellaan suoraan, että nykyinen työehtosopimusjärjestelmä saattaa olla
este työllistymiselle. Vastauksia haetaan paikallisesta sopimisesta suoraan työnantajan
ja työntekijän kesken. Myös luottamusmiehet voisivat neuvotella ja sopia työpaikoilla,
mutta ”ulkopuolisten neuvottelijoiden tuloa
yrityksen sisäisten asioiden käsittelyyn kes-

kusta ei kannata”. Ulkopuolisilla lienee tarkoitettu ammattiliittojen edustajia.
Työreformissa todettiin varsin pahoittelevaan sävyyn, että työehtosopimuksista
poikkeaminen on vain järjestäytyneillä työnantajilla, ja että ”kymmenet tuhannet yritykset eivät ole näiden oikeuksien piirissä”.
Kamppailu työehtosopimusten yleissitovuudesta käytiin pari kolme vuotta sitten,
kun työsopimuslakia rustattiin uuteen uskoon. Yleissitovuus ja ay-liike selättivät selkeästi työreformin ja vaatimuksen kollektiivisopimisen murtamisesta.
Paikallinen sopiminen sinällään on lisääntynyt ja työehtosopimuksilla on annettu yhä
enemmän valtuuksia työpaikkatason sopimiseen.
Työreformissa vaadittiin, että palkanmuodostuksessa yrityskohtaista harkintavaltaa
on lisättävä ja että ”yrityksen kannattavuuteen sidottu osa sekä henkilökohtaiseen
osaamiseen ja kokemukseen liittyvät osat
saavat entistä enemmän merkitystä”.
Lukuisissa palkkausuudistuksissa näin on
käynytkin. Lähtökohtana on työehtosopimuksen minimipalkka, palkan muut osat sidotaan tehtävän vaativuuteen, osaamiseen ja
kannattavuuteen. Tulospalkkauksessa tosin
väännetään edelleen kättä siitä, pitäisikö
tulospalkkauksen pelisäännöt rakentaa työehtosopimuksiin. Ay-liikkeen mielestä pitäisi.
Keskusta vaati työreformissaan, että alimmat taulukkopalkat määrätään työehtosopimuksilla ja yleissitovan ja normaalisitovan
kentän ulkopuolella olevissa yrityksissä ministeriön päätöksellä. Tavoite ei ole istunut
Suomen malliin. Pari vuotta sitten hyväksytyssä työsopimuslaissa sanotaan, että sitovien työehtosopimusten ulkopuolisilla työpaikoilla ”työntekijälle on maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka”.
Vaikka työreformi ei sallinut ”ulkopuolisia” työpaikoille ratkomaan asioita, ohjelma
näki, ”etteivät ay-toiminta ja yrittäjyys ole
vastapooleja vaan kumppaneita”.

Verotuksella työllisyyttä
Työreformin oleellisia lääkkeitä työllisyyden
parantamiseen olivat veroleikkaukset ja nimenomaan tuloverotuksen keventäminen ja
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keskittäminen pieni- ja keskituloisiin. Nykyinen hallitus elvyttää veroalennuksilla toiveena työllisyyden koheneminen.
Hallitusohjelma ja työreformi eivät ole
ristiriidassa myöskään tavoitteessa, että työnantajamaksuja huojennetaan ja arvonlisäveroa alennetaan. Työreformi lähti ajatuksesta, että nimenomaan pienipalkkaisen työn
työnantajamaksuja alennetaan ja työnantajan työeläke- ja sairausvakuutusmaksut por-

rastetaan matalapalkkaisten palkkatason mukaan. Porrastuksella laskettiin syntyvän 20
000 työpaikkaa etenkin palvelualoille.
Sailaksen paperissakin on ehdotuksia nimenomaan alhaisen tuottavuuden matalapalkka-alojen tukemiseen poistamalla työnantajien kansaneläkemaksu ja keventämällä
tuntuvasti tuloverotusta pienituloisilla.
Yhtäläisyyksiä työreformin, hallitusohjelman ja Sailaksen paperin kanssa löytyy

myös kotona tehtävästä työstä. Työreformi
vaati työn käsitteen laajentamista kotityöhön
ja hoivatyöhön. Hallitusohjelmassa luvataan
parantaa omaishoitajien asemaa ja nostaa
kotihoidontukea, Sailaksen paperissa puolestaan ehdotetaan kotitalousvähennyksen laajentamista.

Leena Seretin

Lissabonin strategia yskii
Eurooppa-neuvosto asetti maaliskuussa 2000 Euroopan unionille uuden strategisen päämäärän. Siinä on
työttömienkin kannalta paljon hyvää, uusia ja parempia työpaikkoja ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta, siis
jos se toteutuu. Nyt, kun Lissabonin strategiaa on sovellettu pari vuotta, voi jo sanoa että toteutuminen yskii.

T

yöllisyys- ja sosiaalipolitiikan osalta
tämä oli odotettavissakin. Kun unionin valta sisämarkkina-asioissa on
kiistaton ja talouspolitiikassakin vahva, se on
työllisyyspolitiikassa paljon heikompi ja sosiaalipolitiikassa surkea. Näin soveltaminen
jää näillä sektoreilla melkein yksinomaan
jäsenvaltioiden hallitusten päätösten varaan.
Komissio seuraa kuinka hyvin jäsenmaat
omilla kansallisilla toimintaohjelmillaan saavuttavat yhteisesti asetetut tavoitteet avoimen koordinointimenetelmän (AKM) avulla ja antaa myös maakohtaiset suositukset
jatkoa varten. Nämä ”todistus” ja ”muistutus” ovatkin ne keinot joilla pyritään saamaan hallitukset toimimaan halutulla tavalla.
Lissabonin strategialla on toki pystytty
luomaan unioniin noin miljoona uutta työpaikkaa – mutta ei parempia kuin ennen.
Päinvastoin on useassa jäsenmaassa - Suomi yhtenä niistä – enemmän osa-aikaisia,
enemmän määräaikaisia ja enemmän heikosti palkattuja töitä kuin koskaan ennen. Osittain tämä on seurausta harjoitetusta työllisyyspolitiikasta. Työttömien ”eliitti” eli työmarkkinoilla vahvimmassa asemassa olevat
työttömät ovat hyötyneet saadessaan oikean työpaikan oikealla palkalla, toiset ovat
kylläkin saaneet työpaikan mutta ei sellaisilla työsuhteen ehdoilla, joiden varaan tulevaisuutta rakennetaan. Heikoimmassa asemassa olevat työttömät ovat nähneet toimeentulonsa heikentyneen ”kannustavan
työllisyyspolitiikan” seurauksena.
Inflaatio onkin laukannut. Ei suinkaan
taloudellinen vaan kielellinen inflaatio. Kannustamisella, ainakin jos on ihmisten, ei hevosten, kannustamisesta kysymys, ymmärretään yleensä että jos toimii toivotulla tavalla seuraa jotain parempaa. Työllisyyspolitiikan sovellutuksissa se on kuitenkin jäsenvaltiossa toisensa jälkeen alkanut merkitä, että ellet toimi niin kuin esitetään tulee
kannuksia kylkeen. Raippaa hevosille. Työt-
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tömyyskorvausten tasoa on leikattu ja saamisen ehtoja kiristetty. Paitsi, että tällaiset
muutokset ovat osoittautuneet tehottomiksi,
on tieteellisissä tutkimuksissa myös todettu, että ne ovat turhia.
Työttömät sitoutuvat nimittäin työhön
vahvemmin kuin työssä olevat. Samalla tavalla kuin terveytensä menettänyt kokee terveyden merkityksen syvemmin kuin terve
ihminen, työnsä menettänyt huomaa, kuinka tärkeä se on elämisen kannalta. Lissabonin strategiassa on yhdeksi tavoitteeksi asetettu tietoon perustuva talous. Työttömien
kannalta olisi toivottavaa, että tavoitteeksi
asetettaisiin myös tietoon perustuva työllisyyspolitiikka. Se kun perustuu vielä liiaksi
katu-uskottavuutta nauttiville väitteille, joille ei löydy todisteita tieteellisistä tutkimuksista.
Lissabonin strategia antaa sosiaalisille
kansalaisjärjestöille ainakin paremmat työkalut, perustelut vaikuttamiseen siinä missä
päätökset työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa
tehdään, jäsenmaiden hallituksissa ja parlamenteissa. Jotta kansalaisyhteiskunnan
vaikuttaminen onnistuisi, tarvitaan kuitenkin
myös kansalaiskeskusteluille otollinen maaperä ja toimivat kanavat. Euroopan tasolla
tilanne on hyvä. Esimerkkinä mainittakoon,

että Euroopan sosiaalisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, Social Platform, ja Komission työllisyys- ja sosiaaliosaston virkamiesjohto kokoontuvat kahdesti vuodessa päivän
kestävään neuvonpitoon ja kuukausittain lyhyempiin palavereihin. Komissio haluaa ilmeisesti näin viestiä, että EU:n instituutioista nimenomaan sillä on kontaktit kansalaisyhteiskuntaan.
Suomessakin tilanne on kansalaisvaikuttamisen kannalta parempi kuin valtaosassa
EU:n nykyisistä jäsenmaista ja aivan toisella tasolla kuin hakijamaissa, joissa kansalaiskeskustelua ei takavuosina käyty lainkaan. Toivottavasti hallitukset näissä maissa
ottavat oppia Pohjoismaista, Irlannista ja
Hollannista eikä esimerkiksi Italiasta. Isännöidessään Torinossa kokousta, jossa tarkasteltiin kansallisten köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisten toimintaohjelmien tuloksia
kahdelta ensimmäiseltä vuodelta, Italia poisti
jo sovitusta ohjelmasta viime tingassa kansalaisjärjestöjen puheenvuorot. Näin jotkut
jäsenmaat pyrkivät lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa. Onko
sitten ihme että Lissabonin strategian toteutuminen yskii.
Kalle Kunnas

LISSABONIN STRATEGIA
Lissabonissa asetettiin vuonna 2000 tavoitteeksi
vuoteen 2010 mennessä tehdä Euroopan unionista:
 maailman kilpailukykyisimmän ja
dynaamisimman tietoon perustuvan talouden,
 joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua
 luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja
 lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
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Kilometritehtaan varjosta näkyy
musta aukko paljain silmin

K

okemukseni “kilometritehtaalta” alkavat suunnilleen silloin, kun Harri
Hermanni Holkerin “rakennemuutoshallitus” aloitti työnsä ja ryhtyi työministeri Ilkka Kanervan johdolla riisumaan haalareita työläisten päältä ja tekemään heistä
ihmisarvoa vailla olevia pitkäaikaistyöttömiä,
ikärasismin vuoksi eläkeputkeen pakastettuja, pätkätyöläisiä, osa-aikaistettuja joustotyöläisiä, alihankkijoille ulkoistettuja kierrätystyöläisiä ja “kolmannen sektorin” leipäjonon varaan heitteille jätettyjä. Huolta ei
silloin kannettu huomisen työvoimasta, laskettiin ilmeisesti työnantajatahojen halajaman halvan tuontityövoiman varaan - ymmärtämättä mitä maahanmuuttajan kotouttaminen työpaikalle tulee maksamaan, jos se
ylipäänsä onnistuu.
Nyt alkaa olla aika tarkastella, mihin tällä
yli 15 vuotta jatkuneella “hallitulla rakennemuutoksella” on päädytty. Mikä on työntekijän ja työnhakijan - ja erityisesti työttömän
- asema ja ihmisarvo tänään?

1 Joustoa työelämään ja
nuorennusleikkauksia
Yksityisen sektorin työnantajajärjestöt toivat parikymmentä vuotta sitten Suomeen
uusliberalistisen osa-aikatyön ja ketjutetun
pätkätyön mallin, joilla työvoiman asema
saatettiin sellaiseen pysyvään taloudellisen
epävarmuuden tilaan, ettei työvoiman normaali ammattitaidon yllä pitäminen taikka
uusintaminen ole ollut enää mahdollista.
Kun lisäksi aloitettiin mittava työvoiman
ulkoistamistoiminta, jopa kokonaisten yritysten ulosliputtaminen, vaadittiin jatkuvasti
sosiaaliturvan alasajoa ja siirryttiin verokilpailun nimissä pääomatulojen erillisverotukseen, luotiin edellytykset nykyiselle työmarkkinoiden sekasorrolle. Konsulttien tunnuslause oli, että ainoa mikä on pysyvää, on
muutos! Tarkoituksena näyttää olleen polkea suomalainen palkkataso alas mm. tuomalla maahan harmaan talouden vierastyövoimaa.
Suurten työnantajien harjoittamaa työvoiman nuorennustoimintaa varten luotiin
eläkeputkimalli, jonka avulla työnantajat
ovat ulostaneet yli nelikymppistä kokeneempaa työvoimaa ja ottaneet tilalle nuoria ja
kokemattomia halvemmalla palkkatasolla.
Työeläkeputkimallia on käytetty surutta
suurten työnantajien hyväksi eläkerahastoja
tuhlaten. Kun lisäksi työmarkkinajärjestöjen
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valvonnassa olevia eläkevaroja on sijoitettu
ulkomaisiin finanssiyhtiöihin, jotka ovat saamansa rahoitustuen avulla ostelleet suomalaisia korkean teknologia yrityksiä halvan
työvoiman maihin siirrettäväksi, ei tarvitse
ihmetellä sitä, että työttömyys on pysynyt
korkeana yli vuosikymmenten ja korkeasuhdanteen.

2 Julkiset työnantajat
ovat oppivaisia
Valtiovalta ja kunnallinen sektori ovat omaksuneet työvoiman sortopolitiikan erityisen
tehokkaasti. Ne kutsuvat sitä tosin työllistämispolitiikaksi! Toimintojen ulkoistamisen
lisäksi vakituisen työvoiman määrä on vähennetty noin kolme neljäsosaan ja yksi neljäsosa on otettu työttömyyskortistosta, jolloin suuri osa palkkakustannuksista on voitu kattaa työvoimaviranomaisten eri työllistämistuilla. Menettely on lain vastainen ja
on siirtänyt suuren osan julkisen sektorin
henkilöstön palkkamenoista työvoimahallinnon piikkiin, siis väärälle kustannuspaikalle. Kyseessä on viranomaisyhteistyönä
aikaan saatu laajamittainen petos ja kirjanpitorikos, jolla julkiset työnantajat ovat pyrkineet osoittamaan leikkauksilla aikaan saatua “säästöä”. Erityisesti ikääntynyttä ja osin
työelämässä jo terveytensä menettänyttä
työvoimaa on käytetty määrä- ja osa-aikaisissa ketjutetuissa työsuhteissa halpatyövoimana. Pian tämäkin “loppusijoituspaikkaa odottava ongelmajäte” on poltettu loppuun ja pää tulee vetävän käteen.
Jos oletamme julkisen sektorin puolivuosittain kierrättämän työvoiman työpaikkojen
määräksi noin satatuhatta, on kierrätyssysteemissä oleva määrä kaksinkertainen eli
200.000 työntekijää, jotka työelämästä kokonaan syrjäytyneiden lisäksi ovat vailla
normaalin elämisen ja toimeentulon edellytyksiä. Sen lisäksi että ns. työllistetyt eivät
pysty elämään palkallaan, heitä ei myöskään
kouluteta ammattitaidon säilyttämiseksi,
työterveyshuolto on laiminlyöty, vuosilomien pito normaalina lomakautena ei ole mahdollista, mikä sekoittaa tietysti perheellisen
koko perheen loman pidon ja muutkin lepojaksot. Perheettömän on ollut parasta pysytellä sinkkuna ja ilman omaa asuntoa, että
työn perässä juoksemisen valmius on säilynyt “joustavana”.
Haittavaikutukset eivät kohdistu vain
nykyiseen työvoimaan, vaan epätyypillisiksi

muuttuneiden työsuhteiden ja työvoiman
kierrätyksen takia koko työvoimatarpeesta
on mahdotonta saada selvää kuvaa. Yksi
taho valittaa työttömyyttä, toinen työvoimapulaa, eivätkä ammattikoulutuksesta vastaavat pysty selvittämään paljonko ja minkä
tasoista ammattityövoimaa nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan. Siis uusikin koulutettu työvoima menee suurelta osin työttömyyskortiston jatkeeksi, kun koulutus ei vastaa työnantajien odotuksia.
Työvoimahallinto näyttää elävän omaa
elämäänsä ja keskittyvän vain maahanmuuttajien kotouttamiseen ja paapomiseen - työelämästä syrjäytetyn ammattitaitoisen kotimaisen työvoiman työllistäminen työtä välittämällä ei sitä sanottavasti näytä kiinnostavan. Julkisen sektorin virkatehtävien hoidon rahoittaminen pätkätyösuhteita ketjuttamalla on haitannut olennaisella tavalla vakituisten työsuhteitten syntymistä ja luonut
osasta työnhakijoita muiden väheksymän
kierrätystyövoiman.

3 Kilpailukyky vaatii
yhä kasvavaa dopingia
Lokakuun lopulla ilmestyi sveitsiläisen
World Economic Forumin kilpailukykymittaus, jossa Suomi rankattiin maailman
kilpailukykyisimmäksi maaksi. Mitkä ovat
mittausperusteet, sitä ei kerrottu. Sanomattakin on tullut selväksi, että tämä kilpailukykyisyys on suurelta osin saavutettu
joukkoirtisanomisten avulla, joiden tarkoitus on ollut yritysten myyntikuntoon laittaminen. Kilpailukyvyn nimissä elinkeinoelämä vaatii yhä suurempia veroalennuksia,
vaikka Suomen verotaso on Euroopan keskitason alapuolella. Työvoiman työkyvyn
säilymisen mahdollistava terveydenhuolto ja
sosiaaliturva on jo ajettu alas ja koulutusjärjestelmän romutusta suunnitellaan. Mitä
dopingia kilpailukyky vielä vaatii? Pitäisikö
loppujenkin työntekijöiden irtisanoutua, jotta kilpailukyvystä tulisi ikuinen, pörssikurssit nousisivat taivaisiin ja yritysjohtajat julistettaisiin autuaiksi tai pyhimyksiksi?
Suomalaiset avaruustutkijat löysivät juuri
avaruudesta uuden ns. mustan aukon. Suomalaiset työttömät ovat nähneet jo aikoja
sitten mustan aukon paljon lähempänäkin,
eikä sen putken päässä näy valoa. On makuasia käyttääkö siitä pohjattomasta aukosta nimeä IMF, EU, globalisaatio, hallintarekisterit, tms. - kaiken tähän yhteiskunKARENSSISANOMAT 3/2003

-taan vuosikymmenien aikana työllä luodun
varallisuuden se näyttää nielevän.

4 Kolmas sektori eli heitto
sektorirajan ulkopuolelle
Yksi näkymätön suuri musta aukko on ns.
kolmas sektori, johon hallitukset ja suuresta
kilpailukyvystään huolimatta kuolemaa tekevä elinkeinoelämä ovat halunneet heittää
kaikki työttömät, sairaat, vammaiset, eläkeläiset ja muun liikaväestöksi koetun, jota ei
katsota voitavan enää verovaroilla yllä pitää.
Poissa silmistä - poissa mielestä! Kukaan ei
ole kolmatta sektoria vielä nähnyt, se ei ole
oikeushenkilö eikä sillä ole määriteltyä muotoa tai paikkaa. Johtaako sinne yhteinen raideleveys ja lukeeko sen mustan aukon portin päällä “Siperia opettaa!” tai “Arbeit macht
frei!”? Se on kuitenkin tullut selväksi, että
ihmisoikeudet ja perusoikeudet eivät Suomessa kuulu Suomen alkuperäisväestölle, ne
ovat yhä miehittäjien ja maahanmuuttajien
oikeuksia. Jos niiden perään kyselee, saa
rasistin leiman otsaansa.

5 Imperiumien
nousu ja tuho
Kaikella paavinvallalla on kuitenkin rajansa.
Itäinen suurvalta hajosi ja läntinen on juuri
tuhoamassa itsensä taistelussa vapauden ja
muiden hyveiden puolesta, joita se ei itse
noudata. Ahneuden tauti tappaa vahvimmankin. Kerrotaan muinaisen Rooman valtakunnankin sortuneen periferioiden liialliseen verotukseen ja sotaväen ottoihin. Nyt
EU pyrkii luomaan kalliin keskusvaltioiden
palkka-armeijan ja anastamaan reunavaltioilta koulutetun työvoiman. Tauti on sama oireet vain vähän vaihtelee.
Rooman valtakunnassa hallitsija sai huvinsa taisteluttamalla orjia, köyhiä ja kristittyjä villipetoja ja gladiaattoreita vastaan. Paljon parempi ei ole työttömien, köyhien ja
syrjäytettyjen osa nykyisinkään. Kurjistuvien kansojen petettyjä eläkeläisten, sairaiden
ja työttömien joukkoja vastassa ovat Leopardit, Hornetit ja Super-Puumat. Kun niitä
niin innolla hankitaan, voidaan olettaa, että
hallitusherrat piakkoin sanovat irti rauhankumppanuutensa kansansa kanssa ja siirtyvät panssariautoillaan Brysseliin vierihoi-

toon. Vuosikymmeniin ei ns. sivistyneessä
maailmassa ole panssareita ja helikoptereita
käytetty juuri muuhun kuin valtion omaa
kansaa vastaan!
Näyttää pahasti siltä, että mitä pitemmälle tämä hallittu rakennemuutos etenee ja
leipäjonot kasvavat, sitä innokkaammin virkavalta kerää puukkoja ja puntareita yksityisiltä kansalaisilta pois. On julistettu oikein
“armonvuosi”, jonka aikana sotaveteraanien muistoaseet pyritään keräämään pois
työttömyysveteraanien ulottuvilta. Näinköhän sitä joudutaan puolustamaan sorrettujen viimeisiä ihmisoikeuksia vielä Daavidin
kivilinko ja Ribbentropin cocktail kädessä
kuten PLO tai ETA. Kaikkihan me toivomme tietysti lisää rauhan ja armon vuosia, vaikka hyvinvointivaltiosta ei ole enää jäljellä sen
paremmin hyvinvointia kuin valtiotakaan, on
vain kilpailukyky, musta aukko ja Euroopan
Unioni. Kuka mihinkin uskoo, tulee uskollaan autuaaksi!
Solidaarisuutta hyvät veljet - kaveria ei jätetä!
“ELMERI EPÄTYYPILLINEN”

Työttömien edunvalvonta ja
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

N

imenkeräys omatoimisuusavustuksen lisäämiseksi valtion ensi vuoden budjettiin epäonnistui. Nimiä
ei tullut 100, niinkuin eri puolueita edustavat kansanedustajat meille lupasivat auditoriossa syyskuun alussa.
Tärkeintä roolia eduskunnassa työttömien kannalta edustaa ehdottomasti Työelämäja tasa-arvovaliokunta.
Tässä teille valiokunnan kokoonpano.
Kutsukaa näitä kansanedustajia ja tietysti
muitakin alueenne aluekokouksiin. Kertokaa
heille työttömien elämäntilanteista, työttömien yhdistysten työstä ja vaikeuksista
toiminnanohjauksessa. Vaikuttakaa kaikissa
asioissa heidän mielipiteisiinsä.

Nämä edustajat kuulevat valiokunnassa asiantuntijoita ja laativat ehdotuksista mietinnöt, he ovat puolueiden guruja näissä asioissa. Puolueen eduskuntaryhmät luottavat
näiden ihmisten mielipiteisiin meitä koskevissa asioissa.
LK
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Työttömät vaativat työllistymistakuuta
Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö kertoi eduskunnan auditoriossa kansanedustajille ehdotuksestaan työllistymistakuuksi.
Kuvat: Toivo Koivisto

T

aalisista yrityksistä, joka on tarkoitus antaa
hin on tarkoitus sijoittaa ne työttömät, jotka
syksyn aikana eduskunnalle. Löv korostaa
tarvitsevat tukitoimia. Hänen mukaansa on
myös työvoimatoimistojen henkilöstön amsuuri karhunpalvelus kutsua keskuksia paimattitaitoa, koska ilman sitä rahat menevät
koiksi, joihin siirretään työvoimatoimistoista
hukkaan.
”toivottomat tapaukset”.
Leea Hiltusen (kd.) mielestä työllistyKekäläiselle oli toisenlainen käsitys jo toimistakuu on hyvä asia.
mivista yhteispalvelupisteistä. Hänen mu-Miksi se ei voisi toteutua?, kysyy Hiltukaansa ongelma on se, että työvoimatoimisnen.
ton kortistoon jäävät eivät saa yhteispalveJouko Skinnari (sd.) valitti, että tällailupisteiden palveluja ennen kuin kahden
siin tilaisuuksiin kokoontuvat vain samanvuoden työttömyyden jälkeen, vaikka niistä
mieliset, mutta suomalaisen kapitalismin
olisi hyötyä jo aikaisemmin.
Markus Mustakova ydin puuttuu.
-Myös heidän pitäisi olla kiinnostuneita,
järvi (vas.) epäikoska työvoimapula on pian tosiasia.
lee yritysten valmiutta hoitaa oma vastuunsa.
Työvoimahallinto
Kemijärvellä on
ei lähde asiakkaasta
400 teollista työpaikkaa hävinAnne Huotari muistutti, että viime vuonna
nyt, kun tuotanjäi 15 miljoonaa euroa työllisyysmäärärahoja
to siirretään Kiikäyttämättä ja syynä oli työvoimahallinnon
naan.
organisaatio. Työministeriö ei suostu alueel-Ei tällainen
liseen työvoimapolitiikkaan ja sen vuoksi
vastusti henkeen ja vereen Kainuun maakunTyöttömät menossa eduskunnan auditorioon tenttaamaan yritys ole kiintahallintokokeilua.
nostunut. Tarvikansanedustajia.
-Kysymys on asenteista. Asioita tehdään
taan joku perälauta ja se voi olla vain valtio.
maalla siihen pakotetaan ikääntyneet teolliviranomaisten lähtökohdasta, ei työttömien,
Mustajärven mukaan tehokkaille euroopsuustyöntekijät.
väitti Huotari.
Työttömien valtakunnallisen yhteistoipalaisille työllistämismalleille on ominaista
Huotarin mukaan Kainuussa on tehty
mintajärjetön piirissä kehitetty työllistymisse, että ne ovat yksilöllisiä ja paikallisia, mutta
tutkimus, jonka mukaan työllistäminen on
takuumalli lähtee siitä, että henkilölle laadiusein myös kalliita.
yhteiskunnalle edullisempaa kuin työttömätaan henkilökohtainen työllistymissuunninä pitäminen ja se on esitelty myös valtiotelma. Heti irtisanomisilmoituksen jälkeen
sihteeri Raimo Sailakselle. Hän valitti, että
yritys tulee velvoittaa selvittämään työllisjulkisista keskustelua käydään sen pienen
Velvoitetyöllistäminen
tymismahdollisuuksia ja koulutustarpeita.
porukan ehdoilla, joka ei halua tehdä mitään.
hyvä malli
Kuukauden työttömyyden jälkeen työvoiKekäläisen tuntemista työttömistä valtamatoimistossa tulee käydä alkukeskustelu.
Esko-Juhani Tennilän (vas.) mielestä työtosa haluaa tehdä työtä, jolla myös elää. Nyt
Henkilökohtainen työllistymissuunniteltömien yhdistyksen mallin ydinkysymys on
tarjotaan alle tuhannen euron palkkaa.
ma laaditaan työttömän oman tahdon pohse, kuka työllistää henkilön 12 kuukauden
Paikalla oli n. 105 työtöntä.
jalta viimeistään kuuden kuukauden kulutjälkeen. Tennilä vaatii valtiota ottamaan siitä
tua. Suunnitelman laatimisen yhteydessä
vastuun, kuten oli Esko Ahon (kesk.) halliErkki Metsälampi
työvoimatoimiston tehtävänä on tarjota tukituksen lopettama
palveluita, kuten koulutusta tai kuntoutusta.
velvoitetyöllistäVuoden työttömyyden jälkeen henkilölminen.
lä on oltava työpaikka, järjestettävä tukiErkki Pulliaityöpaikka tai koulutus uuteen ammattiin. Jos
nen (vihr.) oli sane eivät onnistu, niin on tarjottava eläkkeen
maa mieltä Tennikaltaisilla eduilla aktiivinen ikääntyminen,
län kanssa. Hän on
jonka aikana henkilö harjoittaa jotain yhteistutkimuslaitokseskunnallisesti hyödyllistä toimintaa.
sa Sallassa tukityöllistänyt aikanaan 500 henkilöä.
-Se oli hyvä
Kuka työllistää
malli, vakuuttaa
12 kk:n jälkeen?
Pulliainen.
Kansanedustaja Virpi Puisto (sd.) puolusti
Pehr Löv (r.)
voimakkaasti hallituksen kaavailuja työvoiasettaa paljon oman kehittämiskeskusten perustamista. Niidotuksia laille sosi- Eduskunnan auditoriossa 5.6.

yöttömät esittelivät keskiviikkona
kansanedustajille omaa malliaan
työllistymistakuusta.
Keskustelussa perättiin valtion vastuuta siinä tapauksessa, että työttömyys pitkittyy.
Helsingin Työttömien toiminnanjohtaja
Markku Kekäläisen mielestä olennaista on
se, että työttömän oma tahto on toimenpiteiden lähtökohta. Nyt työvoimaviranomaiset eivät toimi sen mukaan. Kekäläinen kertoi, että toimistovaltaisessa Helsingissä työttömiltä evätään atk-koulutus, mutta Pohjan-
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Ritu Vauren TALOUSHALLINNON PERUSTEITA kommentteineen, eli

PYSYITKÖ HEREILLÄ?

T

VY ry aloitti keväällä 2003 valtakunnallisen koulutuskokeilun. Tarkoitus
on kerrata taloushallinnon perusteita, päivittää jo opittua ja opastaa yhdistyksiin
tulevaa uutta henkilöstöä mahdollisesti eteen
tulevissa uusissa asioissa. Tavoite on käydä
jokaisella TE-keskusalueella, missä aluevastaavat hoitavat koulutuksen käytännön
järjestelyt. Tähän mennessä osallistujamäärä
on vaihdellut 15:stä lähes 50:een.
Koulutus lähtee siitä, että kaikki yhdistyksen toimet nivoutuvat yhteen laskentajärjestelmäksi, minkä tehtävä on antaa sidosryhmille, ts. toimijoille, jäsenille ja rahoittajille, oikea ja riittävä kuva yhdistyksen hoidosta ja taloudellisesta tilasta. Yleisnormit ja
-ohjeet tähän saadaan yhdistys-, kirjanpitoja tilintarkastuslainsäädännöstä. Yhdistyksen
omat säännöthän ohittavat yleislain, jos ne
ovat sitä tiukemmat.
”- -onneksi oli hyvät tuolit – pöydät, ei paikat puutuneet- -” ”- -yhdistykset yhteen
useammin - kommentit hyviä, käytettiin
erinomaisia puheenvuoroja- -” ”- -erittäin
tärkeitä asioita käsitelty- -” ”- -kivaa oli-” ”- -välillä pitkäveteinen- -”
Yhdistyksen toimintaa ei voi selkeästi eritellä eri osioihin, vaikka ohjelmassa on kaksi
painotusaluetta: laskentatoimeen ja kirjanpitoon liittyvät asiat sekä yhdistyksen johdon
ja toimihenkilön vastuut ja velvollisuudet.
Liikkeelle lähdetään alv:sta, ja sulkeiset päättyvät tilintarkastukseen. Väliin mahtuvat kirjanpidon kirjaukset ja tositteet, tilinpäätös ja
yhdistyksen saamien avustusten käsittely.
Emme unohda myöskään päätöksentekoa,
toimintakertomusta, pöytäkirjoja tai työnantajavelvoitteita. Liitteenä on lisäksi paketti,

Järjestelyt toimivat hienosti joka paikassa. Tässä Lapuan malli...

missä on yhdistyksen toimintaan liittyviä
lakeja ja asetuksia.
”- -ei mitään uutta auringon alla, debet on
edelleenkin ikkunapuoli- -” ”- -turhaa
pulinaa liikaa- -” ”- -mielenkiintoista, asiallista ja selkokielistä- -” ”- -aika liian lyhyt- -” ”- -liian paljon asiaa lyhyellä ajalla- -” ”- -kalvo oli pienitekstinen 2003 luvulla (hyi)- -”
Eipä ihme, että moni huokaa, kun saa ohjelman eteensä. Tavoite on kuitenkin antaa kuva
siitä, mitä kaikkea yhdistyksen toiminnassa
pitää ottaa huomioon, vaikka toiminta olisi
vähäistäkin. Toki muutamassa tunnissa ei
ehditä kuin hieman raapaista pintaa. Päivän
parasta antia onkin, että voimme keskustella siitä, miten asiat eri yhdistyksissä tehdään.
Erot johtuvat erilaisista toimintamuodoista
sekä siitä, minkä TE-keskuksen alueella ollaan: viranomaisilla saattaa olla varsin erilaisia käsityksiä jo verolakien tulkinnasta.

”- -ahdas koulutustila – happi loppui kesken- -” ”- -ihan mukava tiivis opetuskokonaisuus- -” ”- -jaarittelu vähemmälle,
jämäkkää asiaa enemmän- -” ”- -asiallinen- -” ”- -kantaa otettiin, keskustelua syntyi- -”
Sisällöstä tullut palaute koskee pääosin painotusta: jotkut toivovat enemmän tietoa hallituksen vastuusta ja velvollisuuksista sekä
vastaavasti vähemmän kirjanpitoasiaa; muutamien tärkeysjärjestys on päinvastainen. Tosin tilitoimistot hoitavat kirjanpidon yhä useammassa yhdistyksessä, joten painotus todennäköisesti siirtyy entistä enemmän hallintoon ja päätöksentekoon.
Itse olen tullut yrityssektorilta, ja yhdistystoiminta oli minulle uutta. Olen oppinut
todella paljon koulutustapahtumissa ja toivon, että tilaisuuksia voidaan jatkaa vastedeskin - ehkä kaksikin päivää kerralla…
ritu.vaure@tvyry.com

...ja tässä ollaan Kaarinassa.

KARENSSISANOMAT 3/2003
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Työssä tulevaisuus –projekti
Vuonna 2001 Pellossa alkoi Lapin TE -keskuksen työvoimaosaston rahoittama Yhdistysten työllistämisen aktivointiprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä yhdistysten työllistämistä. Vuonna 2002 nimi muuttui Työssä tulevaisuus –
projektiksi ja toimintaan lisättiin vaikeasti työllistettävien ohjattu tukityöllistäminen.

P

ellon kunta tukeen aktiivisesti yhdistysten työllistämistä ja maksaa yhdistyksille ns. kunnan työllistämistukena
11,- •/pv/työntekijä. Tuen avulla yhdistykset pystyvät maksamaan työntekijöille palkkaa n. 930,- •/kk, jolloin työaika on keskimäärin 27,5 h/vko. Yhdistysten työllistäminen on ollut aktiivista ja projektin aikana 30
eri yhdistystä on työllistänyt yhteensä 123
työnhakijaa eri mittaisiin työsuhteisiin, keskimäärin työllistettyjä on ollut 25 kuukausittain. Työllistämismuotona on ollut pääsääntöisesti yhdistelmätuki, mutta myös
työllistämistukea on käytetty.
Työllistämisjaksot ovat olleet mahdollisimman pitkiä ja yhdistelmätuella palkataan
pääsääntöisesti vuoden ajaksi. Toisen vuoden yhdistelmätukityöllistämistäkin käytetään, mutta kustannusten noustessa kaikilla
yhdistyksillä ei ole mahdollisuutta jatkaa
työntekijän työsuhdetta. Työntekijöiden
omasta halusta yhdistykset ovat palkanneet
halukkaita työhön, jossa työaika on 20h / vko
ja palkka n. 600,- eur / kk. Työllistämisjaksot
ovat olleet pääsääntöisesti 6-8 kk:n mittaisia.
Usean yhdistyksen kohdalla työllistäminen on ollut jo usean vuoden ajan jatkuvaa

toimintaa, näitä yhdistyksiä ovat mm. työttömät, 4H ja SPR. Kyläyhdistykset ja
metsästysseurat ovat olleet myös ahkeria
työllistäjiä, mutta myös erilaisia harrastustoimintaan liittyvää työllistämistäkin on ollut, niistä mainittakoon kuvataideseura sekä
harrastajateatteri. Yhdistysten avulla on
mahdollistunut sivukylille työllistyminen,
jolloin on saatu työpaikkoja henkilöille joiden työssäkäyntimahdollisuudet kuntakeskuksessa ovat heikot mm. puutteellisten kulkumahdollisuuksien takia. Samalla on voitu
tarjota kotitalouksille palveluja esim. siivousja pihatyöhön, joita muuten ei ole tarjolla.
Vaikeimmin työllistettäville on järjestetty ohjattua työtoimintaa, jossa työntekijät
ovat olleet Pellon kunnan palkkaamia. Työntekijöitä on ollut yhteensä 25 ja työsuhteen
pituus vaihdellut 2-12 kk:n välillä. Halukkaita on ollut enemmän kuin toistaiseksi on
voitu palkata. Työntekijöille on järjestetty
monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä.
Työntekijät ovat saaneet ohjausta ja heille on
annettu vastuuta suorittaa omatoimisesti työtehtäviä, joka on edesauttanut itsetunnon
nousua ja uskoa omiin mahdollisuuksiin sekä tulevaisuuteen.
Työnhakijoiden asenne yhdistelmätuki-

työtä kohtaan on selvästi muuttunut positiivisemmaksi. Yhä useampi joko yhdistyksissä tai kunnassa pitkään työskennellyt kokee elämänlaatunsa ja taloudellisen tilanteensa parantuneen työssäkäynnin myötä. Tulevaisuutta ei enää nähdä toivottomana, vaan
yhä useampi on vakuuttunut pääsevänsä vielä ”oikeisiin töihin”, vapaille työmarkkinoille. Myös kolmannen sektorin maine toimia
työnantajana on parantunut, sen tarjoamat
työpaikat ovat ”oikeita työpaikkoja”, jossa
tehdään aivan oikeita ja tarpeellisia työtehtäviä. Töistä ei ole puutetta, tarvitaan vaan
aktiivisia järjestöihmisiä joilla on halua ja tarmoa järjestää työtehtäviä ja hoitaa työllistämiseen liittyvää paperisotaa.
Työssä tulevaisuus-projekti loppuu tämän vuoden lopussa, mutta uusia suunnitelmia rakennetaan parhaillaan. Tavoitteena
on luoda Pelloon työvoiman palvelukeskuksen tyyppinen keskitetty organisaatio ja palvelumalli, joka tarjoaa entistä laadukkaampaa palvelua ja jossa voimavarat työttömien
työnhakijoiden työllistämiseen yhdistetään.

Tarja Jalava, projektisihteeri

Työttömyystyön neuvottelupäivät

T

yöttömyystyön neuvottelupäivät pidetään 8.-9.3.2004 Kajaanin seurakunnan kurssikeskus Joutenlammella. Päiville odotetaan osallistujia työttömien
yhdistyksistä, seurakunnista, SAK:n paikallisjärjestöistä ja liittojen ammattiosastoista.
Alustavan ohjelman mukaan päivien teemoja ovat Työttömien yhdistysten ja hiippakuntien yhteistyön kehittäminen, Globaalin
talouden vaikutukset Suomen työllisyyteen,
Työttömyys ja perhe ja Mitä on tapahtunut
työttömäksi jääneille ay-liikkeen jäsenille.
Hiippakunnista päiville on vahvistanut
tulonsa Mikkelin hiippakunnan hiippakuntasihteeri Esa-Matti Peura ja Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri Sirpa Juola.
Käytännön järjestelyistä Kajaanissa vastaa Esa Venäläinen, KDY:ssä Ilkka Sipiläinen, SAK:ssa Pasi Ylitalo, Tatsista, ja
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TVY ry:ssä Lea Karjalainen.
Tarkoituksena on saada aiheisiin alustajiksi kovan luokan porukkaa. Kahden päivän hinta Joutenlammella on 68.80 euroa/
henkilö. Majoitus on kahden henkilön soluasunnoissa ja viiden henkilön mökeissä.
Asiasta on lisätietoja seuraavassa TVY ry:n
jäsenkirjeessä. Ilmoittautumiset Esalle puh.
050-542 1003 ja sähköposti:
esa.venalainen@kajaani.net.
Aamujunalla tulevilla on mahdollisuus
aamupalaan Kajaanin Työttömien yhdistyksen ruokalassa. Joutenlammelle järjestetään
kuljetus linja-autolla. Tiedoksenne Lea

Vaikuttamisen paikkoja
Pirjo-Liisa Junttila, TVY ry:n hallituksen
jäsen Keski-Suomesta, on kutsuttu KeskiSuomen TE-keskuksen neuvottelukuntaan.
Puheenjohtaja Lea Karjalainen on kutsuttu
Sosiaali- ja Terveysturvan keskusliiton vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäseneksi.
Mikkelin Työttömien Yhdistys ry:n puheenjohtaja Riitta Hirn on kutsuttu Mikkelin työvoimatoimiston kokoamaan syrjäytymistyöryhmään. Ryhmässä on mukana työttömien ja työvoimatoimiston lisäksi kaupungin ja kunnan edustajat.
Työministeriö on pyytänyt TVY ry:tä
ehdottamaan ehdokkaan Sosiaalisia yrityksiä säätelevän uuden lain ohjausryhmään.
Työvaliokunta on asettanut ehdolle puheenjohtaja Lea Karjalaisen.
KARENSSISANOMAT 3/2003

Työttömien Kesä- ja Kulttuuripäivät
19.-21.08.2003 Järvenpään Matkailukeskuksessa
Keskusjärjestön järjestämät II-kesä- ja kulttuuripäivät järjestettiin Järvenpäässä Matkailukeskuksen tiloissa ti-to 19.-21.8.03.
Osanotto päiville oli monien yhteensattumien vuoksi vähäistä, osallistujia oli n. 40,
mutta hauskaa oli.
Ohjelmassa oli leikkimielisten kilpailujen
lisäksi myös kädentaitoja.
Innostusta herätti naisissa sukkahousukukkien ja helmikorujen teko, miehet keksivät kyseiselle ajalle muuta mukavaa.

Kulttuuripuolta edusti taiteilija Pekka
Halosen kotiin, Halosenniemeen ja Sibeliuksen kotiin, Ainolaan tutustuminen.
Aurinkolaivallakin päästiin seilailemaan kauniille Tuusulanjärvelle.
Kesäpäivistä löytyy enemmän TVY ry:n
kotisivuilta www.tvyry.com
RitvaValli

Kuva: Ritva Valli

Kuva: Ritva Valli

Hiltusen Hilkalla pölli saa kyytiä.
Kuva: Ritva Valli

...ja “Rontilla” lähtee saapas voittolentoon!

Aamu aloitettiin hartiarentoutuksella.

Kesäpäivien osanottajat yhteiskuvassa.

KARENSSISANOMAT 3/2003
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Kooste ihmisarvopäivästä
Kuvat: Anneli Savolainen, Kitee

K

eski-Karjalan työttömät ry. sai suuren haasteen tehtäväkseen. Toiset
valtakunnalliset Ihmisarvopäivät
23.09.2003. Organisaatio vaati kokoontumisia, suunnittelua ja yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina toimivat tahot antoivat oman
hyvän panoksensa, josta ei käy kuin kiittäminen heitä kaikkia.
Ihmeen kaupalla voi vain todeta, että vähän päättäjiä kiinnostaa työttömien asiat
vaikka monia, monia kutsukirjeitä yhdityksemme ihmiset heille lähettivät. Mutta panostampa tämän kirjoituksen Aatos ja Tuomas Rukkaseen.
Rukkasten idea virisi eräässä kokouksessa, jossa itse en ollut läsnä.
Yhteisötaiteilija Anneli Timonen-Savolainen oli tuonut asian hautumaan ja näin
hän toi siten ajatuksensa minullekin julki ilman rakennuspiirustuksia.
Sain tämän työn tehtäväkseni ja rukkaset paljastettiin Ihmisarvopäivillä, joihin oli
jo tullut taskujen täytettä ylen määrin. Toivottavasti nämä tekemäni sanansaattajat ovat
nimensä veroisia, kaikkien kanssa elävien
ihmisten ihmisarvo ja ihmisoikeus asioiden
eteenpäin viejijä.
Kaiken kaikkiaan Keski-Karjalan työttömät ry:n järjestämät Ihmisarvopäivät teemoineen oli onnistunut tapahtuma, joten
suosittelen niitä jatkossakin kuten on ollut
jo puhettakin, että siitä tehtäisiin perinne.
Vielä näi lopuksi haluan kiittää kaikkia
tapahtumaan osallistuneita tahoja, vieraitamme ja ohjelman esittäjiä, myös TVY:n puheenjohtaja Lea Karjalaiselle, ja osallistuihan hän ihan IHE myös yötyöskentelyyn.
Syysterveisin alla olevan runon muodossa

Ihmisarvopäivät Kiteellä 23.9. leirikeskus Papinniemessä. Vasemmalta Lea
Vallius, TVY ry:n hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten
aluejärjestön työttömien neuvoja Anneli Suhonen, Kiteen Työttömien aktiivijäsen,
päivän kokki ja Tumppujen tekijä Kaija Mustonen, Joensuun Työttömien
yhdistyksen projektityöntekijä ja Joensuun seurakunnan diakoni Marja-Liisa
Liimatta.

Toimittaja Anita Korkatsu-Palo, kansanedustaja Esa Lahtela, toimittaja Katri
Tirkkonen ja ort. kirkkoherra Kalevi Kokkonen.

Anneli Suhonen
Keski-Karjalan työttömät ry
hallituksen jäsen
Ystävien kesken
arjen harmaus vaihtuu juhlahetkeksi.
Ystävien kesken
murhe muuttuu ilon kyyneleiksi.
Ystävien kesken
ilo ja onni jaetaan ja sydän keventyneenä
taas matkaa jatketaan.

Päivien osallistujia. Paikalla kaikkiaan 170 osallistujaa Pohjois-Karjalan alueelta
ja linja-autollinen Jyväskylästä.
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Työttömien 10. valtakunnalliset
Ihmisoikeuspäivät
20.-22.10.2003 seurakuntaopistolla Järvenpäässä.
Päivien otsikkona oli “PELOT, UHAT JA SELVIYTYMINEN”.

P

äivät järjestettiin jo kymmenen kerran
ja mukana oli 211 työttömien yhdistysten ja seurakuntien edustajina.
Päivät avasi Mikko Perkoila lauluillaan ja
tervehdykset esittivät puheenjohtaja Lea
Karjalainen TVY ry:stä, pastori Ilkka Sipiläinen KDY:stä, Marja-Liisa Liimatta ja
Päivi Helèn myös kirkon puolelta sekä
koulutusjohtaja Lauri Uljas Seurakuntaopistolta.
Päivien aiheesta alustivat erikoistutkija
Heikki Hiilamo Stakesista ja eduskunnan
talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouko Skinnari.
Avajaispäivän mielenkiintoisin vieras oli
toimittaja Hannu Taanila, jonka alustuksen
aiheena oli “Työttömyys ns. markkinatalouden perusarvona”. Taanila veti vuorollaan
yleisön täysin rinnoin mukaansa.
Päivien tarkoituksena oli kanavissa työskentely, joiden tulokset nähtävillä näillä sivuilla.
Ensimmäinen ilta vietettiin opiston järjestämän illanvieton, ruokailun ja tanssin merkeissä.
Toinen ilta oli pyhitetty Järvenpää-talolla
järjestettyyn 10-vuotisjuhlaan, jota läsnäolollaan kunnioitti myös tasavallan presidentti Tarja Halonen, tuoden tervehdyksen
päiville.
Ilkka Sipiläinen oli valmistanut Ihmisoikeuspäivistä 10-vuotishistoriikin, jonka hän
esitti mukaansatempaavasti yleisön ja päivien synnyttäjien myötävaikutuksella.
Juhlassa jaettiin myös TVY ry:n viirit kauan mukana olleille yhteistyökumppaneille.
Viirin saivat: TVY ry:n entinen puheen-

Työministeri Tarja Filatov päivien päätöstilaisuudessa kommentoimassa kanavien tuloksia. Vas. TVY ry:n pj. Lea Karjalainen, Tarja Filatov ja pastori Ilkka
Sipiläinen KDY.

Päivien osanottajia Srk-opistolla.
johtaja, kansanedustaja Mikko Immonen,
pastori Ossi Ojanen Imatralta, johtaja Simo
Huhta Kirkkopalveluista, pastori Ilkka Sipiläinen KDY:stä, toimistosihteeri Marita Sa-

Päivillä luovutettiin osalle yhdistyksistä, jotka tänä vuonna täyttävät 10 vuotta,
TVY ry:n juhlaviiri. Viirin saaneiden yhdistysten edustajia yhteiskuvassa.

KARENSSISANOMAT 3/2003

lomaa KDY:stä, Seurakuntaopisto ja TVY
ry:n entinen toiminnanjohtaja Sirkka Rajala.
Iltatilaisuuden tarjosi Järvenpään kaupunki järjestäen samalla kaupungin vastaanoton.
Päätöspäivänä työministeri Tarja Filatov
oli kommentoimassa kanavien tuloksia ja
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenistä Jukka Gustafsson SDP, Heidi Hautala
Vihr, Antti Kaikkonen Kesk., Sari Essayah
KD, Markus Mustajärvi VAS ja Tapani
Mäkinen KOK vastailivat yleisön esittämiin
kysymyksiin.
Päivien osanottajat olivat hyvin tyytyväisiä kokonaisantiin samoin kuin järjestäjätkin.
Kiitosmaininta kuuluu Kirkon yhteiskuntatyölle ja Seurakuntaopistolle, jotka ovat
tehneet erinomaista yhteistyötä TVY ry:n
kanssa työttömien hyväksi.

Ritva Valli
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Työttömien 10. valtakunna

Aamun avaus
meneillään Srk-opiston
kappelissa.
Kanavatyöskentelyä.

Kanavissa ehdittiin
vähän poseeratakin.

“Näillä käsillä
Iltajuhlan kutsuvieraita Järvenpäätalolla. Vas. Srk-opiston hallituksen pj.
Pekka Soini, Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, presidentti
Tarja Halonen, TVY ry:n pj. Lea Karjalainen, pastori Ilkka Sipiläinen KDY,
kansanedustaja Mikko Immonen, toimistosihteeri Marita Salomaa KDY ja
pastori Ossi Ojanen Imatran Srk.

Presidentti Tarja Halonen, TVY
ry:n pj. Lea Karjalainen,
Järvenpään kaupunginjohtaja
Erkki Kukkonen ja pastori Ilkka
Sipiläinen iltajuhlassa.
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Päivien osanott
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alliset Ihmisoikeuspäivät

Presidentti Tarja Halonen puhuu iltajuhlassa.

ä ei ole TYÖTÄ!”

Kansanedustajat/työelämä- ja tasa-ar vovaliokunnan jäsenet päivien
päätöstilaisuudessa vastaamassa työttömien kysymyksiin.
Vas. Markus Mustajärvi vas., Jukka Gustafsson sd., Heidi Hautala vihr., TVY
ry:n pj. Lea Karjalainen, pastori Ilkka Sipiläinen KDY, Sari Essayah kd., Antti
Kaikkonen kesk. ja Tapani Mäkinen kok.

tajia iltajuhlassa Järvenpäätalolla.
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Iltajuhlassa istutaan arvokkaana.
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Ihmisoikeuspäivät
20.10.2003
Vain yksittäinen ihminen voi olla työtön. Työttömyys sen sijaan on yhteiskunnan ja sen talousjärjestelmän ominaisuus.

N

ykyisen uskonopin mukaan työtön
on sellainen työvoimaan kuuluva
ihminen, jolla (1) ei ole palkkatyötä
vaikka sitä haluaisi tai joka sitä pakoilee ja
joka (2) siten elää yhteiskunnan tukitoimien
varassa.
On kuitenkin olemassa sellaisia työvoimaan kuuluvia ihmisiä, jotka eivät tee palkkatyötä. He elävät ja toimivat pääomatuloilla.
Heitä ei sanota työttömiksi. Heistä ei kuulu
sanoa, että he pakoilevat työtä. Heidän elämisensä ei ole yhteiskunnan tukien varassa.
Pääomatuloja ei sanota työttömyystueksi.
Nämä lauseet ovat tosia, kapitalismissa
ja kapitalismiksi. Kapitalismissa työ voi olla
vain palkkatyötä. Työttömyys on siten aino-

astaan palkkatyöttömyyttä.
Karl Marx ja Friedric Engele kirjoittavat kommunistisessa manifestissa jo 1848:
”Samassa määrässä kuin kehittyy (kapitalistinen) pääoma, kehittyy myös proletariaatti,
modernien työläisten luokka. Työläiset voivat elää vain niin kauan kuin heidän työnsä
lisää pääomaa. Nämä työläiset, joiden on
pakko myydä itsensä kappalekaupalla, ovat
tavaroita niin kuin mitkä tahansa kauppatavarat, ja sen vuoksi tavarain tavoin kaikkien kilpailun äkkikäänteiden ja markkinain
heilahtelujen alaisia.”
Niinpä kuuluukin nykyiseen ideologiaan
vaatia työvoiman joustoja, työvoiman kilpailuttamista, osa-aikatyötä, etätyötä, palk-

kojen kohtuullistamista, työläisten irtisanomissuojan järkeistämistä.
Nykyiseen ideologiaan ei kuulukaan vaatia omistajien joustoja, omistajien kilpailuttamista, osa-aikaomistamista, etäomistamista, osinkojen kohtuullistamista, omistajien irtisanomissuojan järkeistämistä.
Kaiken tämän nimi on kapitalismi. Nykyinen ”työttömyys” on – kapitalistinen
palkkatyöttömyys. Se ei lopu ennen kuin
kapitalismi loppuu. Tai muuttuu pakkotyöleiriksi, jossa sekä työllisyys että työvoiman joustot aina ovat 100 %.

Hannu Taanila

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe
Työttömien ihmisoikeuspäivien 10-vuotisjuhlatilaisuudessa
Järvenpäässä 21.10.2003

K

un kymmenen vuotta sitten kutsu
työttömien ihmisoikeustilaisuuteen
saapui, niin se vähän hätkähdytti.
Ihmisen oikeus saada työtä -periaate oli minullekin eräänlainen suomalaiskansallinen
itsestään selvä perinne jo protestanttisen kasvatuksen pohjalta. Mutta ihmisoikeudet!
Mikä hyvä idea! Silloista yhteiskuntaa ravisuttanut talouslama, pankkikriisi, asuntojen
hintojen romahtaminen ja valtava työttömyys teki ihmisistä vihaisia mutta myös vähän pelokkaita ja alistuneita. Juuri siksi tarvittiinkin rohkaisua - ihmisoikeuksista muistuttamista. Tarvittiin työttömien itsetunnon
kohentamista ja kanssaihmisten solidaarisuuden heräämistä. Suomalainen yhteiskunta heräsikin huomaamaan työllisyyden merkityksen sekä yksittäiselle ihmiselle että koko
yhteiskunnalle. Valitettavasti työttömyydessä ei ollut kyse ohimenevästä lamakauden
ilmiöstä, vaan globalisaation myötä jatkuvasti vahvistuneesta kansainvälisestä kilpailusta, jossa pienen on oltava muita parempi. Tämä pieni Suomi on pärjännyt erilaisten kansainvälisten vertailujen mukaan hyvin. Me
opimme jo varhain sen, että kun ei voi tuottaa määrää on tuotettava laatua. Inhimillinen
osaaminen, koulutus, tutkimus ja tuotekehittely ovat metsiemme lisäksi olleet meidän
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luonnonvaramme. Globalisaatio on lisännyt
mahdollisuuksia, mutta se on myös kiristänyt kilpailua. Nopea sopeutuminen vaatii lujaa yhteistyötä. Menetettyjen työpaikkojen
tilalle on saatava uusia. Hyvä koulutusjärjestelmä ja sosiaaliset tukiverkostot antavat
yksittäiselle ihmiselle mahdollisuuden olla
mukana tässä muutoksessa. Mutta hän ei voi
tehdä sitä yksin. Yhteiskunnan on tultava
vastaan. Osaava ihminen uskaltaa ja pystyy
uusiin haasteisiin. Sosiaalinen tukiverkosto
auttaa turvaamalla toimeentulon sekä vastoinkäymisten että uuden oppimisen ajalta.
Myös yrittäjä on osa tätä muutosta. Häntä
on kannustettava ja tuettava pärjäämään,
mutta myös hänen olisi tunnettava oma vastuunsa muita kohtaan. Työllisyyden edistäminen on tärkeää kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille. Ikääntyvä väestö, kasvavat eläke- ja terveydenhuoltomenot ja heikkenevä
huoltosuhde ovat kaikki meistä itsestämme
johtuvia asioita, jotka edellyttävät työllisyysasteen nostamista. Kun tähän vielä lisätään
aikaisemmin mainitsemani globalisaation
tuomat haasteet, edellyttää onnistuminen
suomalaisilta määrätietoista työvoima ja
koulutuspolitiikkaa. Olen iloinen siitä, että
työllisyydestä huolehtiminen on noussut
Suomessa yhteiseksi tavoitteeksi. Meidän on

myös opittava näkemään työttömyystilastojen takana yksittäinen ihminen ja hänen
elämänsä odotukset. Arvoisat työttömien ihmisoikeuspäivien osanottajat, näitä syntymäpäiviä kannattaa todella viettää työn merkeissä. Omalta osaltani tuon terveiset myös
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission toisena puheenjohtajana. Kunnollisen työpaikan merkitys ihmisen elämälle
ei todellakaan ole vain suomalaiskansallinen
perinne, vaan se on yleisinhimillinen totuus
kaikkialla maailmassa. Juuri sen vuoksi maailman talouden seurannassa ja sääntelyssä
ei tulisi kiinnittää huomiota vain kasvuun ja
inflaatioon vaan myös työllisyyteen. Euroopan unionin ns. Lissabonin strategia on yritys tähän suuntaan. Pyrkiessämme luomaan
EU:sta maailman kilpailukykyisintä aluetta
meidän pitää myös taata mahdollisuus työllisyyden kasvuun ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tämä on suuri haaste sekä
Suomessa, Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Haluan kiittää Työttömien Valtakunnallista Yhteistoimintajärjestöä ja sen yhteistyökumppaneita arvokkaasta työstä ihmisen
kanssa ihmisen hyväksi.
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Työttömien 10. valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät 20.-22.10.2003

Kanavien tulokset:
Kanava 1.
ERIARVOISUUS VIRANOMAISISSA
Vetäjinä: Esa Venäläinen, Kari Pajumäki ja Pirjo-Liisa
Junttila
Alustajana: Jouko Karjalainen, Stakes

mat (elämänhallinnan menetys, psyykkiset oireet, päihteet, “pak
koavioerot”, lasten hankkimisen lykkääminen, lasten muutto ko
toa taloudellisista syistä)
4. “Aktiivisuusehto” (2004, lisääntyvä työttömän hyppyyttäminen)
5. työttömän oman terveydenhuollon puute

YHTEISKUNNAN TASO, POSITIIVISTA
PELOT
 Taloudellisen toimeentulon heikentyminen
 sanktiot
 Viranomaisetkaan eivät ole tehtäviensä tasalla
 epäpätevyys, pätkätyöläisyys
 Työvoimatoimikunnissa työttömien edustajan puuttuminen
 työttömän ääni ei kuulu
 Hallintomenettelylain hallinta
 viranomaisen informointi asiakkaalle hänelle kuuluvista
etuuksista
 Lain laatijat eivät tiedä käytännön seurauksia
 päätökset tehdään kaukana arkipäivän asioista
 Viranomaisten asenteellisuus
 työtön on työhaluton

1. Työvoimahallinnon
- tavoitteena täystyöllisyys (esim. työvoimankehittämiskeskukset)
- uudistuminen, asiakaslähtöisyys
2. Toimenpiteiden onnistuessa sosiaali- ja terveysmenojen väheneminen, syrjäytymisen estyminen
3. Yhteiskunnan parempi toiminta (mm. täsmäkoulutus; myönteisempi asenneilmasto)
4. “Sosiaalinen yritys” (2004)

YHTEISKUNNAN TASO, NEGATIIVISTA
1. Työttömien voimavarojen käyttämättömyys (kuty ei toimi, erilaisia kuntoutustoimenpiteitä liian vähän)
2. Harmaan talouden kasvu työttömien turhautuessa
3. Köyhistä työttömistä vielä köyhempiä eläkeläisiä (riittämättömät
tuet, pätkätyö, osa-aikatyö)
4. Työmarkkinoiden kahtiajako (osa työvoimasta vakituisessa työsuhteessa, osa pysyvästi epätyypillisissä työsuhteissa/työttömänä)
5. Ehkä työttömien jako jyviin ja akanoihin uusien työvoimankehittämiskeskusten myötä

UHAT
 Turhan työvoimakoulutuksen lisääntyminen
 työhallinnon tulostavoitteet

Kanava 3
TYÖTTÖMIEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 Lain suomien mahdollisuuksien käyttäminen
 Kuntouttavan työtoiminnan minimaalinen toteuttaminen

Vetäjinä: Matti Nygren, Ahti Heinonen ja Anneli Korteniemi
Alustajana: Pasi Järvinen, TM

 Heikkenevä työvoimareservin terveys
 fyysisen ja psyykkisen kunnon heikkeneminen työttömyyden
pitkittyessä

VELVOLLISUUDET:

 Eriarvoisuuden lisääntyminen
 työvoiman palvelukeskuksiin vaikeasti työllistyvät
 työvoimatoimistoihin nopeasti työllistyviin

Kanava 2.
TYÖVOIMAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN
SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Vetäjinä: Seppo Leppälä ja Seppo Pesonen
Alustajana: Heikki Räisänen, VATT

YKSILÖTASO, POSITIIVISTA
Parhaimmillaan
1. työllistyminen avoimille työmarkkinoille, ehkä uusi ammatti
2. taloudellisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen
3. työkyvyn säilyminen/parantaminen(koulutus/työllistyminen/
kuntouttava työtoiminta)
4. elämänhallinnan paraneminen aktiivitoiminnan kautta

YKSILÖTASO, NEGATIIVISTA
1. epävarmuus tulevaisuudesta
2. järjestelmän monimutkaisuus ja muuttuvuus (esim. tietoa kuntouttavasta työtoiminnasta liian vähän; pienestäkin ansiosta seuraa heti soviteltu päiväraha)
3. työttömyyden pitkittyessä elintason lasku ja sosiaaliset ongelKARENSSISANOMAT 3/2003

- ilmoittautuminen
- työn ja koulutuksen ”vastaanottamispakko”
- nuorille koulutukseen hakeutuminen
- oma-aloitteinen työnhaku ja ammattitaidon ylläpitäminen
- ilmoittaminen ulkomaan matkasta
- velvollisuus antaa oikeaa tietoa
- velvollisuus ajaa omaa etuaan
- velvollisuus asialliseen käyttäytymiseen

OLEMASSA OLEVAT OIKEUDET:
- oikeus neuvontaan
- oikeus avustajaan
- oikeus itseä koskeviin tietoihin
- oikeus tasavertaiseen hyvään palveluun
- valituksenteko-oikeus tehtyihin päätöksiin

VAADITTAVAT OIKEUDET:
- Oikeus palkkatyöhön, jolla tulee toimeen, tai koulutukseen, joka
johtaa pysyvään työpaikkaan.
- Oikeus tarvittaessa jokaiselle ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja kuntoutustutkimukseen
- Oikeus lisäansioihin menettämättä työttömyysturvaa tai muita
sosiaalietuuksia (vertaa mm. työttömyyseläke).
- Oikeus tasavertaiseen lain tulkintaan. (mm. omatoimisuusavustus).
- Oikeus olla kokematta ikäsyrjintää
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Kanava 4.
TYÖLLISYYSSUUNTAVIIVAT JA -OHJELMA

Kanava 5.1.
VOIMAVARAISTAMINEN

Vetäjänä: Karl-Gustaf Kunnas

Vetäjänä: Aki Hovivuori

2. TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN JA YRITTÄJYYS

 Jos se, mitä teet, ei toimi, tee jotain muuta

Miten luoda runsaasti työpaikkoja matalatuottoisille aloille siten, että käteen jäisi elämiseen riittävä summa, eli noin 900
euroa/kk.
 Lisätään palvelujen kysyntää työvaltaisilla palvelualoilla alentamalla alv-prosenttia. Tästä esimerkkeinä pienet remonttifirmat,
käsi- ja pientyöpajat, suutarit, ompelimot, prässäämöt, parturit.
 Lisäksi mahdollistetaan työllistämistukien käyttöä ja 0-veroprosentin soveltamista erittäin matalatuottoisilla aloilla sekä yhteisötöissä. Yhteisötyöksi lasketaan työt, jotka ovat yhteisön kannalta hyödyllisiä, mutta joita eivät maksa kuluttajat eikä makseta
verovaroista. Esimerkkejä töistä, joihin mallia voisi soveltaa:
metsän raivaus (toiminta metsänhoitoyhdistyksen kautta), risusavotat, hakettaminen, tienvarsien raivaus, vaellusreittien teko ja
raivaus, latujen ja kelkkareittien kunnossapito, ympäristönhoito
ja vahinkojen korjaus, hyötytavaran purku ja kierrätys, kalastuksen valvonta (alueellinen valvonta EU:n tuella).
 Mahdolliset kulttuurityöt
 Mökkitalkkarit (pikkutyöt ja vartiointi)
Miten tämä malli mahdollistetaan:
 Ei peritä palkasta tuloveroa lainkaan.
 Porrastettu alv työntekijämäärän mukaan
 Mahdollistettava työllistämistukien käyttö

7. HEIKOMMASSA ASEMASSA OLEVIEN
RYHMIEN TUKEMINEN
Työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevat ryhmät käsitetään laajemmin kuin hallituksen ohjelmassa.
 Sen lisäksi, että hallitus selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön
vammaisten tai vajaakuntoisen työllistävälle työnantajalle maksettava työllistämistuki, tulisi korvata työnantajalle vajaakuntoisen henkilön palkkauksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Lisäkustannuksilla tarkoitetaan esim. työssä tarvittavia apuvälineitä, avustajaa, työhön ohjausta sekä työympäristön suunnittelua tarkoituksen mukaiseksi.

8.TEHDÄÄN TYÖNTEKO KANNATTAVAKSI
TYÖN HOUKUTTELEVUUTTA LISÄÄVIN
KANNUSTIMIN.
 Lyhyet satunnaiset työsuhteet eivät saa vaikuttaa työttömyyskorvauksiin, asumistukiin ym. tulosidonnaisiin tukiin. Verotus lisäprosentin mukaan (mahd. kiinteä vero%) tiettyyn rajaan asti,
toisin sanoen palautettaisiin suojaosuus.
 Vähentäisi ns. pimeää työtä.
 Normaalin palkkatyön liu´uttaminen työllisyysvaroin tehtäväksi
palkattomaksi työksi pitää pysäyttää. Erityisesti pitää estää valtiota ja kuntia omien velvollisuuksiensa vyöryttämisestä kolmannelle sektorille työvoimapoliittisin keinoin (työllistämistuki, yhdistelmätuki ja palkaton harjoittelu). Virkojen ja toimien vähentäminen keinotekoisin syin on lopetettava.

 Se, mihin kiinnittää huomiota, lisääntyy
 Ihminen tietää mikä on hyväksi hänelle
 kunnioita sitä
 Kun haluat jotain mieleistä oikein kovasti ja odotat sitä hartaasti
 on kyse toiveikkuudesta
 On hyödyllisempää tietää, miltä ratkaisu näyttää, kuin ymmärtää syitä menneisyyden asioihin
 “ JAKAKAAMME YHDESSÄ HUOMEN,
YLIHUOMENNA ON TÄYSTYÖLLISYYS”

Kanava 5.2.
VAPAUTUKSEN TEOLOGIAA TYÖTTÖMILLE
Vetäjänä: Matti J.Kuronen
 Toivon teologiaa
 Etsii oikeudenmukaisuutta
 Lähtee uhrin näkökulmasta

1. PELOT

MISSÄ TUNTUU ?

 etuisuuksien menettämisen pelko
 yksinäisyys
 pelko, että seurakuntaa ei pidetä
yhteistyökumppanina
 hylkääminen
 seurakunnissa ei arvosteta työtä

 epävarmuus
 turvattomuus
 raivostuttaa, kun ei oteta
vakavasti työntekijää
 hämmennys

2. UHAT

MISSÄ NÄKYY ?

 asioiden väistäminen
 kohtaamisen pelko
 muutoksen pelko
 väsymys
 syrjäytyminen
 politiikka

 puhumattomuus
 asiat eivät etene
 vastustus
 fyysiset, psyykkiset oireet
 ei töitä, vaikka haluaisi
tehdä
 pettävät poliitikot

3. SELVIYTYMINEN
 lepo ja pyhä huolettomuus
 jättäytyminen
 oman arvonsa tunteminen

MITÄ SE ON ?
 olemme Jumalan kädessä

SELVIYTYMINEN:
KartTr:n muonitusohje tasavallan maan tavaksi:
1. POISSAOLEVILLE ENSIN
2. KAIKILLE YHTÄ VÄHÄN

10. ALUEELLISIIN TYÖLLISYYSEROIHIN
PUUTTUMINEN
Alueellisia eroja tulee tasoittaa suhteuttamalla valtionosuudet alueen BKT:hen. Mitä alhaisempi BKT, sitä suurempi osuus alueella.
Näin saadaan alueen kehittämismahdollisuudet tasapuolisemmiksi.
Muuttoliike kasvukeskuksiin hidastuisi.
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3. JAKAJA SAA OTTAA VIIMEISENÄ ITSELLEEN
 TOIVO ON TYÖN TAKANA
Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu.
Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.
(LK 12)
KARENSSISANOMAT 3/2003

Saarijärveläiset ja
Pylkönmäkeläiset Seitarannassa

J

oukko Saarijärveläisiä ja Pylkönmäkeläisiä työttömiä osallistui loma- ja
kurssikeskus Seitarannassa pidettyyn
“Ote elämään projektiin”. Ensimmäinen jakso oli 18-28.8 ja toinen seurantajakso oli
27.10-3.11.2003.
Loma- ja kurssikeskus Seitaranta sijaitsee Rovaniemen maalaiskunnassa 40 km
Rovaniemeltä Songan kylässä Palojärven
rannalla. Seitaranta oy:n pääomistaja on Näkövammaisten keskusliitto ry., muina
osakkaina on Rovaniemen maalaiskunta,
Rovaniemen kaupunki ja Lapin näkövammaiset ry.

Mitä on
“Ote elämään projekti”
Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt Näkövammaisten keskusliitolle avustusta vammaisille ja pitkäaikaistyöttömille tarkoitetun
“Ote elämään -projektin toteuttamiseen.
Kurssiin kuuluu fysikaalisia hoitoja, liikuntaa, luentoja, keskustelua, luonto- ja kulttuurielämyksiä. Kurssilla pyritään herättämään ihmisen mielenkiinto omaa itseä ja elämää kohtaan ja halu ottaa uudelleen ote elämään kulusta ja myös pitämään se ote.
Yhteistyökumppaneina ovat olleet projektissa paikalliset työttömien yhdistykset ja
työvoimatoimistot, jotka osallistuvat kuntouttavien valintaan ja tukitoimenpiteisiin kotipaikkakunnalla. Ryhmäläisten valintaan
vaikuttavina tekijöinä ovat olleet pitkäaikaistyöttömyys ja sitoutuminen päihteettömyyteen kuntoutuksen aikana. Ryhmällä on
ollut tukihenkilö, joka on koonnut ryhmän
toimintajaksojen välillä ja kurssin jälkeen ja
on itse ollut kurssilla.
Ensimmäisellä jaksolla 18.-28.8. osallis-
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tui 13 henkilöä, jakautuen yhdeksän Saarijärveltä ja neljä Pylkönmäeltä. Fysikaalista
kuntoa kohennettiin monipuolisella liikunnalla ja fyysisen suorituskyvyn testeillä sekä
voimanvarakartoituksella, joka suoritettiin
Lapin urheiluopistolla.
Kulttuurielämyksiä saatiin käymällä
Arktikumissa. Alustuksia ja keskustelutilaisuuksia pidettiin painonhallinnasta ja
terveellisestä ravintotottumuksista.
Mieleen painuivat myös käynti porotilalla, jossa kilpailtiin suopungin heitossa ja
syötiin maittava ateria kodassa. Kävimme
Nupukkavaaralla luontoretkellä, jossa valmistimme oman aterian luonnonantimia hyväksi käyttäen.
Ensimmäisen jakson päätöslauselma
Fyysinen kunto oli ryhmäläisillä heikko, toisaalta ryhmästä löytyi myös muutama hyväkuntoinen. Psyykkisen kuntoutuksen osalta keskustelut olivat aluksi aika pinnallisia,
mutta muutaman päivän päästä alkoi ryhmä
keskustelemaan asioista ja luottamusta alkoi
syntyä ryhmän keskuudessa jopa lopulta
johti aina ystävyyteen asti.
Ennen toista jaksoa ryhmä kokoontui
kaksi kertaa työttömien toimipisteessä Nettikahvilassa, jossa vaihdettiin kuulumisia ja
katseltiin valokuvia.
Seurantajakso oli 27.10.-3.11., johon osallistui 14 henkilöä, jakaantuen kymmenen
Saarijärveltä ja kolme Pylkönmäeltä.
Jälleennäkemisen riemua koettiin ryhmässä, kun Hietamäen Hannun taksibussi
tuli Saarijärvelle. Nopeiden kuulumisten
vaihtamisten ja halausten jälkeen ryhmä lähti
kohti Seitarantaan. Ryhmäläisten saavuttua
Seitarantaan ensimmäiset kommentit olivat
“ Kuin kotiin olisi tullut” ja “Vanhakin nuortuu taas uudestaan “.
Toisella jaksolla kukin ryhmäläinen oli

saanut henkilökohtaisen ohjaajan Rovaniemen ammattikorkeakoulusta, neljännen vuosikerran liikuntaohjaajista, toisilla oli jopa
kaksi ohjaajaa.
Fyysisen kunnon samat testi tehtiin Lapin urheiluopistolla, testien tulokset olivat
erittäin positiivisia, keskimäärin jokainen
ryhmäläinen oli parantanut melkein kymmenen kuntoyksikköä tuloksestaan ja kahden
kilometrin UKK- kävelytestissä keskimääräinen parannus oli yli minuutin.
Fyysistä kuntoa kohennettiin monenlaisilla erilaisilla peleillä, mitä opiskelijat olivat järjestäneet, kulttuuria ei myöskään
unohdettu, käytiin katsomassa Rovaniemen
kaupungin teatterissa Poro-Kristiina ja Pellossa vierailtiin Eero Mäntyrannan museossa.
Maanantaina 3.11. koitti haikeat erohetket Seitarannan henkilökunnasta ja opiskelijoista, siinä vaihtoi silmätippa toisensa
kanssa omistajaa. tunteellisten halausten jälkeen. Erosanojen seasta kuului seuraavanlaisia kommentteja “Kunpa tänne pääsisi
toisenkin kerran” “Olen kuin uudesti syntynyt”
Joulupukin maasta ostettujen tuliaisten
myötä lähdimme kohti Saarijärveä, Käymällä vielä tulomatkalla Aavasaksalla.
Lopuksi haluamme kiittää Saarijärven
kaupunkia, Pylkönmäen kuntaa, Saarijärven
seurakuntaa, Saarijärven työttömät ry:tä sekä
paikallisia kirjatyöntekijäin, metallin, puuja erikoisalojen liiton sekä KTV:n ammattiosastoja.
Tapio “Jallu” Liimatainen
ryhmän tukihenkilö
Ensimmäisellä jaksolla ryhmä teki ruokaa
Nypykkävaarassa.
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Työttömien toiminnasta vastaavien

työnohjauspäivät Kurikassa

K

yllä soon toi Lapuan Hiippakunnan
toiminta viriää, kunne jaksaa
järijestää vuaresta toisehen tyättömien tyänohojauspäiviä, toki siinon mukana myös järijestäjäpaikkakunnan seurakunta ja työttömien yhyristyskin mukana.
Tänä vuanna oli kysees jo kymmenennet
päivät ja ne järijestettihin Kurikas, seurakunnan leirikeskukses Saukkorannas, joka olikin oikeen fiini paikka. Päivät oli kymmenes
viiva kaharestoista syyskuuta, keskiviikosta
perijantaihin.
Teemakin oli oikeen sopiva näin juhulavuanna: “Elämän salaasuuksista yhteesiksi
voimavarooksi”.
Eka päivänä rupes ihimisiä tippumahan
paikan päälle jo kymmenen tianoos aamupäivällä. Porukkaa tuli Jyväskylästä, Kuhumoosista, Saarijärveltä, Pihtiputtaalta,
Keuruulta, Virroolta, Lapualta, Lappajärveltä, Kauhavalta, Kokkolasta, Jalasjärveltä,
Teuvalta, Kurikasta ja me Karijalaasen
Lean kans TVY ry:stä. Huonehet saatua
kaikki kokoontuvat ylätalon salihin kuuntelemahan Kurikan kirkkoherran Heikki Sariolan ja Kurikan työnhakijooren puhheenjohtajan Erkki Riitakorven tervetulotoivotuksia ja päivien avaussanoja.
Kun oli saatu murua rinnan alle, niin
alettihin varsinaanen tyäskentely, johon meirät johoratti hiippakuntasihteeri Hilkka
Mäkelä pistämällä ensin porukan ettimähän
pöyrälle tuaruusta tavaroosta jokaasen “ittensä näköösen” esinehen ja sitten piti kertua, miksi oli ottanut juuri sen. Kyllä löytyykin jokaaselle joku sopiva roju kätehen
ja siinä sitte kerrottihin, mitä ne toi miälehen.
Päiväkahavin jäläkehen riakoniatyäntekijä ja
oikeen sykoterapeutti Jaakko Neulaniemi
luennoo aiheesta “Elämäni muistot”, jonka
myätä meirät jaettihin seittemään eri ryhymähän ja jokaaselle ryhymälle tuli oma
vetäjäkin seurakunnan ja kaupungin pualesta. Näis ryhymissä sitte tyäskenneltihin

koko kolome päivää,
käytihin läpi omia
muistoja, jokka teki
kyllä välillä vähän kipiääkin. Anteeksiantaminen ja -saaminen oli
yks tärkiä ryhymätyäskentelyn aihe, jokikinen täytti anteeksiantamuslapunkin,
muttei kyllä kaikki
pystyny sitä kirijoottamahan alle.
Palijon päivien aikana yhyress ja piänemmiskin ryhymis Lapuan hiippakunnan piispa Jorma Laulaja ja hiippakuntasihpuhuttihin ja miätitti- teeri Hilkka Mäkelä vastaanottivat TVY ry:n viirin 10-vuotishin sitä omaa ja tois- päivien kunniaksi puheenjohtaja Lea Karjalaiselta ja järjestenkin tyäs ja tyättö- tösihteeri Ritva Vallilta.
mänä jaksamista ja
kuinka sitte mennähän tästä etehenpäin.
aina aamusilla ja iltaasin päätettihin päivän
Keskiviikkona iltapäivällä lähärettihin
tyäskentely.
oikeen linijapiilillä Hevonharjulle tapaaPerijantaina, ku oli päätöspäivä, nii saatimahan ensimmäästä Kurikkalaasta Hirvihin paikalle Lapuan Hiippakunnan piispakin
Heikkiä.
Jorma Laulaja. Se tulikin oikeen Marijatan
Piilimatkan ja patikoonnin jäläkehen tul(vaimo) kans. Ensin oli juhulalounas ja sitte
tihin laavulle, jossa se Hirvi-Heikki meitä topiispa piti porukalle lähtömessun ja jako
siaan orotti nokipannukahaveen kans.
ehtoollisen yhyres pastori Tapani Tulisalon
Kuultihin kertomusta, miten ensimmääja riakoniatyäntekijöören kans.
nen Kurikkalaanen oli paikkakunnalle HämeTätä ennen oli jo eheritty teherä yhtehestä tullu jo 1400-luvulla ja tuli siinä runun
henveto päivistä ja torettihin notta päivät oli
tarveskin tyyrytettyä. Lisäks se Heikki oli
ollu tosi antoosat ja erityiskiitos annettihin
keksiny meille tietokilipaalunkin, johonka
kyllä koko porukalla keittiön väelle sapuspiti kysymykset käyrä ettimässä oikeen harikoosta, tiärä häntä kuinka palijo olikaan kijun laelta. Voittajat sai palakinnoks hianot
loja tullu kullekin lisää, oli ne tarijoolut sevsyränkynttilät.
verran hyvät ja runsahat.
Paluureissulla käytihin tutustumas viälä
Päivien avajaasis oli Erkki meinannu, notKurikan kirkkohonki ja nähtihinpä kaukaa
ta tyätöön on niin ruma sana, pitäs keksiä
Miataan Jussin kototaloki.
varmaan uus paree sana.
Iltaasin oli sauna lämpimänä ja oli poViimmeesenä päivänä se tulikin, ku Rahirukas pari pölijää akkaakin, jokka kävi joes
kaasen Leena eherootti sanaks joutonoomia
puullehtien seas uimas, ku ei siinä joes palijo
ja Ristolaasen Raija eherotus oli tiimitöön,
vettä ollu, sevverran vain, notta hyvin kumnii huamattihin notta tyättömäks jääny ihiminkin kastu.
minenhä onki sitte TIIMITÖN JOUTOKeskiviikkoiltana
NOOMI.
saatihin oikeen kultKyllä täytyy viäläkin kiittää Lapuan
tuuripualtakin, ku
hiippakuntasihteeriä Mäkelän Hilikkaa,
Kurikkalaanen KiKurikan seurakunnan riakonia Sariolan
vistön Timo oli meilPirjoo ja Kurikan Työnhakijooren Joupin
le esiintymäs. Timo
Liisaa, ku olivat suunnitelleet meille tällaaset
soitteli ja lauleli meilpäivät, kyllä niiltä saaruilla voimilla trenkää
le nii osuvasti, notta
ja jaksaa taas teherä töitä.
porukkakin innostu
Piti oikeen antaa Lapuan Hiippakunnalle
laulamahan, eittei
TVY:n viiriki, ku oli niinku juhulavuosi, ku
meinattu iltahartaukymmenen kerran oli nää päivät järijestetty.
teen keriitä, ku oli nii
Seuraavat työnohojauspäivät onki sitte
mukavaa.
ensvuanna Saarijärvellä.
Mäellä olevas riihikirkos alootettihin
Kirijootteli mukana ollu Vallin Ritva.

Työnohjauspäivien osanottajat yhteiskuvassa.

20

KARENSSISANOMAT 3/2003

Työttömät mukana runoviikolla
Turun Seudun Työttömät TST ry osallistui tänä syksynä ensimmäistä kertaa Turun runoviikon järjestelyihin. Tapahtumia
oli toimintakeskuksessa kolmena päivänä.

H

elsinkiläinen Oranssin Koiran
Teatteri osoittautui kunnianhimoiseksi ja osaavaksi ryhmäksi. L.
Onervan Mirdja, josta näimme ryhmän
version, on edelleen ajankohtainen - pohdinnat miehen ja naisen rooleista tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen koomisista rakenteista
tuntuvat tuoreilta edelleen.
Turussa on nykyään ”järjettömän voimakas runous”, liikehdintää, jonka vertaista
missään maassamme ei ole ollut koskaan
aikaisemmin. Nousevia underground-runoilijoita on parikymmentä. TST:llä heistä vierailivat Kari Aartoma ja Esa Hirvonen sekä
Savukeidas-kustantaja Ville Hytönen. Pienillä kustantamoilla, jotka julkaisevat isojen
kustantamoiden hylkimää epäkaupallista
runoutta, on merkittävä osuutensa Turun ilmiössä. Samoin hyvillä lääninkirjailijoilla
kuten nykyisellä Tommi Parkolla. Esiintymisiä, kiertueita ja poikkitaiteellisia projekteja on paljon.
Opettaessani nykyrunon periaatteita olen

Kari Hanka esittää Dario Fon yhden
miehen näytelmää Ilveilijän synty.

KARENSSISANOMAT 3/2003

usein sanonut, että nykyrunon aiheeksi sopii periaatteessa mikä vain, vaikka vessassa
käyminen. Väitteeni todensi Aartoma, jonka näyteruno tilaisuudessa käsitteli runoilijan ummetusta ja sen hoitoa… Toisaalta vieraamme kertoivat arvostavansa klassikkorunoilijoita, esimerkiksi Aartoma Uuno Kailasta ja Hytönen Yrjö Jylhää.
Kirjailija-nimikkeessä on hohtoa, työttömän statuksessa taas ei. Käytännössä runoilijat kuitenkin usein elävät työttömyyskorvauksella. Hirvonen selvitti ristiriitaa. Hän
oli nähnyt paljon vaivaa todistellakseen työvoimatoimistolle, että ei ole päätoiminen kirjailija ja tarvitsee tukea. Toisaalta hän kuitenkaan ei kaupungin yöelämässä aloita keskustelua: ”Hei, mä olen työtön. Miten olis,
beibi…?” Vaan hän aloittaa: ”Hei, mä olen
runoilija…” Siinä on seksikäs leima, Hirvonen arvioi. Hänen mielestään runoilijoille
tulisi taata taloudellinen riippumattomuus,
jotta he voisivat toimia yhteiskunnan lahjomattomina kriitikoina. Nyt on usein niin, että
”kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”. Tosin
vielä ei ole ilmestynyt esim. Hirvosen teosta
”K-kaupan runoja”, heitti Hytönen.
Apurahat ovat pieniä, ja tilille ropsahtaessaan ne vievät sen kuukauden työmark-

kina- ja asumistuen. On turha väittää, että
runoilijat ryyppäävät yhteiskunnan varoilla,
sillä apurahoista valtaosa tulee erilaisilta
säätiöiltä ja Raha-automaattiyhdistykseltä.
Tietämättään runoilijoita on siis tukenut mm.
TST:n lottoajien vetäjä, Hovisepän Ilkka,
joka toteaa: ”Kun kuulen sanan kulttuuri,
poistan heti varmistimen.”
Runoviikon tapahtumiemme päätarkoitus oli tuoda esiin jäsenten kykyjä, jotka arkisessa yhdistystoiminnassa eivät pääse esille: osoittaa, että me työttömyydestämme
huolimatta olemme osaavaa ja tekevää joukkoa. Siksi järjestettiin näyttely, joka koostui
monenlaisista jäsenten aikaansaannoksista:
kädentaitotuotteista, taiteesta, julkaisuista
jne. Saimme myös seurata oman väkemme
erilaisia esityksiä.
Osa jäsenistöstämme haluaisi sulkea kaiken hengellisen toiminnan yhdistyksemme
ulkopuolelle, mutta sellaiselle on vahva tilaus. Runoviikon tilaisuuksistamme ”Työtön
mutta armahdettu” veti suurimman osallistujajoukon.
Päivi Salminen
Turun Seudun Työttömät TST ry:n opintoja kulttuuritoiminnan vastaava

Yksi näyttelyn pöydistä, esillä mm. pajunpunontaa ja yhdestä puusta veistetyt
kaulaketjut.
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Keski-Suomen alueen työttömien yhdistysten kokoontuminen Hankasalmella
Keski-Suomen työttömien yhdistysten yhteistä kesäpäivää vietettiin 24.7.2003 Hankasalmella Työvoimapakki ry:n
toimitiloissa.

K

utsujina, ideanikkareina ja järjestäjinä toimivat Jyvässeudun Työttömät ry ja Hankasalmen Työvoimapakki ry ja kunnanjohto oli myös myötämielinen kesäpäiväidealle. Idea syntyi eräänä
päivänä Marjatan, Pirjo-Liisan, Eijan ja
Toivon päiväkahvikupposen äärellä jutustellessa.
Perinteiset Keski-Suomen alueen työttömien kesäpäivät voisi järjestää Hankasalmella, koska siellä oli alkanut toimia uusi
työttömien yhdistys. Näin saisi uudet aloittelijat potkua, pr:ää sekä voimia toiminnalleen. Niin laitoimme mietintämyssyt päähän
ja asiaa kehiteltiin. Yhteisen tapaamisen
muodossa voimme paremmin tutustua kanssakulkijoihimme työttömien yhdistyksissä.
Päivä oli kaunis kuin morsian. Paikalla oli
noin 50 yhdistysten ihmistä, Viitasaarelta,
Korpilahdelta, Kuhmoisista, Jyväskylästä,
Keuruulta sekä järjestävä yhdistys ja muutamia kutsuvieraita mm. Hankasalmen kunnasta. Kutsu tilaisuuteen oli esitetty myös
pääministeri Matti Vanhaselle, mutta hän
viestissään pahoitteli, ettei päässyt tulemaan.
Vanhanen kuitenkin toivoi kutsun pysyvän
voimassa tulevaisuudessakin. Kutsun olivat
myös saaneet meidän omat keskisuomalai-

set kansanedustajamme, mutta hekään eivät
päässeet tulemaan.
Kesäpäivän avasi Hankasalmen kunnan
vasta valittu kunnanjohtaja Tapani Mattila.
Hän mainitsi mm. kolmannen sektorin
tarpeellisuudesta mielekkään elämän rakentumisessa.
Hänen mielestään kolmas sektori on
eräänlaista tarpeellisuustaloutta, jonka avulla perinteisen palkkatyön ulkopuolelle jäänyt pystyy rakentamaan mielekästä elämää
sekä taloudellisesti että sisällöllisesti.
Työvoimapakki ry:n puheenjohtaja Marjatta Tynkkynen ja aluevastaava Pirjo-Liisa
Junttila toivottivat yhdistysten puolesta vieraat tervetulleiksi.
Tanssijat Helena Ratinen ja Inga Sippo
esittivät tanssinumeron nimeltään TÄMÄKIN ON TYÖTÄ.
Kuultiin myös paikallista musisointia ja
laulua. Vierailevana tähtenä esiintyi jyväskyläläinen taiteilija Matti Hytönen. Ohjelmassa oli leikkimielisiä kilpailuja ja puujalkakävelyyn osallistuivat kunnanjohtajan esimerkillä muutkin kunnan edustajat.
Ennen kesäpäivän avajaisia pidimme
aluekokouksen. Ruokaa oli runsaasti ja edullisesti tarjolla sekä myös kahvia ja juuri pais-

tettuja munkkeja. Makkaraakin oli tarjolla
grillistä, joten nälkäkään ei päässyt yllättämään kilpailujen tiimellyksessä.
Osallistujat olivat kotiin lähtiessä tyytyväisiä ja pirteällä mielellä. Pitäisi järjestää
vastaavanlaisia tempauksia useammin.
HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI
RY ja JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY
kiittävät sydämellisesti kaikkia kesäpäivään
osallistuneita onnistuneesta päivästä. Voikin
sanoa yhdessä sen teimme.
Tuetaan toinen toisiamme arvokkaassa työssämme.
Lämmin kiitos!
Marjatta Tynkkynen,
puheenjohtaja
Toivo Juka,
toiminnanohjaaja
Pirjo-Liisa Junttila,
Keski-Suomen aluevastaava
Eija Lindberg,
hallituksen jäsen/Jyvässeudun Työttömät ry.

TVY ry panostaa työttömien yhdistysten
toiminnanohjaajien/vetäjien omaan jaksamiseen
Työttömien yhdistysten toiminnanohjaajien
ja vetäjien työ on raskasta ja henkisesti kuluttavaa.
Moni yhdistys painii rahoitusongelmien
viidakossa ja toiminnan suunnittelussa ja
vetämisessä tarvitaan monenlaista suunnittelua, että työttömät saataisiin mukaan yhdistyksen järjestämään toimintaan.
Vetäjältä vaaditaan taloudellista tietämystä, yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä työllisyyteen liittyvien asioiden tuntemusta.
Vuodelle 2004 TVY ry on neuvotellut
Perhelomien ja Solaris-lomien kanssa lomaviikot, joiden toiminta painottuu työnohjaukseen ja omaan jaksamiseen.
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Viikon ohjelmaa suunnitellaan niin, että siihen sisältyy oman jaksamisen kartoitusta,
liikuntaa, työnohjausta, hyvän olon tuottajien etsimistä omaan työssä jaksamiseen sekä vuorovaikutusta yhdessäolon merkeissä.
Viikko ei suinkaan ole tiivistä työskentelyä,
vaan siinä otetaan huomioon myös osanottajien omat toiveet ja tarpeet.
Viikkoja on kaikkiaan neljä: 29.3.-3.4.
Mäntyniemen lomakeskuksessa, omavastuu
40 euroa + matkat, 24.-29.4. ja 20.-25.9. Lomakeskus Huhmarissa, omavastuuta ei ole,
matkat tulee maksettavaksi, 27.9.-2.10. Hotelli Kajaanissa, omavastuu 40 euroa + matkat.
Kaikille viikoille paikkoja on 20.

Työnohjauslomaviikoille haetaan TVY ry:n
kautta normaalilla lomajärjestön hakulomakkeella.
Yhdistykset päättävät, kuka lähtee, jos ei
ole varsinaista toiminnanohjaajaa. Lähtökohta on, että osallistujia on yksi henkilö yhdistyksestä, mutta jos paikkoja jää, niin voidaan valita kaksikin.

“Hyvä olo vetäjälle, parempi olo myös yhdistykseen tulevalle työttömälle!”

Ritva Valli
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Työttömälle Kelan perustukea
Työtön 17-64 vuotias voi
saada Kelasta:
Työttömän peruspäivärahaa, jos hän täyttää työssäoloehdon eikä kuulu työttömyyskassaan. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää. Palkansaajan työssäoloehto:
ensimmäistä kertaa työttömyysturvaa hakevalta vaaditaan vähintään 10 kuukautta työskentelyä 28 kuukauden (eli 2 v 4kk) aikana
ennen työttömyyttä; sen sijaan aikaisemmin
työttömyysturvaa saaneilta vaaditaan työssäoloehtoon vain 8 kuukautta työskentelyä
24 edeltävän kuukauden aikana.
Yrittäjän työssäoloehto on pidempi, ja yrittäjältä vaaditaan myös yritystoiminnan lopettamista.
Työmarkkinatukea, jos hän ei täytä työssäoloehtoa. Työmarkkinatukea maksetaan
myyn työnhakijalle, joka on jo saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan eli 500 päivää. Työmarkkinatukea ei voi saada alle 25vuotias nuori, jolla ei ole ammatillista koulutusta tai joka on kieltäytynyt koulutuksesta tai jättänyt hakeutumatta koulutukseen.
Työmarkkinatuki on tarveharkintainen:
lähes kaikki työttömän omat ja hänen puoli-

sonsa tulot ja sosiaalietuudet vaikuttavat
työmarkkinatuen määrään. Puolison palkkatuloista vähennetään ensin kuitenkin tulonhankkimiskustannukset ja niiden lisäksi 236
• kuukaudessa.
Silloin kun työtön on saanut peruspäivärahaa tai ansioon suhteutettua päivärahaa
500 päivää ja sen jälkeen alkaa saada työmarkkinatukea, tuki maksetaan 180 ensimmäisen päivän ajalta puolison tuloista riippumatta. 55 vuotta täyttäneellä ei oteta huomioon puolison tuloja, jos hän ennen työttömyyden alkua on täyttänyt työssäoloehdon. Puolison tulot eivät vaikut myöskään
työharjoittelussa, työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai kuntoutuksessa olevan työmarkkinatukeen.
Koulutustukea, kun työtön on ollut enne
työttömyyttä työmarkkinoilla vähintään 10
kuukautta edeltäneiden kahden vuoden aikana ja työvoimatoimisto ohjaa hänet työvoimakoulutukseen. Koulutustukea maksetaan perustukena ja ansiotukena. Perustuen
maksaa Kela ja ansiotuen maksaa jäsenilleen
työttömyyskassa. Lisäksi koulutukseen osallistuja voi saada ylläpitokorvausta.
Ylläpitokorvausta Kela voi maksaa koulutustukeen oikeutetuille sekä myös niille

työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai työelämänvalmennuksessa oleville työttömille,
jotka saavat työmarkkinatukea (työharjoittelussa oleville sitä maksetaan vain, jos he ovat
ennen työharjoittelua saaneet 500 päivältä
päivärahaa tai työmarkkinatukea). Ylläpitokorvaus on 7 • päivässä, ja korotettuna 14 •
päivässä, jos koulutus- tai työpaikka on
oman työssäkäyntialueen ulkopuolella. Sitä
maksetaan enintään 5 päivältä viikossa.

Tuen määrä
Verollinen täysi päiväraha, kelan koulutustuki ja täysi työmarkkinatuki on 23,02 • päivässä ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa.
Alle 18-vuotiaista lapsista saa lapsikorotuksen: yhdestä lapsesta 4,36 •, kahdesta
6,40 • ja vähintään kolmesta 8,26 •.
Työttömyysturvaa voi saada myös soviteltuna, jos työnhakija tekee osa-aikatyötä
tai satunnaista työtä. Työttömyysturvaa pienentää vain sellainen satunnainen kokoaikatyö, joka kestää alle 2 viikkoa. Jos työ kestää yli 2 viikkoa, ei työpäiviltä makseta työttömyysturvaa ja toisaalta työttömyyspäiviltä
maksetaan täyttä työttömyysturvaa. Soviteltua työttömyysturvaa voidaan maksaa
myös ennakkona.
Työttömyysturvaa haetaan Kelan toimistosta lomakkeella TT 1 Työttömyysturvan
peruspäiväraha-/työmarkkinatukihakemus.
Hakemukseen liitetään kaikki hakijan aiemmat työ- ja opiskelutodistukset, selvitykset hakijan ja hänen puolisonsa palkka- ja
yritystuloista sekä korko- ja osinkotuloista.
Takautuva hakuaika on 3 kuukautta.
Työttömyysturvaa maksetaan aikaisintaan siitä päivästä, jolloin hakija on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi.
Tuen saaja täyttää 4 viikon välein lomakkeen TT 2 Työttömyysaikaa koskeva ilmoitus.
Koulutustukea haetaan työministeriön
lomakkeella TM 6.04 Koulutustukihakemus.

Työnantajalle
Työmarkkinatuki voidaan maksaa työnantajalle niiden henkilöiden työllistämiseksi, joilla on täynnä vähintään 200 työmarkkinatukipäivää.
Työnantaja hakee työllistämästään henkilöstä työmarkkinatukea Kelan toimistosta
lomakkeella
TT 3 Työmarkkinatukihakemus/työmarkkinatuen maksaminen työnantajalle.
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LEHTIARTIKKELI

Nastolan Työttömät ry:ssä on alkanut uusi

Nastolassa Jelpataan
-vapaaehtoistyöprojekti

P

rojekti on suunnattu kotona asuville
ikääntyville avun tarpeessa oleville
henkilöille joille kunnan tukitoimet
eivät ulotu.
Toiminta on kohdistettu myös nuorisoon
ja nuorille perheille, jotka tarvitsevat opastusta ja ohjausta arjen rutiineihin.
Vapaaehtoistyö on avunsaajalle maksutonta ja auttajalle palkatonta, lukuun ottamatta projektin vetäjää ja paria yhdistelmätukihenkilöä.
Toimintaan kuuluu mm.:
 pienimuotoiset kotityöt
 kauppa- yms. asioinnit
 ulkoiluseurana oleminen
 pienimuotoiset pihatyöt
 kuuntelijana olemista yms.
 opastusta arjen rutiineihin

Vapaaehtoistyöhön osallistujat saavat
myös jatkuvaa koulutusta ja ohjausta.
Syksyllä 2003 järjestetään yhteistyössä
Nastolan seurakunnan kanssa ”ystäväpalvelukurssi”, johon odotetaan runsasta
osallistumista.
Toimintaa arvioi ja seuraa ohjausryhmä
joka koostuu kunnan, seurakunnan ja työttömien edustajista.
Vuosille 2004 – 2006 rahoitusta projektiin on haettu RAY:ltä sekä TE- keskuksesta.
Mukana hankkeessa on myös Nastolan
kunta, jonka kuntastrategiaan projekti soveltuu erittäin hyvin.
Hankkeella on alustavasti kolmen vuoden
kesto, mutta jos projekti onnistuu hyvin niin
Kunta on halukas jatkamaan yhteistoimintaa.

Seija Kulmalahti-Paukku
Tarkemmat tiedot ja yhteydenotot:
Nastolan Työttömät ry/
Seija Kulmalahti-Paukku
Kukkastie 33
15560 Nastola
puh. 03 8851 294
Email: nastolan@phnet.fi

Työllä, yrittämisellä ja
yhteisvastuulla uuteen nousuun

K

eskustan, Sdp:n ja Rkp:n muodostama tuore hallitus on nimennyt ohjelmansa työn, yrittäjyyden ja yhteisvastuun hallitusohjelmaksi. Kuten nimestäkin käy ilmi, pääministeri Matti Vanhasen
johtama hallitus on nimennyt tärkeimmäksi
tavoitteekseen työllisyyden parantamisen.
Tavoitteeksi on asetettu 100 000 uuden työpaikan luominen vaalikauden kuluessa ja
työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin.
Kunnianhimoisen työllisyystavoitteen saavuttaminen on välttämätöntä hyvinvointipalveluiden ja ihmisten perusturvan rahoituspohjan varmistamiseksi.
Työ alkaa heti. Jo päätetyillä veronkevennyksillä pyritään lisäämään kotimaista kysyntää ja työn kilpailukykyä. Toisin sanoen,
tarkoituksena on laittaa Suomen pyörät taas
pyörimään. Rakenteellisen työttömyyden
vähentämiseksi tehdään monia toimia, esimerkiksi toteutetaan työvoimapalvelun rakenteellinen uudistus.
Uudistuksessa eriytetään työvoiman välitys ja vaikeasti työllistyvien vaatimien tukitoimien järjestäminen. Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää tarpeetonta työttömien työnhakijoiden luukulta luukulle juoksuttamista. Lisäksi palveluista saadaan entistä yksilöidympiä ja tasokkaampia.
Yksilöiden ja yritysten tarpeita pyritään
huomioimaan paremmin työvoimapoliittisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden
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painotuksissa.
Työttömille järjestetään pitkäkestoista
ammatilliseen tutkintoon johtavaa työvoimakoulutusta. Lisäksi mm. lisätään oppisopimuskoulutusta ja tuetaan hakeutumista ammatilliseen koulutukseen.
Työllistymisen kannustimia parannetaan
myös budjettipäätöksillä. Päätöksillä lievennetään puolison tulojen yhteensovitusta
työmarkkinatuen kanssa sekä korotetaan
työmarkkinatuen ja kuntouttavan työtoiminnan ylläpitokorvausta.
Yhtenä osana työllisyyden nostamisen
keinovalikoimaa hallitus antoi juuri eduskunnalle esityksen ns. sosiaalisista yrityksistä.
Sosiaalinen yritys toimii kuten muutkin
kaupparekisteriin merkityt tavaroita tai palveluita tuottavat yritykset. Sosiaalinen yritys poikkeaa muista siinä, että sen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on ns. vajaakuntoisia tai ns. vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaalinen yritys saa muita
enemmän tukea työllistämistoimiinsa.
Merkittävässä roolissa on myös työn antamisen ja vastaanottamisen kannustavuuden parantaminen, erityisesti ns. matalan
tuottavuuden aloilla.
Verotuesta tehtävät päätökset valmistellaan niin, että ne voidaan ottaa käyttöön vuoden 2005 talousarviossa. Matalapalkka-alojen verokiilaa kavennetaan sekä työntekijöiden että työnantajien puolelta: keventämäl-

lä pienituloisten verotusta ja alentamalla
työnantajamaksuja.
Myös uusien työpaikkojen syntymiseen
panostetaan. Yritys- ja pääomaverouudistuksen sisällöstä päätetään näinä viikkoina.
Uudet verolait tulevat voimaan vuoden 2005
alusta kuitenkin niin, että yritysten sukupolvenvaihdosta helpottavat uudistukset tulevat
voimaan jo vuonna 2004.
Yritysverotuksessa on pyrittävä yritysten
vakavaraisuutta ja yrittäjäksi ryhtymistä
tukeviin ratkaisuihin, jotka sopivat verotuksen kansainväliseen toimintaympäristöön.
Suomella on uusia haastajia, kuten kaukainen Kiina ja läheinen Viro. Jotta menestymme, on yrittämisestä ja työllistämisestä on
tehtävä nykyistä kannattavampaa.
Suomen kaltainen pieni maa menestyy
vain, jos saamme kaikki maamme voimavarat käyttöön. Se edellyttää hyvää ja monipuolista koulutusjärjestelmää, jotta mahdollisimman monelle löytyisi kiinnostustaan ja
osaamistaan vastaavaa työtä.
Kansakuntana se edellyttää myös vahvaa
yhteen hiileen puhaltamista ja yhteisvastuuta, jotta yhdessä aidosti todella tavoittelisimme selvästi nykyistä parempaa työllisyystilannetta. Se on ainoa oikea tavoite.
Antti Kaikkonen
kansanedustaja (kesk), Tuusula
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen
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Näennäinen veroale
kiristää verotusta

E

i hyvältä näytä, kun katsoo Matti
Vanhasen (kesk.) hallituksen ensimmäisten kuukausien toimia! Kuka
vielä uskoo kansalaisten peruspalvelujen
säilyvän ennallaan? Tai että niitä kyettäisiin
jopa parantamaan? Kun valtion tuki kunnille pienenee, niiden on joko kiristettävä verotustaan tai ajettava palvelujaan alas.
Hallitus alensi jo tänä vuonna tuloveroa
toista miljardia euroa. Lisäksi se suunnittelee ensivuodellekin huomattavan suuria kevennyksiä palkkaveroon. Mutta, kun samanaikaisesti kavennetaan veropohjaa, alentamalla yritysverotuksen lisäksi alkoholi-, sekä
monia muitakin veroja, valtion rahakirstun
pohja alkaa hyvin nopeasti paistaa.
Edellisen hallituksen kuntapolitiikan tilinpäätös oli erinomainen Vanhasen hallituksen
alkutaipaleeseen verrattuna. Valtionosuuksia
korotettiin 1,3 miljardilla eurolla, mikä on
yksistään enemmän, mitä nykyinen hallitus
aikoo käyttää kaikkiin menolisäyksiin koko
vaalikaudella.
Vaikeuksissa olevien kuntien määrä puolittui viime hallituskaudella toteutetun kunta-

talouden Robin Hood –mallin ansiosta. Malli
tarkoitti sitä, että tuloja jaettiin uudelleen
kuntien kesken noin miljardi euroa. Vanhasen hallitus toimii kuitenkin toisin. Ennusteiden mukaan se tuplaa vaikeuksissa olevien kuntien määrän heti ensimmäisenä toimintavuotenaan.
Keskusta teki oppositiokaudellaan useita välikysymyksiä kuntatien taloudesta ja
palveluiden rahoittamisesta. Nyt hallituksessa ollessaan se kääntää ensitöikseen kuntatalouden alijäämäiseksi. Tänä vuonna kuntien vuosikate romahtaa miljardi euroa. Kuntatalouden ennustetaan olevan 300 – 500
milj. euroa alijäämäinen hallituskauden jokaisena vuotena.
Kuntaministeri Hannes Manninen
(kesk.) ei edes esittänyt kuntien valtionosuuksiin indeksikorotuksen tekemistä
täysimääräisenä, vaan tyytyi valtiovarainministeriön virkamiesten vajaaseen esitykseen.
Jo hallituksen alkutaival on osoittanut,
että sen kuntapolitiikka on kovin hampaatonta, vaikka siinä istuu kaksi maan johtavaa kuntapuoluetta. Keskustahan pitää yk-

sinvaltaa pohjoisen kunnissa ja demarit johtavat etelän kaupunkeja.
Kuntien verotulojen arvioidaan pienenevän tänä vuonna lähinnä yhteisöveron
vähentymisen takia. Ja kuntien verotuottojen
alamäen arvioidaan jatkuvan myös ensi
vuonna.
Mutta, kuntataloushan ei voi olla pidemmän päälle alijäämäinen kuten valtiontalous. Alijäämäisyys on katettava kolmen vuoden ajanjaksolla, kuten kuntalaki edellyttää.
Hallitus ei kuitenkaan halua nähdä mitään
ongelmaa siinä, että kuntien talous on alijäämäinen seuraavat neljä vuotta. Kuntien
on siis pakko karsia menojaan ja korotettava verojaan, mikä
syö valtion veronalennusten hyödyn ja kokonaisverotus lopultakin kiristyy.
Mikko Immonen
kansanedustaja
Vasemmistoliitto

Yritystoiminta hyvinvointimme perusta

H

allitus on ohjelmassaan todennut
että talouspolitiikan tärkein tavoite
on työllisyyden lisääminen vähintään 100 000 hengellä vaalikauden loppuun
mennessä. Hallitus toteaa myös että onnistuminen työllisyystavoitteissa edellyttää aktiivisen työllisyyspolitiikan ja yrittäjyyden
edellytysten parantamisen ohella sopimiseen
perustuvan yhteistyön jatkamista ja tiivistämistä.
Pohjoismaista hyvinvointimallia kannattaa puolustaa. Työelämän ja perhe-elämän
hyvä tasapaino, turvattu vähimmäistoimeentulo sekä korkealuokkainen sosiaali- ja terveydenhuolto ovat menestyksekkään suomalaisen yhteiskunnan tärkeitä osatekijöitä.
Hyvinvointipalvelujen tasoa saa turvata lainavaroin vain lyhyiden ylimenokausien aikana ja kriisitilanteissa. Vaikka valtion velkataakka ei kansainvälisesti katsoen ole huolestuttavan suuri, sen kasvattamiseen saa
ryhtyä vain hätätilanteessa. Neljän - viiden
miljardin euron vuosittaiset lainanhoitokulut
ovat suuri menoerä, joka uhkaa viedä resursseja tärkeämmiltä panostuskohteilta.
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Tämän yhtälön ratkaisuna on työnteon
ja yrittäjyyden lisääminen. Voidaksemme
parantaa työllisyystilannetta tarvitsemme
tuhansia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja
kilpailukykyisen vientiteollisuuden. Vain siten voimme turvata peruspalvelut siinäkin
tapauksessa, että julkisten menojen osuus
BKT:sta laskee. Yritystoiminta on hyvinvointimme perusta niin verotulojen kuin työllistämisen kannalta. Yrittämisen kiinnostavuutta tulee nostaa ja yritystoiminnan tärkeää
roolia työllistävänä tekijänä tulee arvostaa
aiempaa enemmän.
Jotta Suomen yhteiskuntatalous kehittyisi suotuisasti, meidän täytyy luoda yrittäjyysyhteiskunnalle parhaat mahdolliset edellytykset. Tällä tarkoitan yhteiskuntaa, jossa
yksityistä yritystoimintaa, eivät estä tai jarruta kankea byrokratia, tasa-arvon puute tai
vinoutuneet asenteet vaan jossa sen sijaan
yritämme kaikilla tasoilla edistää elinvoimaisia pienyrittäjäverkostoja.
Jos haluamme luoda Suomeen uusia työpaikkoja sitä kautta, että maahan syntyy lisää yrityksiä, tarvitaan muutoksia verotuk-

seen, yrittäjien sosiaaliturvaan ja asennekasvatukseen. Hyvä tapa houkutella yrittäjäksi
on suotuisa verotus. Verojärjestelmän täytyy olla ennakoitavissa ja vakaa mahdollistaakseen pienyritysten taloussuunnittelun.
Ensi vuonna sukupolvenvaihdosten toteuttamista helpotetaan. Tämä muutos on
erittäin tärkeä jotta yritysten lukumäärä ei
vähenisi jyrkästi Suomessa. Tämä on korkeimman prioriteetin yhteiskuntakysymys
ajatellen yritystoiminnan ja työllistymisen
jatkumista.
Hallituksen vankan pohjan luominen hyvälle työllisyyskehitykselle myös tätä jatkoa
seuraavina vuosina
on välttämätöntä,
jotta seuraavan
vaalikauden loppuun mennessä
voitaisiin päästä 75
prosentin työllisyysasteeseen.

Pehr Löv

25

Jos jokin työttömyyteen liittyvä asia askarruttaa mieltäsi,
ota yhteyttä niin otamme siitä selvää:
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVYry/Karenssisanomat
Sörnäisten rantatie 27 C 4
00500 Helsinki
Tai sähköpostitse: tvy@tvyry.com

Kysymys:
Henkilö on osa-aikaisessa työssä yhdistelmätuella. Hänen työssäoloehtonsa täyttyy yhdistelmätukijakson aikana. Onko henkilöllä toe:n
täytyttyä oikeus soviteltuun peruspäivärahaan?

Vastaus:
Yhdistelmätukityön ajalta ei voida maksaa soviteltua työttömyysetuutta, ei sen enempää työmarkkinatukea kuin työttömyyspäivärahaakaan.
TTL:n tarkoituksena ei Kelan tulkinnan mukaan ole ollut tukea osa-aikaista työntekoa samanaikaisesti sekä yhdistelmätukena työnantajalle,
että soviteltuna työttömyysetuutena työntekijälle. Tähän viittaa mm. TTL 7 luvun 1 §:n selkeä säännös, jonka mukaan henkilöllä ei ole
yhdistelmätukityön ajalta oikeutta (käytännössä soviteltuun) tmt:een. Tulkinta on saanut tukea työministeriöstä.
Osasto on tehnyt työministeriölle esityksen, jonka mukaan TTL 4 lukuun tulisi lisätä säännös siitä, ettei soviteltua työttömyysetuutta
makseta yhdistelmätukityön ajalta. Jos yhdistelmätukityössä oleva henkilö hakee soviteltua peruspäivärahaa, hakemus tulee uutta lainkohtaa odotellessa hylätä TTL 3 luvun 4 §:n 1 momentin perusteella: “samalta ajalta voidaan maksaa vain yhtä työttömyysetuutta”. Päätös
annetaan asiakaskirjepäätöksellä TTP09, joka on ollut tuotannossa maanantaista alkaen. Yhdistelmätukityön päätyttyä estettä sovitellun
etuuden maksamiselle ei ole edellyttäen, että sovittelun edellytykset muutoin täyttyvät.
HUOM! Työssäoloehdon täyttyminen kesken yt- jakson ei edelleenkään vaikuta työnantajalle maksettavaan työmarkkinatukeen, vaan
se maksetaan työvoimapoliittisen lausunnon mukaisesti jakson loppuun asti.
Vastaaja Sari Hedemäki, Kelasta

Kysymys:
Minulla on 25.8.2003 112 kassapäivää jäljellä. Aloitin AB-ajokortti kurssin 25.8. työvoimakoulutuksen, joka päättyy 10.12.2003.Täytän
huhtikuun puolessavälissä 57. En tiedä kuinka käy aikanaan työttömyyseläkkeen, koska minulla ei ole tuota maagista viittä työvuotta
viidentoistavuoden sisällä täyttäessäni 60. Olen tehnyt pätkätöitä, tällä hetkellä vajaa kolme vuotta kasassa, olen ollut alani työvoimakoulutuksessa melkein neljä vuotta yhteensä, alkaen vuodesta 1990, josta vuoden -94 alkaen vuosi ja seitsemän kuukautta. Saa nähdä.
Tiedosta kiitollisena.

Vastaus:
Ensinnäkin kyseisellä henkilöllä on oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, jos hän täyttää 57 vuotta ennen kuin työttömyysturvan 500 päivän
enimmäiskesto täyttyy. Ilmeisesti hänen kohdallaan näin on tilanne, koska työvoimakoulutuksen päiviä ei lueta 500 päivän enimmäiskestoon.
Työttömyystruvan lisäpäiviä maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 60 vuotta.
Työttömyyseläkeoikeus edellyttää 60 vuoden ikää ja sitä että henkilö on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. Lisäksi edellytetään, että henkilö täyttää työttömyyseläkkeen työssäolovaatimuksen. Viime mainittu vaatimus edellyttää, että henkilö on eläketapahtumaa
(sen kuukauden viimeinen päivä, jolloin henkilö täyttää 60 vuotta) välittämästi edeltäneen 15 vuoden aikana ollut eläkettä kartuttavassa
työssä 5 vuotta. Tätä 5/15 sääntöä on lievennetty siten, että 15 vuoden sijasta voidaan soveltaa 20 kalenterivuoden aikaa - tällöinkin edellytetään, että kokonaistyöhistoriaa on oltava 15 vuotta. Lievennystä sovelletaan vain tietyt ehdot täyttäviin henkilöryhmiin. Yksi vaatimus on
se, että henkilö on syntynyt ennen vuotta 1945. Siten kyseinen henkilö ei kuulu tähän piiriin, vaan häneltä edellytetään 5/15 säännön
täyttämistä.
Työttömyyspäivärahaoikeuden päättymisen jälkeen hänellä on oikeus saada työmarkkinatukea 65 vuoden iän täyttämiseen asti.
Työmarkkinatuessa ei tällöin sovelleta tarveharkintaa, koska hän on työttömäksi jäädessään täyttänyt työttömyysturvan työssäoloehdon.
Ystävällisin terveisin
Anneli Sollo
ylitarkastaja
Sosiaali- ja terveysministeriö
Vakuutusosasto
Työttömyys- ja sairausvakuutusyksikkö
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Kysymys:
Yhdistelmätuki ja sairasloma-ajan palkanmaksu
Yhdistyksen toiminnanohjaaja kysymyy seuraavaa: Yhdistyksessä on henkilö työssä yhdistelmätuella. Työsuhteen kesto 4 kuukautta ja
loppumassa syyskuun lopussa. Työtapaturma tapahtui kodin ja työpaikan välillä työmatkalla. sairasloma menossa. vakuutusyhtiö neuvoo,
että maksakaa palkka normaalisti ja vakuutusyhtiö maksaa sen sitten yhdistykselle takaisin.
Kysymykset kuuluu; Hakeeko yhdistys normaalisti tuet Kelalta ja työkkäristä ja kun vakuutusyhtiö on palauttanut rahat maksaa ne
sitten takaisin tuen maksajille vai maksaako vakuutusyhtiö tuet tukien maksajille?
Mitä tehdään, jos sairasloma jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen?
Ylä- Savossa 22.8.-03

Vastaus:
Vastaus kysymykseen, joka koskee yhdistelmätuen maksamista tilanteessa, jossa vakuutusyhtiö maksaa työnantajalle korvauksen työntekijälle sattuneen työtapaturman johdosta. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaan työllistämistukea ei makseta, jos työnantajalla
on oikeus saada työllistetyn palkkaus- kustannuksiin sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa taikka erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai
vanhempainrahaa. Tämä on tyhjentävä lista etuuksista, jotka estävät työllistämistuen maksamisen eikä siinä ole mainittu vakuutusyhtiöltä
saatavaa korvausta. Vakuutusyhtiön työnantajalle maksama korvaus työntekijän sairauden tai tapaturman johdosta ei vaikuta
työllistämistuen maksamiseen. Tämä on todettu myös työministeriön soveltamisohjeissa O/26/2002, jotka on toimitettu myös
työvoimatoimistoille.
Työnantajalle maksettavaan työmarkkinatukeen sovelletaan samoja säännöksiä kuin työllistämistukeen.
Työntekijän täytyy itse ottaa vakuutusyhtiöltä selvää, miten vakuutusyhtiön korvausten kanssa menetellään, jos sairasloma jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen. Siihen en osaa vastata.
Ystävällisin terveisin
Sari Alho
ylitarkastaja, työministeriön toimeenpano- osasto

Kysymys:
Lomakorvaus ja lomaraha
Miten yhdistelmätukea saavien on pidettävä vuosilomat?

Vastaus:
Työministeriö vastaa seuraavaa: Jos työllistetty pitää vuosilomaa tukityön aikana, vuosilomapalkka ja vuosilomapalkkaan liittyvä lomaraha
ovat palkkaa, joka voidaan kattaa tuella. Koska kolmannen sektorin työnantajilla ei useinkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia lomarahan
maksamiseen, ne voivat sisällyttää kuukausittain tilityshakemukseensa kuukauden laskennallisen lomarahaosuuden. Kun työntekijä pitää
loman tukikauden aikana, työnantaja maksaa hänelle lomarahan em. tavalla kerätyllä tuella.
Vuosilomakorvausta, joka maksetaan työntekijälle työsuhteen päättyessä tai sen jälkeen, ei voida yhdistelmätuella kattaa, koska se ei ole
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 §:ssä määritelty palkkauskustannus. Päivärahat, kilometrikorvaukset ja työn järjestämiseen liittyvät kustannukset eivät ole yhdistelmätuella katettavia palkkauskustannuksia.
Työnantajan on tukityösuhteessa noudatettava vuosilomalain (272/1973) säännöksiä vuosiloman antamisessa. Jos työnantaja ja työntekijä eivät ole muuta sopineet, työntekijällä on oikeus pitää lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä ansaittu loma lomakauden aikana
eikä työnantaja voi yksipuolisesti määrätä, että työntekijän on vuosiloman sijasta otettava lomakorvaus työsuhteen päättyessä. Työnantaja
ei voi sillä perusteella, että lomakorvaus ei ole tukikelpoinen meno, vaatia työntekijää pitämään vuosilomansa vuosilomalain vastaisesti.
Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin työsopimuksessa sopia loman pitämisestä myös lomakauden ulkopuolella.
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Työtön ei hyödy veroalesta

P

ääministeri Vanhasen hallitus toteuttaa suuret ylimääräiset tuloveron
alennukset samaan aikaan, kun
alkoholiveroa on pakko alentaa ja myös
yhteisöverot alenevat. Samalla hallitus panee tiukat rajoitukset menoille niin, että kunnat pakotetaan leikkauksiin ja veronkorotuksiin, mutta moni muukin asia jää retuperälle.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on
tehnyt oman vaihtoehtonsa vuoden 2004
talousarvioksi. Tämän budjetin tekeminen ja
esille tuominen oli mielestämme tarpeen
ennen muuta siksi, että emme usko hallituksen esityksen lisäävän työpaikkoja ja hyvin-
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vointia. Itse asiassa päinvastoin: pelkäämme
meille kaikille tärkeiden julkisten palvelujen
alasajoa.
Suunnitellut veronalennukset eivät tuo
lisärahaa työmarkkinatuella olevan työttömän, pienitä eläkettä saavan eläkeläisen tai
opiskelijan rahapussiin.
Kuitenkin ne kukkarot ovat keveimmät
ja niiden kukkaroiden haltijat lisärahaa eniten tarvitsivat. Suurituloisia veroale hyödyttää, mutta en olisi niinkään varma siitä, että
ne rahat menevät kulutukseen ja vaikuttaisivat sitä kautta työllisyyttä parantavasti. Kun
yritykset irtisanovat, me ihmiset varaudumme pahimpaan säästämällä emmekä kuluttamalla.
Miten sitten saataisiin lisää työpaikkoja?
En usko yhden konstin valikoimaan näin
suuressa asiassa, ratkaisua pitää hakea usealla tavalla. Koulutukseen, tutkimukseen ja
kehittämiseen satsaaminen kannattaa kaikilla
saroilla. Me emme pysty kilpailemaan työn
hinnalla Aasian maiden kanssa, mutta me
pystymme kilpailemaan osaamisella. Välitöntä työtä löytyy teistä huolehtimisesta ja
jo aloitettujen tiehankkeiden loppuunrakentamisesta, rapistuneen rataverkon kunnossapitämisestä, homekoulujen korjaamisesta,
asuntojen peruskorjaamisesta.
Julkisella sektorilla, kuten terveys- ja hoivapalveluissa, on paljon tarvetta tekeville käsille. On virhe tarkastella julkista sektoria vain
kansantalouden rasitteena. Jos suuntaisim-

me valtiontalouden liikkumavaran veronkevennysten sijasta julkisen talouden vahvistamise luoda huomattavan määrän uusia työpaikkoja jo nyt. On jotenkin hassua ajatella,
että työssäkäyvän väestön osuutta lisättäisiin vain patistamalla nuoret - talouspakottein! - opiskelemaan pikavauhtia valmiiksi ja
toisaalta pitämällä jo pitkän työsaran tehneet
väen vängällä töissä. Miksi emme työllistäisi
työttömiä? Voisimme edes kokeilla paljonko saadaan aikaan jo sillä, että työttömien
omatoimiavustusta korotettaisiin.
Inhimillinen ja hyvä elämä kuuluu jokaiselle, myös silloin kun työtä ei ole. Siksi julkinen liikenne, terveydenhoito, kirjastot ja
muut kuntapalvelut ovat tarpeen. Jos työttömien peruspäivärahaa korotettaisiin - kuten Vasemmistoliitto esittää - se raha suurella varmuudella kiertäisi heti kulutukseen eikä
jäisi sukanvarteen säästöiksi. Päivärahankorotus olisi siis paitsi inhimillinen ja solidaarinen teko yksilölle, myös yhteiskunnan kannalta oikeanlainen.
Vasemmistoliitto ei muuten hyväksy jälleen esiin nostettua ajatusta työttömyyseläkeputken poistamisesta. Ikääntyneille työttömillekin on taattava inhimillinen ja taloudellisesti kohtuullinen tapa poistua työmarkkinoilta.
Outi Ojala
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän
puheenjohtaja
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Yhdistysten kunta/kaupunkilisät
Yhdistykset ympäri Suomea ovat yrittäneet
saada yhdistelmätuella olevien palkkauksiin
kunta/ kaupunkilisää. Hyvin usein yhdistysten ihmiset kyselevät, missä lisää maksetaan

Anjalankoski
Hamina

1 henkilö
10:lle

ja jos maksetaan niin paljonko? Kyselin
sähköpostilla yhdistyksiltä kuntalisän suuruutta ja kuinka monelle yhdistys lisän saa.
Vastauksia on tullut 25 yhdis-tykseltä. Täs-

170 •/kk, 20 eri yhdistystä
300 •/kk/hlö
1.50 euroa/tunti/henkilö
Jyväskylä
40 henkilöä 336 •/ kk/ hlö
Jyväskylän mlk. 4 henkilöä 336 •/kk/ hlö
Kajaani
2 henkilöä 180 •/kk
Kiihtelysvaara
300- 350 •/kk/ hlö
Kitee
5 henkilöä 300- 350 •/kk/ hlö
Korpilahti
100.000 mummon markkaa koko vuoden potti
yhdistykselle
Kotka
7 henkilöä 300 •/kk/ hlö
Kuhmoinen
ei
Lapua
ei
Muurame
1 henkilö 336 •/kk
Nastola
1 henkilö 200 •/kk
Pello
1 henkilö 11 •/pv
Pori
Yhdistelmätuen toiseksi vuodeksi, työllistämistuen suuruus 40-luvulla tai aiemmin syntyneille.

Porvoo
Rantasalmi
Riihimäki
Saarijärvi
Salla
Sodankylä
Suolahti

Vantaa
Viitasaari
Ylöjärvi

sä hieman summia ja aikoja ja kuinka monelle työntekijälle yhdistys tuen saa. Vastanneista yhdistyksistä 20 sai kuntalisän ja 5 ei.

230 •/kk/hlö
170 •/6 kk/hlö, kunnan koko budjettitukeen 12.000• eri yhdistyksille
ei
1 henkilö 168,19 •/kk
1 henkilö 1030 •/ vuosi
ei
8 henkilöä 336,38 •/ kk/ hlö
yhdistelmätuen I-vuosi
168,19 •/ kk/ hlö
yhdistelmätuen II-vuosi
6 henkilöä 270 •/ kk/ hlö/ työtekijöitä tarpeen
mukaan, ei kattoa
3 henkilöä 170 •/ kk/ hlö
ei

Tiedot on saatu osin yhdistysten sähköposteista ja osin hallituksen jäsenten muistista.
Yhteenvetoa kokosi Lea

Sovitellun päivärahan enimmäiskesto

S

ovitellun päivärahan maksamisen
enimmäiskesto koskee niin ansioturvan, perusturvan kuin työmarkkinatuenkin saajia, samoin työttömyyspäivärahan ns. lisäpäivillä olevia.

SAK:n ja muiden palkansaajajärjestöjen kanta
Ei ole perusteita enimmäiskeston säilyttämiseen minkään ryhmän kohdalla enempää
aktivointinäkökulmasta katsoen kuin taloudellisestikaan Voimassaolevan lain mukaan
ansioturvan saajan päiväraha määritellään
uudelleen aina työssäoloehdon täytyttyä.
Täten suurelle osalle sovitellun päivärahan
saajista päiväraha määritellään uudelleen
kahdeksan kuukauden välein. Käytännössä
tämä johtaa soviteltuna maksettavan päivärahan alenemiseen niin, ettei kannustinloukusta voida puhua.
Lisäpäivillä olevilla on oikeus täyteen päi-
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värahaan siihen saakka kun oikeus eläkkeeseen alkaa. Onkin ristiriitaista, jos tällainen
pitkään työttömänä ollut onnistuu saamaan
osa-aikatyön ja oikeus soviteltuun päivärahaan katkeaa, jolloin hänen on taloudellisista syistä järkevämpää jättäytyä kokonaan
työttömäksi.
Työmarkkinatuessa ei ole enimmäisaikaa,
kuitenkin työmarkkinatuen saajan työllistyessä vähäiseen osa-aikatyöhön, sovitellun
päivärahan maksamisessa on enimmäisaika.
Osa-aikatyön tulee olla todella vähäistä ja
palkan pieni, jotta oikeus soviteltuun syntyy. Pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuen saajien työllistyminen ei ole helppoa. Työkuntoisuus ja elämänrytmi säilyy
paremmin pienimuotoisessakin työssä, joka
rytmittää arkea. Työssä pysymistä tulisikin
kannustaa sen sijaan, että järjestelmä ohjaa
kokonaan työttömäksi.
Tasa-arvonäkökulma: Soviteltua päivärahaa saavista valtaosa on naisia ja naiset saa-

vat soviteltua myös yhtäjaksoisesti pidempään kuin miehet. Enimmäiskesto heikentäisi
siis enemmän naisten toimeentuloa.

Työryhmän lopputulos
1. Siirtymäsäännöstä pidennetään vuoden
2004 loppuun. 36 kuukauden enimmäisaika
säilyy laissa.
2. Mikäli henkilö ennen 36 kuukauden
määräajan täyttymistä saavuttaa oikeuden
lisäpäiviin työttömyysturvassa, enimmäisaikaa ei sovelleta.
3. Työvoimahallinnon aktiivitoimien piiriin
otetaan työmarkkinatukea soviteltuna saaneet välittömästi määräajan täyttyessä.
4. Osapuolet kokoontuvat tarkastelemaan
toimien vaikutusta ja tilannetta elokuussa
2004.

Mirja Janerus, SAK
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Työnteko vihdoin kannattavaksi!
Jotain on pahasti pielessä kun jatkuvasti tulee viestejä siitä, että työttömän ei kannata ottaa työtä vastaan. Stakesin
raportissa vuodelta 2001 todetaan, että 41 % työttömistä on tuloloukussa eli heidän ei ole taloudellisesti kannattavaa
mennä töihin. Jos työnteko ei paranna yhtään tai parantaa vain hieman taloudellista tilannetta, on selvää, ettei
työnteko houkuttele. Joskus myös työtön ajattelee, että lisätulo on niin pientä, että sen eteen tehty vaiva ei ole
saadun lisärahan arvoista. Tästä ei voi syyttää yksilöä, työtöntä, vaan järjestelmää, joka tämän mahdollistaa.

T

yönteon ja toimeliaisuuden tulee olla
aina kannattavaa, joka tilanteessa,
niin työttömälle kuin työtä tekevälle,
yrittäjälle tai opiskelijalle. Töitä tulee voida
tehdä aina vain kun saa työtä. Yritystoimintaan hakeutumisen kynnystä on madallettava, jotta syntyy uusia työpaikkoja ja sitä
kautta hyvinvointia. Yksi malli on, että työtön voi tienata tiettyyn rajaan asti ilman, että
menettää työttömyyskorvausta. Esimerkiksi Saksassa on oikeutettu työttömyyspäivärahaan myös silloin kun työskentelee alle 15
tuntia viikossa. Ruotsissa on oikeus työttömyyskorvaukseen niiltä päiviltä, jolloin työtön ei käy töissä. Meillä vastaava ei ole mahdollista, ja tämä on selkeä epäkohta. Ei saa
unohtaa, että työ merkitsee ihmiselle paljon
muutakin kuin toimeentuloa. Työn mukanaan tuomat sosiaaliset suhteet, arkipäivän
rytmi ja tunne siitä, että saa olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, ovat ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Siksi on tärkeää, että työttömyyskorvaus ei heti pienene, jos työtön
käy esimerkiksi muutaman tunnin viikossa
töissä. Tekeminen ja toimeliaisuus aktivoi ja
virkistää sekä varsinainen työnhaku saa uutta
pontta.
Pitkään työelämästä poissaolleita tulee
tukea työhön paluussa. Paluu työhön voi olla
kuin vuorelle nousua, vain matkaa mäkeä
ylös ilman tasamaan tuomaa helpotusta matkaan. Pitkään työelämästä olleet tarvitsevat
henkilökohtaista tukea ja neuvoja. Pidän tärkeänä sitä, että työtön saa oman ohjaajan,
eräänlaisen tutorin, jolta hän saa tarvittaessa
apua niin suunnitelmien tekoon kuin konk-

reettisiin toimiin aina lomakkeiden täyttämisestä työnohjaukseen saakka. Henkilökohtainen ote on merkittävä siksi, että esimerkiksi sairauden vuoksi työstä pitkään poissaollut tarvitsee erilaista tukea kuin ne, jotka
palaavat työelämään kotiäitiydestä, pitkäaikaistyöttömyydestä tai ulkomailta. Ulkomailla opiskelua ja työskentelyä useasti
ihannoidaan huomaamatta niitä ongelmia,
jotka syntyvät siitä, että paluumuuttajan kielitaito, yhteiskuntataidot ja sukulaisuussuhteet ovat heikentyneet. Ei osaa ajanmukaista
kieltä, tavat ja lait kotimaassa ovat muuttuneet ja lähisukulaiset ehkä kuolleet tai vuosien saatossa vieraantuneet toisistaan pitkän
välimatkan vuoksi. Toiset tarvitsevat päivitystä atk- ja työhönhakutaitoihin, toiset
kokonaan uutta koulutusta, osa voi tarvita
vain täydentävää koulutusta ja toisten ensisijaisena ongelmana voivat olla päihteet tai
masennus. Pitkäaikaistyöttömyys kasaa pahimmillaan monenlaisia ongelmia, joiden
ratkominen edellyttää niin sosiaali- ja terveyspalveluita kuin myös työvoimapalveluita.
Tällaista monipuolista apua tarjoavat
yhteispalvelupisteet, joita on maassamme yli
200. Yksi yhteispalvelupisteiden vahvuuksista on se, että ne perustuvat aina paikallisiin
olosuhteisiin ja palvelutarpeisiin. Kunkin
kunnan tarpeiden mukaan yhteispalvelupisteissä voi olla mukana mm. kunta, Kansaneläkelaitos, työvoimatoimisto, poliisi, maistraatti, verotoimisto ja seurakunta. Palvelutarjonta vaihtelee täydestä palvelusta neuvontaan sekä hakemusten ja lomakkeiden jakeluun ja vastaanottoon. Yhteispalvelupis-

teitä on perustettu etenkin sinne, missä valtion paikallishallinnon palveluverkko on harventunut. Kokeilusta on saatu hyvää palautetta laajalta rintamalta ja sisäasiainministeriö on asettanut uuden yhteispalvelun yhteistyöryhmän, jonka toimikausi jatkuu vuoteen 2005 saakka. Sen tehtävänä on edistää
yhteispalvelua ja huolehtia hallitusohjelman
yhteispalvelun kehittämistä koskevien tavoitteiden toteuttamisesta. Myös kokoomus
kannattaa palvelupisteiden vakiinnuttamista.
Pitkään työttömänä olleen työ- ja toimintakykyä pyritään parantamaan myös kuntouttavalla työtoiminnalla ja tätä kautta löytämään hänelle polku ja paluu työelämään.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan vuonna 2001. Stakesin väliraportin
mukaan toiminta on ollut tuloksellista, mikä
on ilahduttavaa. Kokoomus näkee ongelmana sen, että kuntouttavaan työtoimintaan
ovat pääosin osallistuneet vain ne, jotka siihen on velvoitettu osallistumaan eli alle 25vuotiaat. Lakia tulisi muuttaa siten, että
velvoittavuuden ikärajaa nostetaan 30-vuotiaisiin, jotka ovat pitkään olleet työmarkkinatuella tai toimeentulotuella. Samalla on
turvattava nuorten työpajojen toiminta takaamalla niille riittävä rahoitus.
Pääasioina pidän sitä, että suomalaisille
saadaan työtä ja työstä saadaan asianmukainen korvaus. Tuloloukkuihin jääminen ei
ole kenenkään etu, ei työttömän itsensä eikä
varsinkaan yhteiskunnan.
Tuija Nurmi, kok
23.10.2003

TVY ry:n yhdistysten hallinto- ja talouskysely
Keskustoimisto on lähestynyt jäsenyhdistyksiä hallinto- ja talouskyselyllä. Pyrimme siinä kartoittamaan yhdistysten toimintaa ja sen
sisältöä, varainhankintaa, työntekijämäärää ja sitä, millä rahalla ihmiset on palkattu. Lisäksi kyselemme onko menossa projekteja,
millaisia taitoja ja osaamista yhdistyksen ihmisiltä löytyy taloushallinnossa, minkälaisissa yhteistyöverkostoissa yhdistys on mukana
ja millainen yhdistyksen koulutustarve on.
Olemme jättäneet myös tilaa yhdistysten toimijoiden toiveille. Keskustoimiston kannalta olisi tärkeää, että yhdistyksissä vastattaisiin
kartoitukseen. Se auttaisi toimistoa ja hallitusta tulevaisuuden toiminnan ja koulutuksien suunnittelussa. Mielenkiintoista olisi myös
tietää reaaliaikainen tieto yhdistysten toiminnan sisällöistä ja työntekijämääristä.
(pj).
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