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Olin syyskuussa Hirvijärven leirikeskuksessa. Kuopion hiippakunta oli järjestänyt työttömien yhdistysten ja seurakunnan toimijoille yhteistyön kehittämispäivät. Luentojen aikana mietin usein
varsinaisen työmme, työttömien edunvalvonnan vaikeutta.
Työttömien järjestöväki istuu monissa konklaaveissa ja työryhmissä.
Edustamme niissä omaa järjestöämme ja yhdistystämme ja aina täytyy muistaa se perusasia, että edustamme myös yksittäistä, ketä tahansa maamme työtöntä. Miten saamme viestimme perille päättäjille, on todella moninainen juttu. Muistammeko ottaa huomioon ajan
ja paikan ja toisten ihmisten, toisten yhteisöjen tavat, tottumukset ja
toiveet. Muistammeko ottaa huomioon yleiset pelisäännöt ja kohtaamiemme ihmisten erilaisuuden ja heidän arvonsa? Perinteisesti
tärkeäksi katsotaan ensi kohtaaminen: miten käyttäydymme ja miten
toimimme jos esimerkiksi tarvitsee esittäytyä. Olemmeko pukeutuneet asiallisesti, minkälainen on äänemme voimakkuus, millä ilmeillä
olemme mukana tilanteissa? Sanattoman viestinnänhän sanotaan
olevan kohtaamisissa tärkeämpi kuin sanallinen. Kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaikissa vaikuttajissa on ihmisiä, joille pukeutuminen ei
esimerkiksi merkitse muuta kuin vaatteet päällä - asiaa, mutta hyvin
usein meidät mitataan sillä. Usein meidän väki ei huomaa paikallisen
vaikuttamisen merkitystä koko kokonaisuuteen. Useilla paikkakunnilla kansanedustajat ovat kuntiensa, kaupunkiensa valtuustojen tai
hallitusten puheenjohtajia. Jossakin saattaa käydä niin, että meidän
paikallinen toimija ottaa yhteen kansanedustajan tai kunnan isän
kanssa yhdistyksen tilojen, tukirahojen tai kuntalisän vuoksi. Uskokaa tai älkää, se heijastuu päättäjien käyttäytymiseen ja päätöksiin
jopa valtakunnan tasolla. Kansanedustajatkin ovat ihmisiä, sama veri
niissä virtaa kuin meissäkin. Joillakin meidän toimintapaikkakunnilla ei voida edes kokeilla paikallisesti työttömien edunvalvontaa,
koska ketään ei voi arvostella, ettei vaan mene toimintaan saadut
avustukset - ja ei edes tiedetä, miten toimia ja mikä on toimintamalli.
Toisilla paikkakunnilla se on erittäin luontevaa. Itse oli juuri äskettäin
Raisiossa, missä yhdistyksemme väellä oli yhteinen palaveri kaupunginjohtaja ja työvoimatoimiston johtajan kanssa. Siellä porukkamme
levitti heti pelikortit pöytään. Molemmat tilanteet täytyy ymmärtää
ja hyväksyä. Jokaisella meillä on oma tapamme ja persoonallinen
tyylimme toimia. Tietysti kaikkiin toimiimme vaikuttaa myös oma
historiamme. Ryhmä toimii kuitenkin vuorovaikutuksessa ja viestintä on kaksisuuntaista. Joskus järjestötyössä on annettava tilaa toisille
ihmisille, jo pelkästään yleisten pelisääntöjen kunnioituksen vuoksi.
Tilanne on usein todella vaikea: meidän täytyy saada omasta mielestämme oikea viesti perille. Joudumme monesti käyttämään kovia
argumentteja, mutta kukaan muu ei meidän ihmistemme oikeuksia
puolusta. Ihmisoikeuspäivät pidettiin 14. kerran Seurakuntaopistolla
Järvenpäässä. Perusoikeuskysymykset, sopimusoikeudet, asiakaslaki
työttömän oikeuksista ovat rankkoja juttuja, mutta välttämättömiä
nostaa esiin, vaikka jollakin päättäjällä sydän särkyisikin. En usko, että
saavutamme rähinän avulla mitään. Suomen sisäisen turvallisuuden
vasta julkistetussa raportissa maamme pahimmaksi uhkaksi todettiin syrjäytyneet ihmiset. Millä euromäärällä yhteiskunta takaa yhteiskuntarauhan? Oletan , että edullisin rauha saavutetaan edelleenkin kansalaisten aidolla kuulemisella herkällä korvalla. Edelleenkin
kansalaistoiminnan turvaaminen on edullisin tapa tuottaa pienellä
rahalla hyvää laajoille kansalaisryhmille maassa nimeltä Suomi.
Hyvän joulun ja paremman uuden vuoden toivossa
Lea Karjalainen
Karenssisanomat päätoimittaja
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Ihmisen arvo

J

okainen ihminen on laulun arvoinen, lauloi Veikko Lavi. Me kaikki voimme
helposti hyräillä kappaleen kertosäkeen, niin hyvin se on mieliimme painunut. Mutta miten
hyvin nyky-Suomi toteuttaa tätä
viisautta jokaisen ihmisen tärkeydestä?
Työttömien yhdistykset eri
puolilta maata kävivät eduskunnassa pari kuukautta sitten
jo perinteeksi muodostuneen
edunvalvontapäivän
aikana.
Myös me keskisuomalaiset edustajat tapasimme oman maakuntamme väkeä. Asia oli vakava.
Yhdistykset olivat aidosti huolissaan toimintansa jatkuvuudesta,
kun porvarihallitus on nyt siirtämässä rahoituksen painopistettä yritysten suuntaan.
Eipä ollut meidänkään maakuntamme hallituspuolueiden
edustajilla vastauksia siihen,
miksei yhdistysten työllistäminen hallitukselle kelpaa. Yrityksillehän rahaa on ollut tähänkin
asti tarjolla, mutta ne ovat kovin
nihkeästi tarttuneet mahdollisuuteen. Mistä siis kumpuaa
tämä uusi usko yritysten pitkäaikaistyöttömille tarjoamiin työtilaisuuksiin? Minun vastaukseni:
porvarihallituksen ideologiasta.
Valtion rahaa halutaan mieluummin ohjata yrityksille kuin
yhdistyksille.
On kaunis ajatus, että ministeri Cronberg (vihr.) haluaa
siivota kortistot niistä ihmisistä,
jotka kuntonsakin puolesta kuuluvat eläkkeelle. Tätä työtä on
tehty jo aiemminkin, ei tämä ole
mikään vihreiden suuri keksintö.

Tilanne vain on se, että pitkäaikaistyöttömien joukossa on
paljon niitäkin, jotka oikeasti tarvitsevat työtä, pystyvät ja osaavat, mutta jotka eivät yrityksille
syystä tai toisesta kelpaa. Näillä
ihmisillä voi olla työssäoloaikaa
edessä vielä kymmeniä vuosia.
Mitäs hallitus heille tarjoaa? Toimeentulotukiluukkua. Aktivoinnin sijaan passiivista eläkeiän
odottelua.
Veikko Lavi oli laulussaan
oikeassa. Jokainen ihminen
on laulun arvoinen. Jokainen
ihminen on tärkeä. Kunpa me
suomalaiset muistaisimme, että
kuka tahansa meistä voi milloin
tahansa tarvita toisten ihmisten
ja yhteiskunnan apua. Varmasti
omalla ja läheistemme kohdalla
olemme sitä mieltä, ettei ihmisen arvoa saa mitata rahassa.
Sen pitää päteä myös niihin, jotka juuri nyt tarvitsevat tukeamme ja apuamme.
Susanna Huovinen
kansanedustaja (sd.)
Jyväskylä
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Välityömarkkinoiden politiikan toimeenpano

Työttömien järjestöllä
toiveita uudelle ministeriölle

O

n todella mielenkiintoista
odottaa, miten uuden ministeriön yrittäjyyden politiikkaohjelma heijastuu työvoimapalveluiden ja kolmannen sektorin
toimijoiden työn kehittymiseen
ja paikalliseen toteuttamiseen.
Mitä kolmannen sektorin toimijoiden tulisi tässä yhteydessä
viestittää työhallinnolle, hallintoon sekä toimeenpanoon?
Edunvalvojina pidämme tärkeänä sitä, että välityömarkkinoiden
kehittämiseen
turvataan tarpeeksi uuden
ministeriön henkilöresursseja.
Kehittämistyöryhmään
tulisi
ottaa mukaan myös aidosti välityömarkkinoita
toteuttavia
kolmannen sektorin toimijoita.
Me TVY ry:ssä olemme huolissamme niiden ihmisten tilanteesta, jotka kelluvat sosiaaliturvan ja työttömyysturvan
välimaastossa: He eivät aidosti
kuulu työvoimapalveluiden piiriin, mutta eivät ole sairaus- tai
työkyvyttömyysetuuden piirissä
tai lisäpäiväoikeudella. Henkilöillä voi olla sairauspäivärahakausi
loppunut, ja heidät palautetaan
työttömyysturvan piiriin, vaikka
he eivät ole enää työkykyisiä.
Eläkepäätöksiä ei saada aikaan,

vaikka se olisi ainoa mahdollisuus inhimilliseen elämään. Samoin suuren ongelmavyyhden
sisällä ovat ihmiset, jotka motivaation puutteen, sosiaalisen
tai terveydellisten vaikeuksien
vuoksi putoavat pohjattomaan
kuiluun, toimeentulotukiluukulle. Paluuta takaisin syyperusteiselle, perustuslain suomalle
etuudelle tulee helpottaa työvoimapalvelulain edellyttämällä
tavalla. Toimeenpanomääräykset eivät saa polkea lakien määräyksiä, edustuksellista demokratiaa pitää kunnioittaa myös
työhallinnossa.
TVY ry:ssä on pohdittu niiden ihmisten tilannetta, joille
välityömarkkinoilla tulisi luoda
mahdollisuus olla osallisena
yhteiskuntaan
osallistumalla
kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Nykyisille työmarkkinoille sijoittuminen on monelle
pitkään työttömänä olleelle
osaamisvajeen tai heikon työhistorian vuoksi melkein mahdotonta. Heidän tulonsa yhtenä
osana voisi olla osallistumistulo,
mikä kertyisi osallistumisesta
kansalaistoimintaan, ja näin he
pääsisivät hyödylliseen toimintaan. Näin syntyvien yhteiskun-

nallisten säästöjen määrää on
mahdotonta mitata ja arvioida.
Edunvalvojina kantamme on,
että välityömarkkinoiden kehittämistilanteessa tulisi pohtia
myös niitä, joitten turva katkeaa omaehtoisen opiskelun
vuoksi, kun he ovat työttömiä
työnhakijoita. Samaa opiskelua
voi suorittaa kokopäivätyössä
oleva opiskelija, mutta työtön
työnhakija menettää työttömyysturvan, koska ei ole illalla
tai viikonloppuna työvoimahallinnon tarkoittamassa tilanteessa kokoaikaisena työnhakijana.
TVY ry vaatii, että sanktiokäytäntöjä on muutettava. Toimenpiteillä on edistettävä välityömarkkinoilla
tapahtuvaa
työkokeilua, työmarkkinatuella

työharjoittelussa sekä työelämävalmennuksessa olevien paluuehtoa syyperusteiselle etuudelle. Aktivoinnin tavoitteen
tulee olla ihmisten elämänsisällön rakentaminen ja tukeminen.
Ihmisten aktiivisuutta hakeutua
toimenpiteisiin ja eritasoisiin
sillanrakennus tehtäviin, kohti
avoimia työmarkkinoita, tulee
tukea. Näin helpotetaan ihmisten pääsyä takaisin työmarkkinatuelle ja näin myös tuettuun
työhön yrityksiin.

kaaviossa kolmikannan yhteistyöelimet eivät olleet konkretisoituneet kaavioihin. TEMmin
rakentamisvaiheessa on toiminut 12 sisältötyöryhmää, joista
kukin on esittänyt omalta osaalueeltaan nykyisen toimintatavan ja linjaukset, näkemykset
epäkohdista ja kehitettävistä
asioista, linjaus-ehdotukset ja
toimintamallin sekä kuvauksen
rakenteesta ja osaamisesta, jolla substanssialue hoidettaisiin

parhaalla mahdollisella tavalla.
Sisältötyöryhmän ”Välityömarkkinat” kokonaissisällöstä nykyhetken arviointi aiheutti hämmästystä kolmannen sektorin
edustajien keskuudessa. Nykytilanteen arvioinnissa oli otettu
huomioon TM:n ja STM:n sisäisiä ohjeita ja muutoksia, joista
ainakaan TVY ry:n ja STKL:n
edustajat eivät vielä tienneet.
Sidosryhmässä on keskusteltu
uuden ministeriön ja sosiaali- ja

terveysministeriön yhteistyöstä,
mikä kiinnostaa juuri kolmannen
sektorin toimijoita. Odotamme
mielenkiinnolla uuden ministeriön tuloa. Käytännön palveluissa
asian ei pitäisi näkyä lainkaan, ja
varmaan niin on. Jos jotkin asiat
muuttuvat, ne olisivat muuttuneet muutenkin, ilman ministeriöuudistustakin.
TEM-uudistuksen sidosryhmäyhteyksien ryhmän jäsen Lea
K

Valtakunnallista, alueellista ja
paikallista edunvalvontaa kehittämällä ME onnistumme yhdessä.
-puheenjohtajanne
Lea Karjalainen

TEM

V

uoden alusta meillä aloittaa sitten uusi ministeriö,
jonka lyhenteeksi tulee
TEM. Työ- ja elinkeinoministeriö.
Uuden ministeriön organisaatiorakennetta voidaan pitää, sikäli
kuin sitä ymmärrän, hyvänä, ja
sidosryhmien työryhmässä siitä tuli hyvää palautetta kaikilta
osallistujilta. Oikeastaan ainoa
asia, johon jäsenet kokouksessa viimeksi 12.10. kiinnittivät
huomiota, oli se, että rakenne-
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”Onnea ja menestystä

työttömien toiminnalle Ilmajoella”
Kuva: Tommi Kivimäki

Ilmajoen Työttömät ry:ssä vietettiin syyskuun 12. päivän iltana
miellyttävä kahvitilaisuus. Ilmajoen Työväenyhdistyksen johtokunta kävi luovuttamassa yhdistykselle Yhteiskunnallisen teon
–diplomin.

D

iplomin
luovutuspuheessa tuli esille yhdistyksen toimiminen
aktiivisesti työttömien hyväksi
Ilmajoella. Yhdistys toimii työnantajana sekä järjestää erilaista
koulutusta ja toimintaa työttömille. Työttömien henkisen ja
fyysisen työkyvyn ja oma-aloitteellisuuden ylläpitäminen koetaan yhdistyksessä tärkeäksi.
Työttömien yhdistyksessä on
palkattuna kuutisen henkilöä
läpi vuoden. Toiminnanohjaajan
lisäksi yhdistyksessä on ompelija, puuseppä ja toimistoapulainen. Kaksi henkeä työskentelee yhdistyksen ylläpitämässä
kierrätyskeskuksessa. Vuosien
kuluessa yhdistys on antanut
työpaikan useille pitkäaikaistyöttömille.

Ilmajoen kunta on antanut
työttömien käyttöön toimitilat
parisen kilometriä keskustan ulkopuolelta. Kunta kustantaa tilojen lämmityksen, sähkön ja veden. Kierrätyskeskus toimii niin
ikään kunnan antamissa tiloissa,
mutta keskustan alueella. Kunta
huolehtii myös näiden tilojen
käyttökuluista. Ilman kunnan
satsausta yhdistyksen toiminta
tässä laajuudessa olisi mahdotonta.
EU-ruoka-avun
jakaminen
tapahtuu myös yhdistyksen tiloista. Tänä vuonna ruoka-apua
jaetaan yhteensä noin 3800 kg.
Yhteiskunnallisen teon –diplomin jako on osa SDP:n politiikan viikon toimintaa. Saajan valintaperusteena ei ole puolueen
jäsenyys tai puoluetoimintaan

Kuvassa vasemmalta Rauno Kivimäki, Juhani Saunamäki, Raija
Kormano ja Juhani Kohtala.
osallistuminen vaan toimiminen
sosiaalidemokraattisten arvojen
mukaisesti.
Työväenyhdistyksen puolesta
diplomin ojensivat pj. Rauno Kivimäki ja vpj. Juhani Saunamäki. Ilmajoen Työttömät ry:n vpj.
Juhani Kohtala ja toiminnanohjaaja Raija Kormano vastaanot-

Nastolalaiset melontaretkellä
Kuva: Markku Lehtinen

Nastolan työttömät ja Nastolan seurakunta järjestivät kanoottiretken.
4
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tivat tunnustuksen. Puheenvuorossaan Kormano esitti kiitoksen
kannustavasta huomionosoituksesta. ”On sydäntä lämmittävää
huomata, että yhdistyksemme
toimintaa arvostetaan ja sitä pidetään merkittävänä ja tarpeellisena”, Kormano jatkoi.

N

astolan Työttömät ry:n
uskaliain poppoo ilmestyi kauniina elokuun
lopun päivänä Liikuntakeskus
Pajulahden rantaan, aikomuksenaan meloa Iso-Kukkaselta
Pikku-Kukkaselle päämäränään
seurakunnan rantasauna Luomaniemi. ”Seuris” tarjosi makkarat,
mehut, kahvit ja pullan, taivas
tarjosi puolestaan upean sään.
Opetuksen kanoottien pinnalla
pysymiseen antoi Kai Mäkelä,
hyvä opas olikin, kaikki matkalle lähteneet 14 henkilöä, Ossin
arvailuista huolimatta, selvisivät
suht´koht kuivin jaloin ja hengissä takaisin Pajulahteen. Retki
oli oikein antoisa ja onnistunut.
Moni oli ensikertaa kanootissa,
ihastuen tälläiseen menopeliin.
Kipparina matkalla toimi seurakunnasta Pirkko. Arkajalat menivät autoilla Luomaniemeen.
Terveisin
Eila

Itku ja nauru

käsi kädessä Karjalassa

Nurmeksessa järjestettiin maanantaina 24.9.2007 Ihmisarvopäivä teemalla ”itku ja nauru
käsi kädessä Karjalassa”.

M

aakunnan
kuudes
Ihmisarvopäivä houkutteli koivujen kaupunkiin Nurmekseen ja sen
Hannikaisen saliin pitkälti yli
200 ihmistä kuulemaan alustuksia köyhyydestä ja paneelikeskustelua sekä nauttimaan
muun muassa musiikista. Laatta
Center Joensuu Oy:ltä saatuja
lahjoitusvaroja käytettiin yhteiskuljetusten järjestämiseen,
mikä mahdollisti väen saapumisen tilaisuuteen ympäri PohjoisKarjalaa kolmella linja-autolla, ja
lisäksi osallistujia tuli myös maakunnan ulkopuolelta niin Savosta kuin Kainuustakin.
Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Pohjois-Karjalan Työttömien
Yhdistysten Toimintajärjestö ry.,
luterilaiset seurakunnat sekä
paikallinen työttömien yhdistys
Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat
ry. yhteistyössä useiden eri ta-

Yleisöä.

Panelistit.
hojen kanssa. Päivän avauksen
esittivät Leila Koponen ev.lut.
seurakunnasta ja Andrei Verikov ortodoksisesta seurakunnasta, joten tilaisuus oli myös
tältä osin rajoja rikkova yhteistyön osoitus.
Tapahtuman pääpuhujana
vieraili työministeri Tarja Cronberg, jonka lisäksi Jouko Karjalainen STAKESista puhui köy-

hyydestä. Paneelikeskustelussa
olivat Cronbergin ja paneelin
puheenjohtajana toimineen Karjalaisen lisäksi kansanedustaja
Esa Lahtela, Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtaja Matti Konttinen sekä Nurmeksen kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää.
Panelistit saivat vastattavakseen
kiperiä kysymyksiä, joita olisi
riittänyt paljon enemmän kuin

mihin aikatauluun oli varattu
aikaa.
Välillä tilaisuudessa vaihdettiin viihteelle ja seurattiin kehitysvammaisten teatteriryhmä
Perhosen esitystä Kaunis Veera
sekä kuunneltiin Kari Pääkkösen ja Olli Soikkelin esittämää
svengaavaa
kitaramusiikkia.
Tapahtuman yhteydessä järjestettyyn kirjoituskilpailuun ”elämässä selviää hengissä” saapui
odotettua vähemmän kirjoituksia, jotka olivat puolestaan
sitäkin koskettavampia. Palkintoraati valitsi kirjoituksista voittajiksi kontiolahtelaisen Outi
Tukiaisen kirjoittaman tarinan
”mä elän vieläkin” ja kiteeläisen
Anneli Timosen ”elämä maistuu mansikalta”. Lisäksi osallistujien kesken arvottiin yksi palkinto, mikä meni Kirsti Rantaselle
Joensuuhun.
Tapahtumassa tehtiin päätös
jatkaa perinteeksi muodostuneen Ihmisarvopäivän järjestämistä myös vuonna 2008.
Tuolloin osallistujat tullaan kutsumaan Tohmajärven suuntaan,
missä järjestelyistä on vastaamassa muun muassa paikallinen
työttömienyhdistys Tohmajärven Aktiivit ry.
Ismo Varis
Karenssisanomat 3/2007
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Kajaanin Työttömien yhdistyksen Paltamon toimipisteestä

K

ajaanin Työttömien yhdistys ry avasi toimipisteen
Paltamoon 10.9. Ajatus
sen perustamisesta tuli paltamolaisilta työttömiltä keväällä,
koska Paltamossa ei ole toiminut työttömien yhdistystä 10
vuoteen. Kevään ja kesän aikana
asiaa kehiteltiin ja syksyn alussa
suunnitelmasta tuli totta. Toimitiloiksi saatiin Paltamon kunnalta vuokralle huone Leppäkertut
ry:n (Mielenterveys yhdistys)
Leppätupa – talosta.
Leppäkertuilla on toimintaa
maanantaina, keskiviikkona ja
perjantaina, joten työttömille
päätettiin alkaa järjestämään
toimintaa maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina. Tiistai ja torstai olisivat varsinaisia
toiminnallisia päiviä ja maanantai ja perjantai toimistopäiviä,
jolloin asiakkaat voisivat asioida toimistolla. Asiakkaat voivat
saada toimistolta tietoa yhdistyksen toiminnasta Paltamossa
ja Kajaanissa, voivat liittyä jäseneksi, käyttää nettikonetta tai
ottaa valokopioita. Tai he voivat
tulla vain viettämään aikaa toisten seurassa ja juomaan kupin
kahvia.
Jotta toiminta saisi näkyvyyttä ja tieto toimiston avaamisesta
tavoittasi potentiaaliset asiakkaat, päätettiin heti syyskuun
alussa ottaa yhteyttä Paltamon
paikallislehti Väylään. Toimittaja
tulikin mielellään tutustumaan
toimipisteeseen ja teki jutun
kuvien kera heti seuraavan viikon lehteen. Lisäksi toimittaja
pyysi yhteistyötä, koska halusi
Kelan julkaisua varten haastatella muutamaa paltamolaista työtöntä Työtä Kaikille – hankkeen
tiimoilta. Haastateltavat oli yllättävän helppo löytää ja artikkeli
ilmestyy marraskuussa Kelan Sanomissa. Lisäksi Paltamon kunta
julkaisee Kuntatiedote – lehteä
ja otti siihen mainoksen toimipisteestä.
Sitten alkoikin se vaikein vaihe toiminnan käynnistämisessä.
Kuinka saada ihmiset liikkeelle
ja tulemaan asiakkaaksi? Jaoin
ilmoituksia koko Paltamon keskustan alueelle ja yhteistyössä
6
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Leppäkerttujen hallituksen jäsenen kanssa niitä saatiin jopa
Kontiomäkeen asti.
Kaikki ”viralliset tahot” olivat hyvin innostuneita ja kiinnostuneita toiminnasta. Esim.
työvoimatoimistosta pyydettiin
useampaa ilmoitusta, jotta saataisiin tietoa vietyä eteenpäin.
Kansalaisopistossa niin ikään oltiin kiinnostuneita ja sieltä sain
mainoksen ilmaisesta ATK-kurssista, jota voisin mainostaa asiakkaille. Koska kyseessä oli vertaisohjaajakoulutus, sain luvan
mennä itse sinne jotta oppisin
opastamaan asiakkaita koneen
ja netin käytössä.
Koska toimipiste on samoissa
tiloissa kuin Leppäkertut ry, päätettiin pitää pieni mietintätuokio
myös Leppäkerttujen hallituksen puheenjohtajan kanssa ja
suunnitella millaista yhteistyötä
voitaisiin saada aikaan. Tämä tapaaminen poiki idean avoimien
ovien päivästä ja sellainen järjestettiin 31.10. Tarkoituksena oli
saada ihmiset liikkeelle, tutustumaan kummankin yhdistyksen
toimintaan ja madaltaa kynnystä tulla asioimaan Leppätuvalle. Osanottajia ei ollut paljon,
mutta päivä oli muuten todella
onnistunut ja kaikilla paikalla
olleilla oli hauskaa. Toimittajakin piipahti paikalla ja tekee taas
jutun lehteen kaikesta Leppätuvalla olevasta toiminnasta.
Kun huomasin ilmoituksen
Paltamon Paltalinnassa järjestettävästä kirpputorista, otin yhteyttä tapahtumaa järjestävään
henkilöön. Vaikka järjestäjänä
oli Terveysaseman henkilökunta, he olivat kuitenkin yhteistyöhaluisia ja antoivat Yhdistykselle
luvan järjestää myyntipöydän ja
tuoda myyntiin KTY:n Ruokala
Eineksessä Kajaanissa leivottuja leivonnaisia. Kirpputorilla oli
paljon kävijöitä ja kiinnostus
sekä Paltamon toimipistettä että
Kajaanissa olevaa toimintaa kohtaan oli yllättävän suurta. Ainut
mikä kummastutti, oli se miten
vaikeaa ihmisten on mieltää, että
Työttömien Yhdistys on eri asia
kuin esim. Paltamossakin toimiva Nuorten Työpaja. Useammin

kuin
kerran
sain
selittää
mikä Työttömien Yhdistys on
ja kenelle Paltamon toimipisteen toiminta
on suunnattu.
Lokakuun
alussa minuun
otti yhteyttä
Paltamon Liikuntaneuvoja
ja hän ehdotti, Toiminnanohjaaja Liisa Leinonen ja Kajaanin
että alkaisimme yhdistyksen puheenjohtaja Esa Venäläinen.
hyvältä ajatukselta, että kyseliyhteistyössä
järjestellä työttömille suunnat- sin asiakkailta itseltään, millaista
tua liikunnallista päivää. Päivä toimintaa he haluaisivat järjeson tarkoitus järjestää yhdessä tettävän. Vaikka ehdotukset sitKainuun terveyttä edistävä lii- ten tulisivatkin aloitelaatikosta
kuntamalli – projektin kanssa ja nimettöminä ehdotuksina. Tese on tarkoitus pitää Ristijärven kisin siis asiakaslähtöistä työtä.
Virtaalassa marraskuun 21. päi- Tässä sitten törmäsivät idealisvä. Suunnittelu on meneillään mini ja todellisuus. Jos ehdotukja minun tehtäväkseni ainakin sia ei tule ja järjestän toimintaa
aluksi tuli osallistujien etsimi- tietämättä onko toiminnalle
nen. Suunnitelma oli, että jakai- tarvetta ja osallistujia, voi olla
sin mainoksia tapahtumasta ja että jään toimintani kanssa ykyrittäisin saada työttömät jou- sin. Toisaalta taas asiakkaat eivät
kolla liikkeelle. Parasta, ja ehkä ole toistaiseksi olleet halukkaita
houkuttelevinta
työttömien esittämään minulle toiveitaan
kannalta, päivässä on se että toiminnan kehittämiseksi, vaan
siitä ei tule osallistujille kuin ni- odottaneet minulla olevan valmellisiä kustannuksia. Toivon mis toiminta paketti tarjolla. Ja
tietenkin mahdollisimman sank- taas olemme lähtöpisteessä:
kaa osanottaja joukkoa, ainakin Kiinnostavatko samanlaiset asiat
itseäni ohjattu liikunnallinen keski-ikäistä miestä, jotka kiinnostavat minua, kolmikymppispäivä kiinnostaisi.
Asiakkaat ovat siis nyt vä- tä naista? Onneksi olen saanut
hitellen löytäneet toimistolle, avukseni näitä paikallisia tahojotkut käyvät säännöllisemmin ja, joten ”valmista” toimintaa
kuin toiset. Ongelmaksi olen ko- yhteistyössä muiden kanssa on
kenut kuitenkin sen, miten saa- tarjolla.
Tähän mennessä parhaan pada motivoitua ihmiset tulemaan
ja vieläpä niin että he tulisivat lautteen sain eräältä miesasiakensimmäisen kerran jälkeen vie- kaalta, kun kyselin häneltä mitä
lä uudelleen? Tosin pidempään toimintaa voisimme kehitellä.
yhdistystoimintaa tehneet ovat Hän tuumasi, ettei halua mitään
toppuutelleet intoani ja kehot- varsinaista tekemistä, hänelle
taneet antamaan riittävästi aikaa riittää se että saa tulla Leppätuvalle kahville ja juttelemaan
toiminnan käynnistymiselle.
Suunnitelmissa on ollut aloi- toisten kanssa. Istuimme pitkään
telaatikon laittaminen Työvoi- vain jutellen kahvimukien ääresmatoimistoon, mutta siellä yllä- sä ja silloin viimeistään koin että
tyksekseni asiaan suhtauduttiin Työttömien Yhdistyksen toijostakin syystä yllättävän nih- mipistettä todellakin tarvitaan
keästi. Uskon kuitenkin positii- myös täällä Paltamossa.
visena henkilönä, että hyvin perustelemalla saan ehdotukseni
menemään läpi. Minusta tuntui Liisa Leinonen
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Vai meneekö?

V

altion hallitus antaa kaikkensa vähäosaisille, eläopiskelijoille,
keläisille,
työttömille
yöttömille jne. Samalla kansanterveystyön
erveystyön alasajo on alkanut.
Terveyskeskus- ja palveluiden
maksut nousevat. Lääkäreihin ei
ole saatavana aikoja, yksityistetään. Onko meillä varaa mennä
yksityislääkäreihin? Luokitellaan
kansalaisia
Työllisyysrahat käytetään pitkäikäistyöttömien kuntoutukseen ja ohjaamiseen yritysten
tarpeisiin.
Työllisyyskoulutukset avoin
foorumi täystyöllisyyteen. Uskotteko te näitä lupauksia?
Työttömyystilastot ovat aivan
4-5% luokkaa, työvoimapulako?

Minun piti kirjoittaa köyhyydestä. Onko meillä yhteiskunnassamme tai edes Haapavedellä Köyhiä?
Hämärtyykö meillä hyvätuloisen ja köyhyyden raja? Ostetaan taloja ja rakennetaan taloja
lainarahalla, samalla uudet autot, mönkijät. Tunnutaan olevan
maailman omistajia. Entä jos tuleekin koronnousu tai jokin muu
vastoinkäyminen?
Onko tämän päivän eläkeläisillä, vanhuksilla kaikkea yltäkylläisesti? Onko jokapäiväinen
leipä ja lääkkeet turvattu? Miten
on, pystyvätkö he osallistumaan
matkoille ja muuhun kustannuksia vieviin harrastuksiin? Ei minun mielestä.

Samoin
voi kysyä, onko
työttömillä ja kursseilla ja koulutuksissa olevilla kaikki hyvin?
”. ”Kaupunkimme verotulot kun
vain nousee ja kunnan talous
kohenee” - sanotaan. Silloinhan
meillä kaikilla on hyvin asiat.

Minä näen, ettei meidän pitäisi tuuditella pumpulissa ja uskoa kaikkea kuulemaa.
Avointa keskustelua aiheesta.
Helvi Järvenpää
”Haapaveden Hursti”

H

Haapaveden Uhanalaiset työttömien yhdistys
on toiminut kohta kymmenen vuotta. Olemme olleet
keskeinen keskus alueemme
työttömille. Meitä pelottaa
nyt miten meidän tarpeellisuus nähdään päättävissä elimissä.
Luulen ,että muissakin yhdistyksissä on samat aatokset. Onko
meidän tulevaisuudella jatkoa? Ei heitetä kirvestä kaivoon eikä
muitakaan työkaluja.

Tervehdys Kangasniemen yhdistyksen väeltä!

Y

hdistyksessämme painitaan kuten kautta suomen ns. vaikeita aikoja
rahoituksien osalta. Tänä kesänä
on koetellut työvoimahallinnon
loppuneet palkkatukirahat. Toisen vuoden rahoja olisi ollut,
mutta eiväthän kädestä suuhun
elävät yhdistykset voi tolkuttomasti palkata omalla rahallakaan.
Meidän toimintana on edelleen projekti, joka alkoi 2004
Työsatama nimikkeellä ja jatkuu
kuluvana vuonna TYPAT - projektina.
Puutyöverstas ja tekstiilipaja
antavat pitkäaikaistyöttömille ja
nuorille työttömille valmiuksia
parantaa mahdollisuuksia hakeutua yksityiselle sektorille töihin. Pajoille työllistyisi yhteensä
16-20 työntekijää palkkatuella
ja 8 työelämävalmennukseen /

työharjoitteluun, sekä lisäksi
kuntouttavaan 2 ja yhdyskuntapalveluun 2 henkilöä.
Tilanne on kuitenkin nyt sellainen, ettei ole saatu kuin puolet tuosta työntekijämäärästä
tänä vuonna.
Järjestön puolella toimii
kirppismyymälä ja terveyskeskuskanttiini ja näihin työllistyy
6 henkilöä. Lisäksi työnohjaajat
yksiköihin.
Syyskuun jälkeen olemme
olleet ilman tekstiilipajan ohjaajaa, koska työllistämisvaroja ei
ole ollut.
Ohjaajat ovat meillä 2 v. kerrallaan ja tulevat ns. kunnanavustuksena. Ovat työllistämistuella kunnassa ja sijoituspaikkana
yhdistys.
Kyllähän me IHMO-päivillä olleet kuulimme mitä työministeri
kertoi, eli työllistämisvaroja on

myös tulevaisuudessa kolmannelle sektorille ja myös nyt loppuvuonna. Mutta loppuvuoden
rahaa ei työvoimatoimiston mukaan ole Kangasniemelle tullut.
Ketä uskoa ??!!!
Itse toimin projektipäällikkönä TYPAT – projektissa, sekä
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana taitaa alkaa jo
kahdeksas kausi.
Tämä syksy on tuonut tullessaan paljon asioita joita joudutaan pohtimaan. Ensinäkin
mikä on yhdistyksen toiminnan
tarkoitus ja miten mennään
eteenpäin. Yhteistyötä tehdään
työvoimapalvelukeskus Reitin,
työvoimahallinnon, TE - keskuksen, seurakunnan, kunnan ja yrityksien kanssa.
Toimintaa on kehitettävä kokoajan ja kamppailtava olemassaolosta. Yhdessä jaksamme

eteenpäin jos vaan autamme
toinen toisiamme tarpeen vaatiessa.
Lopuksi teille toiminnasta
vastaavat hakekaa ihmeessä
voimavaraistamisviikolle oli kerrassaan upea viikko Summassaaressa. Minä sain viikosta lisää
voimaa jatkaa taas eteenpäin.
Kiitos kaikille mukana olleille
ja iso kiitos Sirpalle.
Tällaista Kangasniemellä näin
talvea ja parempia aikoja odotellessa.
Kaikesta hässäkästä huolimatta, oikein hyvää loppusyksyä
ja talven alkua kaikille toimijoille
ympäri suomen. Hymyillään kun
tavataan!

Terveisin
Arja Kuparinen
Kangasniemeltä
Karenssisanomat 3/2007
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Pitkäaikaistyöttömien

kaatopaikka

T

yöttömien
yhdistyksen
jäsenillä on yksi yhteinen
ominaisuus, piirre, joka
johtuu tuhannesta eri syystä. Ilmiölle on annettu jämäkkä nimi:
työttömyys. Se tarkoittaa, että
työtä vailla oleva ihminen on
työtön, vähän kuin isätön on ilman isää.

Tuhannen ja
yhden syyn yhdistys
Työpaikka on positio, esim. sorviasema tai kaupan kassa tai piirakkalinja, joka tuottaa palvelua tai
tuotetta kolmannelle osapuolelle. Työtön ei ole sorvilla eikä kassalla eikä piirakkalinjalla, koska
työnantaja, se toinen osapuoli,
ei ole nähnyt syytä palkata työtöntä pois työttömyydestä. Jos
palkkaamattomuuteen löytyy
yksi yleinen syy ja samalla lääke,
se kerrotaan hetimiten tässä, ja
kirjoittaja pokkaa ensi vuonna
taloustieteen Nobel-palkinnon
itselleen. Mutta niin ei käy, sillä
palkkaamattomuuden syitä on
yhtä monta kuin itärajalla turhautuneita rekkakuskeja.
Uteluun työttömyyden syistä
saa monia vastauksia. Työnantajapuolen vastaukset käyvät
tuttuja latujaan: raskaat henkilösivukulut, työaikojen- ja palkkojen joustamattomuus, tuotannontekijähinnat, kansainvälinen
kilpailu, verot, koulutusjärjestelmän puutteet jne. Ammattiliitoilla on oma lista, jolla tehdään
vaikutus työssä käyvään jäsenistöön:
osakkeenomistajien
palkitseminen, yrittäjävoittojen
maksimointi, työnantajien huono sitoutuminen työntekijöiden
kouluttamiseen ja pitämiseen
työpaikoilla jne. Valtiovarainministeriössä taas poimitaan muotiteorian sopivimmat työttömyyden syyt ja toistetaan niitä
koko rintamalla, kunnes uudet
ideologiset painotukset leviävät tiivistelminä ulkomailta ja
ministeriöön pestataan puolue8
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toimistojen käytäviltä pontevia,
seuraavan sukupolven ”asiantuntijoita” uudistuneen uskon
saarnapapeiksi.

Työtön on
palkaton mäntti
Jokainen työtön voisi kirjoittaa
ihan oman syytekirjelmänsä
työttömyydelleen. Siihen voisi
kuulua kaiken edellä esitetyn
yleisen ja yhtäläisen vuodatuksen lisäksi henkilökohtaisempiakin syitä; etenkin jos itseään
analysoiva huomaa olevansa
pitkäaikaistyötön. Harvemmin
pitkäaikaistyötön kirjaa työttömyytensä syyksi ”korot” tai
”kansainvälinen kilpailu” tai ”
työaikojen- ja palkkojen joustamattomuus”. Kaikilla meillä
pitkäaikaistyöttömillä ja pitkään
joskus työttöminä olleilla on vähintään yksi syy työttömyyteen,
yksi todellinen ja kestävä este
työllistymiselle, ja se voi olla samalla myös työttömyytemme
keskeisin seuraus.
Työllistymisen kynnys on
usein korkea; syitä saattaa olla
vain yksi, mutta se yksikin riittää
työnantajalle. Tässä muutamia
työnhakijoista löydettäviä pahoja virheitä tai vikoja, joilla voi
perustella palkkaamatta jättämistä:
1. Terveyteen liittyvä (fyysinen rajoite, psyykkinen rajoite,
sairaus, vamma, raskaus)
2. Addiktioon, esiintymiseen
tai sosiaalisuuteen liittyvä (alkoholi, huumeet, sosiaalisten taitojen puuttuminen)
3. Sukupuoleen tai ikään liittyvä (liian nuori, liian vanha, liian ”kohta se kumminkin tekee
lapsia”)
4. Työhistoriaan liittyvä (työhistoria olematon, työhistoria
liian kaukana, työhistoria katkonainen)
5. Koulutukseen tai sopivuuteen liittyvä (väärä tai vanhentunut koulutus, väärä puolue)

Harri Laaksonen
6. Työhalukkuuteen, -tehoon
liittyvä (liian kiinnostunut lähestyvästä eläkkeestä, aktiivisuuden puute)
7. Ensivaikutelmaan liittyvä
(ulkonäkö, työtön hakija on ilmiselvästi mäntti; ei asu tai ole syntynyt täälläpäin ym. ym.)

Kaatopaikka, jonka
roskat perustivat itse
Päiväkoteja on haukuttu lasten
kaatopaikoiksi viitaten vanhempien aamuiseen tapaan sysätä
perheen pienimmät systeemin
syövereihin; lapset liitetään ketjutettuun järjestelmään, jotta
molemmat vanhemmat voivat
osallistua työhön. Olisiko liian
kolkkoa sanoa, että työttömien
yhdistys on kestävän kehityksen
mukainen pitkäaikaistyöttömien
kaatopaikka? Näkökulmasta riippuen pitkäaikaistyötön on joko
viranomaisten kyvyttömyyden
ilmaus tai työvoimatoimistojen
steriilien käytävien pysyvä liete.
Pitkäaikaistyöttömyys voi olla
häntä, jota heilutetaan eli aktivoidaan puolelta toiselle - ja toivotaan sen irtoavan.
Valtiovalta on siivonnut ihmiset halvan pitkäaikaistyöttömyys nimikkeen alle vuosikausiksi vain siksi, ettei se halua

tehdä päätöksiä eläkkeistä, tai
vahvistaa sosiaalisten yritysten
todellisia
toimintamahdollisuuksia tai muuten edistää räätälöidyn työn ideologiaa. Vaikka
kymmenen vuotta myöhästynyt
välityömarkkinakeksintö on valtiovallan eittämätön ansio, valtiosektori on edelleen vastuussa pitkäaikaistyöttömyydestä,
myös silloin, kun kuntasektorin
toimijoiden annetaan ahertaa
tyhmyydestä toiseen paikallisten työttömyydenhoitotapojen
puupäisessä jatkumossa.
Työn tekemisen siunauksellisuuteen ja palvontaan perustuva luterilainen tapa ajatella
koskettaa työttömiä muutenkin
kuin rahallisesti. Jos joku tietää,
että yhdistys on pitkäaikaistyöttömien kaatopaikka, niin hän
on tutustunut EU:n määräyksiin
kaatopaikoista. Jätehuolto perustuu siisteyteen, tavaran oikeaan käsittelyyn ja kierrätykseen.
Selvää on, että tulevaisuudessa tai jo nyt – sosiaalistumis- ja työllistymispaikkoja tarjoavat tahot
eli yhdistyksiksi ryhmittyneet
pitkäaikaistyöttömät (pitkäaikaistyöttömyyden huippuasiantuntijat) lähettävät julkisille roskaajille asiaankuuluvat laskut.
Harri Laaksonen

Jyvässeudun Työttömät ry
juhli 15-vuotistaivaltaan

Kuvat: Harri Asikainen

Juhlavastaanotto oli 6.11. Jyväskylän Maakuntakirjaston Minnansalissa. Puheenjohtaja Alpo Pulkkanen sekä hallitus toivottivat vieraat tervetulleiksi juhlaan. Vieraaksi oli saapunut runsaasti
yhteistyökumppaneita ja Emeritiuspiispa Yrjö Sariola vaimonsa
Anna-Maijan kanssa kunnioittivat juhlaamme. Kaikissa kansanruokaloissamme, Kellarikievarissa, Puputissa ja Perttulassa oli
samanaikaisesti avoimet ovet ja juhlalounas. Kellarikievarissa
oli musiikkia ja laulua esittämässä Ykä Mattila ja Seppo Niemi.

Y

hdistys on näiden vuosien
saatossa kasvanut melkoisesti. Alussa yhdistyksellä
oli yksi työntekijä, tänä vuonna
on ollut palkkasuhteessa 118
työntekijää; palkkatuella sekä
yhdistyksen omalla rahoituksella tai muulla tukirahoituksella.
Työharjoittelussa on ollut 44
henkilöä ja lisäksi on vapaaehtoistoiminnassa, työelämävalmennuksessa, työkokeilussa ja
kuntouttavassa työtoiminnassa
useita ihmisiä.
Olemme jo kolmannessa paikassa, ja missä nyt olemme, talo

Ruokailua ennen juhlaa.

Kievarin Kööri esiintymässä.

on tullut tiensä päähän, joten
jälleen etsimme uusia toimitiloja. Tällä hetkellä Kumppanuustalolla ei ole enää kuin muutama
järjestö.
Vuonna 2000 saman katon
alle muutti 28 eri kansalaisjärjestöä.
Juhlatilaisuus alkoi oman
Kievarin Köörin lauluillaan naurukouluttaja Vesa Karvisen toimiessa spiikkaajana. Puheenjohtajamme kertoi alkupuheessaan
nykyisestä yhdistyksen toiminnasta, kuinka tällä hetkellä
keskitämme voimavaroja hen-

Toiminnanohjaaja Eija Tuohimaa ja pääemäntä Pirjo-Liisa Junttila vastaanottamassa juhlavieraita.
kilökuntamme ja jäsentemme
työnsaantia edistävään kouluttamiseen ja työnhakuvalmennukseen. Olemme mukana monissa hankkeissa, jotka edistävät
työttömien ihmisten työ- ja toimintakykyä.
Pitkäaikainen aktiivitoimija
Tuulikki Väliniemi, joka toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1996, 1998 – 2006, muisteli
ja kertoili yhdistyksen syntyhistoriaa ja muisteli yhdistyksen
elettyjä aikoja.
Kaupunginjohtaja
Markku
Andersson kiitti juhlapuheessaan yhdistystä kuinka se on
olemassa olonsa aikana rakentanut Jyväskylää vastuullisesti
ja aktiivisesti. Merkittävä on
ollut työttömien asian esillä pitäminen työmahdollisuuksien
luomiseksi. Työttömien yhdistys
on myös sosiaalisten kohtaamisten turvallinen paikka. Kaupunginjohtaja painotti myös sitä,
kun valmistellaan Jyväskylän
kaupungin ja –maalaiskunnan
kuntajakoselvitystä ja mikäli
päätökset ovat myönteisiä liittymälle, niin silloin uuden Jyväskylän rakentamisessa on suuri tarve yhteistoiminnalla kolmannen
sektorin kanssa.
Työministeriön johtaja Matti
Pukkio kertoili tulevaa hallituksen linjausta kolmannen sek-

torin toimintaan. Työministeri
Tarja Gronberg oli valitettavasti
estynyt saapumasta juhlaan,
mutta hän pistäytyi meillä yhdistyksen ruokalassa Kellarikievarissa 31.10.2007. Hänkin
painotti sitä, että kolmatta
sektoria tarvitaan, tarvitaan
näitä sosiaalisten kohtaamisten
paikkoja, mutta uuden linjauksen mukaisesti meidän täytyy
rakentaa polkuja työntekijöillemme heidän pääsemikseen
työhön vapaille markkinoille.
Haaste on valtava, tsemppiä
kaikille työttömien yhdistyksille, älkää unohtako hakiessanne
uutta työvoimapoliittista avustusta, että teillä on pesämunana jo olemassa yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa.
Työ jatkuu, meitä vielä tarvitaan antamaan vertaistukea
lähimmäisillemme, antamaan
toivoa vielä huomisesta. Talven
odotusta, välittäkäämme toisistamme!

Pirjo-Liisa Junttila
Jyvässeudun Työttömät ry:n
pääemäntä
TVY ry:n hallituksen jäsen Keski-Suomen alueelta
puh. 040 732 4476
pirjoliisa.junttila@jstry.fi
Karenssisanomat 3/2007
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Isola, Anna-Maria, Larivaara, Meri ja Mikkonen, Juha (toim.): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Kustannusosakeyhtiö Avain. Otavan Kirjapaino, Keuruu 2007.

Ei ole häpeä olla

Kirjoituskilpailu köyhyydestä
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öyhän ihmisen paras ystävä on ulosottomies. Näin
yllättävästi toteaa nimim.
Artisti maksaa, nainen 43 v. kirjassa Arkipäivän kokemuksia
köyhyydestä, jonka on julkaissut
Kustannusosakeyhtiö Avain. Kirjan sisältö on koottu Arkipäivän
kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun kesän 2006 aikana
lähetetyistä kirjoituksista. Kilpailun järjesti Tiede, taide ja köyhä
kansa ry. Kilpailua tuki 17 tahoa
- näiden joukossa TVY ry.
Kilpailuun lähetti tarinansa
850 ihmistä. Kirjaan on noista
850 tekstistä valittu 76 kirjoitusta. Kirjoituksista kolme on palkittu ja viisi on saanut kunniamaininnan. Kirjoitukseni otsikko on
45 vuotiaan miehen nimimerkki.
Suomen sanotaan olevan
vauraampi kuin koskaan. Sen
vuoksi ajatellaan, ettei täällä ole
todellista köyhyyttä, ja että suhteellinen köyhyys johtuu ihmisestä itsestään. Nämä käsitykset
eivät pidä paikkaansa. Se on yksi
asia, jonka kirjoituskilpailu tuo
esiin.
Asiantuntijat, tutkijat ja poliittiset päättäjät puhuvat köyhyydestä usein tilastotietojen ja numeroiden valossa. Tilastotiedot
eivät kerro yksittäisten ihmisten
kokemuksista eivätkä siitä, millaista on elää päivästä toiseen
vähillä rahoilla. Kirjoituskilpailun
avulla haluttiin kerätä köyhiksi
itsensä kokevien henkilöiden
omakohtaisia kertomuksia, jotka
saisivat lukijan miettimään, minkälaista elämää ja minkälaisia
elämäntarinoita lukujen takaa
löytyy. Tiede, taide ja köyhä kansa ry. haluaa levittää tietoa siitä,
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millaista Suomessa on nykyään
än
elää köyhänä, ja mistä silloin puuhutaan, kun puhutaan suomalaiaisesta köyhyydestä.
Tyypillisissä
kilpailukirjoituksissa kerrotaan siitä, miten
köyhyys on tullut kirjoittajan
elämään ja miten köyhä selviää
päivittäisistä menoistaan. Pienituloisen ihmisen elämän voi
mullistaa äkillinen itsestä riippumaton muutos, kuten oma tai läheisen sairaus tai kuolema, avioero, pätkätyöputki, työttömyys
tai jopa opintojen pakollinen,
mutta palkaton harjoittelujakso.
On hyvin todennäköistä, että
kaikkein
huono-osaisimmat,
kuten asunnottomat ja päihderiippuvaiset eivät kirjoita kokemuksistaan. Kilpailu ja kirja eivät
siis kerro kaikkein heikoimmin
pärjäävien kokemuksista. Kirjoittajissa on tohtoreita, maistereita,
ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneita jne. Joten kouluttautuminen ei välttämättä ole
tie osallisuuteen, vaikka eliitti antaakin niin ymmärtää. Köyhyys
voi kohdata akateemistakin.

Köyhyyden seuraukset
Eniten köyhyys lienee viimeksi
kuluneen vuosikymmenen aikana lisääntynyt yksinhuoltajatalouksissa. Onkin kysyttävä, miksi
yksinhuoltajien etuuksia on leikattu rajusti, vaikka esimerkiksi
Yhdysvaltain welfare to work
-politiikasta olisi voitu nähdä,
mitä tapahtuu, kun kuvitellaan
tukien leikkaamisen kannustavan yksinäiset äidit työhön työpaikkoihin, joita ei ole olemassa.
Köyhyys ei ole vain taloudelli-

nen asia. Köyhyydellä on laajempia vaikutuksia yksilön elämään.
Taloudellinen niukkuus aiheuttaa häpeää, stressiä, ihmissuhdeongelmia, turvattomuuden
tunnetta ja altistaa sairauksille.
Siis vaikka otsikon nimimerkki
kirjoitti, että ei ole häpeä olla
köyhä, monet kirjoittajat kertoivat tuntevansa häpeää.
Jo vuonna 1776 ilmestyneessä teoksessaan, Kansojen varallisuus, "kansantaloustieteen isä"
, Adam Smith kirjoitti siitä, että
ihmisten pitäisi voida esiintyä
julkisuudessa ilman häpeää ja
mitä se edellyttää. Se edellyttää
sitä, että on varaa välttämättömyyshyödykkeisiin,
jollaisina
Smith ei pidä vain sellaisia hyödykkeitä, jotka ovat ehdottoman
välttämättömiä elämän ylläpitämiseksi. Hän pitää välttämättömyyshyödykkeinä kaikkia hyödykkeitä, joita ilman olemisen
maan tapa on tehnyt sopimattomaksi kunniallisille ihmisille
jopa alemmissa säädyissä. Smith
esittää pari esimerkkiä tällaisista
tapauksista. Kansojen varallisuuden ilmestymisestä on kulunut
230 vuotta ja meillä Suomessa on ihmisiä, jotka häpeävät
esiintyä julkisuudessa siksi, että
heillä ei ole varaa hyödykkeisiin,
joiden kuluttamisen katsotaan
kuuluvan tämän päivän ihmisten elämään.
Kirjan teksteissä on useita
esimerkkejä siitä, miten köyhyys
vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin.
Esimerkiksi nimimerkki Köyhä
ei kuluta, nainen, 45 v. kirjoittaa,
miten hän on viimeisen vuoden
aikana joutunut kehittelemään
erilaisia syitä olla osallistumatta

syntymäpäiville tai tupaantuliaisiin Nimimerkki Kyllä aurinko
vielä joskus risukasaankin paistaa, nainen 35 v. kertoo häpeästä, jonka vuoksi hän ei kehdannut kahvilassa sanoa ystävälleen
juovansa vettä siksi, että hänellä
ei ollut rahaa teehen. Nimimerkki Urbaani torppari pitää köyhyydessään pahimpana sosiaalisen
elämän kaventumista, kun ei ole
varaa matkustaa tai ei voi mennä
ystävien kanssa ravintolaan, järjestää kutsuja ym.
42- vuotias naimisissa oleva
pienyrittäjä ja kolmen lapsen
isä kertoo, että ajan kuluessa
rahallinen köyhyys tuo hiipien
elämään uuden ulottuvuuden
eli henkisen köyhyyden. Kun
ajatukset pyörivät vain jokapäiväisen selviytymisen ympärillä,
kaikki muu jää toisarvoiseksi.
Kulttuuri ei kiinnosta. Toisaalta
hyvin moni kirjoittaja korostaa
mm. kirjaston merkitystä hyvinvoinnilleen. Onneksi kirjastojen
maksullisuus on toistaiseksi torjuttu, vaikka sakko- ym. maksuja
onkin aika reippaasti nostettu.
Nimim. Einari, mies, 55 v. kirjoittaa: "Avaan kirjaston oven ja astun tuttuun ympäristöön. Olen
rikkauksien keskellä. Aarteita
on ympärilläni niin paljon, ettei
elämäni riitä niitä kaikkia tutkimaan."

Artisti maksaa,
nainen 43 v.
Nainen, 43 v. nimim. Artisti
maksaa kertoi oman ja kahden
tyttärensä köyhyyden alkaneen
19.7.1993, jolloin aviomies lähti.
Pienen pieni palkka ja liian pie-

net elatusmaksut eivät riittäneet
elämiseen. Apua nimimerkki ei
saanut mistään. "Kun sosiaalitoimistosta ei ole saanut apua,
ulosottomiehen kanssa on aina
pystynyt sopimaan asioista ja
saanut ymmärrystä. Köyhän ihmisen paras ystävä on ulosottomies…. Kolmetoista vuotta
kestänyt kujanjuoksu on nyt
päättymässä. Kolmetoista vuotta huolta, murhetta, laskemista,
epätoivoa ja väsymystä… Lämpimiä ajatuksia minulta saavat
ulosottomiehet, tyttöjen entiset opettajat ja luokanvalvojat,
ratsastuskoulun ihmiset, perhe
ja ystävät. Sosiaali-ihmisistä minulla on todella tylyjä kokemuksia, ja Kela on muistanut minua
vain kirjeellä, jossa tiedusteltiin,
olenko ihan oikeasti vielä yksin,
kun erostakin on monta vuotta. Eihän minulla vain ole uutta
miestä piilossa. Pelottelivat korotetun lapsilisän takaisinperinnällä, jos petos paljastuu. Siitä
kirjeestä loukkaannuin todella
syvästi."

Köyhyyskin
herättää kateutta
Heini 29 v. kertoo kuulleensa
kerran tyylikkään rouvan paheksuvan toiselle niitä häpeämättömiä, jotka selkä mutkalla
kantavat rahaa sossun luukulta.
"Olen käynyt siellä luukulla joskus itsekin, vaikkei siellä mitään
"luukkua" todellisuudessa ollutkaan. Oli vain pöytä ja sen takana virkailija. Kenelle sinä esittelisit tiliotteesi, vuokrakuittisi ja
lääkereseptisi? Kuinka kertoisit
tuntemattomalle, ettet tule toi-

meen omillasi? En minä lähtenyt
huoneesta selkä mutkalla tai rinta rottingilla enkä haaskannut
kaupungin almuja leveään elämään. En jaksa ymmärtää, miten
köyhyyskin herättää kateutta.
Onko Storyvillen tiskiltä helppoa huudella heikommille? Entä
työtön, joka vieläkin on monille
punainen vaate? Työttömät pakkotöihin Lappiin vaan hilloja poimimaan tai kadun varsiin roskia
nyppimään tai vanhuksia ulkoiluttamaan! Kylläpä vaan. Sinäkin varmaan lähtisit vastineeksi
työttömyyskorvauksestasi?"
Heini kertoo vanhempiensa
taloudellisten vaikeuksien alkaneen siitä, kun heidän talonsa
myytiin pilkkahintaan laman
ollessa syvimmillään. Isän fyysinen ja psyykkinen terveys alkoi
horjua. Vuonna 1996 diagnosoitiin keskivaikea depressio,
muutama vuosi myöhemmin
keuhkoahtauma. Puusepän töitä
15-vuotiaasta tehneen miehen
uraputki katkesi siihen.
Huhtikuisena
maanantaina
vuonna 2004 Hämeenlinnassa
junaradalle astui väsynyt mies,
kaksi kuukautta yli viidenkymmenen. Ehkä Heinin kirjoitus vaikutti
minuun voimakkaasti osaltaan
siksi, että itse aloitin puusepän töiden tekemisen Hämeenlinnassa
18-vuotiaana ja tein niitä enemmän ja vähemmän säännöllisesti
19 vuotta.

Rikotaanko joissakin
kunnissa lakia?
Jotkut kirjoitukset hämmensivät
minua aika tavalla. Osaksi ehkä
siksi, että osassa kirjoituksista oli

ilmeisesti käytetty taiteellista vapautta. Toiseksi usean kirjoituksen kohdalla heräsi kysymys siitä rikotaanko joissakin kunnissa
Suomen lakeja, vai miksi tuntuu
siltä, että toimeentulotukipäätökset eroavat suuresti kuntien
välillä. Tuntuu aika oudolta, että
ihmiset eivät rahattomuuden
takia pysty hoidattamaan sairauksiaan. Eikö sairaan- ja terveydenhoitokuluihin pitäisi saada
toimeentulotukea samoin kuin
asumiskuluihin. Kuulin muuten
hiljattain, että Tampereella ei
ole pulaa asunnoista; on vain
asumiskyvyttömiä ihmisiä. Näin
nykyään kaikista yhteiskunnallisista ongelmista tehdään yksilöistä itsestään johtuvia asioita..
En muista, että yhdessäkään
kirjoituksessa olisi mainittu kirjoittajan saaneen työttömien
yhdistyksestä vertais- tai muuta
tukea.
Usein eliitti vähättelee suomalaista köyhyyttä sillä, että se

on vain suhteellista. Suhteellisenkin köyhyyden lisääntyminen on ongelma, jota ei pidä
vähätellä, mutta kirjoitukset
osoittavat, että Suomessa on
myös absoluuttista köyhyyttä.
Absoluuttisesti köyhä ei pysty tyydyttämään edes elämän
perustarpeita, kun ei ole rahaa
ruokaan, vaatteisiin eikä hygieniaan.
Kirja on lahjoitettu jokaiselle
kansanedustajalle. Tiedän, että
ainakin yksi kansanedustaja on
lukenut sen. Kirjan toimittajat
toivovat - samoin minä - että
päätöksentekijät tutustuvat kirjoituksiin ja havahtuvat köyhien
ihmisten tilanteesta. Voisivat vähän hävetäkin.
Palkitut tekstit löytyvät netistä osoitteesta www.koyhyyskirjoitukset.org.

Ahti Heinonen
Ylöjärven työttömät ry
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Työttömien Valtakunnalliset
kesä- ja kulttuuripäivät
Savolaisen laulun myötä aloitettiin päivät ja TVY ry:n hallituksen jäsen Juhani Tanski Pohjois-Savon alueelta toivotti
osallistujat tervetulleiksi päiville.

A

vajaispuheessaan puheenjohtaja Lea Karjalainen
loi katsauksen työttömien
yhdistysten nykytilanteeseen.
Hän mainitsi mm. että tämän
vuoden lopun osalta tilanne on
sellainen, ettei palkkatukeen
ole enää rahaa. Sen takia
monissa yhdistyksissä joudutaan
supistamaan toimintaa ja monet
jäävät sieltä työttömiksi ja nämä
ovat usein juuri niitä ihmisiä,
joita yritykset eivät missään tapauksessa työllistä.
Juankoskelainen Leena Tolppanen haastoi lupsakkaasti savon murteella työttömän arkielämästä tuoden julki että ”kun
aina pittää olla nyytissä evväät
ja paperit jos vaekka pätkätyö
pärähtääpi piälle.”
Avajaisten jälkeen keskustelutunnilla käytiin läpi yhdistysten toimintaa ja sen tämän ajan
vaikeuksia.
Jätkänkämpällä vietettiin rattoisaa iltaa perinneruoan, haitarinsoiton ja yhteislaulun merkeissä. Tukkilaisnäytös toi myös
lisäantia iltaan.

Toinen päivä alkoi aamuhetkellä, jonka veti kirkkoherra Reijo Mustonen.
Kansanedustajien Tuula Väätäisen ja Elsi Kataisen sekä
varakansanedustaja
Markku
Eestilän kanssa käytiin yhteistä
keskustelua päättäjien näkemyksistä työttömien ja yhdistysten
tulevaisuudesta.
Kädentaitopajassa halukkaat
saivat tehdä humoristisen vessapaperitelineen.
Näyttelyyn kädentaidon tuotteita toi kuusi yhdistystä.
Toisen päivän iltana kaikki halukkaat saivat tanssahdella naistentanssien merkeissä ja Tony
Montanan lauluista nauttien.
Päivien aikana kisailtiin petanquessa, mölkyssä, hevosenkengän heitossa ja tietysti pidettiin perinteiseen tapaan myös
leikkimieliset olympialaiset.
Sateisesta säästä huolimatta osallistujien mielestä päivät
onnistuivat ja iloisina, hymyssä
suin palattiin kotipaikkakunnille
jatkamaan työttömän arkea.

Lea Karjalainen avasi kesäpäivät.

KILPAILUJEN TULOKSET:
Petanque, parikilpailu:
1 p. Pekka Juntunen
Pertti Mankinen
2 p. Teuvo Salonen
Juhani Heino
3 p. Marja Pakarinen
Sirpa Pietikäinen

Kajaanin Työttömien yhdistys ry
Kajaanin Työttömien yhdistys ry
Ylöjärven Työttömät ry
Ylöjärven Työttömät ry
Jyvässeudun Työttömät ry
Jyvässeudun Työttömät ry

Mölkky, yksilökilpailu:
1 p. Pertti Mankinen
Kajaanin Työttömien yhdistys ry
2 p. Kaija Soininen
Kouvolan Seudun Työttömät ry
3 p. Kyösti Savolainen
Vehmersalmen Työttömät ry
Hevosenkengän
heitto, yksilökilpailu:
1 p. Matti Pursiainen
jaettu sija Ari Teivainen
3 p. Raija Uhlbäck

Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Rantasalmen Työttömät ry
Kuopion Työttömät ry

Olympialaiset, joukkuekilpailu, lajeina:
Bingisgolf, tandemtikka, hiekan kanto lusikalla ja tandemhiihto nurmikolla.

1 p. KEKSIKONE
*Antti Kuusinen
Hollolan Työttömät ry
*Jarmo Holtinkoski Oulunsalon Työttömien Tuki OTTU ry
*Päivi Tillman
Oulunsalon Työttömien Tuki OTTU ry
*Aarre Mahkonen
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
2 p. HEINOLAN HYVÄT
*Heikki Ljungkvist Heinolan S. Työttömien Toim.järjestö ry
*Majken Kuitunen Heinolan S. Työttömien Toim.järjestö ry
*Aulis Kaikkonen
Heinolan S. Työttömien Toim.järjestö ry
*Birgitta Naukkarinen Heinolan S. Työttömien Toim.järjestö ry
3 p. KUTYKUTY (Kutikuti)
*Raija Uhlbäck
Kuopion Työttömät ry
*Martti Savolainen Kuopion Työttömät ry
*Ritva Jaukko
Kuopion Työttömät ry
*Juhani Tanski
Kuopion Työttömät ry

Suksi luistaa...
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Kansanedustajat Tuula Väätäinen ja Elsi Katainen sekä varakansanedustaja Markku Eestilä..

Kyllä hiekkakin lusikassa pysyy...

Pingisgolf menossa.

Petanquevoitto ratkeaa.

Tandemitikka lähtee...

Olympiavoittajajoukkue.

Pajassa valmistuu WC-paperiteline.

Serenadi naisille.
Karenssisanomat 3/2007
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Järjestöbarometri 2007
Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat sosiaalisia kontaktejaja
mielekästä tekemistä yli viidesosalle suomalaisia

T

änään julkistetun Järjestöbarometrin mukaan perinteinen kansalaisjärjestötoiminta on yhä vahvemmassa
roolissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Toimintaan osallistuu
paikallistasolla satoja tuhansia
suomalaisia. Sen sijaan järjestömuotoisten sosiaalipalvelujen
kasvu on taittunut.
Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten toiminta on vireää ja monimuotoista. 44 %:ssa alan yhdistyksistä jäsenmäärä on kasvanut
ja 26 %:ssa pysynyt ennallaan.
Toimintaan osallistuvien määrä
on noussut 40 %:ssa yhdistyksiä
ja yhtä monessa yhdistyksessä
säilynyt ennallaan.
Vapaaehtoistyöhön osallistuvia on aiempaa enemmän 28
%:ssa yhdistyksiä ja heidän määränsä on entisellään joka toisessa yhdistyksessä.
Järjestöbarometri kartoitti
ensimmäistä kertaa myös toimintaan osallistuvien suomalaisten määrää. Viimeisen vuoden
kuluessa sosiaali- ja terveysalan
yhdistysten koulutus-, retki- ja
harrastustoimintaan on osallistunut 21 % suomalaisista eli 900
000 henkilöä. Vapaaehtoistyötä
yhdistyksissä on tehnyt 500 000
ihmistä (13 %) ja vertaistoiminnassa on ollut mukana 250 000
ihmistä (6 %). Yhdistysten luottamushenkilöinä on toiminut
166 000 suomalaista (4 %).
Vapaaehtoistoiminta
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
avustajana, tukihenkilönä tai
ystäväpalvelussa
toimimista,
vertaisryhmän vetovastuuta tai
koulutus-, retki- ja harrastustoiminnan organisointia.
Lähes joka toisella paikallisyhdistyksellä on liikuntatoimintaa ja noin 40 %:lla kulttuuri- ja
taidetoimintaa. Yhdistyksissä voi
opiskella myös esimerkiksi kieliä,
ruuanlaittoa ja tietotekniikkaa.
– Ihmiset kokevat suurimmiksi hyvinvointiongelmikseen
yksinäisyyden ja sosiaalisten
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kontaktien vähäisyyden. Sosiaali- ja terveysyhdistykset tekevät
tärkeää syrjäytymistä ehkäisevää työtä, sillä ne tavoittavat
erityisesti niitä ihmisiä, joita on
muuten vaikea tavoittaa, kuten
mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä. Alan järjestöjen
kyky tarjota liittymismahdollisuuksia ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien arkea on
ainutlaatuinen, sanoo järjestöpäällikkö Marja Vuorinen Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta
(STKL).
– Tämä yhdistysten arkityö
on osa sitä ehkäisevää työtä, jota
nyt sosiaali- ja terveyspolitiikan
toimintaohjelmissa ja strategioissa tavoitellaan. Kaksi kolmasosaa valtakunnallisten järjestöjen johtajista katsoo myös, että
ehkäisevän toiminnan merkitys
on suuri oman järjestön toiminnassa, Vuorinen kertoo.
Järjestöt tekevät ehkäisevää
työtä paitsi tarjoamalla toimintamahdollisuuksia ja vertaistukea, myös jakamalla tietoa, neuvomalla ja ohjaamalla.
Uusia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä perustetaan vuosittain
tasaista tahtia ja kenttä uudistuu
koko ajan. Viime vuonna rekisteröitiin 158 uutta yhdistystä, kuten mielenterveys- ja päihdeyhdistyksiä sekä kansainvälistä
auttamistyötä tekeviä yhdistyksiä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä
ja yhdistyksiä on rekisteröity
yhteensä 13 000.

Sosiaalipalvelut
markkinoistuvat
Järjestöjen tuottamien sosiaalipalvelujen vuosia jatkunut kasvu
on taittunut. Sekä julkisten että
järjestömuotoisten palvelujen
osuus kaikista sosiaalipalveluista
pienenee, kun taas yritysmuotoisten sosiaalipalvelujen määrä
kasvaa voimakkaasti. Järjestöt
tuottavat nykyisin noin 17 % ja

yritykset noin 8 % sosiaalipalveluista.
Viime vuonna yritysten toimipaikkojen määrä ohitti selvästi
järjestöjen toimipaikkojen määrän sosiaalipalveluissa. Eniten
kasvoivat yritysmuotoiset lastensuojelu-, koti- ja asumispalvelut.
Yrityksillä oli yli kaksinkertainen
määrä lastensuojeluasiakkaita ja
yhtä paljon kotipalveluasiakkaita kuin järjestöillä. Asumispalveluasiakkaita järjestöillä oli yhä
lähes kaksi kertaa niin paljon
kuin yrityksillä, vaikka järjestöjen ylläpitämien palvelutalojen
määrä vähenikin.
Muutosta selittävät sekä uusien yrittäjien tulo markkinoille
että järjestöjen palvelujen yhtiöittäminen. On kuitenkin myös
alueita, joilla järjestöt kantavat
lähes koko vastuun palveluista.
Päihdehuollon avopalveluissa,
työtoiminnassa ja työhön kuntoutuksessa yritystoimintaa ei
ole käytännössä lainkaan. Järjestöt tuottavat myös 80 % ensi- ja
turvakotipalveluista.
Lisäksi järjestöt ovat käytännössä ainoa kuntoutuksen tuottaja yli
65-vuotiaille ja monille muillekin työelämän ulkopuolella
oleville ryhmille, jotka eivät ole
oikeutettuja lakisääteiseen kuntoutukseen
Järjestöjen mukaan kuntoutusta vaille jäävät liian usein
paitsi ikäihmiset, myös työ- ja
toimintarajoitteiset työikäiset
sekä omaishoitajat.
– Yritysten rooli näyttää vahvistuvan myös alueilla, joilla puututaan ihmisten perusoikeuksiin.
Tämä kehitys edellyttää huomion kiinnittämistä erityisesti haavoittuvien ihmisryhmien palvelujen laatuun ja jatkuvuuteen,
sanoo toiminnanjohtaja Riitta
Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitosta.
– Se saattaa myös merkitä tarvetta nykyistä tarkempaan etukäteisvalvontaan ja tiiviimpään

tarkastustoimintaan. Palvelujen
markkinoistumisen seurauksista
asiakkaille tai niiden taloudellisista vaikutuksista ei vielä ole
juuri tietoa, Särkelä toteaa.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
johtajat ovat huolissaan kilpailuttamisen vaikutuksista palvelujen laatuun ja mm. asiakkaiden
palveluketjun jatkuvuuteen. Järjestöjohtajien mukaan yhteistyö
kuntien kanssa on jo muuttunut,
ja uhkana on, että palvelutuotanto keskittyy isoille tuottajille
ja ostopalveluissa päähuomio
siirtyy palvelujen kehittämisestä
kustannustehokkuuteen.
Lisätietoja:
Järjestöpäällikkö Marja Vuorinen, STKL
puh. (09) 7747 2215, 050 412 1913,
marja.vuorinen@stkl.fi
Toimittajakappaleiden tilaus:
Tiedottaja Sirkku Immonen,
STKL
puh. (09) 7747 2244, 050 558
7470, sirkku.immonen@stkl.fi
Järjestöbarometri 2007 on toinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen
nykytilaa ja toimintaa kattavasti
kuvaava tutkimus, joka perustuu valtakunnallisten järjestöjen
johtajille, aluetyöntekijöille ja
paikallisyhdistyksille tehtyyn kyselyyn ja tuoreisiin tilastoihin.
Kyselyyn vastasi 111 järjestöjohtajaa, 44 kuntoutusjohtajaa, 141 aluetyöntekijää ja 1016
paikallisyhdistystä. Lisäksi Taloustutkimus haastatteli 1039
suomalaista heidän osallistumisestaan alan järjestöjen toimintaan. STKL julkisti ensimmäisen
Järjestöbarometrin viime vuonna.

Sirkku Immonen
tiedottaja, toimitussihteeri
Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitto
Sosiaali- ja terveysviesti
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uhmossa järjestettiin ProSuomi tapahtuma maanantaina 10.9. Kuhmon
torilla. Tapahtumassa oli läsnä
kansanedustaja Merja Kyllönen. Puheessaan hän korosti
kolmannen saktorin toiminnan
tärkeyttä; kolmannen sektorin
toiminnasta rakentuu monenlaisen paikallisen toiminnan kivijalka.
"Työllisyysmäärärahojen rajut
leikkaukset tarkoittavat myös lukuisten yhdistysten alas ajamista
ja monen toimipaikan sulkemista" , ennakoi Kyllönen näkymiä.
Hän arvioi, että yrityksiä tuskin
kiinnostaa vaikeasti työllistettävien ja vajaakuntoisten työllistäminen. Heidät työministeriö
näyttää haluavan pois kortistosta, osoitti Kyllönen ongelmaa.
Kuhmon Työttömien yhdistyksen toiminnanohjaaja Seija
Kyllönen vaati puheenvuorossaan järjestön toimintaedellytysten turvaamista, kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä
Kainuussa ja palkkatuetun työn

säilyttämistä työvälineenä kolmannen sektorin työllistämisessä myös jatkossa.
Raija Korhonen lausui tapahtumassa työttömän työnhakijan tuntoja ja runoja.
Kuhmon torilla tarjottiin hernekeittoa ja vietettiin samalla
torikauden päättäjäisiä. Torilla
seurasi tapahtumaa noin 200
henkilöä.

Ennakoimalla ja sopimalla työn puolesta
Kesän päätös: Työttömien yhdistys ennakoi tulevaa työllisyysmäärärahojen leikkausta ja
siirtouhkaa järjestämällä torilla
Pro-Suomi tapahtuman. Tilaisuuteen oli kutsuttu puhujaksi
kansanedustaja Merja Kyllönen.
Kuhmon tori oli yksi niistä 16
Suomen paikkakunnasta, jolla
järjestettiin samanlainen tilaisuus.

Seija Kyllönen
Leena Sirviö

Merja Kyllönen, kansanedustaja, vasemmistoliitto.

Merja Kyllönen, toiminnanohjaaja Seija Kyllönen ja Marjatta Piirainen Kuhmon työttömät ry:stä.

T

yöllisyysmäärärahojen siirtämistä suoraan yrityksille
esitetään uudessa hallitusohjelmassa ja sen on määrä toteutua vuonna 2009. Uuden lain
voimaantulo olisi kylmä suihku
yhdistyksille ja järjestöille, jotka
työllistävät suuren joukon ihmisiä.
Työttömien yhdistyksen toiminnanohjaaja Seija Kyllönen
muistutti toriyleisöä siitä, että
työllisyysmäärärahojen
rajut
leikkaukset tarkoittavat lukuisten yhdistysten alas ajamista ja
monen toimipaikan ovien sulkemista. Niiden mukana Kuhmon
työttömien yhdistys.
Määrärahojen leikkaus ja jäljelle jäävien rahojen siirtäminen
suoraan yritykselle tietää jonoja
kuntien
toimeentuloluukulle.
Seija Kyllönen arvioi puheessaan,
että tuskin vaikeasti työllistettävät ja vajaakuntoiset työntekijät
yrittäjiä kiinnostavat.
-Näyttää, että juuri heidät
työministeriö haluaa siivota pois
kortistosta, Seija Kyllönen arvioi.
Kuntouttava työtoiminta on
yksi avainsana varsinkin pitkäaikaistyöttömän kohdalla. Kuhmon työttömien yhdistys on
pitänyt yllä kuntouttavaa työtoimintaa myös alle 25-vuotiaille ja
rahoittanut sen omalla toiminnallaan.
Toiminnanohjaaja muistuttaa, että Kuhmon työttömien
yhdistys on ollut kantamassa
kortensa kekoon työllistämällä
pitkäaikaistyöttömiä. Jos he olisivat työnhakijoina, niin Kuhmon
kaupunki joutuisi maksamaan
puolet heidän työttömyystuestaan.
-Se, että kolmannen sektorin
toiminta olisi jokin uhkatekijä
ihmisten työllistymisessä, on kokonaan väärä kuva. Pitkien työttömyysjaksojen jälkeen ihminen
tarvitsee tukea, koulutusta ja
työvalmennusta, jotta hän pystyy sopeutumaan tuottavaan
työelämään, on Seija Kyllösen
viesti.

Kansanedustaja Merja Kyllönen sanoi, että kolmas sektori
työllistää vuosittain noin 10 000
ihmistä.
Varovaisenkin arvion mukaan
heistä 20 prosenttia siirtyy tukityö jälkeen oikeisiin töihin. Merja
Kyllönen esitti vaatimuksenaan,
että uuteen työ- ja elinkeinoministeriöön on perustettava oma
tulosryhmä järjestöjen työllistämistä varten. Esimerkiksi MLL,
mielenterveysjärjestöt, urheilujärjestöt ja niin edelleen työllistävät ihmisiä ja varojen siirrosta
ja leikkaukset koskevat myös
heitä.
Kansanedustaja sanoi, että
kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinatuki on päätetty ministeriöiden muutoksessa siirtää
kokonaan Sosiaali- ja terveysministeriön tontille.
-Merkitseekö tämä sitä, ettei
heitä aiotakaan jatkossa hoitaa
polulle kohti oikeita työmarkkinoita, Merja Kyllönen kyseli.
Kansanedustaja tiesi myös,
että työministeri aikoo siirtää
päihdeongelmaiset eläkkeelle ja
siirtää työkyvyttömyyseläkkeellä olevat takaisin työelämään.
Kuhmon työttömien yhdistys työllistää parasta aikaa 57
ihmistä. Kuhmo Oy:n jälkeen
yhdistys on toiseksi suurin työllistäjä paikkakunnalla.
Seija Kyllönen kertoo, että
valtakunnallinen työttömien yhdistys TVY on ollut aktiivinen ja
käynyt tapaamassa ministereitä,
mutta toistaiseksi käynneillä ei
näytä olleen tulosta.
Ensi vuodeksi tuki toiminnalle on olemassa, mutta vuoden
2009 rahoista ei ole tietoa.
Ja jos työvoimaministerin esitys menee läpi tuet loppuvat.
Kesän ajan Kuhmon työttömien yhdistys on hankkinut
varoja torikahvilalla. Letut ovat
olleet hittituote samoin grillattu
makkara ja tietysti pannukahvi.
Toimittaja Leena Sirviö
Sanomalehti Kuhmolainen
Karenssisanomat 3/2007
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torilla
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uopion Työttömät ry järjesti ”Mualiman - navalla”
eli Kuopion torilla PRO
SUOMI – kampanjaan kuuluvan
tilaisuuden 10.9.2007 klo 13 – 14.
Juhani Tanski Pro Suomi tapahtuman puuhamiehenä oli haalinut paikalle yhdistyksemme
teatteri- ja musiikkiryhmän, jotka olivat viihdyttämässä paikalle
saapunutta kuulijakuntaa. Sää
suosi tapahtumaan osallistujia ja
yleisö viihtyi torilla työttömien
liikekannallepanopäivänä kuunnellen painavaa asiaa musiikin
ja makkaratarjoilun lomassa.
Martti Savolainen avasi ”runoarkkunsa” ja lausui kirjoittamansa runon lamasta ja työttömyydestä.

Tilaisuuden aluksi Kuopion
Työttömät ry:n toiminnanohjaaja Vuokko Huovinen toivotti
osallistujat tervetulleeksi ja kertoili myöhemmin yhdistyksemme monipuolisesta toiminnasta.
Kansanedustajista oli saapunut
paikalle Vasemmistoliitosta Erkki Virtanen kertomaan politiikan viimeisimmistä, työttömien
arkeen vaikuttavista aiheista.
Kuopion Työttömät ry:n hallituksen jäsen Juhani Tanski puhui suomalaisen työn puolesta
ja hallituksen puheenjohtaja
Leena Laakkonen kiitti paikalle
tulleita.

”Tästä se lähtee” tuumaili Esko seppänen.

Vuokko Huovinen
toiminnanohjaaja
Kuopion Työttömät ry

Tervetuloa, toivotteli toiminnanohjaaja Vuokko Huovinen.

eatteria ja laulua Kuopion Työttömät ry teatteripiiri ja Sointuryhmä

Lamarunoutta, Martti Savolainen.

”Suomalaisen työn puolesta” Juhani Tanski.
16
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Erkki Virtanen poliittisena puhujana.

Pro Suomi - suomalaisen työn puolesta

T

apahtumasarja pidettiin
syyskuun aikana ympäri suomea. Tapahtumia
pidettiin Rovaniemellä, 10.09.
Kokkolassa, Raumalla, Porissa,
Raisiossa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Haminassa, Kuhmossa, Iisalmessa, Kuopiossa, Mäntyharjulla, Jyväskylässä ja Helsingissä
12.09. sekä Oulussa 17.09. Tapahtumasarjan aikana tavattiin
noin kansanedustajista 60 eli yli
¼ osa ja saatiin suunnattomasti
palstatilaa paikallislehdissä ja
myös valtakunnan lehdistössä.
TVY ry:n työvaliokunta tapasi
viikon aikana keskeisten työntekijä ja työnantajajärjestöjen
edustajat, kuntaliiton edustajat,
Suomen Yrittäjät ry:n ja EK:n
edustajat ja useita muita tahoja

ja selvitimme heille kolmannen
sektorin ja ajankohtaisia asioita
sekä työttömien tukityöllistämiseen liittyviä ongelmia. Ilman
tätä tapahtumaketjua emme
olisi pystyneet pelastamaan
loppuvuoden palkkatukirahoja.
Kiitän
yhteistoimintajärjestön
puolesta kaikkia jäsenyhdistyksiämme aktiivisesta paikallisesta
edunvalvonnasta. Ohessa kuvia
Helsingissä
Eduskunta-talolla
järjestetystä tilaisuudesta jossa
tarjoiltiin osallistujille Helsingin
Työttömät- HETY ry:n keittämää
hernekeittoa, tavattiin lukemattomia eri puolueiden kansanedustajia sekä lisäksi kuva Tarja
Filatovista Hämeenlinnan tapahtumassa.
Lea K

Lea Karjalainen, Arto Satonen ja Jukka Gustafsson.

Tarja Filatov.

Satu Taiveaho, Markus Mustajärvi ja Esa Lahtela.

Pentti Tiusanen, Erkki Pulliainen ja Helvi Järvenpää.
Karenssisanomat 3/2007
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nternet antaa vastauksen
kaikkeen köyhässä maailmassa kun elämme. Vastauksia,
näkökökantoja, määritelmiä, puheita, artikkeleita, jne.
Alhaalla muutama hajalainaus, jokainen vain sekoittaa käsitettä;
Köyhyys on käsite, jolla kuvataan
ihmisen taloudellista ja toisinaan
myös sosiaalista asiantilaa.

YK:n
vuosituhatjulistus:
Köyhyys on elinehtojen kurjistumista ja toimeentulon vaikeutumista aina siihen pisteeseen,
että ihmisten elossa säilyminen
on uhattuna.
“Päätämme puolittaa vuoteen 2015 mennessä niiden ihmisten osuuden, joiden päivittäinen tulo on alle yksi dollari
päivässä sekä puolittaa niiden
ihmisten osuuden, jotka kärsivät
nälästä”.
Onkin paradoksaalista, että
nyt, kun Suomi on vauraampi
kuin koskaan, maassa on köyhiä
lapsiperheitä enemmän kuin 10
vuotta sitten. Tämä ei ole satua
eikä liioittelua, vaan tilastollinen tosiasia. Suomessa on 591
528 lapsiperhettä, joista 65 553
elää tuloilla, jotka jäävät alle
EU:n määrittelemän köyhyysrajan (750 €/kk/aikuinen). Näissä
perheissä, siis köyhyydessä, elää
135 110 lasta. Heikoin tilanne on
yksinhuoltajilla ja monilapsisilla
perheillä.

Köyhyys yhteiskunnallisena asemana
Monissa länsimaisen ajattelutavan mukaan hyvin köyhissä,
mutta sosiaalisesti tasa-arvoisissa kulttuureissa köyhyys on lähes tuntematon ilmiö. Toisaalta
köyhyys nyky-Suomessa voi kolmannen maailman näkökulmas18
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ta olla hyvinkin vaurasta, mutta
silti se on suomalaisille köyhille varsin todellista. Köyhyys ei
olekaan ensisijassa materiassa
mitattava asia, vaan sosiaalinen
asema hierarkkisen yhteiskunnan pohjalla.

Kohti kansallisia
köyhyysstrategioita
Kehitysyhteistyöpiireissä näistä kansallisista strategioista
puhutaan nimityksellä ”PRSP”
(Poverty Reduction Strategy Paper), mikä kuulostaa uudelta ja
ihmeelliseltä. Suomen lähihistoriaa tunteville lukijoille näissä
kansallisissa
konsensusohjelmissa ei tavallaan ole mitään
eriskummallista. Suomessa kokonaisvaltaisia
rationaaliseen
”suunnittelu-ohjelmointi-budjetointi” -ajatteluun nojaavia
konsensussopimuksia ja tulopoliittisia kokonaisratkaisuja on
neuvoteltu ja solmittu Korpilammen ja Keijo Liinamaa -vainaan ajoista eli 1970-luvulta lähtien. Kehitysyhteistyön puolella
kaikkien avunantajien sitoutuminen kansallisen hallituksen
valmisteleman ja parlamentissa
hyväksytyn PRSP:n toimeenpanon tukemiseen - mieluiten
julkisen budjetin kautta - on
edistysaskel verrattuna tilanteeseen, jossa kymmenet ulkomaiset rahoittajat toimivat köyhässä
maassa koordinoimattomasti ja
kansallisen budjetin ulkopuoli-

sella rahoituksella.
Vuoden 1997 vuosiraportissaan Maailmanpankki vihdoin
tunnusti, että sen vuosikausia
ajama ”minimalistisen valtion”
malli on yhtä mahdoton kuin itäblokin maissa yli 70-vuoden ajan
kokeiltu keskitetyn valtiojohtoisuuden malli. Pankki tunnusti,
että toimiva julkishallinto on kestävän kehityksen ja köyhyyden
vähentämisen välttämätön edellytys. Julkishallinnon toimivuus
taas rakentuu ammattitaitoisten
ja toimistaan demokraattisesti
valituille edustajille vastuullisten julkishallinnon virkamiesten
ja instituutioiden varaan.
Toisen sittemmin taloustieteen Nobelilla palkitun ajattelijan, Joseph Stiglitzin nousu
Maailmanpankin pääekonomistiksi avasi kaksi uutta ovea pankin
köyhyystutkimuksessa:
Stiglitz kysyi - ja rohkaisi kollegojaankin kysymään - miten
ihmiset käyttäytyvät siinä todellisessa todellisuudessa, jossa vallitsevan neoklassisen taloustieteen oletukset informaation ja
markkinoiden täydellisyydestä
ja ihmisten ”homo economicus”
-tyyppisestä täydellisestä rationaalisuudesta eivät päde. Tämä
oivallus on vihdoin vakuuttanut
suuren joukon makrotaloustieteilijöitä siitä, että aiemmin kaikkiin maihin lähes
samanlaisina
kaupatut
talous-

€
politiikan vakioreseptit eivät
päde, vaan että kunkin maan tilanteeseen on löydettävä maan
historiaan ja erityispiirteisiin sovitetut maaspesifit ratkaisut.

Ja näitä jatkuu, jatkuu
ja jatkuu...................
Mutta, jokaisen ihmisen on itsensä määriteltävä tai haettava
itselleen sopiva määritelmä,
kaavio, poliittinen näkemys ja
vastattava rinta rottingilla oma
käsityksensä köyhyydestään !
Ylpeästi ja rohkeasti ja elää sen
pohjalta elämäänsä eteenpäin,
päivä kerralla ja taas uusi päivä
koittaa!
Minulle se on tosiystävien ja
sosiaalisen ystäväpiirin ja verkoston katoaminen ja kuihtuminen. Olen ne saanut entiselleen
ja elän rikasta elämää loppuuni
asti.
Kiitos
Harri

TYÖTTÖMIEN
MIEN 14. VALTAKUNNALLISET
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hmisoikeuspäivät järjestettiin
22.-24.10.2007 perinteisesti
Seurakuntaopistolla Järvenpäässä.
Näyttelijä-trubaduuri Matti
Muhonen avasi päivät valloittavilla musiikkiesityksillä esittäen
sekä omia, että Jaakko Tepon
tuotantoa.
TVY ry:n puheenjohtaja Lea
Karjalainen käsitteli avauspu-

heessaan
jäsenyhdistysten
tulevaisuuden rahoituksia työhallinnon muuttuneiden rahoituskriteereiden vuoksi, työnhakija-asiakkaiden palveluiden
kriteereiden kovenemista uusien voimaan tulleiden ohjeiden
mukaisesti ja siihen liittyvän perustuslain turvaaman syyperusteisen etuuden puolustamista.
Tervehdyksiä päiville esittivät

Järvenpään kaupunginjohtaja
Erkki Kukkonen, KDY:n johtaja
Heikki Hiilamo ja seurakuntaopiston johtaja Hannu Harri.
Avajaisissa alustivat Heikki
Hiilamo aiheesta ”Sosiaalisten
mahdollisuuksien politiikka” ja
Etelä-Suomen lääninhallituksen
suunnittelija Malla Laiti aiheenaan romanikulttuuri.
Toisen päivän aamuna Sta-

kesin tutkimusprofessori Sakari
Hänninen valotti luennossaan
osallistujille ”kuolleen kulman
ongelmaa”.
Päivät rakentuivat kanavien
työskentelyihin. Kuudella kanavalla käsiteltiin työttömien
oikeuksiin liittyviä asioita, joista
päättäjille esitetyt tulokset jäljempänä.
Toiminnallisia kanavia olivat ”usko arjessa - arki uskossa”,
jossa käytiin läpi omakohtaisia
kipeitäkin asioita, ”iloa elämän
reppuun” kanavassa etsittiin
voimavaroja jaksaa sekä työssä,
että työttömyydessä ja ”yhteisötaidepaja” – tuotoksessa työttömät tarkastelevat työssä olevia
henkilöitä ja heidän elämäntilanteitaan.
Päätöspäivänä kanavien tuloksia olivat kommentoimassa ja
osallistujien kysymyksiin vastaamassa työministeri Tarja Cronberg, kansliapäällikkö Kari Välimäki STM:stä sekä eduskunnan
sosiaali- ja terveysvaliokunnan
jäsenistä puheenjohtaja Juha
Rehula kesk, Marjaana Koskinen
sd ja Erkki Virtanen vas.
Iltaisin nautittiin kulttuurista,
jota esittivät näyttelijä Seppo
Kolehmainen savolaesella huumoresityksellä,
Ilmaisutaidon
ryhmä Joutavat Vantaan Työttömät ry:stä sekä tanssiryhmä
Sirpakat mukaansatempaavilla
tanssiesityksillä.
Päivien osallistujat pääsivät
laulamaan myös karaokea.
Päiville osallistui n. 170 työttömien yhdistysten, seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden
edustajaa sekä n. 40 opiston
opiskelijaa. Päivien järjestelyistä
vastasivat TVY ry, KDY ja Seurakuntaopisto.
Ihmisoikeuspäivistä lisää
www.tvy.fi

Kare
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Virtanen, Koskinen, Sipiläinen, Karjalainen ja Rehula.

Tarja Cronberg, Ilkka Sipiläinen, Lea Karjalainen ja Kari Välimäki.

Kanavatyöskentelyä.

Yleisöä.

Kanava 6.

Taidekanava työskentelee.

Kanava 9 osallistujat ryhmäkuvassa.
20
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Ihmisoikeuspäivillä koettiin iloinen yllätys, kun vuoT
Työttömien
rovaikutuskoulutuksessa Tampereella v. 2006 tavanneet Iira-Liina Paju ja Jukka Kangas Anjalankosken Työttömät ry:stä sanoivat toisilleen ”tahdon” pastori Ilkka Sipiläisen vihkiessä heidät
Tuusulanjärven rantakalliolla.

22.-24.10.2007
Seurakuntaopistolla Järvenpäässä

Romanikanavan tuloksia.

Romanikanava.

Voimavaroja jumpasta.
Matti laulaa Teppoa.

TVY ry KIITTÄÄ
Työttömien 14. valtakunnallisten Ihmisoikeuspäivien
onnistumisesta
*
*
*
*
*

järjestelyissä mukana olleita
esiintyjiä
kanavien vetäjiä / asiantuntijoita
yhteistyökumppaneita
päiville osallistuneita

Samalla toivottaen kaikille Rauhallista
joulunaikaa ja uusia tuulia vuodelle 2008 !
Uusiotaidetta.
Karenssisanomat 3/2007
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Kanavat
Kanava 1
Sosiaalinen sopimus, oikeus osallisuuteen?
VALIOKUNNALLE
Työttömien asiakaslaki
- Tarvitaan työttömien asiamies
- Valitusoikeus viranomaisten päätöksistä
- Työttömille henkilökohtaista palvelua
- Myös viranomaisille pelisäännöt, osapuolet tasavertaisiksi

MINISTEREILLE
Työvoiman tarjonnasta työn tarjontaan
- Työllisyyslaki voimaan
- Työtä kelvollisilla työehdoilla
- Julkisen vallan vastuu, yrityksien vastuusi

VALIOKUNNALLE
Alueelliset erot pienemmiksi
- Yhdenmukaiset laatuvaatimukset
- Työvoimatoimistojen paikallisjohtajien päätösvaltaan
tarkistuksia

VALIOKUNNALLE
Palvelutakuu työttömille
- Työllistämispolut
- Välityömarkkinat

MINISTEREILLE

Haluatteko kaventaa kuilua päättäjien ja kansalaisten välillä –
ja miten?
Miksi kansanäänestys on niin harvoin käytetty voimavara –
suomalaisessa demokratiassa?

Kysymykset valiokunnan jäsenille
Mikä kampanja tai tempaus on erityisesti vaikuttanut teihin
ja päätöksiinne?
Mitkä ovat kolme parasta tapaa vaikuttaa teihin
henkilökohtaisesti?
Miten omassa toiminnassanne voisitte edistää ns.
keskustelevaa demokratiaa?

Kanava 4
Työvoimapolitiikalla täystyöllisyyteen

Perusoikeudet kunniaan, ihmisarvoinen elämä kaikille
- Yksilön oikeus osallisuuteen
- Työllistyminen ei saa olla ainoa tavoite, myös muu
toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää

KYSYMYKSET MINISTEREILLE
1. KYSYMYS TYÖMINISTERILLE
NYKYTILANTEESSA TYÖTTÖMÄLLE TARJOTAAN – ihannetilanteessa
– AVOIMIA TYÖPAIKKOJA.
VOISIKO JÄRJESTELMÄÄ MUUTTAA TOISINPÄIN – NIIN ETTÄ TYÖTTÖMÄLLE ETSITÄÄN SOPIVA TYÖPAIKKA?

Kanava 2
Vastuu elämästä - varhainen tunnistaminen

Työhallintoon tähän liittyvä tulospalkkaus?

Kysymyksiä päättäjille:
Miksei nollarajaa voida toteuttaa?
Miksi kuntien valtionosuudet erityisterveydenhuoltoon ole korvamerkittyjä?
Miksei suositukset ja käytäntö kohtaa toisiaan kuntatasolla?
Miksei ole valvontaan ja seurantaan resursseja esim. ympärivuorokautisen päihdepalvelun toteuttamiseksi?
Onko viranomaisten toiminta tänä päivänä välinpitämätöntä?
esim. poliisilla on ohjeet jättää humalainen kadulle sulan maan aikana, alkoholismi on kuitenkin sairaus.
Miten luoda käytäntöön varhaisen puuttumisen malleja eli estää alkoholisoitumisen alkaminen?
Mikä on työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön perusteella
työantajan mahdollisuudet ja velvollisuudet puuttua päihdeongelmaan?
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Kanava 3
Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet,
kysymykset ministereille
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2. KYSYMYS PERUSPALVELUMINISTERILLE
MILLOIN SAADAAN RATKAISU IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNHAKIJOIDEN
TYÖLLISTYMISTÄ JARRUTTAVAAN VIIMEISEN TYÖNANTAJAN
ELÄKEVASTUUKYSYMYKSEEN?
KYSYMYKSET VALIOKUNTIEN JÄSENILLE
1. MITEN TAATAAN IKÄÄNTYNEEN TYÖTTÖMÄN TOIMEENTULO
ENNEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISTÄ?
Ehdotus: Työhistorian mukaisesti porrastettu työmarkkinatuki.
2. VÄLITYÖMARKKINAT – MITEN TAATAAN, ETTÄ UUSI JÄRJESTELMÄ ON TYÖNHAKIJAN KANNALTA AIDOSTI KANNUSTAVA, TYÖNHAKUSUUNNITELMAN MUKAISESTI ETEENPÄIN VIEVÄ JA HAKIJAN VALMIUKSIA YKSILÖLLISESTI VAHVISTAVA?
3. MITEN JÄRJESTETÄÄN TYÖTTÖMIEN TERVEYSHUOLTO?

Kanava 5
EU:n minimistandardit
– taistelu köyhyyttä vastaan
Kysymykset ministereille:
Arvoisa rouva ministeri: Voisiko EU:ssa toteutua kaikille yhteiset sosiaaliset minimistandardit?
Voisiko vähimmäisstandardit EU:n tasolla heikentää suomalaisten
etuuksia tai palveluiden laatua? (esim. perusturvaetuudet)
Miten työvoiman joustava liikkuvuus EU:ssa vaikuttaa työllisten
tai työttömien asemaan Suomessa?
Toteutuvatko työttömien ihmisoikeudet EU:ssa tasapuolisesti?
Kysymykset eduskunnan valiokunnille:
Auttaisivatko sosiaaliset standardit (sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisen takaavat säännöt, jotka turvaavat etuuksien ja palveluiden saannin) tuloerojen kaventamisessa?
Miten sosiaalisten standardien toteutumista tulisi valvoa? Mihin
voi valittaa?
Tulisiko sosiaalisten standardien noudattamatta jättäminen sanktioida ja miten?

Kanava 6
Työttömien toiminnan tarkoitus ja tulevaisuus.
TVY ry:n strategia
Kysymykset ministerille
Koska työttömien yhdistykset tekevät työtä, jolla esimerkiksi kunnat
säästävät sosiaali- ja terveysmenoissa, niin todennettuina kuluina
sekä piilosäästöinä (vertaistuki, ruokailutoiminta), onko tästä muodostettavissa sosiaalipainotteinen todennettava mittari nykyisen
toimenpiteissä olevien työttömien lukumäärään perustuvan mittarin lisäksi?
Miten kompensoidaan vuoden vaihteen energian hintojen korotukset työttömien toimeentulossa?
Kysymys sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Kuinka turvataan työttömien äänen kuuluminen EU:n päätösten mukaisesti?

Romanit - syrjäytetyt
Näkymättömästä näkyväksi
VIESTIT MINISTEREILLE
Työvoimapoliittisen koulutuksen resursseja täytyy kohdentaa romaneille. Räätälöity typo-koulutus on ainoa sopiva koulutusmuoto
heikon pohjakoulutuksen omaaville aikuisille.
Työvoimatoimistojen virkailijoille tulee varata enemmän aikaa
ja resursseja, jotta he voisivat paremmin tukea romaneja työllistymään.
VIESTIT VALIOKUNNILLE
Romanikoulunkäyntiavustajien palkkaamiseen täytyy kohdentaa resursseja. Romanilapset ja -nuoret tarvitsevat erityistukea peruskoulussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa.
Opettajankoulutukseen täytyy saada romanikulttuurista erillinen
opintojakso.
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lapin murtheella vuelle 2008

PEURA (23.12.-20.1.)
Solet yks iänikunen taivastelija
vaikk tähet ja kuunki taihtaivastelija, ootat saavasti vaikka
vaalta. Mitä rietasta sie siinä vielä tökötät, painu hakehman net sieltä jos
halvat. Vai ootaksie että net joku sulle raakaa kotia? Justhiisa tuomonen
sie olet, ootat vain että kaikki kannethan nokan ethen. Ei kuule onnistu.
Jos jotaki halvat, tehe itte!
VESIÄIJÄ (21.1.-19.2.)
Kevhäälä nämät lutraajat friskaantuvat mahottomasti ja alkavak kukkimhan ko mettäperän ämmän kukkapenkki kesälä. Rakkauen asioissa vesimiehet ouvak kyllä koko alkuvuen aika laila ulala. Jaa no vishin syksypuolela voi olla, että törmäät yhtheen tyyphin, mutta ei voi sanoa varmaksi.
Jos niin käypii, niin siinä sitä olhan. Palluuta entishen ei ole.
SILHAKAT (20.2. - 20.3.)
Sie olet aina ollu ko mikäki hökäle! Haluat lappaa omia ja muittenki asioita
siinä sivussa, oli homma sitte mikä vaineski. Koita nyt tukkia lärvisti, pese
se vaikka saipuala. Käytäppä vaihtheeksi enerkioitasti vaikka raha-asioitten hoitamisheen, tuomonen persaukinen ko aina olet ollu.
PÄSSI (21.3.-20.4.)
Pässeile tämä vuosi on mahotonta hellustamista. Niinko riivattu olet, ihmettelet ittekki, mikä rietas sielä päässä surraa. Kesä ko tullee, alat kuitenki
ittekki havaittehman, että taisi olla sääski. Pässit nähhään tänä vuona aina
niin mahottoman maireina, että oikein sivulisia ällöttää kattoa.
SONNI (21.4.-21.5.)
Sie se olet aina ko persheele ammuttu karhu, jatkuvasti on huuli nokan
päälä. Ittepäinenki olet ko mahoton. No älä nyt kuitenkhan ala möökymhän, kyllä sinustaki vielä jotaki tullee. Pittää vain löytää hyvä kouluttaja
tuomosele ärmätile!
KAKSONEN (22.5.-21.6.)
Et ymmärrä sitten milhän antaa mishän asiassa perhän, aina vain vänkäät
ja piät päästi. Ei sinua kukhan tuomosena ala vahtaahman. Josset sie lopeta tuota tieraamista toukokuuhun mennessä, niin paha sinut perrii viimeisthän syksylä.
KRAPU (22.6.-23.7.)
Sie olet mahottoman aikhaansaapa ihminen. Missä vain sie kylälä liikukki, niin sieltä kuuluu mahoton plutina. Sinussa sitä riittää enerkiaa vaikka
muilekki jaettavaksi. Jos sie jotaki päätät tehä, niin siehän sitte tehet sen.
Muista kuitenki välilä löysätäkki, johan sinua kaehtiva naapurikki.
LEIJONA (24.7.-23.8.)
Luulet olevasti kovaki poika. Ootat että kaikki mennee aina justhin niinko
sie itte halvat. Ylheensäkki kuljet aina nokka pystössä. Ei kannattais: sinun
työasiat alkavakki menehmän hunningole. Jos sulla on ämmä tai äijä, seki
kerrää kampsunsa ja häipyy kläpitten kanssa, eihän tuomosta mulkvistia
kestä kukhan. Ala jo hyvä ihminen hillittehmän ittesti!
HIEHO (24.8.-23.9.)
Sie olet yhtä riethaallisena ko sonniki vuen alkupuolella. Kläpikki pölkäävät tuomosta pörröä ja sukulaisekki alkava eppäilemhän, että sinua sitä
on vishin pietty puutheessa juhannuksesta asti. Kessää kohen sulla kiirit
kuitenki paranee. Voi hyvinki olla, että näkkyy sinuki pläsilä pikkusen ilosempi ilme, ainaki kerran.
PUNTARI (24.9.- 23.10.)
No sie se olet aina yhtä tasanen, oikein sivulisiaki välilä pölättää. Vishin
luuleva sinua joksikki tsompiksi, nulppea olet ko mahoton. Sinua ei hetkhauta, oliko pyhä vai arki, ko kaikki mennee sitä samaa pitäis vasitenki vähän rävhäyttää. Pistäppä kunnola ranttaliksi ja katto sitte minkä näkösiksi
muitten naamat mennee!
SKORPPIONI (24.10-22.11)
Sulla piisaa vientiä: alituisheen laukot niin että ihmisekki jo ajattellee. Yritä
nyt vähän hiastaa vauhtia, muuten makkaat raatona ennen kessää. Etenki
niitten naispuolisten skorppioonien, joita naisleijonat ahistelee, kannattaa
olla vähän pölkösilhän.
JOUSIÄIJÄ (23.11- 22.12.)
Sie raukka se et hoksaa, vaikka sinua viehän ko pässiä narussa. Hymmyilet
vain ja luulet että hyvin mennee. Yksinkertanen saapii olla muttei pöljä!
Hunteeraa nyt hyä ihminen tilanettasti! Ota kintut allesti ja häivy ennenko
kaikki mennee persheelleen!!
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orbonnen yliopistossa tehdyn tutkimuksen innoittamana arvioin nykyisten
kansanedustajien
mahdollisuuksia sijoittua vapaille markkinoilletyöelämään maalisvaalien
jälkeen. Tutkimuksessahan näyttelijät esittivät työnhakijoita. Ikä,
sukupuoli, ihonväri tai fyysinen
vamma vaikuttivat kaikki siihen
pääsikö hakija edes työhaastatteluun. Suomalaisena sovelluksena otin mukaan myös kohteen
poliittisen kannan, sukupuolisen
suuntautuneisuuden,
uskonnollisen vakaumuksen ja päihteiden väärinkäytön arvioinnin.
Objektiivisen arvioinnin varmistamiseksi eliminoin puolueen ja
muiden sidosryhmien vaikutuksen integroitumiseen.
Yllättävän usean kohdalla
näyttäisi 45+ iän jälkeen täyttyvän vähintään kolme negatiivistä arviota. Kohdemassasta
61 % on yli 50-vuotiasta ja yli 55
vuotiaita jopa puolet. Teleyhtiö
Ericssonin mallin mukaan työpaikan vaihto on edessä 92 %:lla
kansanedustajista. Uusi uljas
teknologiayhteiskunta odottaa
73 kansanedustajan nostavan
II-asteen koulutustaan markkinoiden vaatimalle tasolle. Uusi
Työministeriön
lanseeraama
profilointimalli antaa aikanaan
tarkemman arvioinnin kunkin
kansanedustajan syrjäytymisen
uhasta. Parametreihin ehdotan
lisättäväksi kertoimen jolla arvioitaisiin poliitikon kykyä ajaa yksipuolisesti omaansa ja indressiryhmänsä etuja. Kykyyn toimia
vastoin omaa sosiaalista ja eettistä arvomaailmaa. Parametrien kalibrointi esim. omalääkärin
tai psykoterapeutin arvioinnilla
parantaisi
ennustetilannetta.
Arviointia vaikeuttaa toisaalta
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se tosiasia että uhka joutua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin
profiloinnin seurauksena saattaisi eräissä tapauksissa nostaa
eläkkeen vetovoimaa viimeisenä
vaihtoehtona ”säilyttää kasvonsa”.
Olen hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteeni mallikelpoisesti.
Olen sijoittunut työelämään 19vuotiaana. 35:stä työvuodestani
olen ollut yrittäjänä 24 vuotta.
Avioliittomme on kestänyt
33 vuotta ja perheessämme on
kaksi aikuista tytärtä.
Peruspäivärahastani
(tuki
työnhakuun) pidätettiin viikon
osuus inhimillisen unohtamisen
vuoksi. Työttömyysturvalakiin
2:18§ (1295/2000) on sisäänkirjoitettu moraalinen tuomio,
sanktion lisäksi. Se on useimpien tunnustama laillinen vääryys.
Viranomaisten moraalisesti ja
eettisesti kestämätön toiminta
on turvattu eduskunnan siunaamalla
hallintomenettelylailla.
Sosiaalitoimen osaksi siirretty
työhallinto käyttää aktivointikeinona keppilinjaa surutta. Kunnissa siitä on tullut osa
kustannusten säästöohjelmaa.
Osittain ammattitaidottoma ja
hampaattomana työskentelevä sosiaalityöntekijä on laitettu
tasapainoilemaan yksilöllisten
ratkaisujen ja mahdollisten seurausten ristipaineissa. Keppilinja
on stokastinen. Työvoimapolitiikan tavoitteiden ja keinojen
monimuotoisuuden vuoksi sen
vaikuttavuuden arviointi on
vaikeaa. Sen kohde käyttäytyy
kuin metsätiellä auton valokeilaan joutunut jänis. Siksi sen
vaikutuksia voi siirtää vaikkapa
yksilön oman vapaan valinnan
ja vastuun tiliin. Arvioinniksi riittää se onko lyhyellä aikavälillä

siitä aiheutuneet kustannukset
pienemmät kuin saatava hyöty.
Formatiivisia kokemuksia ei ole
aiottukaan aktivoida. Kaikkihan
me ymmärrämme ”porkkana”
metodin paremmuuden. Uusliberalistista mallia käytetään sen
kansanosan nöyryyttämiseen,
jolle palveluja annetaan. 20-vuotiaana oppi- ja suoritusputkessa
olevan on helppo ehdottaa eläkeputkea padottavaksi vaikkapa
100:n vuoteen. Rekrytointi tilanteessa on helppo toimia kuin
ensirakastaja
kukkakaupassa;
poimia vain freesimmät kukat.
Ilman kohtuutonta kyynisyyttä
on helppo havaita saman linjan
jatkuvan päättäjien ehdottamissa laeissa ja menettelytapaohjeissa. ”Toimeentulotuen tulee
olla viimesijainen toimeentuloturvan muoto ja sen muodostumista pidempiaikaiseksi
toimeentulon lähteeksi tulee
vähentää.” Työpaikoista viis!
Aikamme suurimmaksi ongelmaksi on arvioitu työvoimapulaa. Jatkuvan kasvun ideologian kannalta näin varmasti onkin.
Suurten ikäluokkien puskuroima
lisäkasvu on hukattu väärillä
ratkaisuilla rahapolitiikassa, koulutuksessa ja positiivisen, laajaalaisemman sosiaalisen pääoman luomisessa. Missä on sen
ylivertaisen edun tuoma hyöty?
Kymmenintuhansin
graafein
ja tilastoin on todettu Suomen
syntyvyyden poikkeuksellinen
suuruus muihin kilpailijamaihin
verrattuna. Kasvavien eläkemaksujen paineissa asia on käännetty lyömäaseeksi edunsaajia
vastaan.
Vuonna 1985 yritykseni otti
ensimmäisenä Suomessa käyttöönsä
julkaisujärjestelmällä
tuotettujen sivutaittojen vas-

taanoton. Olimme avaamassa
tietä nykyisen muotonsa saaneelle digitaaliselle printtituotannolle. VTT:llä silloin työkennelleen tutkijan lisenssiaattityö
sai käytännön sovelluksensa
saman tien. Esimerkin kaltaisten osaamisketjujen tukeminen
ja varmistaminen toisi ”ihan
oikeitakin” työpaikkoja. Osaamiskeskusten ja hautomoiden
tuki tulisi paremmin palvella jo
olemassa olevia yrityksiä. Yksi ja
sama taho ei voi olla kaiken innovaation ja yritystoiminnan lähde.
Pankkikriisin seurauksena tuhottiin hyvin alkanut pienyritystoiminnan juurtuminen. Uskon palauttaminen ja uuden myöteisen
ilmapiirin palauttaminen ei tule
käskien takaisin. Työpaikkojen ja
työvoiman epäsuhta on verhottu mystiseen sanaan – kohtaanto. Aivan kuin epäsopivia pareja
pitäisi yhdistellä. Vapailla työpaikoilla on mystinen tapa kohdata
magneetin tavoin ilman viranomaisiakin.
Pirstaloituminen luo hyvän
pohjan – hajoita ja hallitse menetelmälle. Pienten eturyhmien
kilpailu ja taistelu asemistaan ei
järkytä poliitikkojen mielenrauhaa. Säälimätöntä jakopolitiikkaa on helppo tehdä pääoman
ehdoilla. Työvoiman liikkuvuuden ja koulutuksen synkronointi pääoman liikkeisiin hipuu
aikanaan mahdottomuutena.
Sitä ennen on uhrattu kasvun
nimissä tähän ”Moolokin kitaan”
melkoinen osa työvoimasta,
perheistä tai osa vaikkapa yhteisöllisistä moraalis-eettisestä
ajattelumalleista.
Lisäarvon
tuottaminen yhä pienenevällä
työvoimalla tuottaa tarpeettoman työvoimareservin. Sen perustarpeitten tyydyttämisestä

yhteiskunta, me – aiomme pestä
kätemme.
Politiikan
keskeisimmäksi
sisällöksi on tullut tarkoituksenmukaisuus. Poliittisten päämäärien saavuttamiseksi toimitaan
vaikka vastoin eettisiä ja juridisia
normeja. Yhteinen etu sallii puoluepoliittiset rajat ylittävät ”lehmänkaupat”. Tärkeää ei ole se
mitä teen, vaan se se mitä näytän
tekevän. Puoluepoliittisesti epäedulliset ratkaisut salataan kuin
dopingin käyttö urheilussa. Politiikkojen tehtäväksi on jäänyt väriin katsomatta kansalaisten sopeuttaminen talouden ehtoihin.
Passiivinen kannanotto on yhtä
ratkaisevaa kuin aktivinenkin.
Pääoman niellessä ”työvoiman
vallan” on viime kädessä kyse
siitä käytetäänkö tuottavuuden

kasvu enemmistön hyvään elämään, vai rajattomien voittojen
saalistamisen
turvaamiseksi.
Murujen uskotaan riittävän kaikille. Uskoo ken tahtoo!
Kuvittelin äänestäessäni kuuluvani useankin puolueen etupiiriin, vaan en enää. Sitävastoin
levitän äänestämättömyyden
ilosanomaa sillä samalla innolla
ja tarmolla, millä olen vuosikymmenet työtänikin hoitanut.
Enkä ole jäänyt toimettomaksi
myöskään sen suhteen ettenkö
käyttäisi sosiaaliturvasuunnittelua samalla ohjautuvuudella
jolla optiomiljönääri kasvattaa
ansiottomia voittojaan.
Kuka heittikään sen ensimmäisen kiven?
Seppo Hänninen

Penne al arrabbaiata
Ilkka Sipiläisen kihlajaispasta
Noin 4 hengelle

Noin 50 grammaa silavaa pienitään suikaleiksi ja paistetaan kevyesti
pannulla. Ota silava hetkeksi sivuun.
Lisää pannulle hiukan oliiviöljyä ja kuullota siinä 1-2 pieneksi leikattua sipulia sekä 1-2 suikaloitua valkosipulin kynttä. Lisää silava.
Kaada pannulle sipulin ja pekonin joukkoon noin puolitoista purkkia
(noin 7,5 dl) tomaattimurskaa. Leikkaa 1-2 chilipaprikaa muutaman
sentin kappaleiksi ja lisää ne seokseen. Jätä hautumaan miedolle
lämmölle, seikoita välillä.
Keitä runsaassa vedessä (mausta vesi suolalla ja murskatulla valkosipililla) noin pussillinen (500 gr) lieriöpastaa (kauppanimi usein Penne
Rigate, esim. Rainbow -tuote) vajaa 10 minuuttia. Varo keittämästä
pastaa liian pehmeäksi.
Kun pasta alkaa olla valmista, lisää tomaattikastikkeeseen mausteita,
esimerkiksi mustapippuria ja yrttejä. Poista samalla chilipaprikanpalat kastikkeesta.
Kaada vesi pois pastasta ja sekoita tomaattikastike pastan joukkoon.
Anna hautua muutama minuutti. Laita pastan päälle ennen tarjoilua
tuoretta baslikaa.
Raasta kovaa italialaista juustoa ja laita se pöytään tarjolle pastan
kanssa. Halutessasi voit tarjota pastan vaalean leivän kera.
Alkuruoaksi sopii tomaattiviipaleet, joiden päälle on laitettu viipale
mozzarellajuustoa. Mausta mustapippurilla ja tuoreella basilikalla.
Pastan nimi arrabbiata tarkoittaa vihaista tai suuttunutta. Pastan tulee siis olla voimakkaan ja vahvan makuista. Ateriaa nautittaessa
ruokailijoidenkin (mahdollinen) suuttumus yleensä häviää!

Jouluevankeliumi
Etelä-Pohjanmaan
murtehella

1. Niihin aikoohin keisari Aukustus antoo käskyn, notta koko
valtakunta oli pantava veroolle.
2. Verollepaneminen tapahtuu ensimmääsen kerran,
ja silloon oli Kvirinius käskynhaltija Syyrias.
3. Kaikki meniväkki kirijoottautumahan verottajan
luettelohon, itte kukin omahan kaupunkihinsa.
4. Niin Joosefki lähti muiren joukos Kalileasta, Nasareetin
kaupungista ja meni sen veroasiaan tähäre Juureahan,
Raavirin kaupunkihin, Peetlehemihin, johonka kaikki toi/
sekki Raavirin jäläkelääset kerääntyy.
5. Se otti fölijyhynsä Marian, kihilatun morsiamen, joka oli
sinnepäin, flikkaraukka.
6. Ja viimmeesillänsä ku oli, niin justihin niiren sielä
ollesnansa
7. Maria synnytti poijaan, esikoosensa. Se kietaasi lapsen
kapaloohin ja pisti sen seimehen, kun majataloosta ei
ettimälläkää löytyny tilaa.
8. Niillä seuruun sattuu olemahan paimenia yöllä taivasalla
paimentamas laumaansa.
9. Yhtäkkiä niiren etehen ilimaantuu Herran enkeli, ja Herran
kirkkaus ympäröötti ne joka puolelta. Paimenet pelijästyy
aiva veteliksi asti,
10. Mutta enkeli sanoo: ”Äläkää ny turhia pelijästykö! Mull’on
teille iloonen sanoma, isoo ilo kaikelle kansalle.
11. Tänä päivänä teille on Raavirin kaupungis syntyny
Vapahtaja. Se on Ristus, Herra.
12. Täs on teille merkki siitä: te löyrättä lapsen, joka makaa
seimes kapaloosnansa.”
13. Ja siinä siunaamas oli enkelin ympärillä maharoottoman
isoo taivahallinen sotaväki, joka näillä sanoolla ylisti
Jumalaa:
14. - Jumalan on kunnia korkeuksis, maan päällä rauha ihimisillä, joille se ei mitää muuta taharo ku hyvää.
15. Ku enkelit oli menny takaasi taivaasehensa, paimenet
sanoo miehis: ”Ny äkkiä Peetlehemihin! Sielä me näjemmä,
mitä täs ny on oikeen tapahtunu ja mitä kummaa se Herra
meille äsköön ilimootti.”
16. Ne lähti kiiruhumman kaupalla ja löyti Marian ja Joosefin ja
lapsen, joka nukkuu seimes.
17. Ku ne oli sen omin silimin nähäny, ne kertoo muilleki, mitä
kaikkia niille oli lapsesta tieretty sanua.
18. Ne jokka kuuli paimenten puheet, olivat aivan ihimeesnänsä.
19. Mutta Maria painoo mielehensä kaikki mitä oli tapahtunu
ja tutkaali sitä.
20. Paimenet palaali takaasin kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä,
mitä ne oli kuullu ja nähäny. Kaikki oli justihin niin ku niille
oli sanottuki.
Pohojalaasta huumoria
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Kysely:

Lääkkeitä vai ruokaa

D

iabetesliitto osallistuu
pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen rinnalla EAPN-FINin ”Terveys ja köyhyys” –työryhmään.
Keräämme
työryhmässämme
tänä vuonna tietoa siitä, kuinka
paljon potilailta jää lääkärin määräämiä lääkkeitä ostamatta siitä
syystä, että heillä ei ole varaa niitä hankkia – ja lisäksi siitä, kuinka
monet ovat ylivelkaantuneet lääkeostostensa takia.
Toivomme saavamme kertomuksia siitä:
- Miten perhe/yksittäinen ihminen on joutunut tinkimään
ruoasta saadakseen ostettua
lääkkeet.
- On joutunut ottamaan velkaa
voidakseen maksaa sairauskulut.
Jos tapaat perheitä/ihmisiä joi-

den arvelet kuuluvan kyselyn kohderyhmään, kerro heille kyselystä.
Kertomusten toivotaan olevan
vapaamuotoisia (1-2 liuskaa).
Edellä mainittujen lisäksi voi kertoa muutakin, joka liittyy lääkkeiden tai sairauden vaikutuksesta
toimeentuloon.
Kertomuksilla pyritään vaikuttamaan päättäjiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten toimeentulon parantamiseksi. Kaikki tiedot
käsitellään luottamuksellisesti ja
siten, ettei ketään vastaajaa voi
tunnistaa.
Tiedot pyydetään lähettämään nimettöminä. Pyydämme
vastauksia 31.12.2007 mennessä
sosiaali- ja terveyspoliittiselle
asiantuntijalle Riitta Koivunevalle kirjallisesti, joko sähköpostilla: riitta.koivuneva@diabetes.

fi tai kirjeitse: Riitta Koivuneva /
Diabeteskeskus, Kirjoniementie
15, 33680 Tampere
EAPN-FIN (European Anti-Poverty Networkin Suomen verkosto)
on Suomessa köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimivien järjestöjen verkosto.
EAPN-Finin tavoitteena on
toimia köyhyyttä ja syrjäytymistä
vastustavien tahojen yhteistyöelimenä.
Verkosto pyrkii parantamaan
köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien
asemaa ja edistämään sosiaalisia
oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.
Sen tavoitteena on:
- tukea köyhyyden ja syrjäy-

tymisen vastaista toimintaa paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä
edistää eri toimijoiden välistä
yhteistyötä,
- tuoda esiin köyhien ja syrjäytyneiden oma ääni ja edistää köyhyyttä ja syrjäytymistä kartoittavien selvitysten ja tutkimusten
tekoa sekä tiedottaa niistä
Lisätietoja Euroopan verkoston toiminnasta osoitteesta:
www.eapn.org
Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Riitta Koivuneva
riitta.koivuneva@diabetes.fi.

Lämmin kiitos jo etukäteen vastauksestasi!

Selvitys kansalaisten perusoikeuden
toteutumisesta välttämättömään perusturvaan

S

uomen perustuslaki turvaa
jokaiselle kansalaiselleen
oikeuden huolenpitoon
ja välttämättömään toimeentuloon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus
perustoimeetuloon sairauden,
työkyvyttömyyden tai työttömyyden aikana. Näissä tilanteissa kansalaisella on oikeus saada
perustoimeentulotukea vastaava määrä esim. eläkkeinä tai toimeentulotukena (viimesijainen
etuus). Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee riittävän
toimeentulon tason vuosittain.
Toimeentulotukea voidaan pitää
siis eräänlaisena virallisesti määriteltynä toimeentulon minitasona yhteiskunnassamme.
Olemme tekemässä selvi-
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tystä siitä, miten kansalaisten
perusoikeus välttämättömään
perusturvaan toteutuu sosiaalitoimen käytännössä koskien
toimeentulotuen myöntämisen
perusteita. Olemme kiinnostuneet erityisesti perusosan
alentamiseen (-20 % tai –40 %)
liittyvistä päätöksistä ja perusteluista. Alustava suunnitelmamme on kerätä päätöksiä tulevan
talven aikana tietyltä ajanjaksolta mahdollisimman paljon ja kevään/kesän 08 aikana laatia selvitystä siitä, millaisissa tilanteissa,
millä perusteilla, millaisilla tavoitteilla ja millaisin tuloksin perusosan alentamisia on tehty.
Selvityksemme pääpaino on tarkastella sitä, ovatko päätökset
vastanneet toimeentulotukilain

tarkoitusta. Mikäli selvitys osoittaa, että leikkauspäätöksissä on
ongelmia ja ne ovat johtaneet
asiakkaan kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin, pyrimme saamaan asian julkiseen keskusteluun, lainsäätäjien tietoon ja sitä
kautta korjaamaan omalta osaltamme asiaa.
Päätösten kaikkinaisen käsittelyn teemme yhteistyössä päätöksen saaneiden asiakkaiden
kanssa, kaikkiin yhteydenottoihin ja lisäselvityksiin pyydämme päätöksen saajan suostumuksen. Lopullisessa selvityksessä
ei tule näkymään selvitykseen
osallistuneiden henkilötietoja.
Mikäli asia koskee sinua ja haluat olla mukana selvityksen

laatimisessa, pyydämme olemaan yhteydessä allekirjoittaneisiin joko sähköpostitse
tai puhelimitse. Voit myös halutessasi postittaa päätöksen
suoraan allekirjoittaneille, niin
olemme sinuun yhteydessä.

Ystävällisin terveisin,
Maarit Vanhapiha
sosiaalityöntekijä, YTM
Helsinki
puh. 0400- 5246 963
maaritvanhapiha@gmail.com
Katariina Lapinsalo
opettaja, YTM
Rovaniemi
puh. 0400- 533 141

VIIMEISELLÄ LUUKULLA - PERUSTUSLAIN VASTAINEN TILA?
Elina Juntunen, Henrietta Grönlund & Heikki Hiilamo: Viimeisellä
luukulla. Tutkimus viimesijaisen sosiaaliturvan aukoista ja diakoniatyön kohdentumisesta. Suomen ev. lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2006:7.

T

yöttömien liikkeen aktiivina seurasin tiiviisti ennen
vaaleja käytyä keskustelua
nähdäkseni, miten ehdokkaat
suhtautuvat maamme huonoosaisiin. Lisää etuuksia luvattiin
hyväosaiselle enemmistölle ja jotakin myös kunniallisille köyhille.
Sen sijaan meille kunniattomille
köyhille, pitkäaikaistyöttömille, ei moni ehdokas parannusta
vaatinut. Juntusen, Grönlundin
ja Hiilamon tutkimus ilmestyi
sopivasti ennen vaaleja.
Tutkimuksen kolmesta osasta
kaksi ensimmäistä pohjautuvat
kirkon ja Stakesin tilastoihin,
kolmas diakoniatyöntekijöiden
teemahaastatteluihin. Tilastollisen aineiston pohjalta todetaan
diakoniatyöhön
käytettävän
suhteellisesti suurempi osuus
seurakunnan varoista niissä
kunnissa, joissa taloudellinen
huono-osaisuus on laajaa. Lisäksi diakonian työmuodot ovat
siinä määrin yhteydessä alueelliseen huono-osaisuuteen, että
voidaan perustellusti sanoa diakoniatyön paikkaavan julkisen
avun jättämiä aukkoja. Tulos
asettaa kyseenalaiseksi kuvan
hyvinvointivaltiosta, jossa julkinen valta kantaa vastuun hädänalaisimmista kansalaisistaan.
Kirjan laajin osa on Juntusen
”Diakoniatyön
taloudellinen
apu ja viimesijaisen sosiaaliturvan aukot”. Se perustuu suurissa
kaupunkiseurakunnissa
työskentelevien 21 diakoniatyöntekijän teemahaastatteluihin.
Tutkija lukee ensisijaisiksi
eli syyperusteisiksi etuuksiksi
sellaiset, jotka vastaavat mm.
vanhuuden,
työkyvyttömyyden, työttömyyden, perheen
huoltajan kuoleman ja lapsen
syntymän aiheuttamiin toimeentuloriskeihin. Viimesijaisia
ovat tarveharkintaan perustuvat toimeentuloturvan muodot
kuten toimeentulotuki, yleinen

asumistuki ja työmarkkinatuki.
Tutkimuksen tavoite on selvittää, millaisia reikiä diakoniatyöntekijät näkevät viimesijaisessa turvaverkossa ja millainen
on kaupunkien seurakuntadiakonian taloudellisen avun rooli
suhteessa näihin ongelmiin sekä
asiakkaiden elämäntilanteisiin.
Tutkimusongelma tiivistetään
seuraaviin kysymyksiin:
Mitä diakonian taloudellinen
apu on, ja miten se painottuu
asiakkaan auttamisprosessissa?
Ketkä hakevat diakonian taloudellista apua, ja mitkä syyt
johtavat avuntarpeeseen?
Mitä vaikeuksia diakonian
asiakkaat ovat kohdanneet hakiessaan viimesijaista toimeentuloturvaa?
Miten
diakoniatyöntekijät
ovat pyrkineet vaikuttamaan
asiakkaidensa perusoikeuksien
toteutumiseen, ja miten diakoniatyöntekijät toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina?
Tutkimuksessa taloudellisen
auttamisen nähdään koostuvan aineellisesta, henkisestä ja
hengellisestä avusta. Aineellista
apua ovat mm. rahallinen ja ruoka-apu ja henkistä yhteistyö viranomaisten kanssa, asiakkaiden
neuvonta ja ohjaus, keskustelu
ja myötäeläminen. Rohkaiseminen ja kannustaminen luetaan
hengelliseksi avuksi varsinaisen
hengellisen auttamisen lisäksi.
Kaikki haastatellut kertoivat
työmarkkinatuella elävien olevan yksi diakonian taloudellisen
avun tyypillinen asiakasryhmä.
Haastattelujen tekovaiheessa
vuoden 2006 työmarkkinatukiuudistuksen vaikutukset eivät
vielä näkyneet. Luin hiljattain
työmarkkinatuelta
poistetun
lain perusteella 5000 ihmistä.
Samalla heidän toimeentulotukeansa on leikattu 20 tai 40 prosenttia.
Kirkkohallituksen diakonia-

ja yhteiskuntatyö näkee diakoniatyöhön kuuluvaksi yhteiskunnallisten epäkohtien syihin
vaikuttamisen. Myös diakoniatyöntekijöiden liitto sisällyttää
työnkuvaan vaikuttamisen sekä
yksilön että yhteiskunnan tasolla.
Juntunen jakaa työntekijät
kolmeen tyyppiin sen perusteella, miten he puolustavat
asiakkaidensa perusoikeuksia ja
toimivat yhteiskunnallisina vaikuttajina. Hän nimeää nämä tyypit ’äänekkäiksi puolustajiksi’,
’ahkeriksi etsijöiksi’ ja ’empaattisiksi rohkaisijoiksi’. ’Äänekkäät
puolustajat’ kokivat ajavansa
asiakkaidensa perusoikeuksia
mm. aktiivisilla kannanotoilla
tiedotusvälineissä haluten tuoda esille heidän ongelmansa.
’Ahkerat etsijät’ olivat hyvin
aktiivisia hoitamaan asiakkaidensa taloudellista tilannetta
koskevia asioita, verkostoitumaan yhteistyökumppaneiden
kanssa sekä etsimään ihmisiä,
jotka olivat jääneet ilman tarvitsemaansa apua.
’Empaattiset rohkaisijat’ pyrki
toimimaan henkisen ja hengellisen vaikuttamisen avulla. Heille oli tärkeää, että asiakas koki
työntekijän välittävän hänestä,
ja että hän sai miellyttävän kokemuksen toimiessaan viranomaisten kanssa. Tämä ryhmä
halusi välittää asiakkailleen itseluottamusta ja omanarvontuntoa ja siten tukea heitä ottamaan
enemmän vastuuta elämästään.
Nämä työntekijät näkivät ihmisen kokonaisvaltaisen auttamisen olevan diakoniatyön tärkein
tavoite, ja asiakkaan oman aktiivisuuden ja voimaantumisen
myötä työllä olevan myös yhteiskunnallista vaikutusta.
Monissa diakoniatyötä koskevissa tutkimuksissa työn
luonnetta on pidetty paljolti
yksilöön kohdistuvana ja yksilöä tukevana sekä sielunhoidollisena. Juntusen tutkimuksessa
havaitaan kahden näkökulman,
yksilöllisen työskentelyn ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen,
yhdistyminen.

Yhteenvetona koko tutkimuksesta voidaan todeta, että
järjestöt ja kirkko tuottavat osan
hyvinvointipalveluista ja paikkaavat julkisen turvan aukkoja.
Kolmas sektori on saanut myös
viimesijaisen toimeentuloturvan
tehtäviä, joista julkinen lohko
ei ole huolehtinut, mikä ei sovi
käsitykseen Suomesta ”pohjoismaisena hyvinvointivaltiona”.
Viime syksynä työttömien
ihmisoikeuspäivillä oli yhtenä
aiheena ”Jatkuuko ihmisarvon
alennusmyynti? Perustuslain 19
§ työttömän näkökulmasta”.
Perustuslain 19 §:n mukaan:
1. mom. ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen
elämän edellyttämää turvaa,
on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”
2. mom. ”Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon
turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen
perusteella.”
Pykälää on tulkittu siten, että
ensisijaista on syyperusteinen
toimeentuloturva (2. mom.) ja
vasta sitten turvaudutaan viimesijaiseen toimeentuloturvaan
eli toimeentulotukeen. Nykyään siihen turvautuu 36 % työmarkkinatuen saajista. Monen
asiantuntijan tulkinnan mukaan
työttömän perusturvaa ja työmarkkinatukea saavan ei perustuslain mukaan pitäisi joutua
toimeentulotuen piiriin muuta
kuin tilapäisesti.
On pakko tulla siihen johtopäätökseen, että perustuslakia rikotaan ainakin kahdessa
mielessä, sillä monen kohdalla
viimesijainen turva on parempi kuin ensisijainen turva eikä
viimesijainen turva takaa välttämätöntä toimeentuloa vaan
ihmiset joutuvat hakeutumaan
”viimeiselle luukulle” kirkon diakonian asiakkaiksi.
Ahti Heinonen
Ylöjärven työttömät ry
Karenssisanomat 3/2007
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Nämä syntymäpäiväjuhlat kannattivat!

V

iime keväänä aloin miettiä 60-vuotispäiviäni. Pitäisinkö juhlia ollenkaan,
vaan laittaisinko niihin kuluvat
rahat tulevaan Malawi-projektiini. Sitten loksahti. Minä maksan
juhlat ja vieraat maksavat Malawi-projektin. Niin siinä sitten
kävikin.
Lähetettyäni kutsut mietin,
että pahimmassa tapauksessa
vieraita tulee 300, mutta parhaimmassa tapauksessa 200.
Kerroin jo kutsussa, että tavaraa
on kaapit täynnä ja toivoin muistamiset avaamalleni Malawitilille.
Juhliin saapui 240 vierasta. Lahjana kertyi tilille 6000
€, muutkin joita ei oltu juhliin
kutsuttu olivat lehtijutun perusteella tiliä muistaneet. Kun
vielä paikallislehti kesäjuttujen
puutteessa kirjoitti lähdöstäni,
eräs mies soitti ja kysyi veisinkö
hänenkin rahansa Afrikkaan?
Mieluisaa oli todeta, että hän
laittoi tilille 1000 €. Näin oli tilille
kaikkiaan kertynyt 7000 €.
Kesäkuun neljäntenä päivänä
alkoi matka Helsinki-Lontoo-Johannesburg-Lilongwe kestäen
25 h (paluu 58 h). Matkarasitusta helpotti liikkuminen samalla

aikavyöhykkeellä. Matkakulut
hoidin omasta pussistani.
Kohdemaa Malawi kuuluu
maailman kymmenen kehittymättömimmän maan joukkoon.
Vuositulo on alle 100 €. Siis vuositulo. Pinta-ala on 1/3 Suomesta, väkeä 13 miljoonaa, lähinnä chewoja, sijainti on itäinen
Etelä-Afrikka. Se oli Britannian
siirtomaana vuoteen 1964, minkä jälkeen diktatuuri 30 vuotta.
Nykyinen demokraattinen presidentti on ollut virassa vasta
kolme vuotta yrittäen kitkeä
korruptiota ja parantaa kansan
oloja. Malawilaisten keski-ikä on
alle 40 vuotta. Orpoja on miljoona, syynä usein AIDS.
Olin yrittänyt vuokrata autoa etukäteen, mutta siihen olisi pitänyt olla miljonääri. Auto
kuitenkin järjestyi vastaanottajaperheeestä.
Työministeriön
virkanainen Emely Tembo antoi
omistamansa vanhan Toyotan
ja ministeriön autonkuljettajan
käyttöömme. Ministeriön autoihin kun ei valtiolla ollut varaa
ostaa polttoainetta. Palkaksi sovimme 2000 Malawin kwachaa
vuorokaudessa eli n. 10 €. Hinta
oli halpa henkivakuutus, koska
maassa on vasemmanpuoleinen

Myllytanssi. Naiset tanssivat riemusta kun saavat oman myllyn.
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liikenne.
Muutaman
päivän
pääkaupungissa
oleskelun jälkeen
suuntasimme
Malawi-jär ven
eteläosaan. Siellä
porvoolaisella ystävälläni on majatalo. Matkalla
etelään ostimme
UFF:n käytettyjä
vaatteita kolme
säkillistä kylään
vietäväksi.
Var sinainen
avustuskohteeni
oli ja on Nandilimben kylä etelässä
lähellä Mosambikin rajaa. Tie
päättyi Bangulaan
minkä jälkeen ylitimme kolme kui- Arkiaskareella.
vaa joenuomaa,
välillä työntäen autoa ja 30 kera.
Kaislamatto levitettiin kykilometrin matkaan kului 3,5
tuntia. Puskaradio toimii siellä läaukealle ja miehet jakoivat
käsittämättömän hyvin ja meitä lapsilleen tuomamme vaatteet.
odotettiin. Perinteisin tervetulo- Nzima, kiehuvaan veteen vispattoivotuksin harvinaiset vieraat tu sakea maissipuuro oli jokapäiväinen ateria ja vieraita varten
otettiin vastaan.
Tuliaisina vein kyläpäälliköille naiset teurastivat vuohen. Nzima
viltit ja öljylamput öljykanisterin syötiin käsin ja kastettiin joko kanan tai vuohen keitinliemeen.
Seuraavana päivänä kävelimme pientä polkua metsän halki 8
km toiseen kylään. Matkalla kohtasimme naisia kolmen neljän
ryhmissä. He tulivat neuvolasta
mihinoli matkaa yhteen suuntaan 12 km. Koska vaatteet loppuivat jo ensimmäisessä kylässä
jätin rahat päällikölle toivomuksella, että sillä ostetaan lapsille
käytettyjä vaatteita.
Pidimme koululla kokouksen,
mihin kutsuttiin kyläpäälliköt
vaimoineen. Sen oli määrä alkaa klo 9.00. Yhdeksältä oli vain
pieni joukko paikalla. Kun ei
vielä tunninkaan päästä muita
näkynyt, moitin sitä tulkille. Hän
valisti minua ja sanoi; Anja heillä
ei kenelläkään ole kelloa ja kun
aurinko ei paista niinhe eivät tiedä tarkkaa aikaa. Koulu oli lähin-

nä kaislakatos ja viisi luokka-astetta teki töitä puiden varjossa.
Pääkylässä asukkaille kerrottiin,
että minulla on määrätty määrä rahaa käytettäväksi ja kysyin
heidän ehdotustaan mihin se
käytettäisiin. Pian naisilla olikin
ehdotus valmiina. Parasta mitä
heidän elämässään voisi tapahtua olisi se, että he saisivat oman
maissimyllyn. Naiset kuljettavat
maissisäkit päänsä päällä Bangulan myllyyn kolmenkymmenen kilometrin matkan eli 60 km.

Kun pääravinto on Nzima niin
kantamista riittää. Ongelmana
heillä oli myös se, että myllyjonossa joskus viipyi myöhään ja
jos ei jaksanut lähteä yönselkään
kotiinpäin, miehillä oli epäilys
kenen vieressä he olivat yönsä
viettäneet.
Saldona viisi viikkoa kestäneestä
yksityisestä projektimatkasta;
Naiset ovat saaneet maissimyllyn (1,1 milj.MWK=5500 €)
Koulun parhaat oppilaat luo-

Kyläkokous koululla.

kiltaan saavat vuosittain stipendin (ja kummit)
Molemmat kylät ja koulu saivat ensimmäisen jalkapallonsa ja muita pelejä
Vuosittain 2 apuopettajaa
saa opettajakoulutuksen ( nyt
1 opettaja n. 300 oppilasta)
8 v poika jolta oli amputoitu
jalka sai kyynärsauvat
Sadat lapset saivat yhden
vaatteen
22 orpoa on saanut
suomalaiset kummit
Autonkuljettaja sai 220 € (yli
2 v:n palkka) ja käytetyn
kännykän
Auton omistaja sai uudet iskunvaimentimet autoonsa.
Ja projekti jatkuu… NÄITÄ SYNTTÄREITÄ JUHLITAAN PITKÄÄN!
Työttömyystyötä runsaat 14
vuotta tehneenä huomaan, että
kohta on tämä työ loppumassa. Uusia työttömiä nuorista ei
enää entiseen tapaan tule ja me
vanhat joudumme ja joudamme
eläkkeelle.
Toivon tästä uudesta projek-

20 litran kantaminen ei oudolta suju.
tista yhtä antoisaa uutta tehtävää kuin menneet vuodet työttömyystyössä ovat olleet. Ensi
keväänä jälleen Malawiin jos
talous ja Luoja suo.

Anja Luoma
Porvoon seudun työnhakijat ry:n
toiminnanohjaaja

Satakunnan alueen yhteinen keskustelu/koulutuspäivä
Silokalliolla 13-14.9.2007
Paikalla oli kaikkiaan 24 osallistujaa Porista, Raumalta, Kankaanpäästä sekä Harjavallasta. Päivillä eskusteltiin hankkeista ja tehtiin ryhmätöitä.
Vetäjänä ryhmätöissä oli Ilse Vauhkonen Raumalta sekä työturvallisuuskoulutuksen vetäjänä toimi Kari Hanka Raisiosta.

Porin Seudun Työttömien pitkäaikainen puh.johtaja Reijo Mäkinen sekä
Ilse Vauhkonen Raumalta.

Kouluttaja Kari Hanka Raisiosta sekä
Porin Seud.Työttömien hallituksen
sihteeri Ansa Huhtala.

Taukojumppaa.

TVY ry:n juhlavuoden äänite

V

almistelemme musiikkiäänitettä TVY ry:n 15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Äänitteellä tulevat esiintymään Turun Seudun Työttömät TST ry:n kuoro ”Aina Duuri”, Jyvässeudun Työttömät ry:n ”Kievarin kööri” ja Vantaan Työttömät ry:n ”Joutavat” sekä yksittäisinä
esiintyjinä Sirpa Martins Suolahden Työttömät ry, Pentti Kallio, Kaarinan Työttömät ry ja Ilse Vauhkonen, Rauman Seudun Työttömät
ry. Äänitteen musiikki on perinteistä tanssittavaa musiikkia sekä kansanlauluja, osa suomalaista, osa ulkolaista. Tavoitteemme on saada
äänite valmiiksi vuosikokoukseen 2008 mennessä
Lea K
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Kolmas sektori on tärkeä

työmahdollisuuksien tarjoaja myös tulevaisuudessa

H

allitusohjelman mukaan
valtion työvoimapolitiikkaa uudistetaan siten,
että tavoitteena on parantaa
työnhakijoiden ja työpaikkojen
kohtaantoa, edistää uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä vähentää työttömyyttä
ja estää syrjäytymistä. Tavoitteiden toteuttamiseksi työllisyysmäärärahat suunnataan uudelleen siten, että niillä tuetaan
nykyistä paremmin työttömän
henkilön työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllisyysmäärärahoja
kohdennetaan
yritysten kanssa toteutettavaan
työvoimakoulutukseen sekä yrityksissä tapahtuvaan tukityöllistämiseen. Välityömarkkinoiden
toimivuutta parannetaan ja luodaan edellytyksiä matalan kynnyksen työllistämiselle kaikille
työnhakijoille.
Vaikka painopistettä siirretään yritysten suuntaan, yhdistykset ovat jatkossakin merkittävä työtilaisuuksien tarjoaja.
Yhdistysten tarjoamat työmahdollisuudet ovat juuri näitä ma-

talan kynnyksen työpaikkoja,
joissa työttömällä on mahdollisuus parantaa työmarkkinavalmiuksiaan. Tammi-heinäkuussa
2007 työllistämistuella palkkatuetussa työssä oli keskimäärin
32 200 henkilöä, joista julkisella sektorilla oli 37 prosenttia ja
muissa yhteisöissä, lähinnä kolmannella sektorilla eli säätiöissä
ja yhdistyksissä 32 prosenttia,
yrityksissä 29 prosenttia ja yksityishenkilöillä 2 prosenttia.
Valtion vuoden 2008 talousarviossa julkisen sektorin osuus
tuella palkatuista vähenee ja
yksityisen sektorin osuus kasvaa. Vuonna 2008 tavoitteeksi
on asetettu, että tuella palkatuista yrityksissä työskentelisi
30 prosenttia. Vajaakuntoisten
työllistymistä pyritään edistämään lisämäärärahalla, jota on
ensi vuoden talousarviossa 18
miljoonaa euroa.
Työllisyysmäärärahat eivät
ole yhdistysten toiminta-avustusta, vaan palkkatuella järjestettävän työn tarkoitus on olla
siirtymävaihe matkalla kohti

avoimia työmarkkinoita. Tällä
hetkellä palkkatuetusta työstä ei
siirrytä avoimille työmarkkinoille riittävät usein. Vuonna 2006
palkkatuetussa työssä olleista
kolme kuukautta tukijakson
päättymisen jälkeen työttömänä ja uudelleen työvoimapoliittisissa toimenpiteissä oli noin 70
prosenttia. Palkkatuetun työn
vaikuttavuus on erilainen eri
työnantajasektoreilla. Keskimääräistä useampi oli työttömänä ja
uudelleen toimenpiteissä niistä
henkilöistä, jotka työskentelivät
julkisella ja kolmannella sektorilla.
Hallitusohjelma lähtee siitä, että työvoimapoliittisten
toimien kuten työvoimakoulutuksen ja palkkatuetun työn
vaikuttavuutta on olennaisesti
parannettava niin, että selkeänä tavoitteena on henkilön
työllistyminen. Tavoitteeksi on
asetettu, että aktiivisen työvoimapolitiikan
toimenpiteiden
jälkeinen työllistyminen nousee
vaalikauden aikana keskimäärin
vähintään 40 prosenttiin toi-

menpiteen päättäneistä.
Tavoitteen
saavuttaminen
edellyttää joko sitä, että keskimääräistä heikomman vaikuttavuuden toimenpiteitä vähennetään selvästi tai sitä, että
vaikuttavuutta
parannetaan
muilla keinoilla. Yhdistyksillä
on jatkossakin merkittävä rooli
työttömien palvelujen tuottajana, mutta niiden odotetaan
kehittävän toimintatapojaan ja
kiinnittävän työtehtäviä suunnitellessaan huomiota palkkatukijaksojen jälkeiseen työllistymiseen ja yhteistyöhön yritysten
kanssa.
Työmarkkinatuen ja kuntouttavan työtoiminnan määrärahojen siirtäminen valtion
talousarviossa sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan ei
tarkoita tukien käyttötarkoituksen muuttamista. Työmarkkinatukea käytetään jatkossakin palkkatuetun työn rahoitukseen.

Hallitusneuvos Päivi Kerminen
Työministeriö

Kolumni 4.10.2007

Tervehdyskäynti Suomen Yrittäjien keskusliitossa
Sosiaalisten yritysten tarpeellisuutta ja toki muutakin asiaa työllisyyteen ja työllistämiseen liittyen käytiin läpi tiiviissä reilun
tunnin tapaamisessa 25.9.

Y

rittäjien edustajina paikalla oli hyvin arvovaltainen
vastaanottokomitea; pj
Jussi Järventaus, Antti Neimala ja Risto Nieminen. Sosiaalista
yritysmaailmaa edusti allekirjoittanut ja muut lähetystöömme
kuuluvat olivat puheenjohtaja
Lea Karjalainen ja projektikoordinaattori Ritva Vaure valtakunnallisesta työttömien järjestöstä TVY:stä edustajina sekä
edustajat Helsingin ja Vantaan
työttömien yhdistyksistä.
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Keskustelua käytiin laidasta
laitaan, mutta pääteema tietysti
oli työttömien työllistäminen tavalla tai toisella. Yrittäjien näkökulma sosiaaliseen yrittämiseen
on hieman negatiivinen ja asettaa kysymyksiä mm. kilpailuasetelmasta ja tukien vääristämästä
tilanteesta. Asiasta vaihdettiin
mielipiteitä vilkkaasti ja asiaan
saatiin yhteinen sävel kun saimme selvitettyä mikä on tukien
tarkoitus ja ettei niiden avulla
suinkaan tehdä valtavaa bisnes-

tä vaan kompensoidaan puuttuvaa ammattitaitoa tai kykyä
tehdä täysipainoista työtä.
Järventaus ehdotti yhteisen
valiokunnan perustamista edistämään työllistämistä maassamme. Päätimme perustaa
neuvottelukunnan, joka ryhtyy
selvittämään
yhteistyömallia
jolla saadaan mahdollisimman
moni työtön henkilö työllistettyä. Mallinnuksessa käytetään
pohjana kaarinalaista Troikkaprojektin kautta saatua kokemusta. Troikan avulla on saatu
töitä viiden viime vuoden aikana
lähes sadalle henkilölle avoimil-

ta markkinoilta.
Neuvottelukuntaan kuuluvat
Antti Neimala yrittäjistä, Lea Karjalainen TVY:sta, Pentti Kallio ja
Helsingin työttömien yhdistyksen edustaja.
Tapaaminen sujui lämpimässä hengessä luoden hyvän perustan jatkotoimille.
Pentti Kallio
Pentti Kallio on Sytrim-hankekumppani Ekokaarina ry:n
toiminnanjohtaja ja Suomen
elektroniikan kierrättäjien yhdistyksen SEKY ry:n puheenjohtaja.
Ekokaarina on sosiaalinen yritys.
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Työllistettyjen määrien muutokset toimenpiteittäin Työllistettyjen määrien muutokset
TE-keskusalueittain

Panoksena arvot – tuloksena sosiaalinen yritys

T

ST:n
KETSY-hankkeen
päätösseminaari pidettiin
yhdessä Turun HOT-hankkeen kanssa keskiviikkona 5.9.07
Mauno Koivisto -keskuksessa,
BioCityssä. Seminaarin teemana
oli ”Panoksena arvot – tuloksena
sosiaalinen yritys” ja sitä oli saapunut kuuntelemaan 80 osanottajaa. Tilaisuuden avasi toiminnanjohtaja Olavi Nummela
todeten, että sosiaalisilla yrityksillä Suomessa on erittäin säännelty toimialue, joka osin johtuu
Suomen muita Euroopan maita
tiukemmasta
kilpailulainsäädännön tulkinnasta. Nummela
totesi myös osuvasti, että termi
”sosiaalinen yritys” on itsessään
outo, koska jokaisen yrityksen
pitäisi olla sosiaalinen.

Poikkihallinnollinen
panostus
Ensimmäisen
puheenvuoron
Olavi Nummela antoi johtaja
Matti Pukkiolle Työministeriöstä. Hän kuvasi sosiaalisiin
yrityksiin liittyvää valmistelua
ja lainsäädäntöä harvinaisen
poikkihallinnolliseksi
aikaansaannokseksi. Mukana valmistelussa on ollut useita ministeriöitä, viranomaisia, kaupunkeja ja
kolmannen sektorin edustajia.
Tähän mennessä Suomeen on

Birgitta Blom.
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perustettu 120-130 sosiaalista
yritystä, joissa on noin 500 työntekijää. Tähtäimessä on kaksinkertaistaa yritysten määrä vuoden kuluessa.
Suurimpana ongelmana sosiaalisen yrityksen perustamisessa
Pukkio piti työvoimahallinnon
omaa toimintaa, tosin alueelliset
vaihtelut ovat suuria selkeistä
lakipykälistä huolimatta. Yrityksiä perustettaessa keskeinen
idea on käyttää tukien sijasta
omaa eli käytännössä kuluttajien rahaa. Kymmenen henkilön yrityksessä parhaimmillaan
pystytään näin kattamaan jopa
90% työvoimakustannuksista.
Tämän selittää osin mielenterveyskuntoutujien ja määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien saaminen mukaan tuottavaan työelämään. Ministeriö
onkin asettanut selvitysmiehen
selvittämään
lisäehdotuksia
vammaisten tai vajaakuntoisten
työllistymiselle.
Pukkio pohti pitkään vammaisten tai vajaakuntoisen
määritelmää ja toivoi termien
selkiyttämistä. Kysyttäessä, että
minkälaista henkistä tukea sosiaalinen yritys voi saada, Pukkio
totesi toiminnan olevan normaalia yritystoimintaa; jos ESR
jotain rahoittaa niin se on sitten
ESR-toimintaa.
STAKESin Eveliina
Pöyhönen
uskoi
sosiaalisen yrityksen olevan vastaus
hoito- ja hyvinvointialan uhkaavalle
t yövoimapulalle.
Varsinkin
kolmas
sektori voisi näin
työllistää pitkäaikaistyöttömiä
ja
myös
yksityistä
sektoria tulisi kannustaa muuntautumaan sosiaaliseksi
yritykseksi. Lisäresurssit mahdollistaisivat
esimerkiksi
ikäihmisten asumisen kotona mahdollisimman pitkään.
Pöyhönen näki

Timo Metsä-Tokilo ja Matti Pukkio.

useita tapoja perustaa sosiaalinen yritys. Kaupungit voisivat
itse perustaa omia yrityksiä tai
sitten tukea, neuvoa ja kouluttaa kolmannen sektorin organisaatioita. Myös mainittu yksityisten yritysten muuntautuminen
sosiaaliseksi yritykseksi olisi
hyödyllistä, ja jokin kaupungin
yhteistyökumppanikin
voisi
perustaa sellaisen. Pöyhösen
mukaan sosiaalisia yrityksiä olisi
syytä tukea kehittämällä sosiaalisten näkökulmien käyttöä
julkisissa hankinnoissa, varsinkin
kun nämä ovat kustannustehokkaita ja eettisiä yrityksiä, jotka
voivat tarjota mahdollisuuden
erityisesti avustavien tehtävien
järjestämiseen. Sosiaalisella yrityksellä saa kaksi asiaa yhden
hinnalla: uusia työpaikkoja sekä
uusia palveluntarjoajia. Yritysverotus sai Pöyhöseltä ankaria
moitteita.
Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkurin päällikkö Timo
Metsä-Tokila tarkasteli asiaa
eri näkökulmasta. Hän esitteli Potkurin toimintaa yritysten
neuvonta- ja koulutustyössä valittaen yritysneuvojien vähäistä
määrää. Uuden yrityksen toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa, työllistää työntekijöitä
ja luoda alueelle hyvinvointia.
Liikeidean arviointi, kilpailutekijöiden kartoitus, asiakashankinta, liiketoimintasuunnitelma ja
esimerkiksi rahoitustarpeen ana-

lysointi on selvitettävä. Laatua
on vaadittava, mutta omasta ja
perheen hyvinvoinnista ei pidä
tinkiä. Metsä-Tokila korosti, että
liikeidea voi syntyä mistä vaan,
mutta EI tuen hakemisesta.

Eettisyys on vahvuus
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Niinistö
totesi kansainvälisen talouskilpailun kiristyvän ja Suomen
kilpailukyvyn perustuvan huippuosaamiseen. Hän katsoi kuitenkin, että työllisyysaste on
pidettävä korkeana jo hyvinvointivaltion olemassaolon takia. Työttömyyttä ja syrjäytymistä hän piti valtavana ongelmana.
Niinpä hallitusohjelmaan on
kirjattu painotukset työvoimakoulutuksesta, työkyvyn palauttamisesta ja mahdollisuudesta
pysyvään työelämään. Niinistön
mielestä välityömarkkinoiden
merkitys on keskeinen pyrittäessä saamaan vajaakuntoiset
mielekkäisiin töihin. Hallitus
onkin asettanut itselleen kovan
tulostavoitteen työllistämisessä
ja aktiivisessa, tehokkaassa työvoimapolitiikassa. Sosiaaliturva
ja työnteko on pystyttävä yhdistämään mielekkäällä tavalla.
Niinistö kertoi Hollannin olevan edelläkävijä sosiaalisten
yritysten saralla; Suomessa laaja julkinen sektori on tähän asti
pitkälti vastannut haasteista. Jat-

kossa kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla tulee olemaan suunnaton kysyntä työvoimasta ja siten
valtavat mahdollisuudet yritystoiminnalle. Siksi olisi korostettava, mitä hyötyä sosiaalisesta
yrityksestä on firmoille ja kunnille. Yhtenä kilpailuetuna Niinistö
näki nimenomaan sosiaalisten
yritysten eettisyyden. Euroopan
Unioni mahdollistaakin sosiaalisen yrityksen suosimisen, mutta
Suomen tiukka kilpailulainsäädäntö valitettavasti ei. Suomessa hyvä toimialue onkin lähinnä
aloilla, joissa ei ole riittävästi kilpailua. Hän kannusti kolmannen
sektorin toimijoita, kuten työttömien yhdistyksiä ja vapaaehtoisjärjestöjä, perustamaan sosiaalisia yrityksiä. Lopuksi hän
välitti työministeri Cronbergin
terveiset seminaarille.

Kynnys on korkea
KETSY-osahankkeen projektipäällikkö Sinikka Lehtonen
kertoi KETSY:n syntyhistoriasta,
organisaatiosta, taustavoimista
ja yhteistyökumppaneista, joita löytyy muun muassa IsostaBritanniasta, Italiasta Liettuasta,

Puolasta ja Saksasta. KETSY:ssä
on tehty tutkimustyötä tutkija
Harri Laaksosen panostuksella
sekä kerätty ja levitetty tietoa
muun muassa yritysvierailuin.
Lehtosen mukaan sosiaalisiin
yrityksiin suhtaudutaan myönteisesti varsinkin kolmannella
sektorilla, mutta muutoin yritysten ja lainsäädännön tunnetuksi
tekemisessä riittää työtä. Hän
arveli vammais- ja potilasjärjestöjen olevan potentiaalisia yritysten perustajia, vaikka kolmas
sektori helposti mielletäänkin
yrityksen asiakkaaksi, ei perustavaksi tahoksi. Työnohjaus on
tärkeä työpaikalla huomioon
otettava seikka.
Turun HOT-hankkeen projektipäällikkö Timo Vahtonen
valitteli hänkin vajaakuntoisten
ja pitkäaikaistyöttömien vaikeaa työllistymistä viitaten edellisiin puheenvuoroihin. Hanke
on tehnyt tiivistä yhteistyötä
Yrityspalvelukeskus Potkurin ja
työvoimatoimiston kanssa. Hanke on tukenut uusien yritysten
perustamista, esimerkkinä Raina
Teknopoint Oy ja Suomen Kotisairaanhoito Oy. Myös Kringlan

Työtön

hae tuetulle lomalle!
a.
Lepo sta
i
Valm aa.
ruok aa.
lm
Ohje

Service Ab:tä on
tuettu. Vahtonen kertoi, että
esimerkiksi Italiassa on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalisiin
yrityksiin julkisissa kilpailutuksissa. HOT-hanke
on lisäksi pitänyt
koulutuspäiviä ja
seminaareja, jolloin on todettu,
että kiinnostusta löytyy mutta
kynnys perustaa sosiaalinen
yritys on vielä
korkea.
Myös
Vahtonen
piti Ville Itälä.
nimitystä ”sosiaalinen yritys” huonona aivan
kuten toiminnanjohtaja Nummela avauspuheenvuorossaan.
HOT on osallistunut laajaan
kansainväliseen S.E.E.N. -teemayhteistyöhön, ja sitä myöten on
todettu valistuksen ja tiedotuksen merkitys.
Näkökulman käytäntöön toi
Åbo Kringlan rf:n toiminnanjohtaja Birgitta Blom, joka johtaa
Kringlan Service Ab –nimistä
sosiaalista yritystä. Kyseinen
suurkeittiö työllistää yhden keittövastaavan, kaksi keittiöapulaista ja autonkuljettajan. Näillä
voimilla valmistetaan 100 ruoka-annosta viitenä päivänä viikossa. Blom kiitti HOT-hanketta
yhteistyöstä ja vaati työtä niille,
jotka eivät mahdu normaaleihin
työelämän raameihin. Hän piti

rehellisen ja avoimen palopuheen, peläten itse olevansa ehkä
uhkarohkeakin mutta ei sentään
hölmöläinen. Kringlan Service ei
saa anomuksista huolimatta tukea, mutta toimeentulo on tienattu raa’alla työllä, totesi Blom
kannustavaan tyyliinsä.

Teksti ja kuvat:
Matti Kontio
tiedottaja
Turun Seudun Työttömät TST ry
tiedotus@tstry.com
www.tstry.com
Nimilyhennykset:
KETSY = Kestävää työllisyyttä
sosiaalisissa yrityksissä
HOT = Hoitoalan avustavat
tehtävät työpaikoiksi

Lomia haussa ympäri vuoden
Työttömien lomia tarjolla:
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja
Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi
Hotelli Kajaani, Kajaani

OMAVASTUU
5 vrk/hlö
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Työttömille myös perhelomia. Alle 16-vuotiaat lapset ilmaiseksi.
Työttömien perhelomilla ja Hotelli Kajaanin kaikilla lomilla on
täysihoito. Muilla lomilla on puolihoito.
Lisätietoja www.solaris-lomat.fi
Tilaa hakemus puh. 0600 418 200 klo 9  12
tai sähköpostilla solaris@solaris-lomat.fi
Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
solaris@solaris-lomat.fi
www.solaris-lomat.fi
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Johanna Suurpää nimitettiin

vähemmistövaltuutetuksi
H

allitus nimitti torstaina
15. marraskuuta oikeustieteen
kandidaatti
Johanna Suurpään vähemmistövaltuutetuksi.
Johanna Suurpäällä on viran
tehtäväalaan liittyvää työkokemusta yhteensä 19 vuoden
ajalta. Hän on toiminut Suomen
Pakolaisapu ry:n ja Pakolaisneuvonta ry:n juristina, turvapaikkalautakunnan sihteerinä, asiantuntijana Wienissä ja Tallinnassa
sekä lainsäädäntösihteerinä ja
-neuvoksena ulkoasiainhallin-

nossa ja ulkoasiainministeriössä.
Tällä hetkellä hän työskentelee
EU:n Brysselissä olevan pysyvän
edustuston ihmisoikeuspolitiikan yksikön päällikkönä.
Suurpää aloittaa vähemmistövaltuutettuna 1. joulukuuta
2007. Virkakausi on viisivuotinen.
Virkaan oli yhteensä 21 hakijaa. Muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttäneistä hakijoista
erottui monipuolisen erityisasiantuntemuksen, työkokemuksen ja muun perehtyneisyyden

laajuuden perusteella neljä hakijaa.
Suurpään valinnan perusteiksi esitettiin, että hänellä on laaja
ja monipuolinen työkokemus
kansallisissa ja kansainvälisissä
tehtävissä, vahva osaaminen
johtamisesta sekä vankka valtionhallinnon toiminnan tuntemus.
Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on edistää hyviä etnisiä
suhteita yhteiskunnassa, parantaa ulkomaalaisten ja etnisten
vähemmistöjen asemaa ja oi-

keuksia, tehdä aloitteita syrjinnän epäkohtien poistamiseksi,
antaa tietoja alan lainsäädännöstä ja soveltamisesta ja suorittaa
vähemmistövaltuutetulle ulkomaalaislaissa säädetyt tehtävät.
Vähemmistövaltuutetun toimisto siirtyy sisäasiainministeriön
yhteyteen 1.1.2008 lukien.
Vähemmistövaltuutetun virka
tuli avoimeksi, kun oikeustieteen
lisensiaatti Mikko Puumalainen
siirtyi apulaisoikeuskanslerin virkaan syyskuussa 2007.

Työministeri Tarja Cronberg:

Kolmannen sektorin
roolia selkeytettävä
- Kolmas sektori on tulevaisuudessakin tärkeässä asemassa,
kun ratkotaan työllisyyteen ja
koulutukseen liittyviä ongelmia.
Kolmas sektori on merkittävä
työllistäjä niille, joille avoimille
työmarkkinoille pääsy on kaikkein vaikeinta. Kolmannen sektorin toiminnassa on kuitenkin
ongelmia, jotka on korjattava,
työministeri Tarja Cronberg sanoi 3 Points -EQUAL -hankkeen
päätösseminaarissa Jyväskylässä tänään 31. lokakuuta.
- Kolmannen sektorin rooli
työllisyys- ja sosiaalipalvelujen tuottajana on aiheuttanut
julkisiin hankintoihin liittyvää
problematiikkaa. Ne palvelut
jotka kolmas sektori on aiemmin
tuottanut suoraan, ovat tulleet
34
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nyt kilpailutusten piiriin. Kehitys
ei aina ole johtanut kansalaisten
saamien palvelujen parantumiseen, ja esimerkiksi puhtaasti
yleishyödyllisten ja voittoa tuottamattomien yhdistysten asema ja toimintaedellytykset ovat
saattaneet heikentyä.
- Maaliskuussa 2007 tehty
valtioneuvoston periaatepäätös
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamisesta on
tervetullut selvennys rajanvetoon yleishyödyllisen toiminnan
ja järjestöjen auttamistyön sekä
markkinaehtoisen elinkeinotoiminnan välillä. On tärkeää, että
järjestöjen mahdollisuutta täydentää julkista palveluntuotantoa ei vaikeuteta ja että järjestöjen tuottama yhteiskunnallinen

hyöty noteerataan, Cronberg
totesi.
- Kolmannen sektorin työkenttä on nykyisin hyvin moniulotteinen. Se sisältää kuntouttavaa työtoimintaa, palkkatuettua
työtä ja yhteistyötä yritysten
kanssa.
Kolmas sektori onkin merkittävä toimija niin sanotuilla välityömarkkinoilla.
Välityömarkkinoiden tavoitteena on lisätä henkilön valmiuksia päästä avoimille työmarkkinoille.
- Tukityöllistämisen osalta
merkittävä ongelma on ratkaisujen väliaikaisuus.
Liian usein työtön siirtyy tuetusta työstä suoraan takaisin

työttömyyteen, eikä työllisty
avoimille markkinoille. Työntekijän siirtymistä kolmannen
sektorin tarjoamasta tuetusta
työstä avoimille työmarkkinoille
on parannettava.
Vaikeimpien ryhmien kuten
vajaakuntoisten osalta on selkeää tarvetta nykyistä pidempään
tai jopa pysyvään tukeen, Cronberg summaa.
Työministeri Cronberg puhui
EQUAL-yhteisöaloiteohjelman
päätöstilaisuudessa Jyväskylässä 31. lokakuuta. Kuusivuotisen
EQUAL-ohjelman
tavoitteena
on ollut edistää niiden työttömien työllistymistä, joiden on
ollut kaikkein vaikeinta työllistyä
avoimille työmarkkinoille.

Työ ja tekijä saatettava yhteen

O

len ensimmäisen kauden
kokoomuslainen kansanedustaja Uudeltamaalta.
Puolen vuoden kokemukseni
eduskunnassa ovat olleet positiiviset. Eduskuntaan tullessani
pohdin, että voiko täällä vaikuttaa. Kyllä voi. Pitää vain toimia
sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti.
”Millaista sitten kansanedustajan työ on”, kysyy moni. Minulla oli yhtenä päivänä kaksi 14vuotiasta taksvärkkityttöä töissä
ja lainaankin heidän kuvauksensa tähän: ”Kansanedustajat ovat
tosi kiireisiä! He juoksevat ympäri taloa ja heidän pitäisi olla ainakin kymmenessä paikassa samaan aikaan. Mitenköhän sekin
onnistuu? Emme ole nyt ihan
varmoja, haluammeko aikuisina
kansanedustajiksi. Ehkä avustajaksi? Jos pidät politiikasta ja
yhteiskuntaan vaikuttamisesta
ja kahvista, suosittelemme kansanedustajan uraa!”
Syksyn iloisimpia uutisia oli
tilastokeskuksesta tullut tieto
työttömyyden vähenemisestä,
sillä työllisiä on 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste on 6,4 prosenttia
ja työttömänä on 168 000 henkeä. Avoimia työpaikkoja löytyy
työnvälityksestä 43 000.
Varjopuoliakin löytyy. Kehitys
ei ole maamme kaikissa kolkissa
samanlaista. Lisäksi lähestymme
rakenteellisen työttömyyden rajaa kovaa vauhtia. Työpaikkoja
on, mutta tekijöitä ei löydy. Tai
tekijöitä olisi, mutta osaaminen
ei vastaa työpaikkojen tarpeita.
Tässä on työsarkaa.
Hallitus on ryhtynyt tositoimiin työttömien asioissa. Jotain
on jo tehty ja osa tehdään seuraavina vuosina. Suuri ongelma
on ollut, että työttömän ei ole
kannattavaa ottaa vastaan määräaikaista työtä. Kokoomus pyrkii
vaikuttavamaan sosiaaliturvakomiteassa kannustavuuden lisäämiseen ja kannustinloukkujen
purkamiseen. Työttömyysturvaa
kehitetään nopeaa työllistymistä kannustavaan suuntaan yhteistyössä työmarkkinajärjestö-

jen kanssa.
Usein työ ja tekijä eivät kohtaa toisiaan. Tämän vuoksi kohdennetaan tukia erityisryhmille
sekä tehostetaan työttömien
koulutusta,
tukityöllistämistä
ja työnvälitystä. Ja jos työpaikka löytyy naapurikunnasta, on
mahdollisuus saada työasuntovähennystä.
Nuorten työttömyyden estäminen on yksi tärkeimmistä
asioista. Vuoden 2008 talousarvio sisältää 30,5 miljoonaa euroa syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten työllistämisedellytysten
parantamiseksi. Nuorten palkkatukea myönnetään jatkossa jo
kolmen kuukauden työttömyysjakson jälkeen nykyisen kuuden
kuukauden sijaan. Ammatillisen
koulutuksen
aloituspaikkoja
lisätään ja muun muassa 1,5
miljoonaa euroa käytetään oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen laajentamiseen.
Nuoren on turha valmistua
suoraan kortistoon ja ylikouluttaminen on kaikkien kannalta
turhauttavaa. Siksi ammatillisen
peruskoulutuksen opiskelupaikkoja lisätään 2 200 opiskelijalla.
On selvää, että kaikki eivät ole
lukunaisia tai - miehiä. Tekemällä oppiminen sopii osalle meistä
parhaiten, siksi nuorten työpajatoimintaa tuetaan ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen kohdennetaan lisämääräraha.
Työttömien asiat ovat hallituksemme työlistalla korkealla.
Edellisten lisäksi työttömien
mahdollisuuksia päästä leivän
syrjästä kiinni parantaa yrittäjien starttirahajärjestelmän vakinaistaminen ja enimmäiskeston
pidentäminen 18 kuukauteen.
Lisäksi ensimmäisen työntekijän
palkkaamista helpotetaan kokeiluluonteisesti Kehys-Kainuussa,
Tornionlaaksossa, Itä-Lapissa,
Pielisen-Karjalassa sekä Ilomantsissa ja Rautavaarassa.
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden lisäämisessä avainasemassa on toimiva aikuiskoulutusjärjestelmä. Hallitus käynnistää
ammatillisen aikuiskoulutusjär-

jestelmän kokonaisuudistuksen
yhteistyössä työmarkkinatahojen kanssa. Muutosturvajärjestelmää kehitetään.
Itselleni on ollut pieni yllätys,
kuinka paljon hallitus on tekemässä työttömien eteen. Hatun
nosto tälle.
Sanna Lauslahti
KTM, HTT
kansanedustaja

Muistokirjoitus
Maantaiaamuna 22.10 kohtasi meitä Työllistämisyhdistys
Etapin henkilökuntaa ja asiakkaita tieto, mikä pysäytti
siltä päivältä Etapin toiminnan totaalisesti. Toiminnanjohtaja Jouko Toivonen oli
menehtynyt viikonloppuna
Etapin toimitiloissa. Joukolla
oli tapana työskennellä eri
asioiden parissa niin arkena
kuin viikonloppuna itseään
säästämättä. Meneillään oli
useiden työasioiden, rakentamisasioiden sekä urheilutapahtumien seurantaan liittyvien asioiden edistämistä ja valmistelua ja niihin eivät arkipäivien tunnit riittäneet.
Jouko aloitti Etapissa Osuma-projektin projektipäällikkönä ja siirtyi jatkamaan edellisen toiminnanjohtajan Seppo
Vainion viitoittamaa työtä syksyllä 2006. Toiminnanjohtajana
hän reagoi herkästi toimintaympäristön muutoksiin ja pyrki
yhdessä henkilökunnan kanssa vastaamaan uusiin haasteisiin siinä onnistumalla. Kiveäkään ei jäänyt tarvittaessa kääntämättä. Toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus asetettiin
keskeisiksi toiminnan arviointikriteereiksi. Vaatimalla itseltään tuloksia ja kannustamalla sekä kuuntelemalla henkilökuntaa luotiin edellytyksiä Etapin toiminnan arvostamisen
parantamiseksi. Jalkapallomiehenä Jouko tunsi joukkuepelin
perusolemuksen hakemalla eri pelipaikoille niihin sopivia yhteistyökykyisiä osaajia.
Joukolla oli erilaisia järjestö- ja koulutustoimintaan liittyviä lukuisia projekteja meneillään , joista kaikista ei meillä
ollut tarkkaa tietoa, mutta keskusteluissa laaja eri asioiden
tuntemus tuli selkeästi esille
Kuuntelu- ja keskusteluhalukkaana henkilönä Joukolla
oli aina aikaa henkilökunnalle ja asiakkaille asian sisällöstä
ja paikasta riippumatta. Siellä missä ajatuksia ja näkökulmia
vaihdettiin koki Jouko olevan elementissään.
Etapin henkilöstö muistaa Joukon kannustavana, kantaaottavana ja asiansa hyvin perustelevana työtoverina, joka
viihtyi työssään, kiinnitti huomiota henkilöstön hyvinvointiin
ja panosti Etapin toiminnan onnistumisen hyväksi.
Kauko Salmivirta
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Yhteistyö evankelisluterilaisen kirkon kanssa

Y

hteistyö kirkkohallituksen
ja hiippakuntien kanssa
on kuluneena vuonna
ollut entistä tiiviimpää, ja se on
näkynyt meidän toimiston ja
jäsenyhdistysten työssä. Kirkkohallituksen Kirkon Diakonia
ja Yhteiskuntatyön yksiköllä on
ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut valmistella evankelisluterilaiselle kirkolle ”Kirkon
työttömyystyön strategiaa”. Työryhmän puheenjohtajana on
toiminut Mikkelin hiippakunnan
diakoniatyön sihteeri Esa-Matti
Peura ja sihteerinä on toiminut
Yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka
Sipiläinen. Työryhmässä on jäseninä toiminut TVY ry:stä puheenjohtaja Lea Karjalainen ja
viime vuoden varapuheenjohtaja Seppo Leppälä. Valtakunnalliset työttömyystyön neuvottelupäivät, jotka varsinaisesti ovat
Kirkkohallituksen mandaatilla,
pidettiin helmikuussa leirikeskus Puhjonrannassa Valkealassa. Mukana oli kolmikantainen
porukka TVY ry:n, ev.lut. seurakuntien työntekijöitä sekä SAKlainen Työttömien AY-jäsenten
tuki – TATSI ry:n väkeä. Työttömyystyön neuvottelupäiviä on

pidetty hiippakuntien vetäminä
elokuussa Mikkelin hiippakunnan alueella Imatralla ja helmikuussa Piispa Riekkisen kisat
Kuopion hiippakunnassa. Kuopion alueella työttömyystyötä
pohdittiin syyskuussa Hirvijärven leirikeskuksessa, ja nyt Oulun jäsenyhdistyksemme YTYÄ
ry valmistelee yhdessä Oulun
seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn kanssa päiviä Oulun hiippakunnan alueelle. Lapuan hiippakuntaan suunnitellaan
jälleen työttömyystyön päiviä
parin vuoden tauon jälkeen ja
etsitään sinnekin uusia toimintamuotoja. Lisäksi jäsenyhdistyksemme ovat olleet usean eri
seurakunnan kanssa yhteisillä
työttömien leireillä. Yhteistyöstä
ei pidä myöskään unohtaa työttömien Ihmisoikeuspäiviä. Työttömyystyön sanomaa tulisi jakaa
joka hiippakunnassa ja myös
muissa kirkkokunnissa. PohjoisKarjalassa pidettävillä alueellisilla Ihmisarvopäivillä mukana on
ollut evankelisluterilaisten seurakuntien lisäksi ortodoksinen
seurakunta.
Lea K

Eeva Kuuskoski YTY ry:n
pääsihteeriksi
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n pääsihteeriksi on valittu Eeva Kuuskoski. Eeva aloittaa työnsä yhteistyöyhdistyksessä 1.12.2007. YTY ry:hyn kuuluu 127 jäsenyhdistystä
ja TVY ry on yksi niistä. Pääsihteeri toimii YTY ry:ssä järjestöjen
edunvalvonnan päälobbarina. Toivottakaamme Eevalle onnea
uusiin tehtäviin.

Rauhallista
joulunaikaa kaikille
toivottaa
Hakunila-Länsimäki
Työttömät ry
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RAUHALLISTA JOULUNAIKAA
JA
RAKENTAVASTI YHTEISTYÖSSÄ
VUOTEEN 2008!
TVY ry:n TOIMISTO

Lea Ritva Ritu Kirsi-Marja Marouane

Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta
Vuolijoen Työtä Etsivät ry.
Puolangan Työttömien Yhdistys ry.
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry.
Ylä- Kainuun Työttömien Yhdistys ry.
Hyrynsalmen Työttömien Yhdistys ry.
Kajaanin Työttömien yhdistys ry.

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA
tukijoille, yhteistyökumppaneille ja
vapaaehtoistyöntekijöille!

Hyvää joulua ja
Onnellista Uutta vuotta 2008
Meri-Vuosaaren Työttömät ry

Työ & Toiminta ry ja Neo-Act Oy

Lea K
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KAIKILLE YHTEISTYÖKUMPPANEILLE
KIITOS KULUNEESTA VUODESTA!

kiittävät kuluneesta vuodesta
tukijoitaan, yhteistyökumppaneitaan,
asiakkaitaan ja työntekijöitään
sekä toivottavat

antoisaa
Rauhaisaa joulua ja
!
Uutta vuotta 2 00 8

Rauhaisaa Joulua ja
Antoisaa Vuotta 2008

Talhall-projektin johtoryhmä
kiittää kuluneesta vuodesta
ja
toivottaa kaikille kumppaneille
mitä parhainta joulua ja
työteliästä uutta vuotta!

Anjalankosken Työttömät ry
www.myllytys.com

Rauhaisan joulun
toivotuksin
rakentavasti
vuoteen 2008

Lämmintä ja
läheistä joulua
sekä toivoa
paremmasta!
Ekokaarina
kaarina ry ja
Kaarinan Työttömät ry

YTYÄ-Yhteistyötä Työttömät ry
Kangasniemen
Työttömien
Toimintajärjestö ry

Hyvää Joulua

toivottaa kaikille
yhteistyökumppaneille

kaikille työttömien yhdistyksille
toivottaa
Kokkolan Työttömät ry

Kiitämm
Kiitämme
me kkuluneesta
uluneesta vuodesta
v odesta
vuo
sekä toivotamme

Hyvää Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta
jäsenillemme, työttömille ja
kaikille yhteistyökumppaneillemme!

Varissuon Työttömät ry

Porin Seudun Työttömät ry
toivottaa kaikille

yhteistyökumppaneilleen

Jyvässeudun Työttömät ry

Heinolan Seudun Työttömien
Toimintajärjestö ry

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta vuotta 2008
toivottaa jäsenilleen ja

Rauhaisaa Joulua ja
rakentavaa vuotta 2008

Hyvän Joulun toivotus
Heinolasta!

Raision Seudun Työttömät ry

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua
ja

Hyvää Joulua ja
a!
Onnellista Uutta Vuott

Työntäyteistä
Uutta Vuotta 2008!

Kolmannen luokan kansalainen
- työmarkkinatukilainen!

O

len halunnut luoda pikakatsauksen pitkäaikaistyöttömien ongelmiin,
ihan sen vuoksi, kun oletan,
että ihmiset tietävät meidän ihmisten elämästä hyvin vähän.
Pitkäaikaistyöttömäksi määritellään henkilö, jonka työttömyys
on yhtäjaksoisesti jatkunut yli
vuoden, jolloin muun muassa
työvoimapoliittiset toimenpiteet
tai lyhytkestoinen työ poistavat
henkilön pitkäaikaistyöttömien
kategoriasta riippumatta siitä,
palaako hän työttömäksi työnhakijaksi näiden tapahtumien
jälkeen. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien joukossa on iso ryhmä,
jotka eivät näy tilastoissa ja he
ovat vapaehtoisesti työnhausta luopuneet, valinneet elämän
ilman palkkatyötä. Miksi? Työvoima ulkopuolella olevana pidetään työnhakijaa, joka ei ole
työssä eikä liioin välittömästi
kokopäivätyöhön käytettävissä.
Tällainen henkilö on työnhakijaksi ilmoittautuessaan vielä esimerkiksi koulussa, opiskelemassa, varusmiespalveluksessa, tai
palkattomassa kotitaloustyössä,
(kotiäiti-isä), mutta on myöhemmin työhön käytettävissä. Lisäksi
täytyy muistaa, että maassamme
on kadonneitten sukupolvien
ryhmässä arviolta noin 40.000> nuorta ihmistä, joilta puuttuu
peruskoulun päästötodistus tai
ammattikoulu on jäänyt kesken.

Sanktioiden nykytila:
Se on korvaukseton aika: kuuluu
terminä myös työttömyysturvan
saamiseen liittyvään odotusaikaan silloin kun henkilö ensimmäistä kertaa hakee ja saa
sitten työttömyyden perusteella
etuutta. Työnhakijan tulee olla
koko aika työnhakija. Ensimmäisen kerran työttömäksi jäätyään
työnhakijalla on 3 kuukauden
ammattisuoja, sen jälkeen työnhakijalle voidaan antaa työhön
osoitus riippumatta ammatista.
Ammattisuoja-aika voi olla lyhy-

empi tai puuttua kokonaan, jos
henkilön työssäkäyntialueella ei
ole tarjota hänen ammattitaitoa
vastaavaa työtä eikä hän halua
ottaa ammattitaitoon sopivaa
työtä muualta tai työkykyynsä
nähden sopivaa työtä omalta
työssäkäyntialueeltaan.
Tilanne on silloin verrattavissa työstä kieltäytymiseen. Perheetön
henkilö menettää kokonaan oikeutensa päivärahaan, jos hän
kieltäytyy työssäkäyntialueensa
ulkopuolelta tarjotusta pysyväisluonteisesta työstä. Työttömyyden perusteella maksetaan
nykyisin kolmea eri etuutta ja
heikoimmilla kantimilla niistä on
työmarkkinatukea saava henkilö.
Työmarkkinatuki turvaa niiden
Suomessa asuvien työttömien
toimeentuloa, jotka eivät saa
työttömyyspäivärahaa työssäoloehdon puuttumisen vuoksi.
Käytännössä pitkäaikaistyöttömyydessä käy niin, että henkilö
niin sanotusti putoaa peruspäivärahalta tai ansiopäivärahalta
harkinnanvaraiselle (180 pv) työmarkkinatuelle ja viimein työmarkkinatuelta työttömyyden
pitkittyessä yli 500 päivän kokonaan pois syyperusteiselta etuudelta, edelleen harkinnanvaraista mahdollisuus saada päälle 180
päivää. Puolison tulojen vaikutus
voi evätä työmarkkinatuen saannin kokonaan. Työmarkkinatuki
on siis aina harkinnanvarainen.
Kieltäytymiskarenssi on sitä, että
asiakas kieltäytyy toimenpiteestä ja hän putoaa toimeentulotuelle ja sieltä pääsy nykyisenlaisilla työhallinnon ohjeilla takaisin
työmarkkinatukioikeuteen on
mahdoton.
Työmarkkinatuen saajan työllistymistä edistetään työharjoittelun, työelämävalmennuksen,
ja koulutuksen avulla sekä ammatinvalintaohjauksen –ja kuntoutustoimenpitein. Työmarkkinatuen saajan kieltäydyttyä
ennen mainitusta toimenpiteistä
hänen työmarkkinatuki katkaistaan kokonaan ja hän tippuu

kunnan luukulle. Toimenpiteiden
aikana hänelle kuitenkin maksetaan työmarkkinatukea mutta
toimenpiteen lakattua työmarkkinatuki lakkaa uudelleen.
Oleellista tässä on se, että kuntouttava työtoiminnan aikana
työmarkkinatukilaskuri ei pyöri
eli käytännössä vaikka henkilö
olisi kuntouttavassa työtoiminnassa maksimiajan eli kaksi vuotta hänelle ei synny oikeutta sen
jälkeiseen työmarkkinatukeen
eli muiden muassa kuntouttavan
jälkeen ovat häneltä poissuljettu
myös pääsy palkkatuettuun työhön. Vuoden 2006 alussa työmarkkinatulilakiin tuli kirjaus,
jossa aktiivitoimenpiteeksi katsotaan palkkatuettu työ, työharjoittelu, ja – kokeilu, työelämävalmennus, työvoimakoulutus,
kuntoutus, ja kuntouttava työtoiminta. Silloin lakia tehtäessä
perustuslakivaliokunta kiinnitti
huomiota siihen, että karenssin
tapahduttua ihmisille tulee antaa
paluumahdollisuus syysperusteiselle etuudelle ja me käsitimme, että kaikki nämä edellä luetellut toimenpiteet palauttavan
oikeuden. Näin ei käytännössä
ole kuitenkaan lakia toteutettu.
Tuettua työtä, joka lähinnä on
polku takaisin työmarkkinoille, ei
voi saada henkilö jolla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen. Heinäkuun 1 päivänä 2007 astui voimaan lisäksi sanktiopykälä jossa
määrätään, mikäli henkilö ei ole
motivoitunut yhteistyöhön työvoimaviranomaisten kanssa ja
tai hänellä on sosiaalisia tai terveydellisiä esteitä työllistymistä
edistäviin toimenpiteisiin hänen
työmarkkinatukensa
voidaan
lakkauttaa kokonaan. Paluuehto
uudelleen työmarkkinatuelle kuten edellä. Pätkä- tai liian vähäiset työviikkotunnit eivät palauta
syy perusteista etuutta.
Vuoden 2006 alussa työttömyysturvan vastikkeellisuutta
on lisätty roimasti ja on hyvin
moninainen ja vaikeaselkoinen
niille asiakkaille, jotka ovat va-

luneet pitkään työttömyyteen.
Työnhakija-asiakas
joutunut
1.7.2007 alkaen allekirjoittamaan
sitoumuksen, jossa hänen terveydellisiä, taloudellisia, ja sosiaalisia asioita, ja niitä käsitellään
tai voidaan käsitellä työhallinnon, sosiaaliviraston ja terveysviraston yhteispalavereissa. Mikäli
työnhakija-asiakas on lisäksi vielä toistuvasti toimeentulotuen
asiakas on myös hänen henkilökohtaiset pankkitiedot tiedossa
tiimillä kahdelta viimeiseltä kuukaudelta. Vanhempiensa luona
asuva saa työmarkkinatukea
vanhempien tuloista riippuen
50-100 prosenttia. Kuntouttava
työtoiminta toimenpiteistä maksimissaan 8 tuntia päivässä, 5
päivää viikossa maksimissaan 2
vuoden ajan.
Työmarkkinatuen maksaminen käytännössä alkaa kun työtön työnhakija on ollut viimeisten 2 vuoden aikana yhteensä 5
kuukautta työssä tai työvoimapoliittisessa toimenpiteessä. Eli
ensimmäisen kerran työmarkkinatukea voidaan maksaa 5 kuukauden odotusajan jälkeen, mikäli henkilöllä on ammatillinen
koulutus takanaan, siis päästötodistus, mutta ei työhistoriaa.
Lisäksi on ylläpitokorvaus joka
ei vähennä toimeentulotukea ja
on siten monelle tärkeämpi kuin
oikea tuettu työ, tai matalapalkkatyö, koska toimenpiteiden aikana, jolloin työnhakija-asiakas
on oikeutettu ylläpitokorvaukseen, tulot nousevat vaikka hän
on toimeentulotuen asiakas.
Kuntouttavan työtoiminnan
lainsäädäntö laajenee vuoden
alussa koskemaan kaikkia ikäryhmiä ja oletamme, että työmarkkinatuelta pudotetaan nyt sitten
jatkossa henkiöitä, jotka ensisijaisesti tarvitsivat erikoissairaanhoidon palveluina päihde- ja
mielenterveyskuntoutuksia.
Lea Karjalainen
Helsinki 23.11.2007
TVY ry:n puheenjohtaja

TVY ry:n TAPAHTUMAKALENTERI 2008
10.01.2008

Elintarviketuen vuosiraportit 2007 TVY ry:n toimistoon.

04.-09.02.2008

Työttömien lomaviikko Huhmarissa Polvijärvellä. Omavastuuta ei ole, matkat
kustannettava itse. Hakemukset Perhelomien kaavakkeella 15.12.2007 mennessä
TVY ry:n toimistoon.

12.-13.02.2008

Työttömyystyön neuvottelupäivät Heinänokassa Turussa.

29.02.2008

Piispansauva Rautavaaralla, Kuopion hiippakunta

31.03.-05.04.2008 ”Jaksamisen lähteillä”-Voimavaraistamisviikko toiminnan vetäjille Huhmarissa.
Huom ! Alustava varaus, ajankohta voi muuttua.
03.04.2008

Valtakunnallinen koulutuspäivä Kokkolassa.

03.-04.04.2008

TVY ry:n vuosikokous Kokkolassa.

09.-11.04.2008

TVY ry:n hallituksen järjestäytymiskokous ja koulutuspäivät Heinänokassa Turussa.

15.-16.04.2008

Työttömyystyön päivät Rokualla, Oulun hiippakunta

11.-16.05.2008

Työttömien lomaviikko Summassaaressa Saarijärvellä teemalla ”Terveenä työttömyydestä”. Omavastuu 40 € + matkat. Hakemukset Solaris-lomien kaavakkeella 14.03.2008
mennessä TVY ry:n toimistoon.

14.05.2008

Työttömien edunvalvontatapahtuma Rautatientorilla Helsingissä ja seminaari
”Ei kurjuutta kummempaa” Pikkuparlamentin auditoriossa.

09.-14.06.2008

”Kunnon ja mielen virkistys” - Voimavaraistamisviikko toiminnan vetäjille Hotelli
Kajaanissa. Omavastuu 40 € + matkat. Hakemukset Solaris-Lomien kaavakkeella
10.04.2008 mennessä TVY ry:n toimistoon.

19.-21.08.2008

Työttömien Valtakunnalliset kesäpäivät Kajaanissa

28.-29.08.2007

Työttömyystyön päivät, Kotkan Ristiniemen leirikeskus, Mikkelin hiippakunta

Syyskuu

Työttömien edunvalvontapäivä eduskuntalolla Helsingissä

Lokakuu

Työttömien 15. valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät

Marraskuu

Valtakunnallinen koulutustapahtuma.

09.-14.11.2008

Jatkoviikko v. 2007 voimavaraistamisviikolla olleille vetäjille Summassaaressa.

24.-29.11.2008

Työttömien lomaviikko Huhmarissa Polvijärvellä.

08.-13.12.2008

Jatkoviikko v. 2007 voimavaraistamisviikolla olleille vetäjille Huhmarissa.

Suomen tulevaisuutta rakennetaan hyvällä työllä.TVY ry:n
tehtävä on hoitaa tehokkaasti omien jäsenjärjestöjen
tietotaitoa työllisyyden edistämiseksi ja työttömyyden
poistamiseksi Suomesta . Siksi ”Hyvää työtä” on TVY:lle
ja Työttömien yhdistyksille haaste. Se on haaste,
johon vastaamme kehittämällä asiantuntemustamme
ja palveluamme . Tekemällä hyvää työtä.
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