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Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry

Unelmana ihmisarvoinen elämä

T

yöttömyyden lähdettyä nopeaan
nousuun on jälleen herännyt kysymys, miten yhdistykset voisivat
tukea niitä ihmisiä, jotka joutuvat tahtomattaan tilanteeseen, jossa he ovat menettämässä tai menettäneet juuri työpaikan. Miten auttaa yhdistyksissä heitä, jotka ovat olleet jo hyvinkin pitkään
maassamme työttöminä?
Työttömien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta on työttömän
kannalta paras ratkaisu se, että häntä ei
jätetä yksin. Meidän jokaisen unelma on,
että saisimme elää terveinä normaalipituisen elämän. Jokainen meistä haluaa
suunnitella omaa elämäänsä, sitä, mitä
elämällemme tekisimme.
Luin Helsingin Sanomista 25.1.2009
työttömän kirjoituksen, joka kosketti ja
puhutteli. Lainaukset tekstistä ”Kahdesti
vuoden aikana irtisanottu, tuplasti kelvoton”:
Toimitusjohtajan sanoja seurasi tyhjyyden tunne. Ääni kuului, mutta ajatukset olivat muualla.
Tältä varmaan tuntuisi, jos avaruudessa alkaisin leijua hiljalleen poispäin
aluksesta. Välitöntä hengenvaaraa ei
ollut, mutta tiesin, että jotain peruuttamatonta oli juuri tapahtunut.
”Meistäkin tämä tuntuu pahalta,
mutta muita vaihtoehtoja ei enää ollut.” Aivan kuin se jotain olisi lohduttanut, poistanut pelon ja pettymyksen ja
häpeän. Miksi minä?
Vaikeudet ja vastuu olivat siitä
eteenpäin yksin minun.
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”Ei sitten enää tehdä kauan hommia yhdessä.”
Edellinen irtisanominen 11 kuukautta
sitten, silloin vielä talous kasvoi, yritykset porskuttivat. Erilainen. Nyt puhutaan
taantumasta tai lamasta, ja tässä tilanteessa joutuu työttömäksi.
Vielä hetki sitten kuvittelin olevani kaiken sen yläpuolella, haavoittumaton.
Luovan luokan sankari, aivotyöläisten
aatelia.
Ja nyt, kaksi lasta ja asuntolaina. Irtisanominen kolauttaa ehkä kaikkein eniten
itsetuntoa silloin kun jotkut saavat jäädä
ja sinä lähdet.
Muiden asemaan on helpompi samaistua, kun on itse kokenut sen kaiken.
Häpeän. Pelon. Ahdistuksen. Toivon,
että he jaksavat, selviävät. Aina pitäisi olla joku, joka ottaa kiinni, kun alla
siintää pelkkä pohjaton tyhjyys.
Tutkijaprofessori Kiti Myller on sanonut:
”Kyky sosiaalisen vuorovaikutukseen
heikkenee, tilannetaju pettää, ahdistaa
ja masentaa. Ylikierroksilla käyvän ihmisen aivot eivät tunne nälkää tai väsymystä, eivät rauhoitu nukkumaan, aivojen
venymiskykyä voi verrata kuminauhaan
joka lopulta katkeaa.”
Usein ihmiset heitetään ulos ilman
lähtökahveja. Toiset, jotka saavat jäädä, väistelevät, ja kaikilla on paha olla.
Jokaista irtisanomista seuraa paha olo,
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jokaista työsuhteen loppumista seuraa
taloudellinen epävarmuus. Miten selviän
seuraavista viikoista, koska taas pääsen
työhön? Kaikki ahdistaa; tukien uudelleen määrittely, periikö Kela jotain takaisin. Lukematon määrä kysymyksiä, ja
ongelmat vain lisääntyvät jos on lapsia,
perhettä.
Tapasin helmikuun puolivälissä eräässä Työttömät ry:n toimipisteessä kuntouttavan työtoiminnan ryhmän. He
olivat huivipäisiä naisia ja olivat olleet
Suomessa jo noin 10 vuotta, mutta opettelivat yhä suomen kielen alkeita. Heidän
lapsensa puhuvat kotonakin keskenään
suomea, mies on oppinut kielikursseilla
suomea, mutta vaimo on kaikki nämä
vuodet hoitanut kotia. Kosketuspintaa
kotouttamisen kautta suomen kieleen ja
kulttuuriin on ollut vähän. Lapset toimivat tulkkeina kaikissa palveluissa.
Yhdistystemme toimijat ovat varmasti
yksimielisesti sitä mieltä, että ihmisarvo
tulee ihmisten perustarpeista, oikeudesta osallistua yhteiskuntaan työn tai
toiminnan avulla, oikeudesta hyvään
elämään, normaaliin hyvinvointiin, oikeudesta elää mahdollisemman terveenä normaalipituinen elämä riippumatta
ihmisen syntymäpaikasta ja ihonväristä.
Kun ihmisille annetaan uusi kotimaa, heidän ihmisyyttään pitää kunnioittaa.
Tässä työssä yhdistyksemme ovat hyvänä esimerkkinä muille yhteiskunnan
toimijoille. TVY ry:n jäsenyhdistyksissä
oli vuonna 2007 jo lähes 500 maahanmuuttajaa eri toimenpiteissä tai työssä.

Päätoimittaja: Lea Karjalainen
Taitto ja muu säätäminen: Stig Åhlberg
Kannen kuva: Eero Repo
Paino: Kirjapaino Uusimaa
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Miten tässä näin kävikään?
SATA ja salat

S

ATA-komitea teki puolitoista vuotta työtä,
ja tavoitteena piti olla
pohjaesitys vuosikymmeniä
eteenpäin jatkuvalle sosiaaliturvan kestävälle kehitykselle.
Tarkoitus oli valmistella lisäksi
raamit riittävälle perusturvalle ja aktiivisuutta edistävälle
ansioturvalle. Toimeksiannossa piti pureutua köyhyyden
poistamiseen ja tulonsiirtojen
yhtenäistämiseen,
”yhteen
luukkuun”, ja esitys piti tehdä
valtiontaloudelle neutraalivaikutteisesti.
Mutta miten tässä kävikään? Kun tarkastelemme tuloksia peruspäivärahan ja työmarkkinatuen varassa elävien
ihmisten tilanteesta käsin,
niin eipä sieltä paljon herunut,
yksinasujille ei sitten mitään.
Hienosti sanottuna ”työmarkkinatuen
tulosidonnaisuus
poistetaan”. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että perheenjäsenten tulojen vaikutus työmarkkinatuen saantiin lopetetaan.
Mitä olisimme toivoneet, mitä olisi tarvittu? Kysymys on
vain kansalaisten yhdenvertaisuudesta, ihmisarvoisesta
kohtelusta kansalaisina.
Ensimmäiseksi olisi pitänyt sitoa kaikki perusturvaetuudet indeksiin, mutta nyt
jo näyttää siltä, että suurin osa
siirretään täysin tykkänään
seuraavalle hallitukselle.
Työttömyysturvan peruspäivärahan tasokorotukseen
tarvittaisiin ainakin 6,50 euroa
päivää kohden, jotta saavutettaisiin edes kansaneläkeläisille
luvattu takuueläke 685 euroa
kuukaudessa. Ulosoton suojaosuuteen (vuoden alusta 624
euroa) verrattuna tarvittaisiin
nyt noin 3,70 euroa päivässä
lisää. Tämän vuoden korotus
työmarkkinatukeen (1,12 €)
kuroi hiukan kiinni eroa muihin etuuksiin nähden.
Pitkin syksyä puhuttiin
siitä, että komitea yrittää erot-

taa peruspäivärahan ja ansioturvan toisistaan sekä poistaa
ainakin
lisäpäiväoikeuden
vallan kokonaan. Ansioturvajaosto ei päässyt asiasta yksimielisyyteen, ja näin sitten
työmarkkinajohtajat puuttuivat tinkaamiseen ja pläjäyttivät
pöytään sosiaalitupon — voisi
kai sanoa, että lähtiäislahjaksi
väistyvälle
puheenjohtajallemme Lauri Ihalaiselle.
Lisäpäiväoikeutta siirretään vuodella, peruspäiväraha
pysyy ansioturvan pohjana, ja
suurituloisimmat saavat korotuksen ansiopäivärahaan.
Kun työtulo on 2300 euroa tai
enemmän, kerroin ansioturvan puolella nousee 105:een,
jolloin esimerkiksi 2300 euron
tuloilla saa ansioturvaa 100
euroa enemmän kuin ennen,
ja mitä suurempi palkka sitä
suurempi ansioturva. Saavat
pojat ja tytöt työntekijäliitoissa yrittää miettiä tulevaisuudessa, miten pystyvät pelaamaan niin, että työnantajat
luulevat käyneensä relevanttia
vaihtokauppaa. Syöttinä toimi työnantajien kela-maksun
poisto. Isoilta työnantajilta ja
julkiselta puolelta kertyi näitä maksuja kansaneläkkeitä
varten vuonna 2007 yhteensä
1,1 miljardia euroa ja valtiolta työnantajana 1,4 miljardia.
Lisäksi oli tuloja pienistä rahastotuotoista. Kokonaisuudessaan menot olivat 2,9 miljardin luokkaa, ja loppuosuus
meni sitten valtion pussista.

O

len kovasti yrittänyt
hahmottaa, mitä tämän asian perään pitäisi tuumata. Julkisuudessa
väitettiin, että kela-maksun
poisto olisi tullut tässä vaihtokaupassa. Poisto lukee kuitenkin jo hallitusohjelmassa, ja
sitähän hehkuttivat ministerit
jo ennen sosiaalitupon julkaisua. Sen työnantajat olisivat
saaneet joka tapauksessa. Jos

miettii, mistä se kela-maksu
on aikoinaan työnantajille tullut, niin luulisi sen tulleen ihan
normaalissa tupopöydässä. Se
on varmaan toiminut syöttinä
silloinkin, kun palkkojen kehityksestä on sovittu.
Silloin vanhaan hyvään
aikaan, kun kansaneläkejärjestelmä maahamme syntyi,
oikeat patruunat ymmärsivät
asiat eri tavalla kuin nyt nämä
palkkapatruunat. Hyvinvointia jaettiin kaikelle kansalle.
Mitä tästä sosiaalituposta sitten seuraa? Ansioturvan
pohja on kestävä, ja siellä
peruspäiväraha pysyy tiukasti. Jotta peruspäivärahaan
ja työmarkkinatukeen olisi
saatu tasokorotus niiden jälkeenjääneisyyteen, nämä osat
olisi pitänyt erottaa toisistaan
ja rakentaa kestävä malli erikseen ansioturvan puolelle.
Komitean puolella taas pelättiin, että työmarkkinatukea ja
toimeentulotukea lisättäessä
eläisi epäilyjä siitä, että etuuksia kohentamalla synnytetään
työttömyysloukkuja ja hidastetaan työmarkkinoille tuloa.
Ketkä ihan oikeasti saavat
tulevaisuudessa kansaneläkettä? Ne ovat meidän ihmiset:
pitkään työttömänä olleille ei
ole kertynyt työeläkettä tai sitä on niin vähän, ettei sillä ole
merkitystä. Lisäksi sitä saavat
ne naiset, jotka ovat tehneet tähän maahan lapsia ja yrittäneet
vielä opiskellakin jossakin
vaiheessa. Usein kysymys
on ihan samoista ihmisistä.
Onhan siellä tietysti myös
ryhmä maatilojen emäntiä,
jotka ovat hoitaneet perhettä, ja tietysti optiomiljonäärit, jotka ovat ikänsä kaiken
eläneet osingoilla tekemättä päivääkään rahan edestä
työtä.
Julkisuudessa on ollut
esillä se, että nyt kun kelamaksut saadaan poistettua,
tilalle tulee työnantajille

sitten uusi maksu, jolla ryhdytään kartuttamaan työeläkekassoja. Pääministerin suulla
sanottiin, että ensimmäisenä
vuonna tämä asia hoidetaan
lainan otolla ja jatkossa uusilla
välillisillä veroilla — eli kansa
maksaa.
Kun tämä miljardin potti
annettiin työnantajille ns. elvyttäviin toimenpiteisiin, olisi
todella mielenkiintoista tietää,
montakohan työpaikkaa sillä
nyt sitten syntyykään. Ja kun
kunnatkin nyt niin lomauttavat ja vähentävät, luulisi sillä
parillasadalla miljoonalla eurolla, jonka kunnat nyt säästävät kela-maksuissa, edes
muutaman kuntatyöpaikankin syntyvän tai ainakin säilyvän. Kovasti ne siellä komiteassa kuulemma tappelivat
siitä toimeentulotuen siirrosta
Kelalle.
Komitean puheenjohtajaa
Markku Lehtoa tähän loppuun lainatakseni: ”Ratkaiseva lienee ollut epäily, että
nekin, jotka nyt eivät ole hakeneet etuutta, tulisivat tietoisiksi oikeuksistaan. Tämä taas
lisäisi kustannuksia.”
Mitäpä miettii kansalainen? Huh hellettä, miten tässä
näin kävikään?
Helsinki 3.2.2009
Lea Karjalainen
TVY ry:n puheenjohtaja
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TVY ry:n vuosikokous 2009
Tervetuloa Lautsiaan!

TVY

läinen väki kokoontuu
nyt
vuosikokoukseensa
2009
Hämeeseen ihan alkuaikojen kotikunnaille. Useita
alkuaikojen kokoontumisista tapahtui täällä näitten
samojen vesien äärellä,
ja alkuaikojen toimijoista
toimintaryhmiä oli ensi vaiheessa paljon juuri nykyisen Pirkanmaan ja Hämeen
alueilla. Yhdistyksistä näiltä
alueilta on vuosien varrella
lopettanut toimintansa Asikkalasta, Forssasta, Riihimäeltä, Mäntästä, Ikaalisista,
Hämeenlinnasta, Lempäälästä, Valkeakoskelta, ja
syyt ovat olleet eri yhdistyksillä hyvinkin erilaiset.
Nyt on uuden nousun ja
toiminnan lisäämisen aika.

Kun työttömyys on lähtenyt
kasvuun, yhdistyksiä kaivataan uudelleen niillä paikkakunnilla, joilla ne on ehditty
lopettaa. Työttömien vertaistukitoiminnan merkitys
on jälleen arvossaan. Varkauteen ollaan ihan näinä
aikoina perustamassa toimintajärjestöä uudelleen,
ja siellä rakennuspalikoita
asettelee paikoilleen järjestömme apuna seurakunnan
diakoni ja kansanedustaja Kari Rajamäki. Samoin
helmikuun puolivälissä yhdistys käynnistyi uudelleen
Ivalossa, ja muiden muassa Saarijärven yhdistys
on saanut tämän vuoden
helmikuussa käyntiin todellisen toiminnan, toiminnan
oltua vuosien ajan pehme-

ässä alkuruudussa.
Ensimmäistä
kertaa
olemme puolitoista vuotta
rakentaneet yhdessä yhteistoimintajärjestöllemme
strategiaa, jolla on tarkoitus
antaa suuntaviittoja koko
järjestökentällemme. Strategian valmisteluun on osallistunut ehkäpä reilusti yli
sadan henkilön joukko eri
tilaisuuksissa. Joukkoa on
ansiokkaasti johtanut Pirjo Lehtonen Turun Seudun
Työttömät ry:stä.
Jälleen vuosikokouksessa muistelemme myös menneitä aikoja. Meidän ei pidä
unohtaa alkuaikojamme, ja
tulevaisuuden
haasteista
yksi asia on järjestömme
historian kokoaminen ja
kansien sisään laittaminen.

Osa alkuaikojen toimijoistamme ei ole enää keskuudessamme, mutta meidän
tulisi hyödyntää heitä, ketkä
vielä ovat ja voivat antaa
suullista tietoa siitä miten
tämä järjestö oikein rakennettiin ja miten osa menetettiin – sekin kuuluu historiaan.
Me
vuosikokouksessa
Lautsiassa paikalla olevat
teemme tätä päivää ja tämän päivän historiaa. Toivon hallituksemme ja TVY
ry:n toimiston puolesta kaikille leppoisaa yhdessäoloa
ja hyviä vuosikokouspäiviä.
Tehkäämme hyviä päätöksiä.
Lea Karjalainen
puheenjohtaja

Hämeenlinna

E

telä-Suomen läänin pääkaupunki Hämeenlinna on 66 000
asukkaan kaupunki, jolla on tuhatvuotinen perinne kauppakaupunkina Vanajaveden reitin ja maaliikenteen
solmukohdassa. Kaupungin teollinen
kehitys sai tuulta purjeisiin todenteolla vasta sotien jälkeen, vaikka toki sitä
aiemminkin Hämeenlinnassa oli tuotantolaitoksia. Nopean kasvun eräänä
perustekijänä on kaupungin edullinen
sijainti keskellä eteläistä Suomea, jossa
asuu ja yrittää yli kaksi miljoonaa suomalaista.
Puunjalostus- ja graafisen teollisuuden lisäksi Hämeenlinnassa on elintarvike-, pakkaus- ja tekstiilialojen jalostuslaitoksia, metallia osataan käsitellä
hienoimmista kultatuotteista raskaimpiin teräslevyihin. Kaupungin merkittävimpiä yrityksiä ovat Ruukki, Polarcup, Patria Vehicles, Kultakeskus Iittala
Group, Herkkumaa ja Aina Group Oyj
vain muutamia mainitaksemme.
Hämeenlinna on myös vanha hallinto-, kulttuuri- ja varuskuntakaupunki,
joka tarjoaa monipuolisia matkailukohteita. Aulangon puistoalue, Sibeliuksen syntymäkoti, Hämeen linna ja
monipuolinen museotarjonta avaavat
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mahdollisuuden tutustua menneisiin
aikoihin. Vuodenvaihteessa tapahtunut
kuntaliitos toi kaupunkiin myös runsaasti maaseutukohteita esim. kartanoita. Kuntaliitoksessa Hämeenlinnan
liittyivät Hauhon, Kalvolan, Lammin,
Rengon ja Tuuloksen kunnat. Tässä yhteydessä kaupungin pinta-ala melkein
11-kertaistui. Kuntaliitos teki Hämeenlinnasta myös kesämökkikunnan – uu-

dessa Hämeenlinnassa onkin yli 7000
vapaa-ajan asuntoa.
Hämeenlinna lähestyy 2010-lukua
kasvavana ja kehittyvänä maakunnallisena kulttuuri-, kauppa- ja kasvukeskuksena, joka pitää huolta ympäristöstään ja asukkaistaan. Peruspalvelut ja
niiden ylläpito ovat myös uuden kaupungin, uuden Hämeenlinnan strategian kulmakiviä.

Tervetuloa Lautsiaan
Lautsian Lomakeskus sijaitsee Hauholla, Sydän-Hämeen maisemissa Lahti-Tampere -tien varrella.
Maalaisympäristö ja Ilmoilanselän kauniit järvimaisemat kutsuvat kokoustamaan, juhlimaan, lomailemaan ja virkistymään. Lautsiassa voit nauttia erilaisista liikuntamahdollisuuksista, noutopöydän maistuvista antimista ja rentouttavista hoidoista.
Lautsia toimii myös Lomakotisäätiön tuettujen teema- ja virkistyslomien viettopaikkana. Lomakotisäätiö
Saa RAY:n avustusta ja järjestää tuettuja lomia mm. työttömille. Lomatukea haetaan Lomakotisäätiöltä
kirjallisesti. Hakulomakkeita saa puhelimitse tilaamalla numerosta (03) 647 0821 tai tulostamalla lomakkeen osoitteesta www.lomakotisaatio.fi.

Tervetuloa vieraaksemme TVY:n vuosikokoukseen Lautsiaan!

Lautsian Lomakeskus

MYYNTIPALVELU

Lautsiankuja 20
14700 Hauho
03-647 080

Tiina Parviainen
puh. 03-647 0827
gsm 050-366 1671
tiina.parviainen@lautsia.fi

Nina Kaituri
03-647 0820
nina.kaituri@lautsia.fi

www.lautsia.fi
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In Memoriam

Vesa Neiglick 20.6.1966–24.2.2009
Vuosi on juuri kulunut siitä, kun kirjoitin Karenssisanomiin muistokirjoitusta entiselle varapuheenjohtajallemme Aimo Kuoppa-aholle. Silloin
osasimme odottaa armahtavan kuoleman saapumista, nyt Vesan kohdalla tilanne on aivan toinen. Tapasin
Vesan viimeisen kerran hallituksen
kokouksessa Helsingissä 20.2.2009,
ja uutinen yllättävästä onnettomuudesta ja Vesan menehtymisestä tuli
24.2.09. Vesa menehtyi tyttärensä
kanssa kotitalonsa tulipalossa Rantasalmen Kolkonniemellä.
Keskustelin Vesasta Rantasalmen
Työttömät ry:n entisen puheenjohtajan Reino Häkkisen kanssa alkaessani
kirjoittaa muistosanoja. Vesa ehti toimia Rantasalmen yhdistyksessä noin
kahdeksan vuotta. Siitä ajasta hän oli
Rantasalmen yhdistyksen hallituksessa mukana vuodesta 2003 lähtien,
josta kolme viimeistä vuotta puheenjohtajana.
Olimme yhtä mieltä Reinon kanssa Vesan luonteenpiirteistä. Vesa oli
suora ihminen, hän sanoi edessä sen
mitä sanoa piti ja se oli siinä. Hänen
toimintaansa voisi kuvata muutamalla sanalla: Hän ei antanut asioiden
jäädä makaamaan ja oli todella te-

kevä ja osaava mies. Hän hoiti asiat
nopeasti pois päiväjärjestyksestä,
joidenkin mielestä ehkä liiankin nopeasti.
Vesa valittiin TVY ry:n hallituksen
jäseneksi vuoden 2008 vuosikokouksessa, ja syksyllä 2008 hänet valittiin
järjestömme varapuheenjohtajaksi.
Omasta ja monen muunkin järjestömme vaikuttajan mielestä Vesassa
oli sitä jotakin – karismaa, uskottavuutta ja uskallusta. Olin itse sitä
mieltä, että hänestä kasvatetaan ja
opetetaan järjestöllemme uusi puheenjohtaja. Käytännön työn kautta
se olisi onnistunut.
Vesa valittiin viime syksyn kunnallisvaaleissa Rantasalmen kunnanvaltuustoon sosiaalidemokraattien
riveistä. Häkkisen Reino kuvasi Vesan
valintaa kunnanvaltuustoon sanoilla:
”Vesaa äänestivät ne ihmiset, jotka
olisivat muutoin jättäneet äänestämättä.” Vesa puolusti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä
omassa kunnassaan ja valtakunnassa.
Onnettomuuspäivänä Vesalla oli
tapaaminen Varkauden seurakunnan
diakoniatyöntekijän kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli käynnistää

uudelleen työttömien nukkuva yhdistys Varkaudessa, apuun oli lupautunut myös kansanedustaja Kari Rajamäki. Sitä tapaamista ei tullut. Varmasti Vesaa odotettiin tapaamiseen,
monta muutakin tehtävää jää muille,
monta kohtaa pitää toisten paikata.
Tässä lehdessä piti olla Vesan esittely
TVY ry:n puheenjohtajaehdokkaaksi maaliskuun vuosikokoukseemme
Lautsiaan.
Vesaa jäivät kaipaamaan Susannavaimo ja kaksi lasta sekä laaja järjestötovereiden joukko maakunnassa
ja valtakunnallisesti. Myötäelämme
perheen ja läheisten surussa. Onnettomuuden kautta aiheutunut
elämän loppuminen jättää tutun ihmisen keskellemme pitkäksi aikaa,
sitä kun ei voi hyväksyä, vaikka tietää
tosiasiat.
TVY ry:n toimistossa 25.2.2009
puheenjohtaja Lea Karjalainen

Runot vastustavat tuloeroja
Rikas runo -kokoelma
julkistettiin Elävän Kirjallisuuden Festivaaleilla
Tampereella 14.2.2009

R

ikas runo — sanoja
köyhyydestä on kokoelma Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun osallistuneista runoista. Ainutlaatuisessa
kokoelmassa äänen saavat tavalliset suomalaiset, jotka ovat
joutuneet kokemaan köyhyyttä omassa elämässään.
– Näissä runoissa tämän
päivän köyhyys Suomessa saa
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äänensä, kasvonsa ja ilmaisunsa. On tärkeää, että köyhyyden arki välittyy meille
kaikille. Tilastot eivät kerro
mitään niistä kokemuksista ja
elämän kapeutumisesta, jotka
ovat köyhyyden seuralaisia,
kertoo kirjailija ja ex-kulttuuriministeri Claes Andersson
runokokoelman esipuheessa.
Ajankohtaiseen
kokoelmaan on valittu 90 runoa,
jotka piirtävät kuvaa suomalaisesta köyhyydestä ja ottavat
kantaa yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Runot tarttuvat
osattomuuden kokemuksiin,
syrjäytymiseen ja selviytymi-

seen nyky-Suomessa.
– Valtaosa runoista nousee
vastustamaan syvien tuloerojen yhteiskuntaa, jossa varallisuus määrittää ihmisarvon.
Köyhyydessä voi kuitenkin
selviytyä. Moni runon puhuja
tukeutuu luontoon, perheeseen, ystäviin, rakkauteen,
kertovat kirjan toimittajat Juha Mikkonen ja Aija Typpö.
Rikas runo -kokoelman
ovat toimittaneet Juha Mikkonen ja Aija Typpö. Esipuheen
on kirjoittanut kirjailija, psykiatri ja ex-kulttuuriministeri
Claes Andersson. Kirjoituskilpailun omaelämäkerralli-

sia tekstejä on aikaisemmin
julkaistu kirjassa Arkipäivän
kokemuksia
köyhyydestä
(Avain, 2007).

Lisätiedot, arvostelukappaleja haastattelupyynnöt:
Anna-Riikka Carlson
kustannuspäällikkö
Kustannusosakeyhtiö Avain
PL 15
00561 Helsinki
p. 040 778 1149
anna-riikka.carlson@avain.net

Kunnat polkevat pitkäaikaistyöttömien
oikeuksia
Kunnat joutuivat viime
vuonna maksamaan turhaan yli sadan miljoonan
laskun jätettyään yli 500
päivää työttöminä olleet
ilman kuntouttavaa tai
muita työvoimapoliittisia
toimenpiteitä. Pitkäaikaistyöttömien kannalta
kuntien toiminta on käsittämätöntä.

L

Teksti: Sven Pahajoki

ain mukaan kunta
maksaa puolet työttömyydestä aiheutuvista
kustannuksista niiden pitkäaikaistyöttömien osalta, jotka eivät ole aktiivitoimien piirissä.
Niiden osalta, jotka aktivoidaan, kustannukset maksaa
valtio.
Käsittämätöntä on, että
asia on kunnissa lähes tuntematon asia. TVY:n puheenjohtajan Lea Karjalaisen mukaan työllisyyspolitiikka on
kunnissa täysin ala-arvoista ja
vastuutonta.
– Kuntien päättäjät eivät
edes tiedä valtiolle turhaan
maksettavista rahoista. Varmaan kaikki ovat yhtä mieltä
siitä, että rahoille olisi käyttöä
ja järkevää käyttää pitkäaikaistyöttömien hyväksi, mut-

ta näin ei vain tehdä. Suurin
syy tuntuu olevan tietämättömyys. Ei tiedetä myöskään,
millaisia
velvollisuuksia
kunnilla on velvoitetyöllistämisen suhteen, myöskään
lakia kuntouttavasta työtoiminnasta ei tunneta. Sitäkään
ei tiedetä, että kunnat saavat
erikseen valtionapua työttömien terveydenhuoltoon, Lea
Karjalainen ihmettelee. Hänen
mukaansa yksiköitä johtavat
virkamiehet ovat tähän asiaan
liian heikosti koulutettuja.

Tietämättömyys
maksaa kunnille
miljoonia euroja
Tampereella sakkoja maksettiin 7 miljoonaa euroa, Turussa
5 miljoonaa euroa, Joensuussa
2,5 miljoonaa euroa ja taloudellisissa vaikeuksissa kamppaileva Rovaniemi maksoi 2
miljoonaa euroa. Summat ovat
käsittämättömän suuria.
Oulu on lain voimaantulon jälkeen haaskannut rahaa
Oulun kaupunginvaltuutetun
Anne Huotarin mukaan yli 10
miljoonaa euroa ja näin ollen
laiminlyönyt pitkäaikaistyöttömien oikeuksia.
– Jos virkamies saisi kerralla tällaisen laskun, se var-

Kirjoituskilpailua ja kirjoitusten keruuta olivat tukemassa
seuraavat järjestöt ja yhteisöt:
Elämäntapaliitto
Ensi- ja turvakotien liitto
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL)
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK)
Suomen Mielenterveysseura (SMS)
Suomen Punainen Risti (SPR)
Suomen setlementtiliitto
Takuu-Säätiö
Isolta Networks
Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö
Kustannusosakeyhtiö Avain
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (TVY)
Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto
Y-Säätiö

maan pysäyttäisi miettimään
menoerää, mutta kun laskut
maksetaan kuukausittain, hälytyskellot eivät soi. Lasku
maksetaan enempää ajattelematta. Miten pitkäaikaistyöttömistä huolehditaan, riippuu
siitä, onko kunnassa ihmisiä,
jotka ovat kiinnostuneita työllisyysasioista, Anne Huotari
moittii.
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen on
julkisuudessa todennut, että
rahasumma, jonka kunnat
maksavat, on suuri, kun ne eivät aktivoi pitkäaikaistyöttömiä kuten laki edellyttää. Hän
muistuttaa kuntien myös hyötyneen laiminlyönneistä lain
voimaantulon alkuvaiheessa,
kun työllisyystilanne oli hyvä. Kietäväisen mukaan laki ei
ollut huono hyvän työllisyyskehityksen aikana, pelkoa herättää kasvavan työttömyyden
aika. Hän on huolissaan, miten laki toimii laman aikana.
Anne Huotarin mukaan
lainsäädäntö on niin monimutkainen, että kunnat eivät
edes tajunneet joutuvansa
maksajiksi. Huotari ihmettelee, miksi suuret kuntapuolueet, keskusta ja SDP, eivät huolehtineet siitä, että kunnissa
tiedettäisiin lain vaikutukset.

Pitkäaikaistyöttömät
kärsivät kun lama tuo
uusia työttömiä
Kuntien välinpitämätön suhtautuminen pitkäaikaistyöttömiin on erityisesti 1990-luvun
laman kourissa työttömiksi
jääneille kuin heidän heitteillejättönsä. Lea Karjalaisen
mukaan heitä on vielä jäljellä
75 000.
– Laman myötä työttömyys
tulee lisääntymään, ja nämä
1990-luvun laman jäljiltä työttömiksi jääneet voivat jäädä
vaille minkäänlaisia toimenpiteitä, vaikka kuntien pitäisi
huolehtia heistäkin eikä laiminlyödä velvollisuuksiaan ja

maksaa sakkoja. Suuri määrä
ihmisiä on sopeutunut pitkäaikaistyöttömänä köyhyyteen,
he jättävät rahan puutteessa
lääkkeet ostamatta, eivät käy
sairauksiensa kanssa lääkärissä, eivätkä osallistu mihinkään. Kuntien tulisi huolehtia
heidän hyvinvoinnistaan ja aktivoida heitä ulos tuosta kurjuudesta. Kunnilla on siihen
rahaa, mutta mitään ei tunnu
tapahtuvan. Kunnat maksavat
sakkoja valtiolle, menettelyssä
ei ole mitään järkeä, Lea Karjalainen ihmettelee.
Pitkäaikaistyöttömistä
hyvin huolehtivia kuntia on,
mutta vain muutama. Esimerkiksi Kaarinan kaupunki on
aktiivisesti vähentänyt työttömyyden aiheuttamaa kurjuutta ja samalla säästänyt suuria
summia rahaa. Työllistämissakot ovat Kaarinassa vain noin
kymmenen prosenttia siitä,
mitä ne ovat muissa samankokoisissa kunnissa. Kunnan
maksamat työllistämissakot
ovat tänä vuonna arviolta
80 000 euroa.
Kaarinassa on huomattu
myös, että tarvitaan aktiivista
mielenkiintoa heikommassa
asemassa oleviin kansalaisiin,
pelkkä virkatyö ei riitä.
– Kaarina on hyvä esimerkki velvollisuuksien kohtuullisesti hoitamisesta. Työttömien yhdistykset olisivat hyvä
kanava pitkäaikaistyöttömien
aktivointiin, mutta mistä rahat? Työttömien yhdistykset
työllistävät vuositasolla yli
4000 pitkäaikaistyötöntä erilaisilla tukitoimilla. Jos rahaa
suunnattaisiin kuntien taholta
enemmän näihin työllistämishankkeisiin, tilanne paranisi
huomattavasti. Tällä hetkellä
Suomessa toimii noin 140 työttömien yhdistystä. Toimintarahojen puutteesta johtuen
yhdistyksien määrä on parhaista ajoista pudonnut puoleen. Heristän sormea kuntien
suuntaan, huolehtikaa velvollisuuksistanne, kehottaa Lea
Karjalainen.
Karenssisanomat 1/2009
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Raision Seudun Työttömät ry

Pikahistoriikki 1993-2009

Suurtyöttömyyden yhä kohotessa korkeuksiinsa työttömät kautta maan tunsivat
tarvetta yhdistymiseen ja sitä kautta halusivat löytää turvaa toinen toisistaan.
Suuret odotukset siivittivät työttömien järjestäytymistä Raisiossa. Oli sellainen tunne, että lopultakin saamme jotain aikaan. Kerrankin saamme päättäjät
vakavasti kuuntelemaan sitä, mitä työttömällä on asiaa.
Oli myös sellainen tunnelma, että jos päättäjät eivät halua kuunnella, heidät
laitetaan kuuntelemaan ja tekemään sen suuntaisia päätöksiä, että ne parantavat työttömien elämänlaatua maanlaajuisesti.

R

aisiolaiset työttömät
oli kutsuttu Raision
kaupunginvaltuuston
kokoustilaan 16.12.1993. Tilaisuudessa valittiin työryhmä,
joka sai tehtäväkseen valmistella työttömien yhdistyksen
perustamista Raisioon. Paikalla oli n. 60 henkilöä, jotka olivat kiinnostuneita toiminnan
järjestämisestä.
26.1.1994 perustettiin yhdistys työttömien toiminnan
ja edunvalvonnan järjestämiseksi Raision kaupungintalon
valtuustosalissa. Yhdistys sai
nimekseen Raision Seudun
Työttömät (ry) ja merkittiin
yhdistysrekisteriin 17.10.1994.

Tavoitteista
toteutukseen ja
nopeasti!
Ensimmäinen tavoite, joka ripeässä tahdissa toteutettiin,
oli ruokalatoiminnan käynnistäminen raisiolaisille työttömille. Toimisto- ja ruokalatoiminnat voitiin käynnistää
Raision kaupungin työttömien käyttöön korvauksetta antamalla Mäntymäki-nimisen
omakotitalon tiloissa. Tilat
olivat aikaisemmin toimineet
Raikulan Pallokentän vahtimestarin asuntona.
Ruokalatoiminta käynnistyi melko nopeaan tahtiin heti
hallituksen järjestäytymisen
jälkeen.
Aluksi toimintaa pyöritettiin pelkästään vapaaehtoistyöllä, kunnes saatiin kaupungin tuella tukityöllistetty
keittiövastaava
hoitamaan
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ruokalaa päivittäin.
Omaa
varainhankintaa
lähdettiin kehittämään osallistumalla Raision katutangomarkkinoihin ja Killin katumarkkinoihin. Näissä yhdistys
on ollut mukana säännöllisesti
joka vuosi.

Merkittäviä
tapahtumia
Liityttiin Työttömien Valtakunnalliseen
Yhteistoimintajärjestöön TVY ry:hyn ja
osallistuttiin ja osallistutaan
lähes kaikkiin sen järjestämiin
tilaisuuksiin, koulutuksiin ja
edunvalvontatapahtumiin.
Ensimmäinen merkittävä
tapahtuma oli -94 keväällä
järjestetty kevättempaus, jossa oli mukana mm. poni- ja
koira-ajeluita, musiikkiesityksiä ja kohokohtana joulupukin
vierailu niinkin yllättävään aikaan kuin keväällä.
Pukki tuotiin paikalle poliisiautolla, ja tämä totesi paikan päälle saavuttuaan, että
onpa Korvatunturilla yksinäi-

nen olo, koska
kaikki tontut tuntuvat muuttaneen
eduskuntaan.
Toimintakeskuksen remontin
ja grillikatoksen
valmistuttua talkootyönä Mäntymäki vihittiin
virallisesti käyttöönsä työttömien toimintakeskukseksi.
Vi h k i m i s e n
suoritti arkkipiispa John Wiksröm.
Ta s a v a l l a n
presidentti Martti Ahtisaari ja
rouva Eeva Ahtisaari vierailivat
kesäkuun
viimeisellä viikolla
-94
maakuntamatkallaan myös
työttömien Mäntymäessä.
Mukana presidentin seurueessa oli myös maaherra

Pirkko Työläjärvi puolisoineen.

Hirttäjäiset Turun
torilla
Teiliperjantaihin
kutsuttiin
osallistumaan mm. pääministeri Esko Aho, valtionvarainministeri Iiro Viinanen ja

työvoimaministeri Ilkka Kanerva. Ministerit eivät kuitenkaan saapuneet tilaisuuteen,
joten heidät korvattiin näköisnukeilla.
Tilaisuudessa oli runsas
medianäkyvyys sekä yleisömäärä.

Vapaaehtoistyön
vaihto palkkavetoiseen
toimintaan
Omatoimisuusavustuksella
palkattu
toiminnanohjaaja
aloitti talvella 1998.
Työvoimapoliittisella projektituella käynnistettiin kier-

rätyskeskustoiminta, joka sai
nimekseen Raision Ekotori.
Toiminnanohjaajaksi palkattu
Kari Hanka sai tehtäväkseen
laatia työllistävän projektin.
Ekotori aloitti toimintansa
Raision keskustassa entisen
kukkakaupan tiloissa 1.9.1998.
Projektipäälliköksi nimettiin
Raimo Karimäki. Hanketta
tuki ja auttoi rahoitusjärjestelyissä Turun Seudun Jätehuolto Oy. Kyseisen yhtiön kanssa
teemme edelleen runsain mitoin alihankintatehtäviä, mm.
hyötyjätepisteiden huolto ja
valvontatehtävät 12 kunnan/
kaupungin alueella. Ekotorin
siirryttyä keskustasta Purokadulle Kalayhtymän entisiin
tiloihin ostettiin vanhan asunvaunun alusta, jonka päälle rakennettiin omana työnä kioski
markkinamyyntiä varten.
Paremmat tilat saatiin
vuokrattua Purokatu 10 kiinteistöstä. Kierrätystoimintaa
laajennettiin koskemaan sähköelektroniikkaromua
sekä
huonekalujen kierrätystä. Rakennettiin uusi myyntivaunu,
ja vanha vaunu toimii kiinteänä kioskina Ekotorin pihalla.
• Rakennettiin peräkärryyn
mökki, johon sijoitettiin sisään
150 litran vetoinen Teuva-keitin. Tämä yhdistelmärakenne
sai nimekseen ”Soppatupa”.
• Raision päivien eli Killin
markkinoiden järjestelyvastuu
saatiin v. 2007.
• Raision torin valvonta
aloitettiin v. 2006, ja palkki-

Torin esiintymislavalla on järjestetty monenlaisia tapahtumia työttömien edunvalvontaan liittyen.
”Asunnottomien Yö” -tapahtuman seurauksena Raision kaupunki tilastoi asunnottomansa ensimmäisen
kerran saaden määräksi n. 60 henkeä.
oksi torivalvonnasta saimme
torikioskin tilat käyttöömme
0-vuokralla toistaiseksi.

M

elkoisen julkisuuden saavutti raisiolaisten alullepanema ja perille saattama kampanja, työttömän kiven kuljetus, kivi hiertämään päättäjän
kenkää eli ”Toteutumattomien työpaikkatoiveiden muistokivi”. Kivi oli Taivassalon
punaista graniittia ja painoi

mittauksen perusteella n. 280
kg. Kiveen on kiinnitetty messinkilaatta, jossa lukee teksti
”Toteutumattomien työpaikkatoiveitten muistokivi – 480 tuhatta
työtöntä”.
Tämä kivi kuljetettiin Raisiosta Turun, Salon, Lohjan
ja Vihdin kautta Helsinkiin
eduskuntatalon eteen. Jokaisella paikkakunnalla oli näyttävä esittely äänentoistoineen,
ja paikalliset lehdet julkaisivat
juttuja kivenkuljettajista pääsivuillaan. Kiven
löytää
edelleen
eduskuntatalon
sisäpihalta.

Vuoden 2008 aikana valtakunnan hallitus lähti esittämään uhkakuvaa, että työllistämistuet
kohdennetaan
ainoastaan yritysten käyttöön.
Siispä piti tehdä ripeitä toimenpiteitä.
Yhdistyksen liiketoiminta
yhtiöitettiin, ja perustettiin yhtiö, joka sai nimekseen Raision
TehoTyö Oy. 9.7.2008 merkittiin Raision TehoTyö Oy sosiaalisen yrityksen rekisteriin.
Näin toimintamme jatkuu
kahdella tasolla.
Aineiston kokosi
Kari Hanka

Karenssisanomat 1/2009
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Hanketerveiset uudelta Äänekoskelta,
Suolahden Työttömät ry:stä

S

uolahden Työttömät ry:n
Tartu työhön -hanke etenee, toimii ja kehittyy.
Yhteistyössä eri toimijoiden
kesken on tehty tuloksellista työtä välityömarkkinoilla.
TE-keskus antoi myönteisen
jatkorahoituspäätöksen vuodelle 2009.

Osaava ihminen
ihmisläheiseen
työtehtävään
Välityömarkkinahanke työllistää ja aktivoi pitkäaikaistyöttömiä sosiaalisena toimijana.
Työtön työllistyy inhimillisiin,
ihmisläheisiin
työtehtäviin.
Suolahden Työttömät ry:llä on
jo historiansa vanhan Suolahden kuntapalveluja tuottavana tukitoimijana.
Kuntaliitoksen myötä Suolahden Työttömät ry:n työ
jatkuu uudella Äänekoskella. Kasvavan vanhusväestön
kasvava avuntarve velvoittaa
yhteisöä järjestämään kanssaihmisten elämää helpottavia
toimintoja. Monet haluavat
asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Arkea helpotetaan mm. ruokatoimituksin,
siivoten,
asiointipalveluin,
talkkaripalvelulla.
Tartu työhön -hanke edis-

tää myös työttömän koulutusta ja osaamista. Osana
Keski-Suomen
maakunnallista välityömarkkinoiden kehittämishanketta Suolahden
Tartu työhön -hanke suunnittelee ja järjestää koulutusta
yhteistyössä TE-keskuksen,
Ääneseudun
TE-toimiston,
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen
(POKE:n),
Äänekosken kaupungin eri
toimialojen sekä seurakunnan
ja muiden kansalaisjärjestöjen
kanssa.

Koulutus lisää
osaamista, kohottaa
itsetuntoa ja
elämän laatua sekä
auttaa eteenpäin
työmarkkinoilla
Kun tahto, taito ja kokemus
kohtasivat ja eri toimijat löivät
päänsä yhteen, syntyi tilauksesta tarpeeseen KOTIPASSIkoulutus. Koulutus pitää sisällään niitä tietoja ja taitoja, joita
tarvitaan, kun toimitaan ja
työskennellään ikääntyneen,
vammautuneen tai muusta
syystä apua tarvitsevan asiakkaan kotona. Ensiapu ja
hygieniaosaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Koulutusta

ja opastusta saatiin kiinteistönhuollon ja siivouksen saralla. Koulutusosiossa ”Oma
koti kullan kallis” kiinnitetään
erityistä huomiota seikkoihin,
jotka palvelutilanteessa toisen
kotona on huomioitava. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan
sininen työturvallisuuskortti
-koulutus muun muassa valmentaa tilanteisiin, joissa asiakas saattaa käyttäytyä väkivaltaisesti.
TE-keskus ja TE-toimisto
osallistuivat koulutuksen rahoittamiseen ja koulutettavien
värväämiseen, POKE järjesti
paikalle ammattiopettajat. Yhdistyksemme huolehti osan
rahoituksesta, tiedottamisen,
tilojen varaamiset, ruokailut,
kahvit, tulkit ja muut mahdolliset asiat. Yhteistyö eri
toimijoiden kesken pelasi
moitteettomasti, ja nyt kun on
alkuun päästy, on koulutusta
hyvä jatkojalostaa seuraavaa
kertaa varten. Uusi koulutussapluuna sai paljon huomiota
osakseen myös maakunnallisesti. Kyselyjä asiasta tuli eri
puolilta.
Kaikkiaan tähän ensimmäiseen KOTIPASSI-koulutukseen osallistui 34 henkilöä.
Suuri osa heistä oli Tartu työhön -hankkeen työntekijöitä,
ja osa etsiytyi paikalle muita

reittejä. Kuukaudelle ajoitettu
kymmenen päivän koulutus
ei pyllyjä puuduttanut – siksikään, että jotkin koulutusosiot
pitivät sisällään teorian lisäksi
roimasti käytännön harjoittelua, mutta erityisesti siksi,
että viikkoon sisältyi enintään
kaksi koulutuspäivää. Muu
aika oltiin hankkeessa päivätyössä.
Suolahden Työttömät ry:llä
on lyhyestä historiastaan
huolimatta vankka kokemus
koulutuksen järjestämisestä.
Kulloisenkin työmarkkinatilanteen mukaisesti on työttömille järjestetty koulutusta eri
tarpeisiin. Myös EU on omilla
direktiiveillään muokannut
yhdistyksemme koulutustarjontaa niin täällä kuin muuallakin Suomessa.
Kaiken koulutuksen lähtökohta on kuitenkin aina ollut
työttömän mahdollinen työllistyminen. Mutta myös osaamista, aktiivisuutta ja vireyttä
ja inhimillistä uteliaisuuttakin
tyydyttävää koulutusta löytyy. Täällä on perusajatuksena
myös elinikäisen oppimisen
ajatus; se, että ihminen oppii
aina uutta, eikä kukaan ole
koskaan ”valmis”.
Sirpa Martins

Kuopiossa onnistunut Piispansauva-kisa

P

ohjois-Savon työttömien vuotuinen liikuntatapahtuma järjestettiin
23. helmikuuta Alavan kirkolla jo 13. kerran.. 4 hengen
joukkueet kilpailivat Valkeisen lammen rannalla lumikenkäilyssä ja koripallonheitossa.
Kaikki joukkueen jäsenet
heittivät koripalloa koriin ja
jokainen ohiheitto toi ryhmälle sakkoringin. Kisaan osallistui kaikkiaan 13 joukkuetta 9
kunnasta. Lehdissä väitettiin
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kisaa leikkimieliseksi, mutta
tosiasiassa taiston tuoksinassa
tanner tömisi ja lähellä piti, ettei aitakin kaatunut.
Jännittävän kilpailun voitti
Lapinlahden joukkue kolmen
sekunnin erolla Kuopio I:een,
ja pronssisijalle tuli Tervon ja
Kuopion yhdistelmäjoukkue
niukasti ennen Iisalmea.
Voittajajoukkue sai vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon — piispa Wille Riekkisen
vuonna 1997 lahjoittaman

suksisauvan — ja sen lisäksi
runsaasti kunniaa, mainetta
ja ylistystä. Perinteisen tavan
mukaan voittajajoukkue järjestää kisan seuraavana vuonna, eli Lapinlahdella tavataan
2010.
Kisailun jälkeen kokoonnuttiin yhteen piispan kyselytunnille, joka flussakauden ollessa pahimmillaan jouduttiin
pitämään ilman piispa Riekkistä, mutta Lea Karjalaisen,
kansanedustaja Erkki Virta-

sen ja kirkkoherra Kimmo
Kivelän johdolla pohdittiin
ajankohtaisia työttömyyteen
ja Sata-komitean työn sekä sosiaalitupo-ehdotuksen herättämiä kysymyksiä. Lähes parinsadan osanottajan joukko
sai runsaasti eväitä asioiden
jatkopohdintoihin.
Juhani Tanski

Edellisestä lamasta
aikaa vajaat 20 vuotta
Sukellammeko yhtä syvälle lamaan nyt?

V

uoden 2008 loppupuolella USA:ssa alkoi
Finanssikriisi. Se alkoi
myös välittömästi vaikuttaa
Valtakunnassamme. Lukuisat
yritykset alkoivat ennakoida
tilannetta ja käynnistämään
yt-neuvotteluja. Onko tämä
ylireagointia vai varmuustoimenpide, siltä se kuitenkin
vaikuttaa.
Meillä Hämeen alueella
puhutaan jo tuhansista lomautuksista ja irtisanomisista. Eritoten ne ovat koskettaneet mekaanisen metsäteollisuuden
sekä puusepän teollisuutta, jota varsinkin Päijät-Hämeessä
on runsaasti. Huolestuttavaa
on että juuri suuret yritykset
ovat ilmoittaneet aloittavansa
tai jo aloittaneet yt-neuvottelut. Eikö juuri näillä suurilla ja
hyvin menestyvillä yrityksillä ole muuta keinoa reagoida
taantumaan kuin irtisanomalla tai lomauttamalla. Olisiko
tänä aikana otettava toisenlaiset keinot käyttöön? Valtakunnassa on jo pitkään puhuttu
tulevasta
työvoimapulasta.
Eikö yritysten tulisi nyt varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulevina
vuosina ja kouluttaa nykyistä
henkilöstöään ja kehittää yhdessä yritystä tulevia haasteita varten.
Päijät-Hämeen Yrittäjien
tiedotteessa syyskuussa 2008

todetaan SY:n ja Finnveran
Pk-yritysbarometrissa,
että
kokomaan pk-yritysten suhdannenäkymät ovat laskeneet.
Kuitenkin yli puolet vastaajista uskoo suhdannetilanteen
pysyvän ennallaan. Yrittäjien mukaan resurssitekijöistä
erityisesti
ammattitaitoisen
työvoiman saatavuus koetaan
alueella yrityksen kehittämisen esteeksi. Olisiko siis nyt
aika kouluttaa henkilöstöään?
Lama tehdään tällä hetkellä puhuen kansalle, että lama
ajaa yrittäjät ja yritykset heikkoon taloudelliseen tilaan.
Onko näin? Näillä puheilla
kansalaiset saadaan vähentämään kulutustaan ja siirtämään omia investointejaan.
Tästä seuraa, että kauppoihin
jää tuotteet hyllyille ja uutta ei
kannata tehdä kun kauppa ei
käy. Rattaat pyörivät toisella
tavalla. Järkevällä kuluttamisella saadaan myös Suomen
talouselämä pyörimään.
Otetaan siis yhdessä LAMAA niskasta kiinni ja nujerretaan se.
TVY:n vuoden 2009 vuosikokousta tervehtien
Jari Rantala
SAK:n Etelä-Suomen toimintaalueen Lahden toimipisteen
aluejohtaja

Onko sinulla kokemuksia syrjinnästä?

Osallistu
yhdenvertaisuustutkimukseen!
Syrjintä on ikävä ilmiö, johon jokainen voi törmätä jossakin elämäntilanteessa. Työttömyyttä kohdanneillakin voi olla kokemuksia
syrjinnästä. Niiden kertominen ja pohtiminen voi auttaa ymmärtämään ilmiötä ja jopa keksimään ratkaisuja ja helpottaa suhtautumista. Nyt kaikilla työttömyyttä kohdanneilla on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisuustutkimukseen, jolla kartoitetaan kokemuksia
epäsuotuisasta kohtelusta.
Suoran syrjinnän lisäksi kartoitetaan kokemuksia välillisestä syrjinnästä, häirinnästä ja syrjintään ohjeistamisesta. Tutkimuksessa
kysytään myös osallistujien käsityksiä siitä, mikä on saattanut olla
syrjinnän taustasyynä. Myös ilmiön mahdollisesta ratkeamisesta
ollaan kiinnostuneita. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia positiivisen
erityiskohtelun kokemuksia, eli sitä, onko osallistuja saanut tukea,
joka voi vähentää syrjityksi tulemista.
Osallistu yhdenvertaisuustutkimukseen syrjintäaiheisella kyselyllä
ja halutessasi mahdollisten haastattelujen muodossa. Käytettävissä
on verkkolomake tai verkosta ladattava Word-lomake. Verkkolomakkeeseen pääsee kopioimalla tietokoneen selaimen kenttään
osoitteen:
http://www.erkkinuu.iloinen.net/sivut/TervetuloaTutkimus
Word-lomake puolestaan löytyy tutkimuksen sivuilta
http://www.erkkinuu.iloinen.net/sivut/Opi1
vasemman sarakkeen linkistä Kysely.doc. Kummankin vastaamistavan yhteydessä annetaan tarvittavat ohjeet sekä vastaamiseen,
lomakkeen käyttöön ja lähettämiseen sekä mahdolliseen haastatteluun osallistumiseen.
Yhdenvertaisuustutkimuksessa on kaksi osallistujaryhmää, akateemisen yliopistoyhteisön jäsenet ja toisaalta työttömyyttä kohdanneet. Tutkimalla kahta ryhmää on mahdollisuus saada selville syrjinnän prosessiluonne. Akateemisten keskuudessa tiedonkeruu on
suoritettu aiemmin tutkimusta yhteiskuntapolitiikan väitöstyönään
tekevän ja Joensuun yliopiston tasa-arvoneuvottelukunnan yhdenvertaisuusselvityksen laatineen Erkki Nuutisen toimesta.
Nuutinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, ja on
työskennellyt Joensuun yliopiston lisäksi mm. Enon kunnassa. Pätkätyöläisenä hän toimii myös toista vuotta Enon Aktiiviset Toimijat
ry -nimisen työttömien yhdistyksen varapuheenjohtajana. Tutkimuksen tekijä kiittää jo tässä vaiheessa mielenkiinnosta ja toivoo
runsasta osallistumista. Mahdolliset haastateltavat valitaan myöhemmin, ja heille ilmoitetaan asiasta.
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L

autsiassa
oli
19.24.1.2009 työttömille
tarkoitettu tuettu loma.
Lomakeskus Lautsia järjesti
ensimmäistä kertaa työttömien tuettua lomaa. Olimme
mieheni kanssa ensimmäistä kertaa tuetulla lomalla.
Odotukset olivat vaihtelevat.
Lomakeskus Lautsia löytyy
helposti Lahti-Tampere-tien
vierestä. Lahdesta on noin
77 km ja opasteet ovat hyvät,
navigaattoria ei välttämättä
tarvitse. Mennessämme ilmoittautumaan meidät otettiin ystävällisesti vastaan.
Huoneisiin opastettiin hyvin.
Keskuksen alueella on useita
rakennuksia, joissa on majoitustilat. Osa on hotellitasoisia,
osa hostel-tasoisia. Yhdessä
rakennuksessa voi pitää myös
lemmikkieläimet mukana.
Viikon ohjelma oli monipuolista luennoista kiinalaiseen venyttelyjumppaan.
Saimme kuulla luennoilla,
jotka käsittelivät keskuksen
tarjoamia hoitoja, tietoja klassisesta hieronnasta, jalka-, kä-
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si- ja kasvohoidosta, shiatsusta, kalevalaisesta kansanparannuksesta ja akupunktiosta.
Eikä siinä vielä kaikki. Seuraavaksi esiteltiin vyöhyketerapiaa, polariaterapiaa, klassista
homeopatiaa ja korvakynttilähoitoa. Edellä mainittuja

hoitoja saa sieltä paikan päältä. Lisäksi siellä on kampaajapalvelut. Hoitojen hinnat ovat
aika korkeat, mutta uskoisin
niiden olevan halvempia kuin
normaalihinnat. Kampaajan
hinnat ovat aika paljon edullisempia kuin normaalisti.

Ruokailut ovat
noutopöydästä
ja
ruoka on hyvää. Jos
on puolihoidolla ja
haluaa syödä vaikkapa lounaan, se on
ihan kohtuuhintainen.
Henkilökunta on
erittäin avuliasta ja
ystävällistä. Meillä
siellä oli Savolaisen
Raija
kertomassa
toimeentuloturvasta. Häneltä mekin
saimme uusia tietoja
esim. siitä, mitä voi
laittaa toimeentulohakemukseen menoiksi.
Tapasimme siellä muiden yhdistysten ihmisiä. Saimme
uusia ystäviä, joiden
kanssa vaihdamme
kuulumisia.
Kaiken kaikkiaan olimme erittäin
tyytyväisiä lomaviikkoomme
ja suosittelemme vastaavia lomia kaikille. Hakekaa ihmeessä tuettuja lomia! Ette tule katumaan.
Hyvää kevättä kaikille
Marja Pylkkö

Suomalaisten kansainvälistyminen
vielä lastenkengissä

T

aas on meneillään
keskustelu maahanmuutosta. Taantuman
mukanaan tuoma työpaikkojen väheneminen on nostanut
jälleen maahanmuuttajat huomion kohteeksi muuallakin
kuin Suomessa. Isossa Britanniassa on jopa mellakoitu sen
puolesta, että työpaikkojen
pitäisi kuulua vain kantaväestölle.
Asian olisi pitänyt olla
esillä jo pitempään. Tutustuin
muutama vuosi sitten maahanmuuttajien työllistämisasioita hoitavan henkilön kokemuksiin. Hän toi selvästi esille
näkemyksensä siitä, etteivät
valtion ja kuntien toimenpiteet

tulokkaiden sopeuttamiseksi
suomalaiseen yhteiskuntaan
ole riittäviä. Edellytykset työllistymiselle eivät ole hyvät,
sillä kielitaidon kehittäminen
jää usein maahanmuuttajan
omille harteille. Työelämän
ulkopuolella olevan ulkomaalaistaustaisen
henkilön
on vaikea luoda luontevaa
kanssakäymistä suomalaisten
kanssa. Näin yhteiskunnasta syrjäytymisen kierre onkin valmis. Monien syyttävät
sormet kohdistuvat maahanmuuttajiin, vaikka valtiovallan
sopeuttamistoimenpiteet ovat
olleet riittämättömiä. Jokaisen
maan, joka sallii maahanmuuton, pitäisi kyetä huolehtimaan

tulijoiden tarpeista ja takaamaan
heille yhtäläiset oikeudet alkuperäisväestön kanssa. Tämä seikka
yleensä unohdetaan.
Maahanmuuttajien eristäytyminen omiksi ryhmikseen luo ennakkoluuloja. Luontevan kanssakäymisen puuttuminen kantaväestön kanssa ei luo edellytyksiä
sille, että Härmän häjy voisi tutustua uusiin kulttuureihin. Näin
moniin vieraisiin kulttuureihin
tutustuminen tapahtuukin läntisen propagandakoneiston suoltaman tiedon pohjalta. Tiedotusvälineet luovat kuvan joihinkin kulttuureihin liittyvästä kärsimyksentäyteisyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Oma kokemuspiirini laajeni, kun sain viime kesänä toimia kaksi viikkoa
yhteisössä, jossa oli eri arabimaiden kansalaisia, ja rehellisesti
sanottuna he erottuivat edukseen mukana olleiden eurooppalaisten joukosta. Heidän toiminnastaan välittyi ilo, välittömyys
ja meille liian usein tuntematon huumori. Yhteisöllisyys ja välittäminen näkyi kaikessa. Kaveria
ei jätetty yksin.
Osallistun toukokuussa Brysselissä EAPN:n
järjestämään ja EU:n rahoittamaan PEOPLE EXPERIENCING POVERTY -konferenssiin. Suomen ja muiden maiden delegaatioihin kuuluu
köyhyyttä kokeneita ihmisiä, ja tarkoituksena on
vaihtaa kokemuksia ja esittää aloitteita, joiden
pohjalta luodaan EU-politiikkaa. Suomen delegaation kansainvälistä yhteistyötä edistävänä
aloitteena on ehdotus siitä, että Euroopan maiden
köyhyysjärjestöjen kesken pitäisi kehittää vaihtojärjestelmä, joka mahdollistaisi järjestötason aktiivien vapaaehtoistyön muiden maiden järjestöissä. Tarkoituksena olisi ruohonjuuritason vaihdon
kautta tutustua eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiin ja köyhyysjärjestöjen toimintaan. Tietoa voitaisiin soveltaa kotimaassa, jotta voisimme kehittää toimivamman ja joustavamman sosiaaliturvajärjestelmän, joka loisi pohjan turvallisemmalle ja
onnellisemmalle elämälle maassamme. Mukana
tulisi myös arkipäivän kokemuksia muista kulttuureista ja niiden edustajista.
Valitettavasti eurooppalaisellakin tasolla kanssakäyminen eri kansojen kesken on jätetty yleensä vain opiskelijoiden ja virkamiesten tehtäväksi.
Monipuolisemman kulttuurin ja suvaitsevamman
yhteiskunnan kehittyminen alkaa kuitenkin ruohonjuuritason kanssakäymisestä, ja Suomen delegaation aloitteen toteuttaminen veisi eteenpäin
tätäkin tavoitetta. Pistetään peukut pystyyn!
(EAPN on Euroopan Köyhyysjärjestöjen kattojärjestö)
Tuula Kuusisto
köyhyydestään kuuluisa
Karenssisanomat 1/2009
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TVY:n puheenjohtaja
TVY

:n
sääntömääräisessä
vuosikokouksessa
Hauholla 26.–27.3.2009
valitaan yhteistoimintajärjestölle jälleen myös
puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
Olemme
pyytäneet
ehdokkaita
kertomaan
itsestään lyhyesti, jotta
he tulisivat jäsenille tutummiksi jo ennen vuosikokousta. Kovin runsasta
ei puheenjohtajatarjonta
tälläkään kertaa ole ollut,
mutta toisaalta eihän esittely lehdessä mikään välttämättömyys olekaan.
Ohessa siis ehdokkaat
sukunimen mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.
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Avoin hakemus
Haen avoinna olevaa TVY ry:n
puheenjohtajuutta kaudelle
2009–2010.
Olen syntynyt 23.5.1950
Posion kunnan Ristilän kylässä, Suolijärven rannalla. Olen
14-lapsisen perheen viidenneksi nuorin. Kotimme oli
kolmen sukupolven koti, eli
isän vanhemmat asuivat kanssamme kuolemaansa saakka
1960-luvun puoliväliin. Perheemme on iso, meillä sisaruksilla on yhteensä 47 lasta.
Itselläni on entisen mieheni
kanssa 4 lasta, joista yksi on
kuollut 11-vuotiaana, ja lastenlapsia meillä on 8, kolme
poikaa ja 5 tyttöä.
Omassa elämässäni tapahtui muutos syksyllä 2007, ja
muutimme kihlauduttuamme
avopuolisoni kanssa asumaan
yhteen Naantalin Ruonaan.
Avopuolisoni tekee aliurakointia telakalla ja rakennuksilla ja on Raision Työttömien
yhdistyksen
kannatusjäsen
ja hallituksen jäsen. Tuntuu
hyvältä ajatella vanhenemista, kun rinnalla on ihminen,
jonka kanssa on hyvä elää ja
suunnitella yhteistä elämää.
Hyvät yhdistysten ihmiset!
Haluaisin antaa teille lämpimän kuvan itsestäni: lappilaisnaisesta, äidistä, mummista,
avopuolisosta, empaattisesta
ihmisestä, jolla on sydän paikallaan. Asun Helsingin päässä Kalliossa nuoremman tyttäreni opiskelukaverin kanssa.
Olen viihtynyt Helsingissä
erittäin hyvin lappilaisuudesta huolimatta. Olen löytänyt
oman kohtani kaupungista,
pidän kovasti Töölönlahden
ympäristöstä, keskuspuistosta
ja meren rannoista.
Terveydentilani on hyvä.
Syön pari pilleriä päivässä verenpaineeseen, mutta muutoin
lääkärini on todennut kuntoni

Lea Karjalainen
olevan hyvän. Kaipaan iltaisin
lähinnä kirjoja ja joskus telkkaria lenkkeilyn lisäksi. Käsityöharrastukseni ovat jääneet,
mutta yksi koulutusammattini
on saamenkäsityöartesaani.
Tunnen olevani elämäni
työssä, ja tunnen itse osaavani työttömien edunvalvonnan
hoitamisen. Lisäksi olen oppinut tuntemaan hyvin maamme vallan verkostot. Tunnen
henkilökohtaisella
tasolla
muutamia kansanedustajia,
ja niistä suhteista on hyötyä
myös järjestömme työssä. Ministeriöiden useista virkamiehistä on tullut ihmisiä, joiden
suorat numerot ovat tiedossani, ja tutkijat eri tutkimuslaitoksissa auttavat pulmissa ja
koulutuksissa tarvittaessa.
Järjestömme tuntemus on
asioitamme hoitavissa virastoissa ja valiokunnissa hyvin
tiedossa, ja nopea asioiden
hoito on mahdollista niin asianomaisten
viranomaisten
henkilökohtaisella tuntemuksella kuin asiallisella vuorovaikutukselle heidän kanssaan.
Vanhasen hallituksen nimeämän SATA-komitean työ tulee
muuttamaan monia lakeja, joiden valmistelu on täysillä menossa. Vaikka TVY
ry:llä ei olekaan
omaa
edustajaa
komiteassa, lakeja
valmisteleviin virkamiehiin on mahdollista vaikuttaa
perusteluilla esityksissä. Se on meidän tehtävämme,
mutta se edellyttää
olemassa olevien
lakien ja asetusten
tuntemusta, ja oletan, että olen tässä
työssä
järjestössämme
ehdottomasti paras raken-

tamaan edunvalvonnan palettia ja kokoamaan järjestömme
asiantuntijat auttamaan tässä
haasteellisessa työssä.
Yhteistyö niin ammattijärjestöjen, kuntaliiton kuin
yrittäjien etujärjestöjen kanssa
on viime vuosina kehittynyt
merkittäväksi luettavan kansalaisjärjestön tasolle. Henkilökohtaisilla suhteilla olen ollut rakentamassa järjestöllemme asiantuntijaryhmän, jonka
asiantuntijuutta ei voi kyseenalaistaa. Uskallan sanoa, että
tämän paletin rakentamisessa olen ollut järjestössämme
merkittävässä roolissa.
Haen avoinna olevaa
puheenjohtajuutta kaudelle
2009–2010. Toivon, että luotatte osaamiseeni, ja lupaan,
että jos valitsette minut, palvelen teitä sydämellä. Uskon
edelleen siihen, että pystymme vaikuttamaan tulevaisuudessakin lainsäädäntöön ja
työttömien aseman parantamiseen yhdessä työtä tehden.
Palveluksessanne.
Helsinki 24.2.2009
Lea Karjalainen

aehdokkaat esittäytyvät
Haasteista selvitään työtä tekemällä
Olen Lea Vallius, pitkän linjan toimija työttömyyden
ja työttömien parissa. Asun
Pohjois‐Karjalan Kontiolahdella. Omakohtaista kokemusta työttömyydestä kertyi,
kun Lieksan Skila lopetettiin
ja jäin työttömäksi vuoden
1991 lopussa. Tuohon aikaan
työttömäksi jääneet aloittivat
järjestäytymisensä, ja minä
lähdin välittömästi mukaan
toimintaan. Olin jo vuonna
1993 käynnistämässä mm. Joensuuhun Aktiiviset Työtähakevat ry:tä.
Minut valittiin Kontiolahden Työttömät ry:n toiminnanohjaajaksi Raha‐automaattiyhdistyksen (RAY) aloitettua
työttömien toiminnan rahoittamisen vuonna 1998. Tässä
toimessa olisin voinut olla
kauemminkin, mutta vapaaehtoisesti luovutin työni toiselle ja itse lähdin ohjaajaksi
EU‐rahoitteiseen naisten työllistämishankkeeseen
Omat
polut – taitavat naiset. Työ tässä oli määräaikainen, mutta
kovasti kokemusta kartuttava.
Olen aina tykännyt uuden
oppimisesta, mutta vasta aikuisiällä sain tilaisuuden lukea itselleni ammatin. Tämän

mahdollisti työttömille tarkoitettu työvoimapoliittinen koulutus, ja näistä koulutuksista
valmistuin ensin laskentatoimenmerkonomiksi 1994 ja sen
jälkeen olen käynyt monenlaisia täydennyskoulutuksia
mm. laskentatoimen‐ ja ATK:n
kurssin sekä asiakaspalvelu‐,
tietotekniikka‐ ja projektikoulutuksen. Työllistettynä olen
ollut Joensuun yliopistolla ja
Joensuun tullissa. Kelan Joensuun toimistossa suoritin
yhden kurssin työharjoittelujakson, jonka jatkoksi sain
lähes vuoden mittaisen pestin
asiakaspalvelijana.
Monet tukitoimet ovat
omakohtaisesti koettuja. Näissä toimissa käytännön kokemusta työttömyydestä – yksin
ja vertaisteni kanssa – sain yli
kymmenen vuoden ajalta.
Pohjois‐Karjalan Työttömien Yhdistyksien Toimintajärjestö ry haki työntekijää RAY:n
rahoittamaan kolmivuotiseen
Työttömien neuvoja ‐projektiin. Kokemukseni työttömyydestä ja toimintani työttömien
yhdistyksissä olivat keskeisiä
asioita valitsijoiden tehdessä
päätöksen edukseni.
Toimiessani maaliskuusta
2002 lähtien työttömien neuvojana
olen voinut käyttää
aikaisemmin saamaani
arvokasta
kokemusta työttömien ja yhdistyksien auttamiseen.
Työssäoloaikanani olin aktiivisesti mukana ammattiosaston toiminnassa, joista 15 vuotta
luottamushenkilönä. Nykyinen työni
työttömien neuvojana sekä luottamushenkilövuoteni

Lea Vallius

ovat opettaneet mitä edunvalvonta on.
Helsingin
vuosikokouksessa 2003 minut valittiin
Pohjois‐Karjalan aluevastaavaksi ja TVY ry:n hallituksen
jäseneksi. Kolme vuotta toimin myös työvaliokunnan jäsenenä.

TYÖTÄ TEKEMÄLLÄ.
Nyt 56‐vuotiaana, työttömyyden itse kokeneena ja
pitkän työuran työttömien parissa tehneenä, tunnen olevani
valmis ottamaan vastaan sen
haasteen, mitä TVY ry:n puheenjohtajuus toisi tullessaan.
Lea Vallius

TVY ry on
ensisijaisesti
edunvalvontajärjestö

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö TVY
ry:n puheenjohtajaehdokas
2009–2010

Nykyisenä hallituksen jäsenenä koen, että tämän hetken toiminnasta TVY ry:ssä puuttuu
jäsenkentän tuntemus ja avoimuus. Puheenjohtajana aion
panostaa läpinäkyvämpään ja
kentän mielipiteet huomioon
ottavaan toimintaan. Viimeaikaisella toiminnallaan TVY ry
on osoittanut myös sen, että
sieltä puuttuu järjestö‐ ja yhdistystoiminnan tuntemus ja
taloushallinnon osaaminen.
Pysyäkseen vahvana edunvalvontajärjestönä näiden asioiden tulee olla hallinnassa ja
niihin minulta löytyy vahvaa
kokemusta ja koulutusta.
Nykyisen
talouskriisin
vaikutuksesta myös TVY ry
on uusien haasteiden edessä.
Tämän kriisin seurauksena on
jäämässä työttömäksi paljon
sellaisia henkilöitä, jotka eivät
ole ennen työttömyyttä kokeneet. Nyt TVY ry:llä on aika
näkökantojen laajentamiseen
ja mietintään siitä, onko aika
vahvistaa työttömien yhdistyksien alkuperäisen tarkoituksen aatetta. Vertaistukea
tullaan tarvitsemaan niin uusien kuin jo aiemmin työttömäksi jääneiden keskuudessa.
Jo pitkään työttömänä olleiden
tilanne tulee vaikeutumaan,
ja se asettaa haasteita, mutta
HAASTEISTA SELVITÄÄN
Karenssisanomat 1/2009
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Sairausloma

Porvarihallituksen
eläkepolitiikka

A

iempi porvarihallitusten aikainen epäsopu ammattiyhdistysliikkeen kanssa on taas tosiasia.
Hallitus haluaa sanella eläkepolitiikan
suuntaviivat ja nostaa eläkeikää kahdella vuodella. Suuresta eläkeuudistuslaista ei ole ehtinut muste kuivua, kun
halutaan tehdä muutoksia.
Tosin hallitus pääministeri Vanhasen, valtiovarainministeri Kataisen
ja sosiaaliminteri Hyssälän johdolla
ajoivat läpi ilman kolmikantavalmistelua lisäeläkelain. Sosialidemokraatit,
vasemmistoliitto ja perussuomalaiset
esittivät lain hylkäämistä, mutta muut
puolueet, kristillisdemokraatit mukaanlukien, olivat lain takana.
Lisäeläkelaki on työnantajille erittäin edullinen järjestelmä, he voivat
luoda kassan ja säästää avaintyöntekijöille lisäeläkettä ja saavat vähentää
eläkemaksut verotuksesta. Työnantaja
voi sitouttaa avaintyöntekijät työnantajan palvelukseen, koska jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa, hän menettää
lisäeläkkeen. Periaatteelliselta kannalta
järjestelmä on hyvin epäoikeudenmukainen, koska työnantaja voi päättää
työntekijän eläkkeen määrästä, ja toisaalta työnantajien halu kehittää lakisääteistä eläkejärjestelmää heikkenee.
Lisäeläkelainsäädännön valmisteli keskustalainen virkamies Tarmo Pukkila.
Eläkeiän nostaminen kahdella vuodella valmisteltiin ilman kolmikantaa,
mutta myös sivuutettiin kokonaan
STM:n vakuutusosasto ja Tuulikki
Haikarainen.
Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä on 59,4 vuotta. Mikäli hallitus vielä
nostaa superkarttuman eläkeikärajaa
ja ottaa käyttöön elinaikakertoimen,
jolla leikataan kansalaisten ansaittua
työeläkettä, uskon, että ammattiyhdistysliike aktivoituu, eikä tällöin yleislakkokaan olisi poissuljettu vaihtoehto.
Porvarihallitus ja työnantajat ovat
kohdelleet kovalla kouralla ikääntyneitä
työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia. Lisäpäivärahaoikeuden alaikärajaa ollaan nostamassa 59 vuodesta 60
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vuoteen vuonna 2011. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että ns. eläkeputken alaikäraja nousee 57 vuodesta ja
1 kuukaudesta 58 vuoteen ja yhteen
kuukauteen.
Myös osa-aikaeläkkeen ikärajaa ollaan nostamassa 60 vuoteen. Heikennystä on myös se, että eläkettä karttuisi osa-aikaeläkkeen aikana ainoastaan
osa-aikatyön palkasta. Osa-aikaeläke
on havaittu monilla aloilla tarpeelliseksi
keinoksi pidentää työuraa ja parantaa
työssä jaksamista. Työttömyysturvaa
taas heikentää muutos koulutustuessa. Tällä hetkellä koulutustuki ei kuluta
ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisaikaa. Sosiaalitupon toteutuessa koulutustuki syö ansiopäivärahan maksimiaikaa.
Hyvin ristiriitaista eläkepolitiikkaa
on poistaa työnantajien kansaneläkemaksu, tämän toimenpiteen hintalappu
on noin 1,1 miljardia euroa. Porvarihallitus on ilmoittanut rahoittavansa kansaneläkkeet tulevaisuudessa velkarahalla. Valtiovaraiministeri Katainen on
arvioinut lisävelan määräksi seuraavan
kolmen vuoden aikana yli 30 miljardia
euroa. Jos kunnissa toimittaisiin yhtä
holtittomasti, valtuustoista löytyisi nopeasti riittävä määrä valtuutettuja vaatimaan hallituksen eroa.
Marjaana Koskinen
sd. kansanedustaja
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen

Kun työtön sairastuu,
hän ei välttämättä hakeudu hoitoon tai hoitoon
hakeutuessaan
pyydä sairauslomatodistusta. Ja vaikka hän saisi
sairauslomaa, hän ei aina
hae sairauspäivärahaa
Kelasta, vaan on työttömänä työnhakijana työja elinkeinotoimistossa.
Tähän käytännössä usein
toistuvaan tilanteeseen
havahduttiin Kainuussa.

K

un työkyvytön työtön
henkilö asioi oikeassa
paikassa, hän turvaa
itselleen kuuluvat palvelut ja
etuudet. Miksi niin monet haluavat sairastuttuaankin pysytellä työttömyyspäivärahalla?
Yhtenä syynä on pelko siitä,
että sairausajan toimeentulo
heikkenee ja että sairauspäivärahan hakeminen on työlästä
paperisotaa.
Näihin pelkoihin ja ennakkoasenteeseen haluttiin puuttua KAIRA-hankkeessa, joka
pureutuu Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen.
Hankkeessa ideoitiin Työtön
vai sairas -kampanja, jonka
tavoitteena oli herättää yleistä
keskustelua ja jakaa työttömille ja heidän läheisilleen tietoa
asiasta.
Laadittiin esite, jota jaetaan
terveysasemilla, työ- ja elinkeinotoimistoissa, työvoiman
palvelukeskuksissa, sosiaalitoimistoissa, työttömien yhdistyksissä ja eri hankkeissa.
Esitteeseen koottiin olennaisin tieto siitä, mitä työtön voi
saavuttaa ohjeiden mukaan
toimimalla.
Saako työtön sairastaa
-esitteen kääntöpuolella osoitetaan Kelan vahvistamin laskuesimerkein, että työttömän
toimeentulo ei heikkene sairauspäiväraha-aikana, vaan
joskus se jopa paranee. Kelassa sairauspäivärahaa laskettaessa valitaan aina asiakkaalle
edullisin vaihtoehto. Työtöntä

a on myös työttömän oikeus
pelottaa myös omavastuuaika (sairastumispäivä ja
yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää). Toisin kuin
KAIRA-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)
luullaan työtön ei joudu maksamaan omavastuuAika		
2008–2010
ta kukkarostaan, vaan hän saa tältä ajalta edelleen
Ohjelma		
Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen osio, toimintalinja 2
työttömyysturvaa.
Hallinnoija
Kainuun maakunta-kuntayhtymä
Joskus työttömän olisi mahdollista hakeutua
Rahoitus		
Kainuun TE-keskus ja Kainuun maakunta-kuntayhtymä
ammatilliseen kuntoutukseen alentuneen työkyLisätietoja		
Projektipäällikkö Päivi Ahola-Anttonen
vyn perusteella, mutta jos sairauslomista ei ole
		
GSM 044 797 0565
merkintöjä hänen sairauskertomuksessaan, saattaa
		
email paivi.ahola-anttonen@kainuu.fi
kuntoutukseen pääseminen vaikeutua. Samasta
		
maakunta.kainuu.fi/kaira_hanke
syystä voi mahdollinen työkyvyttömyys jäädä selvittämättä.
Työtön voi menettää työttömyysturvansa määräajaksi,
jos hän ei sairauden vuoksi
voi ottaa tarjottua työtä tai
muuta toimenpidettä vastaan
eikä hänellä ei ole esittää sairauslomatodistusta työ- ja
elinkeinotoimistolle. On hyvä
muistaa, että sairausloma-aika
ei kuluta työttömyyskassan
maksamaa ansiopäivärahaa.
Monet meistä potevat valkotakkisten pelkoa eikä sairausloman pyytäminen ole
Voin menettää työttömyysturvani
Toimeentuloni ei heikkene
aivan helppoa. Sen vuoksi
määräajaksi (saada karenssin),
(katso kääntöpuolelle).
kampanjassa katsottiin aiheeljos en voi ottaa työtä vastaan.
liseksi muistuttaa lääkäreitä,
Sairauspäivärahapäätöksen saaminen
terveydenhoitajia, työvoimaVoin jäädä ilman minulle kuuluvia
Kelasta kestää noin 13 päivää.
neuvojia ja muita työttömien
palveluja ja etuuksia.
Päätöstä odotellessa minulla on
kanssa toimivia henkilöitä,
oikeus saada työttömyysturvaa.
miten tärkeää on aktiivisesti ohjata työtöntä hakemaan
Mahdollisuuteni päästä
Mahdollisuuteni päästä
sairaustapauksissa
Kelalta
kuntoutukseen paranevat.
kuntoutukseen heikkenevät.
sairauspäivärahaa. Kainuun
maakunta
-kuntayhtymän
terveysjohtaja Mauno Saari
Mahdollisuuteni päästä
Työkyvyttömyyteni jää selvittämättä.
antoi kampanjalle tukensa
työkyvyttömyyseläkkeelle
tiedottamalla omalta osaltaan
voivat parantua.
asiasta terveydenhuoltohenkilökuntaa. Myös esitteessä
Sairausloma-aika ei kuluta
työttömyyskassan maksamaa
opastetaan, miten työttömän
ansiopäivärahaa.
kannattaa sairastuttuaan toimia.
Sairauden varhainen toteaminen on usein edellytyksenä
onnistuneelle hoitotulokselle.
Kun työtön on sairaana ollessaan sairauslomalla, hän saa
Menen lääkäriin.
Ilmoitan työvoimatoiVien todistuksen Kelan toimissairastaa hyvällä omallatunPyydän sairauslomamistoon, että olen
toon. Pyydän siitä kopion.
nolla. Mahdollisuudet päästodistuksen.
sairas. Pidän työnhaun
Täytän sairauspäivärahahaketä työelämäänkin paranevat,
voimassa päätöstä
muksen joko internetissä tai
kun työllistymistä estävät terodotellessa.
Kelan toimistossa.
veydelliset rajoitteet saadaan
Lisää
tietoa
Kelan
toimistosta
tai
osoitteesta
www.kela.ﬁ
hoidetuksi.
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Sairauslomaa kannattaa hakea myös työttömänä

v

HAEN

37 C

+
+
+
+
+

EN HAE

-

MITEN HAEN?

>

>

>

Päivi Ahola-Anttonen
projektipäällikkö
KAIRA-hanke
Karenssisanomat 1/2009

17

Kemissä työttömät ovat yksilöitä
Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön
valtuuskunta vieraili Kemissä loppuvuodesta 2008.
Vierailulla saatiin hyviä malleja paikallistyöttömyyden hoidossa. TVY:n puheenjohtajan Lea Karjalaisen
mukaan Kemissä työttömät otetaan vastaan ennakkoluulottomasti yksilöinä, yhdessä työvoima- ja sosiaaliviranomaisten kanssa.
Teksti: Sven Pahajoki

T

yöttömien Valtakunnallisen
Yhteistoimintajärjestön
puheenjohtaja Lea Karjalainen
on erityisen tyytyväinen Kemissä toteutettavaan asiakaslähtöiseen toimintaan.
– Saimme hyviä malleja
siitä, miten pitkäaikaistyöttömyyttä oikeanlaisella asiakaslähtöisellä toiminnalla vähentää. Olen tosi tyytyväinen
vierailun antiin. Täällä kuulemamme positiiviset tulokset
rohkaisevat varmaan muuallakin samansuuntaiseen toimintaan. Etenkin kiinnitimme
huomiota asiakaslähtöiseen
toimintaan, jolla työttömiä
rohkaistaan myös omaehtoiseen vaikuttamiseen työpaikan saannissa, Lea Karjalainen kehuu.
Parasta toiminnassa Lea
Karjalaisen mukaan on yhteispalveluun satsaaminen.
– Asiakkaan kanssa ovat
yhtä aikaa sekä työvoimaettä
sosiaaliviranomainen.
Työtöntä ei pallotella vuorotellen heidän pakeillaan,
yleensä tehdään juuri tämä
virhe. Työttömän tilanteeseen
paneudutaan kokonaisvaltaisesti, selvitetään todellinen
tilanne ja haetaan yhteistyössä
ratkaisumalleja. Tämä on tulosten kannalta selvästi paras
vaihtoehto, Lea Karjalainen
toteaa.
Tärkeää on Lea Karjalaisen
mukaan myös se, että yhteistyöhön saadaan tarvittaessa
nopeasti myös muita tarpeellisia palveluja. Niistä erittäin
tärkeänä hän pitää terveydenhoitoa.
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– Asiakasta palvellaan oikeasti yhdessä eikä pompotella eri paikoissa ilman työttömän tulevaisuuden kannalta
tärkeää kaikkien osapuolten
yhteistoimintaa ja pyrkimistä
mielekkäästi toimeentulon ja
työpaikan löytymiseen.
Nuorten pitkäaikaistyöttömyys vähentynyt kymmeniä
prosentteja
TVY:n väelle esiteltiin
Kemissä myös konkreettisia
lukuja alueen pitkäaikaistyöttömyyden vähentymisestä.
Lea Karjalainen
kuvaa niitä jopa
uskomattoman
hurjiksi.
– Esimerkiksi alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyyden
alenema
on useita kymmeniä prosentteja. Toiminta
on tehokasta ja
osoittaa, että jos
tahtoa löytyy,
saadaan myös
arvaamattoman hyviä tuloksia.
Niitä
asioita, joista
me olemme puhunet pitkään,
ei vain ole tähän
asti otettu tosissaan.
Kemin
toimistossa on
toteutettu myös
pitkäjänteistä
moniammatillista kartoitusta, josta heitä
pitää
kehua.
Sitä ei kaikkial-

la edes tunneta, vaikka pitäisi,
Lea Karjalainen sanoo. Hänen
mukaansa olennaista kartoituksessa on, että asiakasta ei
jätetä odottamaan toimenpiteitä, vaan ratkaisuja lähdetään hakemaan viivyttelemättä, nopeasti, välittömästi kun
työttömyys kohtaa ja yhdessä.
– Tämä mahdollistaa nopeat ja usein hyvät ratkaisut.
Monilla paikkakunnilla työttömät käyvät ilmoittautumassa puolen vuoden välein. Kemissä ilmoittautumisväli on
yksi kuukausi, mikä on todella hyvä asia kaikkien kannalta.
Odottelu on turhaa ja turhauttavaa ja voi jopa lamauttaa,

masentaa työnhakijan passiiviseksi odottajaksi.
Lea Karjalainen uskoo
hyviä tuloksia saadun myös
koulutustorin hienovirityksellä, jonka soisi yleistyvän muuallekin.
– Sen ansiota ovat oppisopimuskoulutukseen liittyen
mahdollisuus kuukauden työharjoitteluun ennen koulutuksen aloittamista. Näin asiakas
näkee, sopiiko ammattiin koulutus ja koulutuksella saatava
ammatti hänelle vai ei. Näin ei
tuhlata aktiiviaikaa sellaiseen,
mistä hänelle ei ole mitään
hyötyä, Lea Karjalainen kiittelee.

Meri-Lapin työvoiman palvelukeskuksen johtaja Ann-Marie Turja

Talous- ja työttömyyskriisi
• Stora Enso lomauttaa
5000 työntekijää ja Metso Oyj lomauttaa koko
henkilöstön ja irtisanoo
lisäksi noin 1200 henkilöä.
• Sanoma News vähentää
200 työpaikkaa.
• Työttömyysaste kipuamassa kaksinumeroiselle
tasolle
• Työttömyys nousee pahimmilleen vuonna 2010
• EU:n alueella on 12,47
miljoonaa työtöntä
• Irlannissa 4,3 miljoonasta
asukkaasta puoli miljoonaa on pian ilman työtä
• Itävallan pankkisektori
uhkaa kaatua

T

ällaiset lomautus- ja
irtisanomisuutiset
jatkuvat katkeamattomana virtana.

Suhtautuminen
työttömyyteen
ja elvytykseen
muuttunut
Kekkosen presidenttikaudella maamme työttömyys kohosi 60 000:een, mikä sai UKK:n
runnomaan hätätilahallituksen. Tänään työttömyys on
6–7-kertainen, mutta poliittinen eliitti jatkaa 1985 aloitettua keskustelua ”työvoimapulasta”.
Vuonna 1991 valtionvarainministeriön
silloinen
ylijohtaja Sixten Korkman
vastusti elvytystä: ”Työttömyyden uhka…
pakottaa
palkkasopeutumiseen,
jos
kustannusremonttia ei tulopolitiikalla saada aikaan.” Korkman piti työttömyyden kasvua toivottavana asiana. Nyt
hän EVA:n toimitusjohtajana
vaatii hallitukselta lisää paukkuja elvytykseen.
Joulukuussa 1993 valtionvarainministeri Iiro Viinanen
totesi tv:ssä, että Ruotsi on
Euroopan sairas mies, ellei se

tajua, että työttömyyden on
annettava kasvaa, jotta maa
selviää ulkomaanveloista. Hänen mielestään 8 % on alhaisin
kohtuullinen työttömyysaste.
Jotkut ekonomistit arvioivat
10 %:n työttömyyttä ’täystyöllisyydeksi’ — jopa ’työvoimapulaksi’.
On esitetty väite, että työttömyys on tullut jäädäkseen
ja työttömyys on kääntäen
verrannollinen taloudelliseen
kasvuun. Näin ei ole. Esimerkiksi Lipposen hallituskausilla oli monen vuoden yhtäjaksoinen taloudellisen kasvun
aika, mutta laaja työttömyys
pysyi lähes vakiona koko ajanjakson: kokonaistyöttömyys
vaihteli 400 000 molemmin
puolin.
Muutama vuosi sitten tvuutisissa kerrottiin USA:n
työttömyyslukujen julkistamisesta: ”Talouden tarkkailijat
iloitsivat siitä, että työttömyys
ei ole vähentynyt; pelättiin, että työllisyyden kohentuminen
olisi aiheuttanut ylikuumenemisen ja inflaation vaaran”.
Suomen tilanteesta näin ei
sanota. Tosin työministeri Tarja Cronberg kuvaili vielä 3–4
kuukautta sitten Suomen työllisyystilannetta ”erinomaiseksi”.

Tilastotemput eivät
poista työttömyyttä
Lipponen katsoi 90-luvun
lopulla kokonaistyöttömien
määrän julkistamisen kuvaavan huonosti ongelmaa. Lukua ole vieläkään pyynnöistä
huolimatta palautettu TEM:n
katsaukseen. Laaja työttömyys
on notkahduksen jälkeen kipuamassa kohti 400 000:n
rajaa. Tästä luvusta puuttuu
arviolta 100 000 hengen piilotyöttömyys. Piilotyötön on
henkilö, jota puoliso elättää ja
joka ei edes mene työvoimatoimistoon, kun tietää, ettei
sieltä työtä tule. 90-luvun la-

mavuosien suurtyöttömyyden
lukemista ei tilanne ole paljoa
parantunut. Tilastokeskuksen
’haastattelututkimuksen’ luvut ovat eräänlainen otos työttömistä eivätkä ne mitenkään
kuvaa ongelman luonnetta.
Tilastotempuilla keinottelu ja
’työvoimapula’-propaganda
on tolkutonta.

Väki vähenee ja pidot
paranee
Näin toteavat työnantajat, kun
yt-neuvottelujen päätyttyä väkeä ohjataan kilometritehtaalle. Kun sodan jälkeen sataman
portilla oli pitkä työttömien
jono, palkkaa sai tarjota sen
verran kuin lystäsi. Rapakon
takana on tutkittu työttömyyden palkkajoustoa eli työttömyyden vaikutusta palkkoihin. Tulokseksi on saatu -0,1,
eli 100 % työttömyyden lisäys
alentaa palkkoja 10 % (Andrew
J. Oswald, Warwickin yliopiston
taloustieteen laitos).

Työttömyys maksaa
valtiolle pari miljardia
vuodessa
Vaikka työnantajat hyötyvät
työttömyydestä ja pyrkivät
säilyttämään sen korkealla
tasolla, työttömyys on kallista yhteiskunnalle. Pari kolme
vuotta sitten työttömyyden
hoitokustannukset olivat valtiolle parisen miljardia. Tämä
summa saadaan, kun lasketaan yhteen kaikki työhallinnon menot. Puolet menoista
nielee työmarkkinatuki.

Työttömyys on
vallankäyttöä
Vaikutusvaltaiset
henkilöt
taivastelevat korkeaa työttömyyttä ja joukkoirtisanomisia. Poliittinen eliitti ja jotkut
ekonomistit uskottelevat talouskasvun voivan poistaa

työttömyyden. Pääongelma
on kyvyttömyys jakaa työtä
ja toimeentulon edellytyksiä. Joukkoirtisanomisissa on
kurittamisen, alistamisen ja
pakottamisen maku. Valitettavasti vielä tänään on esimiehiä, jotka kuvaavat johtamistyyliään: ”Paras kannustin on
lopputilin pelko ja paras kiitos
se, ettei joka päivä haukuta.”

Kriisi on
kokonaisvaltaista
Villiä rahoitusalaa on vaikea
panna kuriin valtion toimesta
uusliberalismin oloissa. Valtio yrittää jakaa keskuspankin
kautta konkurssin riskiä yksityisen sektorin kanssa, jolloin
kriisistä tulee myös poliittinen.
Keskuspankkien interventio
onkin ainoa lääke, jota Kansainvälinen Valuuttarahasto
IMF ehdottaa hallituksille.
Kriisi on levinnyt niin laajasti,
että se uhkaa koko maailman
talouskasvua. Edessä voi olla
1970-luvun ilmiö, jossa inflaatio laukkaa ja tuotanto laskee.
Luottokriisi, taantuma ja kiihtyvä inflaatio kurkottelee jo
Baltiaan. USA:ssa talouden
ilmakupla on pahin ja monet
tarkkailijat pitävät jopa maan
talouden romahdusta lähivuosina mahdollisena.
Juhani Tanski

Työttömyys- ja köyhyyskeskustelun pohjanoteeraus:

Kansanedustaja Hanna-Leena
Hemming blogissaan 3.11.08:
“Kuka tahansa voi tienata
kuin (Jorma) Ollila, kun tekee
urakalla töitä, on valmis
näkemään vaivaa ja kantamaan
vastuuta.”
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Saanko olla minä

V

alitettavan usein ulkopuolisuus ja kuulumattomuus ovat liiankin tuttuja tunteita työelämän
ulkopuolella oleville, ja ne
saavat henkilön vetäytymään
syrjään ja jäämään ehkä vain
katselemaan, kun muut tekevät jotain. Sisimmässä kalvaa
orpo ja yksinäinen olo, eikä
tunne kuuluvansa oikein mihinkään. On vain niin yksin.
Tätä ulkopuolisuutta ja osattomuutta lisää vielä välinpitämättömyys ja arvostamattomuus, jota työttömänä joutuu
kohtaamaan. Ihmiset on luotu
olemaan yhdessä, ja siihen
kuuluu se, että yhteys on tasapuolista ja molemminpuolista.
Jokaisella on oikeus vuorollaan tarvita toista. Yksin ei tarvitse myöskään toipua työttömyyskokemuksista, siihenkin
saa ja kannattaa pyytää apua
toisilta. Ja sille avulle on nyt
suuri tarve!

Ole itsellesi
armollinen ja ole aito
Uskallusta tarvitaan paljon, sillä aito ihminen antaa
luvan itselleen olla myös epätäydellinen ja keskeneräinen.
Aitous on näkyväksi tulemista, oman paikkansa ottamista,
oman osaamisen likoon laittamista… mutta on lupa myös
epäonnistua. Onnellisia ne jotka osaavat jopa nauraa omille
virheilleen. Epäonnistumisensa hyväksynyt sallii muillekin
saman mahdollisuuden. Erilaisia vastuksia ja pettymyksiä
matkalla tulee varmasti, mutta kun päämäärä on mielessä
selkeänä, on helpompi nousta
ja jatkaa rohkeasti eteenpäin.
Luovuttaa ei kannata.
Se, mitä tahtoo, toivoo ja
tarvitsee, tulisi osata pukea
sanoiksi. Puhumattomuudella

20

Karenssisanomat 1/2009

on helppo tehdä
itsestään marttyyri. Jos haluaa
eroon marttyyrinroolista,
on
opeteltava
ilmaisemaan itseään rehellisesti.
Kyky puhua on
yksi
ihmiselämän
ihmeellisimmistä asioista. Valitettavan
moni uskaltaa
puhua tai ilmaista
tunteitaan
vain päihtyneenä. Kätkössä ja
kahlittuna olevat
asiat ja tunteet
pääsevät valloilleen. Jälkeenpäin
moraalinen krapula on tietenkin
suunnaton.

Näkymättömyys
Työttömyys
kutistaa, passivoi,
hiljentää,
tyhjentää, pelkistää ja lukitsee jokaista, niin arkaa
kuin rohkeampaakin. Työttömänä ei aina
tiedä, saako olla olemassa, ja
miten ja missä pitäisi olla. Ei
ole ihme, että työttömät väsyvät ja turhautuvat. Väsymys
tulee jatkuvasta työn etsinnästä ja yrittämisestä olla kelvollinen ja vähän parempi kuin
muut hakijat, ja sitten pettyä
karvaasti kun ei tule valituksi
hakemaansa tehtävään. Se on
pieni ”kuolema” joka kerta.
Jatkuva varuillaanolo, itsensä ja ympäristön kontrolloiminen sekä taloudellinen
epävarmuus estävät rentoutumasta. Tämän myötä ihmisen

elimistökin väsyy ja altistuu
sairauksille.
Vastustuskyky
heikkenee. Jos ihminen ei pysty suomaan itselleen lepoa, keho on lahjomaton ystävä, joka
lopulta sanoo seis ja pakottaa
pysähtymään tavalla, joka ei
jää huomaamatta.
Jyvässeudun
Työttömät
ry on perustettu kuusitoista
vuotta sitten kaikkien työttömien työnsaannin edistämiseksi, elämänlaadun ja
toimeentulon parantamiseksi. Toiminnan päätavoite on
ollut ja on edelleen työllistää,
kouluttaa ja tarjota harrastus-

mahdollisuuksia sekä tuottaa
elämäniloa.
Tule mukaan toimintaan
ja kokemaan, että meillä kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja
meillä kaikki työ on tärkeää!
Meillä kaikilla on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenämme, juuri sellaisina kuin
olemme, ainutkertaisina yksilöinä. Nujerretaan yhdessä
yksinäisyys. Yhdessä olemme
enemmän!
Eija Tuohimaa
toiminnanohjaaja
Jyvässeudun Työttömät ry

Karitsat sulattivat sydämet

S

ydäntä
sykähdyttävä
kokemus oli päästä eri
kansalaisuuksia edustavien 13 maahanmuuttajanaisen kanssa tutustumaan
suomalaiseen
lampolaan.
Uutteria emolampaita oli kolme, joilla oli yhteensä kuusi
karitsaa. Iältään nämä pikku
karitsat olivat vasta seitsemän
ja yhdeksän päivän vanhoja.
Lampaiden kohtaaminen
sai monet herkistymään ja
kaukaisen kotimaan tapahtumat, lampaiden kasvattamisineen, suorastaan tulvivat heidän mieleensä.
Iranilainen Sima Jwanmiri
on kasvattanut kotimaassaan
500 lampaan katrasta yli kolmenkymmenen vuoden ajan.
Tuo kokemus näkyi Siman
varmoissa otteissa, kun hän
kaappasi syliinsä kaksi pientä karitsaa. Lampaiden kasvatuksen ohella Siman perhe
Iranissa viljeli viljaa ja tuotti

voita sekä kasviöljyjä myyntiin.
Sima kertoi, että iranilaiset lampaat
ovat kooltaan huomattavasti suurempia ja että niiden häntä on muodoltaan
leveämpi kuin suomalaisten lampaiden
pikkuinen saparo. Lampaita kasvatetaan heidän kotimaassaan villan ja lihan
tuotantoon. Saaduista villoista kudotaan
pystykangaspuilla upeita, arvokkaita
villamattoja tekniikalla, joka muistuttaa
meidän ryijynkudontatekniikkaamme.
Tähän tekniikkaan olemme päässeet
tutustumaan myös yhdistyksemme kutomossa.
Päivän päätteeksi saimme vielä kutsun tulla tutustumaan maalla, ihanan
puhtaan lumisessa maisemassa sijaitsevaan suomalaiseen kotiin. Kahvin, teen
ja herkullisten leivonnaisten ääressä oli
kiva keskustella ja vaihtaa mielipiteitä
päivän tapahtumista. Päivästä jäi roppakaupalla hyvää muisteltavaa ja voin
vain todeta, että yhdessä kokeminen on
kivaa.
Eija Tuohimaa
Jyvässeudun Työttömät ry

Hellyttävät pikku karitsat Sima Jwanmirin
varmoissa otteissa

Kuvaustekniikka häivyttää sateen Miikkulasta

A

rvatenkin sinä kesäkuisena päivänä satoi kun matkasimme
Jyväskylästä Joensuun kupeessa sijaitsevaan Kontiolahteen. Siellä Pohjois-Karjalan
upeissa maisemissa, Suomen
Filmikylässä, kuvataan elämänmakuista ja ihmisläheistä Markku Pölösen Karjalan
Kunnailla
tv-draamasarjaa.
Sarjan tähtikaartiin kuuluvat
mm. Heikit Hela ja Kinnunen, Peter Franzen, Elina
Knihtilä, Sanna-Kaisa Palo ja
Juha Veijonen.
Siinä sitä on tekniikalla
tekemistä että on saanut sateisesta viime kesästä tehtyä
aurinkoisen
ohjelmasarjan.
Kuvauspaikalla oli jos jonkinmoista rakennelmaa näyttelijöitä suojaamassa ja suuria
valaisin vempeleitä tekemässä
harmaan pilviverhon takana
lymyilevän auringon ”virkaa”.

Välillä katokset antoivat raikastavan vesiryöpyn näyttelijöiden niskaan, mutta
kuvaukset vain jatkuivat, kunhan avustajat olivat ensin kuivanneet esiintyjien
kasvot. Viime kesänä kuvatut Karjalan
Kunnailla -jaksot on muuten nähtävissä
TV2:ssa tänä keväänä.
Kuvauspäivät ovat pitkiä, suurimmilta osin pelkkää oman vuoron odottelua, ja kulissit ihan jotain muuta kuin
miltä ne tv:ssä näyttävät. Siitä huolimatta avustajakokemus oli meille kaikille
suurenmoinen ja ikimuistoinen elämys.
Ja ainakin luulo siitä, että filmitähtien
työ on yhtä glamouria, kaikkosi. Lujassa
on näyttelijänkin palkka.
Lukemattomat kerrat olemme kuluneen vuoden mittaan Kumppanuustalolla naurusuin muistelleet hienoa yhteistä kokemustamme. Ja huumorilla on
pojat aikoneet laittaa taiteilijaeläkkeen
hakuun...

Opettajatar Kirstin kuistilla

Eija Tuohimaa
Jyvässeudun Työttömät ry
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Jouko Kajanoja:

Sata-komitean mahalasku
Kuilut kasvavat

Komitean linjaukset

erusturva on suhteellisesti
heikentynyt.
Kansaneläkkeestä jäi
1980-luvun puolivälissä verojen jälkeen käteen summa,
joka oli 45 % tuolloin teollisuustyöläiselle keskimäärin
käteen jäävästä tulosta. Nyt
suhde on 30 % eli kansaneläke on 30 % teollisuustyöläisen
keskimääräisestä nettotulosta.
Tämä tarkoittaa sitä, että kansaneläkettä pitäisi nostaa noin
50 % eli melkein 300 eurolla
kuukaudessa, jotta se palaisi
1980-luvun puolen välin tasolle suhteessa ansiotasoon.
Työmarkkinatuki on viimeiset viisitoista vuotta säilynyt
reaalisesti. Toisin sanoen sen
ostovoima on säilynyt sunnilleen ennallaan (kuten kansaneläkkeenkin). Ansiotulot ovat
kuitenkin samana aikana kasvaneet tuntuvasti. Jotta työmarkkinatuki palaisi samalla
tasolle suhteessa ansiotasoon,
jossa se oli vuonna 1993, sitä pitäisi nostaa runsaalla 30
%:lla eli runsaat 150 euroa
kuussa. Toimeentulotuen perusosan on käynyt vielä huonommin. Sitä pitäisi korottaa
noin 40 %, jotta se palautuisi
suhteessa ansioihin samalle
tasolle, jossa se oli 1990-luvun
alussa.
Suomalaisen perusturvan tärkeimmät osat ovat kansaneläke,
työmarkkinatuki, toimeentulotuki ja asumistuki. Kuilu perusturvan varassa elävien ja ansiotuloja
saavien välissä on kasvanut rutkasti. Yhteiskunta jakautuu yhä
selkeämmin köyhiin ja muihin.
Tämä on tärkein peruste, jolla
minä ja moni muu on vaatinut
suomalaisen sosiaaliturvan perusteellista uudistamista. Matti Vanhasen toinen hallitus asettikin sosiaaliturvan uudistamiskomitean,
jota kutsutaan Sata-komiteaksi.
Pääministeri mainosti juuri tämän komitean työtä hallituksen
tärkeimmäksi tehtäväksi.

Komitea julkisti tammikuun
lopussa linjauksensa, joiden
pohjalle se tulee rakentamaan
esityksensä. Pettymys oli suuri, koska komitea ei esitä linjauksissaan toimeentulotuen tai
työmarkkinatuen korottamista. Komitean puheenjohtajan
Markku Lehdon mukaan ”pelättiin, että niitä kohentamalla
synnytetään työttömyyskoukkuja ja hidastetaan työmarkkinoille tuloa”.
Markku Lehto jatkaa: ”Se, että asia (perusturva) olisi unohtunut, ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Yhtenä keskeisenä linjauksena
esitetään perusturvaan määrävälein tehtäviä tasokorotuksia.”
Komitea todella esittää linjauksissaan, että perusturvaetuuksien
riittävyys arvioitaisiin vaalikausittain. Se ei ole uutta. Vaalien
jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa niiden riittävyys arvioidaan joka tapauksessa. Se, että
tarkasteluvelvollisuus kirjattaisiin
lakiin, ei ole kovin tärkeää, ellei
tarkastelulle anneta suuntaviivoja.
Paras suuntaviiva olisi perusturvan välitön korottaminen ja
korotetun perusturvan sitominen
ansioindeksiin. Näin perusturvan
jälkeenjääneisyyttä poistettaisiin
eikä kuilu ansiotulojen ja perusturvan varassa elävien välillä enää
kasvaisi. Tätä komitea ei esitä.

P
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Perusturvaa ja
työllisyyttä
Markku Lehdon mukaan komiteassa pelättiin, että perusturvaa
kohentamalla synnytetään työttömyysloukkuja ja hidastetaan
työmarkkinoille tuloa. Tästä voi
vetää selvän johtopäätöksen. Jos
komiteassa edustettuna olevat
poliittiset voimat ovat tulevina
vaalikausina arvioimassa perusturvan riittävyyttä, perusturvan
suhteellinen kurjistaminen jatkuu.
Haluaisin Matti Vanhaselta ja

Jyrki Kataiselta vastauksen, mihin
saakka perusturvan suhteellista
kurjistamista tulee jatkaa, jotta se
ei ”synnyttäisi työttömyysloukkuja” eikä ”hidastaisi työmarkkinoille tuloa”. Onko tavoite saavutettu
kun työttömät ja köyhät palaavat
asemahalliin kiillottamaan ohikulkijoiden kenkiä?
Ei ole vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että suhteellinen
kurjistaminen lisäisi työllistymistä. Sen sijaan siitä on näyttöä,
että maissa, joissa on korkea perusturvan taso, on myös korkea
työllisyysaste. Ruotsi, Tanska
ja Hollanti ovat maat, joissa on
EU:n paras perusturva. Ruotsissa,
Tanskassa ja Hollannissa on EU:n
korkein työllisyysaste. Komitean
työllisyysperustelut perusturvan
suhteellisen heikentämisen jatkamiseksi eivät siis ole päteviä.

Myönteisiä asioita
Komitean linjaus sisältää myös
myönteisiä asioita. Se esittää
työmarkkinatuen
tarveharkinnan poistamisesta. Puolison tai
vanhempien tulot eivät enää vaikuttaisi vähentävästi työmarkkinatukeen. Tämä on tervetullut
muutos. Komitea esittää myös
takuueläkettä. Se parantaisi
kaikkein pienituloisimpien kansaneläkeläisten
toimeentuloa.
Huonoimmassa asemassa olevien
vanhuuseläkeläisten ja työkyvyttömyyseläkeläisten tilanne paranisi. Hyvä niin.
Takuueläkkeen käyttöönottoon liittyy riski. On pelättävissä,
että tästä lähtien ns. tasokorotuksia tehdään takuueläkkeisiin
eikä kansaneläkkeisiin. Se olisi
askel kohti köyhyyspolitiikkaa,
jossa huolehditaan vain kaikkein
köyhimpien toimeentulosta. Köyhyyspolitiikan maissa valtaväestön toimeentulosta pitää huolta
yksityinen vakuutusturva. Näin
toimii USA:n sosiaaliturva.
Komitean myönteiset linjaukset eivät muuta kokonaiskuvaa. Komitea esittää perusturvan

suhteellisen heikkenemisen jatkamista. Se on komitean tärkein
linjaus.

Vaihtoehto
Entä vaihtoehto? Kiireellisimmät
ovat toimeentulotuen ja työmarkkinatuen välitön nostaminen ja
asumistuen parantaminen. Niin
parannettaisiin
vaikeimmassa
asemassa olevien tilannetta. Tärkeää on myös perusturvan sitominen ansiotasoindeksiin. Sillä
estettäisiin, ettei kuilu perusturvan ja ansiotulojen välillä tulevaisuudessa kasvaisi.
Tärkeää on myös keskituloisten aseman turvaaminen työttömyyden, sairauden ja vanhuuden
varalta. On huolehdittava lakisääteisten ansiosidonnaisten työttömyys- ja sairauspäivärahojen sekä työeläkkeiden kohtuullisesta
tasosta. Kansainvälinen kokemus
kertoo, että siellä, missä sosiaaliturva kokonaisuudessaan — ansiosidonnainen turva mukaan
lukien — on korkealla tasolla,
siellä perusturvan taso on korkein. Siellä sosiaaliturva on suuren enemmistön yhteinen asia.
Sosiaalipolitiikasta ei pidä tehdä
köyhyyspolitiikkaa, jossa lakisääteinen turva kohdistuu vain köyhimmille, ja keskituloiset hoitavat
turvansa yksityisten vakuutusten
avulla. USA on siitä varoittava
esimerkki.
Laaja sosiaalipolitiikka, joka
pitää huolta pienituloisten lisäksi myös keskituloisista ja koko
kansasta, estää tehokkaimmin
tuloerojen ja väestöryhmiä erottavien kuilujen kasvun. Mutta
komitea ei ole ottanut lainkaan
huomioon tuloeroja ja kansaa jakavien kuilujen kasvua. Se ei käsittele koko asiaa. Kansaa jakavat
kuilut eivät komiteaa kiinnosta.
Taitaa käydä niin, että palaamme Sata-komitean työn päätyttyä
lähtöruutuun. On aloitettava toiminta perusturvan suhteellisen
heikentämisen pysäyttämiseksi ja
perusturvan uudistamiseksi.

Työmarkkinatukiuudistus on lisännyt
aktivointia, mutta ei työllistymistä
Vuonna 2006 voimaan tulleen uudistuksen tavoitteena on rakenteellisen työttömyyden vähentäminen ja maamme työllisyysasteen nostaminen. Tavoitteena
on myös, että työhakijoiden työttömyysajat lyhenisivät oleellisesti ja että pitkäaikaistyöttömyyttä voitaisiin vähentää.

Tutkimustuloksia

Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaiseman tuoreen tutkimuksen mukaan työmarkkinatukiuudistus on lisännyt
pitkäaikaistyöttömien osallistumista työvoimapoliittisiin
toimenpiteisiin. Sen sijaan
uudistus ei ole helpottanut
työttömien
työllistymistä
avoimille työmarkkinoille, eli
työmarkkinatuen poistamisen
uhka ei ole auttanut toivotulla

tavalla pitkään työmarkkinoilta poissa olleita työnhakijoita.
Työllistymiseen tarvitaankin
enemmän porkkanaa kepillä
kannustamisen sijaan.
Tutkimuksen
mukaan
kunnat ovat uudistuksen
myötä aktivoituneet ja tekevät
nykyisin paljon työttömyyden
hoidon hyväksi. Kunnat ovat
lisänneet tukityöllistämistä ja
ovat kehittämässä kuntoutta-

vaa työtoimintaa. Tutkimukseen haastatellut viranomaiset
korostivatkin kuntien keskeistä roolia työttömyyden hoidossa. Tutkijat esittävät, että
paikallisen tason innovaatioita
työttömyyden hoidossa tulisi
tukea aiempaa enemmän. Hyviä malleja on syntynyt muun
muassa Kinnulassa, Raisiossa
ja Paltamossa.

Kehitettävää on

Tutkimus osoittaa selvästi, että heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille
suunnattuja palveluita tulee
edelleen kehittää. Vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden kohdalla tarvitaan usein
monia erilaisia tukitoimia, ja
työllistämispolut ovat pitkiä.
Työllistymistä voidaan helpottaa muun muassa kehittämällä aikuisille soveltuvaa
työpajatoimintaa. Sosiaalisia
yrityksiä tulee tukea ja mahdollistaa uusien syntyminen.
Tukityöjakso olisi puolestaan

aina liitettävä osaksi työllistymispolkua, ja siihen tulee
kytkeä entistä joustavammin
työllistymistä tukevaa koulutusta. Myös yhteistyötä ja
vuoropuhelua
työnantajien
kanssa tulee lisätä. Työvoiman
palvelukeskusten asemaa ja
roolia tulee selkiyttää. Vuoden
2009 lopussa saadaan myös
tuloksia työpankkikokeilusta,
jonka tarkoituksena on työllistää vaikeassa työmarkkinaasemassa olevia henkilöitä.
Lähtökohtana tulee aina
olla asiakkaiden palvelutarve

sekä saumaton palveluketjun
turvaaminen ensi vaiheen työmarkkinatoimenpiteistä lähtien avoimille työmarkkinoille
asti. Esimerkiksi välityömarkkinoiden kehittäminen vaatii
vielä paljon panostusta. Eri tahojen vastuiden selvittäminen
ja keskinäisen yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken on välttämätöntä. Kuntien
ja kolmannen sektorin työllistämistoimiin tulee antaa riittävästi resursseja.

Kunnat ja työllisyys

Kunnat vastaavat sosiaali-,
terveys- ja sivistyspalveluiden
järjestämisestä ikääntyvässä
ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Kuntien
tavoitteena on korkea työllisyysaste ja alhainen työttömyys sekä parhaiden mahdollisten edellytyksien luominen
työllisyyden
edistämiseksi.
Kuntien talouteen kohdistuu
monenlaisia paineita. Haasteina tulevaisuudessa ovat rahoi-

tuksen ja osaavan työvoiman
turvaaminen sekä samanaikaisesti työvoimapula ja korkea
rakenteellinen työttömyys.
Pitkään työmarkkinoilta
poissa olleet työnhakijat ja vajaatyökykyiset ovat huomattava osa työvoimareserviä,
jolle pitää antaa mahdollisuus
sijoittua työmarkkinoille laadukkaan kuntoutuksen, työharjoittelun ja koulutuksen
sekä muiden tukipalveluiden

avulla. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kaikki vaikeimmin
työllistyvät työnhakijaryhmät
ovat jatkossakin aidosti työvoimapolitiikan ja työvoimapalveluiden piirissä. Tärkeää
on myös se, että vaikeimmin
työllistettäville tarjottavat palvelut ovat laadukkaita, niitä
on riittävästi ja niiden kesto
on yksilökohtaisesti räätälöitävissä.

Erja Lindberg
erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto
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Topakasti eteenpäin

T

opakka on Jyvässeudun Työttömät ry:n
viisivuotinen työllisyyspoliittinen hanke, jota rahoittaa Keski-Suomen Työ- ja
elinkeinokeskus. Hankkeen
avulla yhdistys työllistää
palkkatuella työttömiä työnhakijoita kansanruokaloihin,
toimistotyöhön,
siistijöiksi,
vahtimestareiksi sekä kädentaitojen
ohjaustoimintaan.
Tukityöllistämisjakson aikana
työntekijöiden
työmarkkinavalmiuksia tuetaan järjestämällä heille työllistymistä
edistävää koulutusta. Lisäksi
yhdistys järjestää erillisellä
sopimuksella
kuntouttavaa
työtoimintaa sekä tarjoaa
mahdollisuuksia työharjoittelijoille, työkokeilijoille sekä
työelämävalmennettaville.
Hankkeella on myös tarkoitus
edistää välityömarkkinoiden
ja niihin liittyvien palvelujen
kehittämistä sekä tukea pitkäaikaistyöttömien, vaikeasti
työllistyvien ja vajaakuntoisten osallistumista aktiiviohjelmiin.
Kohderyhmänä ovat Jyvässeudun alueen työttömät
työnhakijat, erityisesti vaikeasti työllistettävät (yli 500 päivää
työttömänä olleet), pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset
ja maahanmuuttajat. Muina
hyödyn saajina ovat Jyvässeudun asukkaat, elinkeinoelämä
sekä kuntatalous.
Yhdistykseen tukityöllistettäviksi valitaan henkilöitä,
joiden katsotaan tarvitsevan
eniten aktiivisia tukitoimenpiteitä ja joilla näin ollen oletetaan olevan heikoimmat työllistymisnäkymät. Tämä näkyy
selkeästi projektin avoimille
työmarkkinoille työllistämistavoitteiden toteumassa. Tätä
seikkaa tulee harkita tulevaisuudessa, jos projektin vaikuttavuutta arvioidaan painottuen avoimille työmarkkinoille
työllistyneiden määrällä. Jotta
asetettuihin
työllistymista-
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voitteisiin päästäisiin, olisi
yhdistykseen palkattava henkilöitä valikoiden ne, joilla on
todennäköisimmät työllistymisnäkymät.
Arviolta yli 20 prosenttia
tukityötä hakeneista työttömistä työnhakijoista ohjattiin
jo
työhaastatteluvaiheessa
suoraan avoimille työmarkkinoille tai muille kolmannen
sektorin työnantajille. Erityisesti opintoihin tai muihin
työpaikkoihin ohjattiin nuoret alle 25-vuotiaat työttömät
työnhakijat.
Yhdistyksen työntekijät ja
työharjoittelijat perehdytetään
työtehtäväänsä henkilökohtaisesti. Tähän asiaan on erityisesti panostettu, ja perehdytykseen on laadittu kirjallinen
ohjeistus, joka käydään läpi
kaikkien kohdehenkilöiden
kanssa. Esimiehen suorittaman perehdytyksen jälkeen
uuden työntekijän työpari jatkaa perehdytystä omassa työpisteessä.
Hankkeen piirissä oleville työntekijöille järjestetään
myös työllistymistä edistävää
koulutusta. Tällaisia koulutuksia ovat mm. asiakaspalvelu-, ensiapu-, anniskelulainsäädäntö-,
hygieniaosaaja-,
tulityö-, järjestyksenvalvoja- ja
järjestyksenvalvojakoulutuksen kertauskoulutus.
Tarvittaessa kohdehenkilölle rakennetaan henkilökohtainen palveluverkko (työnhaku, työllistymistä edistävä
koulutus,
velkaneuvonta,
kuntoutus, sosiaalipalvelut).
Palveluohjauksesta on laadittu
kartta, jota voidaan hyödyntää
palveluverkon rakentamisen
yhteydessä.
Tavoitteena on myös kohderyhmän terveyden edistäminen, joka toteutetaan
työterveyshuollon,
kuntotestien ja työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Koko
henkilökunta on käynyt työhöntulotarkastuksessa
joko

kohdehenkilön oman terveyskeskuksen työttömien työterveyshuollossa tai Jyväskylän
seudun työterveyshuollossa.
Ketään työhön valituista ei
todettu työhöntulotarkastuksissa täysin työkyvyttömiksi,
mutta eriasteisia työrajoitteita
on ilmaantunut työsuhteiden
aikana muutamalle työntekijälle. Tällaisia rajoitteita olivat
esim. selkäkivut, hengityselin
sairaudet ja paniikkihäiriöt.
Työkykyä edistävä toiminta tulee nähdä tärkeänä osana
työllistämistukitoimia, jossa
aktivointitoimenpiteiden tavoitteena on auttaa katkaisemaan pitkittynyt työttömyys
sekä ennaltaehkäistä uuden
p i t k ä a i k a i s t yö t t ö m y y d e n
syntyä ja näin taata työkuntoisen työvoiman saatavuus
työmarkkinoiden
käyttöön.
Työntekijöillä on ollut mahdollisuus osallistua työaikana
kaksi kertaa viikossa järjestettyihin ohjattuihin kävelylenkkeihin (kesto 60 min/kerta).
Työtehtävien luonteen vuoksi (esim. keittiötyöntekijät)
kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua viikoittaisiin
kävelytapahtumiin. Henkilökunta on osallistunut myös
Peurungassa
järjestettyyn
UKK-kävelytestiin sekä kehon
koostumuksen mittaukseen.
Näistä testeistä osallistujat saivat henkilökohtaisen palautteen ja ohjeistuksen kunnon
kohotukseen.
Työsuhteen ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden
vaikuttavuuden arvioinniksi
toteutetaan kolmivaiheinen
haastattelu, jolla selvitetään
mm. mikä tai mitkä tukitoimenpiteet tukevat parhaiten
asiakkaan jatkotyöllistymistä.
Ensimmäinen haastattelu on
työsuhteen alkaessa, jolloin
kartoitetaan mm. työnhakijan
ammattitaito, osaaminen, työmotivaatio, työ- ja toimintakyky sekä mahdollinen lisäkoulutuksen tarve. Toinen haas-

tattelu suoritetaan työsuhteen
päättymisvaiheessa ja kolmas
haastattelu toteutetaan puhelimitse, n. 3 kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen.
Koska alku- ja loppuhaastatteluun osallistuneet eivät projektin tässä vaiheessa ole vielä
samoja henkilöitä, ei vertailua
aktivointitoimenpiteiden tuloksista ole voitu suorittaa.
Muutaman loppuhaastattelun
perusteella voidaan kuitenkin
todeta, että kohdehenkilöt arvioivat itse omien henkilökohtaisten työtaitojen hallinnan
parantuneen, koska heillä on
ollut mahdollisuus osallistua
työllistymistä edistävään kolutukseen ja laatia tai päivittää
työnhakuasiakirjat sekä tehdä
työhakemuksia yhdessä esimiehen avustuksella. Myös
työmotivaatiossa, elämänhallinnassa ja terveydentilassa
oli havaittu positiivista kehittymistä. Tarkempia tuloksia
on raportoitavissa seuraavan
toimintavuoden jälkeen.

E

tsittäessä edelleensijoitustyöpaikkoja osoittautuivat
yksityisen
sektorin työnantajat kovin kiireisiksi, ja he kertoivat kokevansa lukuisat yhteydenotot
jopa häiritseviksi. Asiaan tulee pyrkiä löytämään yhteinen
ratkaisumalli (esim. Työpankkikokeilulla), joka palvelisi
kaikkien välityömarkkinoiden
toimijoiden tarpeita kartoittaa
työharjoittelu- ja tutustumispaikkoja sekä edelleensijoitustyöpaikkoja.
Selkeästi tuli esille myös
se, että työnantajat ovat kiinnostuneita vain dynaamisista,
tuottavista työntekijöitä, jotka
tulevat töihin työnantajan tarvitsemana aikana. Palkkatuella ei tuntunut juurikaan olevan
merkitystä työllistymisessä tai
sen hakuprosessi koetaan liian
monimutkaiseksi ja työnantajaa kuormittavaksi tekijäksi.
Myös työmarkkinoiden ki-

ristymisen ja työntekijöiden
osa-aikaisuuden vuoksi edelleensijoitus on osoittautunut
haasteelliseksi
tehtäväksi.
Työnantajan on ensisijaisesti
tarjottava lisätyötä jo osa-aikaistetulle henkilöstölle. Vakituinen henkilökunta myös
koki usein, että sijaistyövoima
vie heidän työnsä tai ainakin
sen arvostuksen.
Muita avoimille työmarkkinoille sijoittumisen esteitä
olivat mm. kohdehenkilöiden
alhainen koulutustaso, pitkäaikaistyöttömyyden
mukanaan tuomat rasitteet, kuten
fyysisen ja psyykkisen kunnon alenema, motivaatio- ja
asenneongelmat sekä paniikkihäiriöt. Maahanmuuttajataustaisten työharjoittelijoiden
ja palkkatukityöntekijöiden
suuri este jatkotyöllistymiselle oli luku-, kieli- ja kirjoitustaidottomuus, kohderyhmän
korkea ikä sekä kulttuurilliset
tekijät.
Oman haasteensa projektille toi vuodenvaihteessa toteutunut Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitos
sekä sen mukanaan tuomat
muutokset, kuten muutokset

Jyväskylän kaupungin työllistämistoiminnassa ja työllistämismäärärahojen supistukset
sekä työllistämismäärärahojen ohjautuminen enenevässä
määrin avoimille työmarkkinoille. Esillä on ollut myös
mahdollisen työllistämistukipalveluiden kilpailutuksen
mukanaan tuomat suuret
haasteet. Myös toimitilaongelmat ovat osoittautuneet
haasteellisiksi siltä osin, että
Kumppanuustalo osoitteessa
Vapaudenkatu 4, on tulossa
elinkaarensa päähän, eikä soveltuvia korvaavia tiloja ole
vielä löytynyt, ja viimeisimmän tiedon mukaan joudumme luopumaan myös Cygnaeuksenkadun toimitiloista
samaan aikaan.

H

ankkeen piirissä on
ensimmäisen
toimintavuoden aikana
ollut yhteensä 127 henkilöä,
keski-iältään 44 vuotta. Heistä
työllistymistä edistäviin koulutuksiin osallistui 60 henkilöä. Määräaikaisia palkkatukityösuhteita ensimmäisen seurantakauden aikana päättyi
35. Tukityöjakson jälkeen 18
prosenttia sijoittui työhön, 15

prosenttia muihin yksilöllisiin
ratkaisuihin, 59 prosenttia palasi työttömyyteen ja 8 prosentista ei saatu tietoja. Työharjoittelujaksoja ensimmäisen
seurantakauden aikana päättyi yhteensä 30. Työharjoittelujakson jälkeen 17 prosenttia
sijoittui työhön, 37 prosenttia
muihin yksilöllisiin ratkaisuihin, 20 prosenttia palasi työttömyyteen ja 26 prosentista ei
saatu tietoja.
Yhdistyksen hallituksen
mielestä projekti on edennyt
suunnitelman
mukaisesti.
Työllistämisen
määrälliset
tavoitteet ovat toteutuneet ja
muut tavoitteet on jopa ylitetty. Projektin työllistäminen
ja muut toimenpiteet ovat
kohdistuneet juuri siihen
kohderyhmään, joka on määritelty
hankesuunnitelmassa. Monipuolisen toiminnan
avulla projekti on onnistunut
parantamaan kohderyhmän
mahdollisuuksia
sijoittua
avoimille markkinoille sekä
ehkäisemään niiden työntekijöiden syrjäytymistä, jotka
eivät ole sijoittuneet avoimille
työmarkkinoille.
Kohderyhmän työllistyminen palkkatukijakson jälkeen

avoimille työmarkkinoille ei
ole sujunut täysin odotetulla tavalla koko henkilöstön
osalta. Palveluosaston osalta
tavoite on ylitetty, sillä heistä
55 prosentin tilanne palkkatukijakson jälkeen on jokin muu
kuin paluu työttömyyteen.
Kansanruokalan henkilöstön
osalta tavoitteeseen ei valitettavasti päästy. Hallitus katsoo
tämän johtuvan osittain siitä,
että yhdistykseen palkataan
henkilöitä, joiden ei vajaan
työ- ja toimintakyvyn vuoksi uskota työllistyvän ilman
pidempiaikaisia
tukitoimia
avoimille
työmarkkinoille.
Osittain tämä johtuu myös siitä, ettei Jyvässeudulla yksinkertaisesti ole kaikille töitä.
Koko projektia tarkasteltaessa osasyynä kohdehenkilöiden heikkoon edelleensijoittumiseen osoittautuivat
yrittäjien kovat vaatimukset
työntekijöiden suhteen, yrityksissä jo olevien työntekijöiden osa-aikaisuus, kohderyhmän työntuottavuuden oletettu alenema, osatyökykyisyys
sekä enenevässä määrin myös
motivaatio- ja asenneongelmat, jotka ovat seurausta pitkään jatkuneesta pitkäaikaistyöttömyydestä.
Jatkossa
helpottavaa ratkaisua
edelleensijoitta mistyöpaikkojen
löytymiseen odotetaan ESR-hankkeen
myötä avautuvasta
kolmannen sektorin rekry-toimistosta sekä Työpankkikokeilusta. Yhtenä
mahdollisuutena
ongelman ratkaisemiseksi nähdään
se, että edelleensijoituskohteiden
etsintä ja välittäminen voisi jatkossa
olla työvoimahallinnolle kuuluva
tehtävä.
Eija Tuohimaa
Jyvässeudun
Työttömät ry
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Kolmas sektori aktivoijana

K

eskustelu niin sanotusta
kolmannesta
sektorista nousi näkyvästi esiin 80-luvun alkupuolella. Jo tuolloin itse käsitteen
määrittely osoittautui yhtä
problemaattiseksi kuin nykyisin. Kukaan ei ole pystynyt
spesifisti
konkretisoimaan,
mikä kolmas sektori on ja
mikä on sen yhteiskunnallinen kokonaismerkitys. Paljon
helpompaa on ollut tehdä
erilaisia listauksia kolmannen
sektorin toimijoista. Tällaisia
ovat esimerkiksi erilaiset talkooryhmät, porukat, järjestöt,
yhdistykset, vertais- ja tukiryhmät, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja niin
edelleen.
Kantavana ajatuksena on
ollut, että kolmas sektori asettuu jonnekin julkisen ja yksityisen sektorin reunamille ja
tuottaa omaehtoisesti sellaisia
palveluita, joita muut sektorit
eivät tuota joko taloudellisesti kannattamattomina tai
muutoin vaikeasti toteutettavina. Kolmannen sektorin yhteiskunnallisen määritelmän
kompleksisuus on aiheuttanut
sen, että sitä ei tunnusteta eikä
tunnisteta taloudellisen vaurauden tuottajaksi.

Muiden sektorien
palvelija?
Etenkin laman jälkeen valtiovalta on ottanut kolmannen
sektorin tietoisen taloudellispoliittisen rakentamisen ja ohjauksen kohteeksi. Tämä interventio on sekä parantanut että
heikentänyt kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia toimia omaehtoisesti.
Positiivisessa
mielessä
subventiot tietenkin mahdollistavat monien kolmannen
sektorin toimijoiden olemassaolon. Toisaalta kolmannelta
sektorilta vaaditaan samanlaista tuloksellisuutta ja yhteismitallisuutta kuin muilta
sektoreilta, vaikka koko kolmannen sektorin toiminta-
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logiikka perustuu ihmisten
haluun organisoitua omaehtoisesti ja etsiä uusia tapoja
aktivoitua ja työllistää itsensä.
Täten pelkkä kvantitatiivinen
lähestyminen
kolmanteen
sektoriin hämärtää sen kvalitatiiviset ulottuvuudet.
Kolmannelle sektorille on
etupäässä sovitettu muiden
sektoreiden palvelijan roolia.
Harvemmin kolmannen sektorin on nähty edustavan, ylläpitävän ja tuottavan yhteisvaurautta,
”talkoohenkeä”,
jossa ihmisen sosiaalis-kielelliset kyvyt sekä kyky tuntea
empatiaa ja ajatella kriittisesti ja luovasti kukoistavat.
Postfordistisessa – tai jälkiteollisessa – yhteiskunnassa talous rakentuu yhä vähemmän
teollisen tuotannon varaan,
mikä tarkoittaa, että uusi talous käyttää kasvujalustanaan juuri edellä mainittuja
ihmisen yhteisöllisiä kykyjä.
Työntekijän on työllistyäkseen
ja menestyäkseen työssään laitettava ammatillisen pätevyytensä sijaan peliin persoonallisuutensa, jonka hiomisesta
muodostuu projekti.
Siten kolmas sektori ei olekaan pelkkä palvelija, vaan se
on myös tuottaja. Sen vahvuus
ei ole määrässä vaan laadussa.
Kolmas sektori tuottaa subjektiivisuuksia, jotka eivät ole
mitattavissa mutta joita vapaat markkinat hyödyntävät
lisäarvon tuottamiseen yhteiskunnassa, jossa teollinen työ
on vaihtunut hoivaksi, palveluiksi ja kommunikaatioksi.

Työn ulkopuolinen
alue?
Kolmas sektori esiintyy usein
pelastajana työn loppumisen
teorioissa. Riffkiniläiset työn
loppumisen teoriat lähtevät
siitä ajatuksesta, että automatisaation myötä tietokoneet,
robotit ja muut huipputeknologiset sovellutukset korvaavat nopeasti ihmistyön lähes
kaikilla aloilla. Työpaikat ka-

toavat niin tuotannosta, vähit- vapaa- ja työajan. Työ ei sitäismyynnistä, rahoituksesta, nällään ole loppumassa vaan
kuljetuksesta, maataloudesta, vain palkkatyön piiriin lukeujulkishallinnosta ja palveluis- tuva toiminta, josta maksetaan
ta. Jäljelle jäävät vain huippu- säännöllinen kuukausikorvaosaamista vaativat korkeasti us, on vähenemässä. Uudessa
palkatut työt ja yhteiskunnan työelämässä työ valtaa koko
tukitoimin perustetut huono- elämänajan, ja sitä tehdään
palkkaiset ja määräaikaiset jatkuvassa odotustilassa, jossa
uudet työpaikat.
liikutaan eri projektien, työtJoissain globalisaatiotut- tömyyden ja osa- ja määräaikimuksissa on arvioitu, että kaisuuksien ristiaallokossa.
lähitulevaisuudessa 80 % työ- Uudet työmarkkinat eivät tavoimasta ei löydä työkaa jatkuvuutta ja varmuutta,
tä kapitalistisen
vaan työntekijän on oltatalousjärjesva valmis vaihtamaan
telmän piijoustavasti projekman
m
i
r
ristä. Alati
tista toiseen sovitu
u
S
stöstä a
e
ä
tehostuva
v
taen persoonallin
osa
udess
u
s
i
talous pyrsuutensa kunkin
a
v
on tule ä palkkatyön
kii eroon
työtehtävän muelettäv puolella.
turhasta
kaan.
On oltava
ulko
painolastisvalmis
luomaan
ta eli palkkaa
nahkansa
uudelvaativista työnleen kuin käärme aina
tekijöistä.
Täysin
tarpeen vaatiessa. Persooautomatisoidut tehtaat, pank- nallisuutta ei voi enää erottaa
kipalvelut, kassat, kuljetuslin- työstä vaan siitä tulee samaan
jat ja julkishallinnon palvelut tapaan työkalu kuin vasarasta
eivät tarvitse kuin kourallisen tehdastyöläiselle.
huippuosaajia ja huoltajia pyöKolmas sektori toimii väriäkseen. Palveluyhteiskun- litilana, jossa on mahdotonnan sijaan olemme matkalla ta erottaa varsinaista työ- ja
kohti itsepalveluyhteiskuntaa. vapaa-aikaa toisistaan ja jossa
Suurimman osan väestöstä on mukana ollaan yleensä toitulevaisuudessa elettävä palk- minta oman persoonallisuukatyön ulkopuolella.
den läpi suodattaen. Se toimii
Työn loppumisen teoriat siten valmentajana, joka haresittävät usein kolmatta sek- joittaa universaaleja, yhteisöltoria elämän merkitykselli- lisiä kykyjä, joihin kulutuksen
syyden lähteeksi tuotannosta ja siihen ladattujen merkitysja palkkatyöstä syrjäytetyille. ten ympärille organisoituva
Erilaisista
vapaaehtoisista yhteiskuntajärjestys perustuu.
projekteista uskotaan löyty- Vapaat markkinat tarvitsevat
vän sisältöä elämään. Työn jatkuvasti lisää polttoainetta –
loppumisen teorioiden ongel- halpaa, joustavaa ja yhteisöllima on, että ne yleensä näkevät siä merkityksiä luovaa työvoityön pelkkänä yksiulotteisena mareserviä, josta se ammentaa
mallina, jossa työksi laske- lisäarvoa. Yksilö on siten kuin
taan vain teollisen tuotannon patteri, joka käy välillä latauja sitä tukevan palvelusek- tumassa kolmannen sektorin
torin piirissä tehty paikkaan välityömarkkinoilla,
jonka
sidottu ajallinen suorite. Niin jälkeen hän palaa takaisin varsanotut uuden työn teoriat sinaisen lisäarvon ulosmittaanäkevät työn ja lisäarvon tuo- misen kentälle.
tannon leviävän tehtaasta ja
Siten kolmas sektori ei
yrityksestä koko yhteiskun- suinkaan ole tuottamatonta
taan. Työn luonne muuttuu ei-työn aluetta, jonka ylläpiyhä enemmän joustavaksi ja täminen on vain kustannus
persoonalliseksi
sekoittaen varsinaisen varallisuuden luo-

valle yhteiskunnalle. Kollektiivisesti tuettu kolmas sektori
tuottaa jatkuvasti varallisuutta, jota ei voi kvantitatiivisesti
mitata standardoiduilla mittareilla mutta joka niin ikään
on erottamaton osa lisäarvon
kasautumisen
prosessissa.
Uusliberaali vaurauden tihkumismalli voidaan ajatella
uudestaan toisinpäin: kolmas
sektori tuottaa, jalostaa ja kehittelee kykyjä, aktiivisuutta
ja asenteita, jotka ”tihkuvat”
vapaiden markkinoiden käyttöön.

Uuden talouden
täydentäjä?
Kolmatta sektoria pitää tarkastella toisten sektorien palvelijan sijaan niiden täydentäjänä.
Sen merkitys on kasvamassa
yhä suuremmaksi työmarkkinoiden rakennemuutoksen
edetessä. Voikin kysyä, onko
kolmas sektori kolmas tai edes
sektori, vai tuleeko se ennen

muita sektoreita?
Tehokkuusvaatimukset,
kilpailutus ja leikkaukset ovat
kaventamassa julkisen sektorin roolia niin sanottujen
peruspalveluiden tuottajana.
Kunnat ovat vähitellen siirtymässä tuottajista tilaajiksi. Kolmannelle sektorille on jo nyt
langetettu tehtäviä, jotka ennen
automaattisesti
ajateltiin olevan
kuntien ja valtion vastuulla.
Tällaisista voidaan
mainita
omaishuolto,
jota ei pystyttäisi hoitamaan
ilman vapaaehtoistoimijoita.
Jotta kolmas
sektori voisi toimia jatkossakin,
tarvitaan
kuitenkin kestävä ja
vakaa rahoitusmalli. Kolmas
sektori
tulee

säilyttää vapaana kilpailulta ja
tulosvaatimuksilta, koska sen
koko toimintalogiikka juontuu omaehtoisuudesta eikä ole
verrattavissa vapaisiin markkinoihin, vaikka vapaat markkinat hyötyvät kolmannesta
sektorista aiemmin mainituilla tavoilla. Julkisessa keskus-

telussa olisi pohdittava kolmannen sektorin merkitystä ja
roolia uudesta näkökulmasta
– pelkän kustannuserän sijaan
varallisuuden tuottajana.
Teksti: Tomi Volotinen

Työttömyys lähtenyt selvään nousuun

T

iedotusvälineistä
olemme saaneet seurata lomautettujen ja
irtisanottujen määriä pitkin
syksyä ja talvea. Määrät ovat
sokeuttaneet, ihmisiä pistetään
ulos sadoittain melkein päivittäin, ja ennusteet tulevasta on
varmasti luettu yhdistyksissä
ja eduskunnassa yhtä tarkasti. Taloustutkijoista toiset ennustavat, että laman pohjalla
ollaan tänä vuonna, toiset sanovat että ensi vuonna. Ja taas
jos vertaa mitä USA:ssa tapahtuu, niin siellä pörssikurssit
nuolevat pahimpia pohjalukuja kuin koko 2000-luvulla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyyden trombikeskuksessa
ovat nuoret 15–24-vuotiaat
miehet. Heidän työttömyysasteensa oli tammikuussa 18,7
prosenttia, kun vastaavasti samanikäisillä naisilla se oli 12,7
prosenttia.
Tilastojen mukaan nuorten työttömien kokonais-

työttömyys laski 2,0 prosenttiyksikköä 36,1 prosenttiin.
Työministeriö on perustanut
työryhmän miettimään, miten
syrjäytymisvaarassa
olevat
nuorukaiset saataisiin kiinnittymään työelämään. Kriittisin
vaihe työelämän kannalta on
peruskoulun ja jatko-opintojen
väliin jäävä aika. Noin kuusi
prosenttia ikäluokasta jää siinä vaiheessa ilman jatkoa: joko nuoret eivät siinä vaiheessa
pääse jatko-opiskelupaikkaan,
tai jäädään pitämään välivuotta. Ongelmia alkaa kertyä, jos
jää koulutuksen tai työelämän
ulkopuolelle.
Työttömiä työnhakijoita oli
TEM:n mukaan viime kuussa 27 500 henkilöä enemmän
kuin aiemmin tammikuussa.
Kaikkiaan työttömiä työnhakijoita oli 250 000 henkilöä. Meidän laskujen mukaan kaikki
eri toimenpiteessä olevat ovat
oikeasti myös työnhakijoita,
vaikka heitä ei mukaan laske-

takaan tilastoihin.
Lomautukset
koskivat
tammikuussa jo yhteensä 60
000 henkilöä. Luvussa ovat
mukana henkilökohtaiset sekä
niin sanotut ryhmälomautukset. Kymmenen suurimman
kaupungin työttömyystilastojen kärjessä oli tammikuun
lopun tilaston mukaan Lahti,
jonka työttömyysaste (13,6)
oli noussut kahdessa kuukaudessa 2,5 prosenttiyksikköä.
Lahden työttömien määrä oli
tammikuun lopussa 6 515 työtöntä. Pelkästään viimeisen
kahden kuukauden aikana
työttömiä Lahdessa oli tullut
lisää 422 henkilöä. Lahden jälkeen pahimmassa tilanteessa
on Oulu. Kuukauden aikana
Oulun työttömien määrä nousi
575:llä ja oli kuun vaihteessa 8
436. Vuoden lopussa Jyväskylässä oli 5 519 työtöntä, maalaiskunnassa 1 774 ja Korpilahdella 259 eli yhteensä 7 552
henkilöä. Vuoden vaihteessa

ennen yhdistymistä Jyväskylän työttömyysaste oli 13 ja
yhdistymisen jälkeen 12,2.
Työttömyysasteet kymmenen suurimman kaupungin
osalta: Espoo (5,1), Helsinki (6,5), Vantaa (7,2), Turku
(10,3), Kouvola (11,1), Kuopio
(12,0), Jyväskylä 12,2), Tampere (12,3), sama Porissa, Oulu
(12,7) ja Lahti (13,6). Näiden
lukujen valossa työmaa ei tule meidänkään väeltä loppumaan, ei ainakaan tulevina
vuosina. Aina osa työttömäksi
jääneistä jymähtää pitkäaikaistyöttömyyteen, ja kysyä
sopii päättäjiltä, mitä tapahtuu
ihmisille, jotka jäivät 40-vuotiaina työttömäksi 90-luvun laman aikana.
Lehdistä lukenut ja
yhteenvetänyt
Lea Karjalainen
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Kehitysjohtaja Liisa Björklund esitteli TVY:n marraskuisessa laivaseminaarissa väitöskirjaansa Kannustaminen ja moraali. Samanlaista myönteistä hyminää kuin
tvy:läisissä kuulijoissa hänen esityksensä on kuulemma
herättänyt monien muidenkin seminaarien osallistujissa. Kun vielä saataisiin asioista päättävät tahot ottamaan
vakavasti se käytännön kokemuksenkin kautta tuttu to-

siasia, että kannustaminen todella kannustaa enemmän
kuin neutraali tai täysin vastakkainen toiminta. Turun ja
Kaarinan Seurakuntayhtymän julkaisemassa Kirkko ja
me -lehdessä (2/09) hiippakuntadekaani Kaarlo Kalliala
ottaa myös kolumnissaan asiaan kantaa. Kaarlo Kallialan
luvalla julkaisemme kolumnin Karenssisanomissa.

Oikeutta, ei kannuksia

S

osiaaliturvaa uudistavan Satakomitean puheenjohtaja Markku
Lehto kirjoitti Hesarissa taannoin
ihan oikeasti näin: ”Toimeentulotuen laskennallisen osuuden siirtäminen
Kelan hoidettavaksi jakoi mielipiteitä.
Syitä oli useita. Ratkaisevin lienee ollut
epäily, että nekin, jotka nyt eivät ole
hakeneet etuutta, tulisivat tietoisiksi oikeuksistaan. Tämä lisäisi kustannuksia.”
Jep. Oikeuden mukainen toiminta
on liian kallista toteutettavaksi. Eikä
oikeuden mukainen edes vielä olisi ollenkaan sama kuin oikeudenmukainen:
jos etuudet ovat riittämättömiä, niitten
myöntäminen niille, joille ne kuuluvat,
ei ole oikeudenmukaisuutta, vaan sosiaalista silmänlumetta ja köyhyyden
lumelääkitystä. Ja juuri näin se menee,
koska 15 vuodessa perusturvaetuuksien
taso suhteessa yleiseen ansiotasoon on
laskenut 20-30 prosenttia.
Tätä kurjistamista nimitetään kannustamiseksi. Ajatus – tai pikemminkin jokin sen löysempi korvike – kulkee
sillä tavoin, että kunhan perusturvalla
on kyllin kurjaa, sen varassa elävä hakeutuu tuottavaan työhön. Äkkiä hän
tajuaa suuren totuuden: parempi rikas

PS. Liisa Björklundin väitöskirjan sisältöön voi tutustua myös TVY:n kotisivuilla:
Tapahtumat  Koulutus  Laivakoulutuksen 2008 luennot

”Garden Group”
Mari Metsämäki
Turun Taitotiimi ry:n Monitaito-projekti
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ja terve kuin köyhä ja sairas. Oitis hän
ryhtyy sellaiseksi.
Viime laman jälkipuistatuksissa kirjoitin TS:ssa: ”Itse koettuna kannustinloukku supistuukin kannusloukuksi: olo
on kuin hevosella, jota kylkiä tökkimällä
yritetään saada ylittämään ylettömän
korkea este, liian korkea työllistymiskynnys.” Tässä taantumassa työllistymisyritykset ovat sitä turhempia, mutta
pysyvä ongelma on koko kannustusideologian huokoisuus. Itsensä elättämiseen kiristäminen ei toimi, koska – yllätys, yllätys – sen taustalla on liuta paljon
olennaisempia syitä kuin vain (oletettu)
laiskuus.
Tuoreessa väitöskirjassaan Kannustaminen ja moraali Helsingin Diakonissalaitoksen kehitysjohtaja Liisa Björklund analysoi kannustelutouhun pohjan
puhki. Kannustaminen ei toimi kannustavasti, sillä ei saavuteta mitä tavoitellaan eikä se varsinkaan tuota oikeudenmukaisuutta. Niinpä.
Nyt ei riitä, että diakonia auttaa ihmistä oikeuteensa – vaikka sen työ pursuaakin kristinuskon ytimestä. Tarvitaan
yhteistä ja yleistä häpeää siitä, että köyhät on kurjistettu köyhtymään. Ja sitten

Kuva: Mika Okko

sellaista politiikkaa, joka palauttaa oikeuden mukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden.
Kaarlo Kalliala

Turun Taitotiimi ry:n Monitaitoprojektissa riittää vilskettä.
Näillä ja seuraavilla sivuilla muutamia otoksia projektin työntekijöistä ja heidän töistään.
Kuvat: Karolina Suominen

Minna Leka, Paula Lotvonen, Luiz Ribeiro, Päivi Fagerström, Nasir Sharifi,
Mercia Manfrinato, Amin Allahmoradi, Suvi Karikko ja Matti Koskinen

Luiz Ribeiro kuvaa dokumenttia
Päivi Fagerström ja Nasir Sharifi
editoivat kuvamateriaalia

”Jürgen”
Mari Metsämäki
Turun Taitotiimi ry:n Monitaito-projekti
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Todellinen työttömyysprosentti

H

elsingin Sanomat otsikoi 22.8.2008, että
”työttömyysaste on
laskenut jo liki viiteen prosenttiin”. Uutinen perustui Tilastokeskuksen julkaisemaan
työvoimatutkimukseen, jonka
mukaan työttömänä oli heinäkuussa kaikkiaan 144 000 suomalaista.
Työvoimapolitiikkaan ja
työttömyyden
tilastointiin
tutustunut tietää, että Tilastokeskuksen luku ei ilmaise
todellista työttömyyttä. Jo
työministeriön virallinen luku
työttömien määrästä poikkeaa
suuresti Tilastokeskuksen arviosta. Työhallinnon mukaan
työvoimatoimistoissa oli heinäkuun lopussa 220 500 työtöntä työnhakijaa. Ero Tilastokeskukseen on siis huikeat
81 000.
Tilastokeskus
rekisteröi
työttömäksi vain sellaisen
työnhakijan, joka on ”hakenut
aktiivisesti työtä viimeisen
kuukauden aikana”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
työnhakija on ollut yhteydessä
työvoimaviranomaisiin tavalla, josta on jäänyt rekisteröity
merkintä. Esimerkiksi jos henkilö on hakenut kuukauden
sisällä työtä omatoimisesti
ilman kontaktia työvoimatoimistoon – mikä on kaikkein
tehokkain tapa saada työtä
– ei Tilastokeskus luokittele
häntä työttömäksi.
Mutta myöskään työvoimahallinnon julkaisema virallinen luku ei kerro koko
totuutta työttömyydestä. Työmarkkinoiden todellinen tila
asettuu oikeisiin raameihin
vasta, kun otetaan huomioon
niin sanottu laaja työttömyys.
Työhallinnon julkaisemasta
kuukausiraportista ilmenee,
että heinäkuun lopussa 220
500 työttömän työnhakijan
lisäksi tukityössä oli 36 087
henkilöä, erilaisissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä
70 854 henkilöä ja työvoiman
ulkopuolella 51 164 henkilöä. Työvoiman ulkopuolelle
tilastoidut ovat esimerkiksi
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niitä, jotka eivät ole suostuneet
työvoimapoliittisten
toimenpiteiden kohteiksi, kuten osallistumaan yksityisen
konsulttifirman järjestämälle
– tutkitusti yleensä työllistymistä edistämättömälle – kannustuskurssille, jolloin heidät
on tiputettu pois työmarkkinatuen piiristä. Tämän lisäksi
vanhimpia työnhakijoita on
laitettu työttömyyseläkkeelle
47 815.
Edelliset luvut yhteen laskien päädytään lukuun 426
420, eli niiden ihmisten todelliseen määrään, jotka ovat jonkinlaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohteena
– joko työttöminä tai
tukitoimenpiteissä.
Tukitoimenpiteet eivät tilastoidu viralliseen työttömyyslukuun.
Maassamme on
kaiken lisäksi paljon
piilotyöttömyyttä,
kuten
esimerkiksi
kotiäitejä, jotka haluaisivat tehdä työtä, mutta puolisonsa
hyvien tulojen ja
t yö m a r k k i n o i d e n
vetämättömyyden
takia eivät edes ilmoittaudu
työttömyyskortistoon,
jolloin he eivät rekisteröidy työhallinnon
tilastoihin. Lisäksi
on paljon niitä, jotka
niin ikään haluaisivat tehdä työtä, mutta sen puuttuessa
valitsevat koulutuksen (mm. nuorille on
säädetty koulutuspakko), ja ovat siten
poissa tilastoista.
Työttömyys on
Suomessa yhä korkealla tasolla, vaikka tilastointimenetelmiä on kehitetty
siten, että viralliset
luvut saadaan kauniimmiksi. Vuonna
2006 valtiosihteeri

Tilastoharhan oppitunti

Raimo Sailas totesi, että Suomi
ei ole ollut hyvinvointivaltio
enää 15 vuoteen. Yksi hänen
perusteluistaan oli, että todellinen työttömyysprosentti
on yhä 15, vaikka tilastot toki
kertovat aivan toista.
Helsingin Sanomien julkaisema uutinen työttömyysprosentin
ennätyksellisestä
alhaisuudesta kirvoitti vilkkaan keskustelun lehden nettiversiossa. Suuri osa keskustelijoista suhtautui lukuun
täysin kritiikittömästi. Useissa
kannanotoissa todettiin, että
näin alhaisen työttömyyden

aikana jokainen halukas löytää varmasti työtä. Työttöminä ovat vain omasta vapaasta
tahdosta olevat laiskat, kouluttamattomat, juopot ja saamattomat. Kepiksi ehdotettiin
muun muassa tukien ankaraa
leikkausta, minkä uskottiin
palauttavan työhalun. Usko
Suomen liian runsaskätisestä
tukiviidakosta elää sitkeässä,
vaikka tilastollisesti olemme
OECD-maiden keskitasolla ja
Pohjoismaiden hännillä.
Keskustelupalstoja
seuraamalla on voinut huomata
negatiivisen asenteen selvästi

Ylläolevan ja lehden takakannen maalauksen on tehnyt
Matti Koskinen Turun Taitotiimi ry:n Monitaito-projektista

lisääntyneen työttömiä kohtaan viimeisen parin vuoden
aikana. Syynä tähän voidaan
paljolti pitää median lakkaamatta rummuttamaa viestiä
huutavasta työvoimapulasta
ja peukaloitujen työttömyystilastojen esittämistä virallisena
totuutena. Työttömän kannalta tämä on synkeä asia, sillä
työn löytäminen käy entistä
vaikeammaksi, jos yleinen
harhaluulo on, että kortistoon
päätyvät vain työhaluttomat
ja -kyvyttömät.
Lähteet: Tilastokeskus, Työministeriö, Helsingin Sanomat
Teksti: Tomi Volotinen

Takakannen taiteilija: Matti Koskinen

R

umpali, kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä
Matti Koskinen (1977) tuli Turun Taitotiimi ry:n MONITAITO-projektiin ensin
rumpaliksi. Syksyllä toimenkuvaa muutettiin
kuvataiteilijan suuntaan, ja pian Turun Seudun Työttömien Torstaihuoneessa järjestettiin näyttely Matin öljyväri- ja akryylimaalauksista, piirroksista ja sarjakuvista. Keskeiset
aiheet hänen töissään ovat kissamuotokuvat
ja maisemat. Sarjakuvarintamalla seikkailee hahmo nimeltä Pilliaasi. Aiemmin Matin
näyttelyjä on järjestetty mm. Cosmic comic
cafessa 2008, Turun kirjakahvilassa 2003, Cafe Henrikissä 1999 ja Cafe Urban Kartanossa
1998. Bändikokoonpanoja on ollut mm. 1998
perustettu Ihmeellinen äänilaite ja tuoreempi X-hevonen. Tällä hetkellä hän työstää projektissa sekä piirroksia että soittaa rumpuja
kokoonpanossa laulaja Mari Hermajan ja
pianisti Jaakko Toivosen kanssa.
Kuva: Antti Rinne

TVY ry:n tulevaa 2009
26.3.2009

TVY ry:n koulutus ja vuosikokouksen avajaiset, Lautsian lomakeskus,
Hauho.

27.3.2009

TVY ry:n vuosikokous, Lautsian lomakeskus, Hauho.

15.–16.4.2009

TVY ry:n hallituksen koulutus ja järjestäytymiskokous Nokialla Urhatun
leirikeskuksessa.

28.–29.4.2009

Pro Suomi – Taitava Työtön -tapahtuma Mauno Koiviston aukiolla
Helsingin Kampissa.

27.5.2009

Seminaari eduskunnassa teemalla “Työ ja ympäristö”. Toteutuksesta
vastaavat TVY, KDY, Tatsi ja SDP.

21.–23.8.2009

Kirkkopäivät Jyväskylässä. TVY osallistuu tapahtumaan jäsenjärjestöjen
kanssa.

3.–4.9.2009

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön neuvottelupäivät.

23.–28.11.2009

Työttömien lomaviikko Huhmarissa Polvijärvellä. Hakemukset
Perhelomien hakulomakkeella viimeistään 15.9.2009 TVY ry:n
toimistoon.

25.–27.11.2009

Valtakunnallinen laivakoulutus.
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