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Vuodenvaihteen päivityksiä
Tärkeät päivät 2010
• Ennakon täydennysmaksu

31.1.

ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä
veroilmoituksen viimeiseen antopäivään
ilman yhteisökorkoa

• Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle

31.1. mennessä

• Työnantajan vuosi-ilmoitus
verovirastolle
työeläkeyhtiölle

1.2. mennessä
31.1.

• Veroilmoitus

Matkakustannusten korvaukset 2010
• Kotimaan päivärahat
Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha)
Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha)
Kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden:
- vähintään 2 tunnilla
- yli 6 tunnilla
Yömatkaraha, enimmillään

• Ateriakorvaus
• Kilometrikorvaukset

16 €
36 €
16 €
36 €
10 €
9€

Oman auton käytöstä
0,45 €/km
Käyttöetuauton käytöstä
0,11 €/km
Moottoripyörän käytöstä
0,33 €/km
Korotukset ed. mainittuihin korvauksiin:
Henkilöiden kuljettaminen
0,03 €/km/hlö
Perävaunun kuljettaminen
0,07 €/km
Yli 80 kg painavien suurten
esineiden kuljettaminen
0,03 €/km
Päätoimittaja: Lea Karjalainen
Toimittaja: Jukka Haapakoski
Taitto: Jukka Haapakoski, Kim Pettersson
Kuvat sivu 6, 7: Toivo Koivisto, sivu 1 Kim Pettersson

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat
(tilikaudesta riippumatta)
3.4.
Vähäistä toimintaa harjoittavat
joko 7.5. tai 14.5.
(palautuspäivä veroilmoituksessa)
Elinkeinoyhtymät
3.4.
Verotusyhtymät
2.3.
Elinkeinoyhtymät (avoin yhtiö tai KY)
(tilikaudesta riippumatta)
3.4.
Maa- ja metsätalouden harjoittajat
7.5. tai 14.5.
(sen mukaan kuin kunkin veroilmoitukseen on merkitty)
Maatalouden lomake 2 ja arvonlisäverovelvolliset
metsätalouden harjoittajat
2.3.
(lomake 2A tai 2C)
Poikkeus: metsätalouden harjoittajat, joilla ei
alv-velvollisuutta, sekä vähäistä maataloustoimintaa
harjoittavat palauttavat joko 7.5. tai 14.5. (palautuspäivä
veroilmoituksessa).

Yhteisöt

4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Työnantajasuoritukset kuukausittain

viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan
kuun 10. pvä

Arvonlisäverotilitykset kuukausittain

viimeistään veron kertymiskuukauden jälk. toisen
kuukauden 15. päivä

Valvontailmoitukset kuukausittain

15. päivä

Ennakkoverot kuukausittain

23. päivä

(työnantajasuoritusten ja arvolisäveron tiedot)

Uutta: Verotilimenettely vuonna 2010 kts. www.vero.fi
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Kuka maksaa ja mitä maksaa
Kuntouttava työtoiminta ja kuntien sakkomaksut

T

yömarkkinatuen
rahoituksesta on
sovittu
Työministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kanssa vuonna 2006
siten, että työmarkkinatukea 500 päivää saaneista
ihmisistä kunnat joutuvat
maksamaan Kelalle takaisin puolet kuntalaisten
saamasta työmarkkinatuesta. Kansankielessä vuoden 2009 aikana on ryhdytty puhumaan kuntien
sakkomaksusta. Maksua
voisi täsmällisemmin kutsua kunnan turhiksi maksuiksi. Aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin näiden pitkäaikaistyöttömien
kohdalla maksuosuudet
siirtyisivät valtion maksettaviksi (palkkatuki, työelämävalmennus).
Maksut kunnilla ovat
nousseet lähes poikkeuksetta 6-7 prosenttia kuluneen vuoden aikana (Helsinki 6 % alenema). Tämä
johtuu osittain siitä, että
työministeri ohjasi määrärahojaan toimenpiteisiin,
jotka eivät olleet työllisyyttä edistäviä. Palkkatukimäärärahat loppuivat
osalla TE- keskusalueilla
jo toukokuussa.
Olisimme
ehdottomasti
tarvinneet ennen kesälomia lisäbudjetin maahan
tukemaan aktiivista työllistämispolitiikkaa. Valtioneuvosto esitti Eduskunnalle kesäkuussa ESR-ra-
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hojen 65 miljoonan euron
käytöstä nopeaan työllisyyspolitiikan
elvytykseen, jotka eduskunta hyväksyikin. Mutta ESR-raha
on hidasta päätöksenteoltaan, eikä ehtinyt elvyttää
tilanteessa, jossa kansalliset rahat loppuivat.
Laki Kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan
1.9.2001. Siinä laissa kuntouttavan
työtoiminnan
velvoittavuuden
ikäraja
asetettiin nuoriin alle 25
vuotta täyttäneisiin kansalaisiin. Yli 2/3 osaa kuntouttavan
työtoiminnan
käyttäjistä on reilusti yli
25-vuotiaita ihmisiä, jotka
ovat vapaaehtoisesti hakeutuneet työtoimintaan
mukaan. Enemmistön ikähaitari pyörii 50 ja 60 ikävuoden välillä.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta määrää lain
kohderyhmälle työtoiminnan järjestämisen kuntien
vastuulle. Yhäkin elämme aikaa, jossa kunnat eivät tunnista lain velvoittavuutta. Laki on velvoittava
työnhakĳa-asiakkaille, ja
sanktioitu vuoden alusta
kaikille ikäryhmille, mutta
sanktiota toiminnan järjestämättömyydestä kunnille
ei ole. Jos asiakas itse haluaa toimintaa, niin kunnilla
ei ole mitään pakkoa sitä
järjestää.
Asiaan liittyy myös se, että lain valmistelun yhtey-

dessä on sovittu kuntien
valtioapuihin lisää rahaa
kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä varten
- 7-64 -vuotiaat kunnan
asukkaat kertaa 3,5 euroa.
Lisäksi valtion budjettiin
on lisätty pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon
järjestämistä varten 1,5 euroa X kunnan 7-64 vuotta täyttäneet asukkaat. Eli
yhteensä 5 euroa / ko. asukasryhmä.

J

oissakin
kunnissa kuten esimerkiksi Helsingissä työttömien terveydenhuolto
on jo otettu osaksi kunnan perusterveydenhuoltoa ja THL:n ja STM:n yhteishakkeessa toteutetaan
parhaillaan
Työttömien
terveydenhuollon mallintamista maahamme. TVY
ry:n edunvalvojien mielestä kuntouttava työtoiminta
ja Työttömien terveydenhuolto tulisi järjestää käsi
kädessä, kun järjestetään
pitkäaikaistyöttömien palveluja kunnissa.
Lisäksi laki säätää, että
kunnat saavat toimintapäivää kohden TEM:in hallinnonalan puolelta kuntouttavan työtoiminnan toteuttamispäivää kohden 10,09
euroa toiminnan varsinaiseen toteuttamiseen. Eli
lain tarkoitus on, että kunnat maksavat vähintään
tällä summalla toiminnan
toteuttamisesta niille, jotka
oikeasti toteuttavat kunnil-

le sopimusten kautta kuntouttavaa työtoimintaa.
Tässä me kolmannen sektorin toimĳat olemme todella vaikeassa asemassa.
Maassamme on todella
paljon kuntia, jotka tekevät esimerkiksi työttömien
yhdistysten kanssa sopimuksia kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta,
mutta eivät maksa yhdistyksille yhtään mitään. Välittävää sosiaalipolitiikkaa,
jota yhdistykset yrittävät
toteuttaa kääntyy nurinpäin, kun lain lähtökohta
on se, että toimintapaikan
on järjestettävä kuntouttavan asiakkaalle ruoka.
Jos kunta ei suostu maksamaan edes tätä 10 euroa
yhdistyksille, se menee sitten yhdistysten pussista.
Lisäksi lain mukaan kunnat säästävät, kun ne saavat kuntouttavan työtoiminnan palkkauksiin valtiolta määrärahoja työllistämismäärärahoista. Kuntouttavan
työtoiminnan
toteuttaminen ei onnistu
ilman kuluja ja on itsestään selvää, että siitä syntyy kunnille säästöjä jo
pelkästään sakkomaksujen
säästöistä, ja entäpä sitten
muut säästöt? Kuntaliitto
on laskenut, että kuntouttavan työtoiminnan päiväkohtainen menosumma on
noin 25 - 30 euroa ja he haluavat siihen lisää valtion
rahaa.
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oko olisi aika, että
ensin maksettaisiin
joka paikkakunnalla
niille, jotka kuntouttavaa
työtoimintaa oikeasti toteuttavat? Olemme omassa järjestössämme todenneet, että säästöjä syntyy
muiden muassa erikoissai-

raanhoidon menoissa, sosiaalihuollon erityispalveluissa, jopa lasten sĳaishoidossa jne.. Kaikkia rahallisia säästöjä on mahdoton
edes euroissa osittaa. Lisäksi tulee ne säästöt, jotka syntyvät siitä kun ih-

misten oman arvon tunto,
ihmisarvo ja henkinen hyvinvointi kasvavat ja sitä
ei voi rahalla mitata. Ongelma syntyykin siitä, että
meidän näkökulmasta toiminnassa tulisi aina lähteä
ihmisten itsemääräämisoi-

keuden kunnioittamisesta.
Vasta silloin saadaan parhaat tulokset.
Puheenjohtaja:
Lea Karjalainen

TVY ry:n KEHITTÄMISPÄIVÄT 25.-26.1.2010 URHATTU Nokian seurakunnan leirikeskus
Urhatuntie 80, 37120 Nokia

25.1.2010

saapumiskahvit kello 10.00
Tilaisuuden avaus, Lea Karjalainen ja Jukka Haapakoski
I-alustus Pekka Tiainen, TEM, neuvotteleva virkamies, TVY ry:n vaihtoehtobudjetti
II- alustus, Jouko Karjalainen, THL, tutkĳa, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen juhlavuosi
III- alustus, Kuntatalouden asiantuntĳa, Tampereen ammattikorkeakoulu
alustaja avoin
12.30 Lounas
13.30 Työryhmät
I- Tiedotusryhmä, Pirjo Lehtonen, Inga-Maĳa Hyppölä, Kari Lehtinen, Juhani Heino + osallistujia
II- Tapahtumat; Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen juhlavuosi, Kesäpäivät, IHMO, Laivakoulutus, Eduskunta
2010- 2011, Lea Karjalainen, Arja Kuparinen, Tauno Hakkarainen + osallistujia
III- Vaihtoehtobudjetti, Jukka Haapakoski, Lea Vallius + osallistujia
15.00 Päiväkahvi
Työryhmätyöskentelyä
17.30 Päivällinen

26.1.2010

Aamupala niille, jotka jäävät yöksi
9.00 aamun avaus halukkaille, Seppo Haapalainen
9.30 Työryhmien purku ja päätöskeskustelu
12.00 Lounas
13.00- 15.00 Työvaliokunnan kokous, kehittämispäivien tulosten valmistelu hallitukselle
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.1.2010 mennessä kotisivuillamme olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Majoitusta tarvitsevat ilmoittautukaa ajoissa.
Hinta; Yhden päivän kokouspaketti ilman yöpymistä 40 euroa henkilö
kahden päivän kokouspaketti, sisältäen yöpymisen 105 euroa
kahden päivän, ilman päiväkahvia ja päivällistä 95 euroa.
Maksut TVY ry:n tilille 20.1.10 mennessä. tilinumero OP 578954-20035912
Julkisilla kulkunevoilla Tampereelle tulevat; ottakaa yhteyttä toimistoomme yhteiskuljetuksen järjestämistä
varten.
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Ajaako AY-liike vain hyvätuloisten palkansaajien
etua?

T

yömarkkinatuki
on edellisen suuren laman jälkeen
jäänyt jälkeen n. kolmanneksen yleisestä ansiokehityksestä. Nykyinen työmarkkinatuki 551 e/kk miinus verot, kaipaisi kipeästi
reilua korotusta, mm. siitä
syystä, että työmarkkinatukeen turvautujien määrä on edellistä lamaa paljon suurempi. Onkin hämmentävää, että näin ilmiselvä sosiaalinen epäkohta
jatkaa Suomessa olemassaoloaan. Pohjanoteeraus
koettiin, kun A-Zoomissa
27.11.09 paljastui, että SAK
esti Valto Kosken (SD) ehdotuksen 120 euron/kk
työmarkkinatuen korotuksesta menemästä eduskunnan työvaliokunnan käsittelyyn.
HS 3.12.2009 kirjoitti,
että Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän
(kesk) mukaan syypäänä
on kytkös työmarkkinatuen ja ansiosidonnaisen välillä. Kun nostaa työmarkkinatukea, niin ansiosidonnainen myös nousee.
SAK:n laskelmien mukaan
50 euron kuukausikorotus
työmarkkinatukeen nostaa
kokonaisuudessaan työttömyysturvamenoja 170 miljoonaa euroa.
Mutta kuka tämän lystin maksaa? Valtio maksaa
työmarkkinatuen osuuden
myös ansiosidonnaisessa
kokonaisuudessaan.
Jos
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lasketaan 2800 e/kk brut- roa per/kk/asiakas. Tällä kaistyöttömien turva. Motopalkan mukaan, mikä skenaariolla v. 2008 nämä nelle sosiaalitoimen tuki
on lähellä suomalaista kes- tahot olisivat säästäneet n. on vielä lisänä.
kipalkkaa, niin nykyisen 58 miljoonaa euroa brutvaltion tukeman työmark- tona
(ansiosidonnaisen
Syy voi olla, että halukinatuen (551 e/kk) jälkeen etuuksien saajia oli 254 794 taan turvata ”riittävä haTyöttömyysvakuutusra- h.).
jurako” työmarkkinatuen
haston (TVR) ja Ay-kassan
ja ansiosidonnaisen välilmaksettavaksi jää yhteenLuulisi siis, että AY-liike lä, jotta ihminen hakeutuisä 864 eur/kk (1415 eur/ ottaisi raikuvin aplodein si ammattiliittoon nauttikk ansioturvasta). Mikäli vastaan työttömyysturvan akseen ansiosidonnaisen
työmarkkinatuki olisi 671 120 e/kk nousun - korke- eduista. AY-liike on ajanut
e/kk niin TVR:n ja Ay-kas- ampi ansiosidonnainen li- seuraavaan työttömyystursan osuus olisi 901 e/kk. säisi vielä halukkuutta liit- valakiin hajurakoa ansiosiEli keskipalkan mukaan tyä liiton jäseneksi. Mutta donnaisen ja työmarkkinalaskettuna TVR ja Ay-kas- Valto Kosken (sd) esityk- tuen väliin rikkaammille
sa maksaisivat 37 euroa/ sen tarkoitus oli nostaa ansioturvan saajille, 2415
kk enemmän per keski- työmarkkinatukea ilman e/kk ansaitsevista ylöspalkkainen työtön asiakas, kytköstä. Tähän eivät työ- päin, muuttamalla ansiosimikäli työmarkkinatukea markkinakeskusjärjestöt donnaisen laskentakaavan
nostettaisiin 120 e/kk. Kun halua suostua.
kertointa sekä korottamalsaman laskutoimituksen
la korotettua ansio-osaa.
suorittaa 220 e/kk työOn järjesmarkkinatuen korotukMutta perusteet kyttelmällinen epäkohsella, niin valtion osuus ta, että yhteiskunnan perus- kökselle ovat olemassa
olisi ollut niin suuri, että turva on pelinappula ammatti- lähinnä alimmille palTVR ja Ay-kassa olisivat liittojen ja työnantajien väli- koille: n. 1600 e/kk alassäästäneet 8 e/kk.
päin, joille ei tule lisäyssessä valtataistelussa.
tä. Kuinka järkevää on
Kun tarkastellaan onmaksaa ay-liikkeen jägelmaa
keskimääräisen
Onko ehdottomuus kyt- senmaksua vuosi toisensa
maksetun ansiopäivära- köksen säilyttämiseen riit- perään, jotta pääsisi nauthan näkökulmasta, tilan- tävä syy syrjiä suurta osaa timaan 500 päivää 991 e/kk
ne muuttuu mielenkiin- Suomen työttömistä, eli verrattuna 671 e/kk? Vastoiseksi. Keskimääräinen sitä köyhempää osaa, jo- taus riippuu varmaankin
maksettu ansiopäiväraha ka ei pääse ansiosidonnai- hakĳan riskinottohalukoli vuonna 2008 49,92 eu- selle? Eli ajatellaanko, että kuudesta ja perheen koosroa (101 käyttöpäivälle), jos me emme saa korotusta ta. Lisäksi on muistettava,
mistä voidaan johtaa 1792 niin eivät hekään saa, vaik- että Ay-liikkeet tarjoavat
e/kk keskimääräinen brut- ka joutuvatkin pärjäämään myös muita palveluja jäsetopalkka ansiopäivärahan rahamäärällä, jolla ei voi nilleen mm. edunvalvonmaksajalle. Kun suoritan turvata edes kohtuullista taa, koulutusta ja lakimiesyllä olevan laskutoimi- perustoimeentuloa? Työ- palveluita.
tuksen 120 e/kk korotetul- markkinatuki on nuorten,
la työmarkkinatuella tälle pätkätyöntekĳöiden, vasKun tarkastelee ansiosibruttopalkalle, niin TVR ja tavalmistuneiden,
maa- donnaisen rahoitusta, AyAy-kassa säästävät 54 eu- hanmuuttajien ja pitkäai- liikkeen osuus ansiosidon-

naisesta on asiaan perehtymättömälle
yllättävän
pieni. Työttömyyskassan
osuus kustakin ansiopäivärahasta on poikkeuksia
lukuun ottamatta 5,5 %. Eli
tämä osuus turvataan ammattiliiton jäsenmaksulla.
Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) maksaa ansiosidonnaisen ansiopäivärahaosuudesta 94,5 %.
TVR:n varat otetaan suoraan jokaisen työntekijän työnantajamaksuista
– eli kääntäen työntekĳän
bruttopalkasta. Pätkätyöntekĳät ja ammattiliittoon
kuulumattomat maksavat
siis työttömyysvakuutusmaksujaan suoraan ansiosidonnaisen kassaan eikä
työmarkkinatukeen. Kuten

näemme, palkaksi maksuistaan he saavat ammattiliitoilta kylmää kättä.
Mielestäni tämä epäkohta pitäisi suomalaisesta järjestelmästä poistaa.
On epäoikeudenmukaista, että työttömyysvakuutusmaksu otetaan suoraan
työntekĳän palkasta ilman, että työntekĳällä on
takeet, että siitä on hänelle hyötyä. On myös järjestelmällinen epäkohta, että
yhteiskunnan perusturva
on pelinappula ammattiliittojen ja työnantajien välisessä valtataistelussa.
Oikeudenmukaisempi
ratkaisu yksilön näkökulmasta olisi, että työntekĳät

maksaisivat suoraan työttömyysvakuutusmaksunsa haluamaansa ammattiliittoon. Näin he saisivat
sen lisäturvan perusturvan päälle, mitä he ovat
työllään ansainneet. Siten
myös perusturvan taso
voitaisiin säätää riittävän
korkealle, että inhimillinen toimeentulo on kaikille taattu.
Yhteisellä
vakuutusmaksulla on ilmeisesti pyritty turvaamaan järjestelmän etu niin, että kaikki
hakeutuisivat ammattiliittoihin. Yhteinen vakuutusjärjestelmä tasoittaa myös
eri ammattikuntien väliset
suhdanne-erot, mikä lisää
yhteiskunnallista tasa-ar-

voa. Jos halutaan turvata järjestelmän oikeudenmukaisuus, niin kaikkien
edut tulisi siinä kumminkin huomioida – etenkin
niiden, jotka ovat järjestelmän kaikista haavoittuvimpia osapuolia.
Nyt ammattiyhdistysliike järjestelmällisesti vie
köyhimmiltä työttömyysturvamaksuina rahaa sekä
polkee heidän perusturvaansa alas ja hallitus antaa sen tapahtua. Tavalla
tai toisella kaikki suomalaiset tämän kumminkin
maksavat sosiaalimenoissa, turvattomuudessa ja levinneessä pahassa olossa.
Teksti:
Jukka Haapakoski

Ansiopäivärahan kaava:
”Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta.
Lisäksi maksetaan lapsikorotus, joka on yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 4,86 euroa, kahdesta 7,13
euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,19 euroa.
Perusosa on peruspäivärahan suuruinen, 25,63 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia
päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 2 306,70 euroa = 90 x
peruspäivärahan määrä, ansio-osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. Ansiopäiväraha voi
enimmillään olla 90 prosenttia päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun
peruspäivärahan suuruinen.” http://www.tyj.fi/default.asp?id=0&docid=14
m % = muutosprosentti suhteessa 25,63 euron perusosan mukaiseen ansiopäivärahaan
huom. ansioturvassa ei ole laskettu lisiä.
Ansiotulo Ansioturva Leikkuri 90 x peruspäiväraha
€/kk
Perusosa 25,63
m%
26,63 m %
28,00
€/pv:
Työmark.
103,90
109,25
551,05
572,55
602
tuki

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2800
3200
3600
4000
5000
6000
7000
8000

733
819
905
991
1077
1163
1249
1334
1415
1491
1567
1644
1835
2026
2217
2408

101,64
101,47
101,33
101,11
101,02
100,95
100,88
100,90
102,40
102,28
102,23
102,07
103,00
101,68
101,53
101,41

745
831
917
1002
1088
1174
1260
1346
1449
1525
1602
1678
1890
2060
2251
2442

103,82
103,42
103,09
102,83
102,60
102,41
102,24
102,17
108,41
105,45
105,23
104,93
104,41
104,00
103,65
103,36

761
847
933
1019
1105
1191
1277
1363
1534
1572
1649
1725
1916
2107
2298
2489

m%

30,00

m%

35,00

m%

40,00

117,05

645

136,56

752,5

156,07

860

107,09

785
870
956
1042
1128
1214
1300
1386
1565
1641
1717
1794
1985
2176
2367
2558

115,14

844
930
1016
1101
1187
1273
1359
1445
1617
1789
1889
1965
2156
2347
2538
2729

123,19

903
989
1075
1161
1247
1333
1418
1504
1676
1848
2020
2137
2328
2519
2710
2901

106,23
105,64
105,15
104,74
104,39
104,08
103,90
110,60
110,06
109,57
109,12
108,17
107,40
106,77
106,23

113,55
112,27
111,10
110,21
109,46
108,81
108,32
114,28
119,99
120,55
119,53
117,49
115,84
114,48
113,33

120,76
118,78
117,15
115,78
114,62
113,53
112,74
118,45
123,94
128,91
129,99
126,87
124,33
122,24
120,47
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PALKKATUKEA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN
MUUTTAMINEN, TEM, 13.11.2009

T

yö- ja elinkeinoministeriö on julkaissut 13.11.2009
lausunnon, jossa kartoitetaan EU:n valtiontukisäännösten soveltamista
Suomen lainsäädäntöön.
Lausunnossa käydään läpi palkkatukilainsäädännön nykyinen tila, EU:n
lainsäädäntö,
palkkatuen käyttöä kentällä, suunnitellut muutokset ja asian valmisteluun liittyvien
lausuntojen kommentteja.
Kertaan tässä suunniteltuja muutoksia ja esitettyjä
perusteita muutoksiin.
-Kilpailuneutraliteetti sekä kansallisessa lainsäädännössä, että EY:n
valtiontukisäännöksissä
edellyttää, että elinkeinotoimintaa harjoittavat yhteisöt soveltavat tulevaa
lainsäädäntöä palkkatukityöntekĳöiden palkkaamisessa. Yhteisön oikeudellisella muodolla ei ole väliä.
Sääntöä sovelletaan siitä
huolimatta, onko palkkaava yhteisö yhdistys, säätiö
tai yritys. Ainoastaan toiminnan luonteella on merkitystä.
-EY on ottanut jo huomioon, että millä edellytyk-
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sillä tukia voidaan myöntää epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti
työkykyisten palkkaamiseksi
(pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset).
Näitä EY:n huomioimia tukia suuremmat tuet voivat
vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan. Näiden kategorioiden perusteella ei voida siis tehdä
poikkeuksia kansalliseen
lainsäädäntöön.
-TEM arvioi, että ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaan voidaan turvata
parhaiten pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten
työllistämismahdollisuudet. Muille työttömille,
joita ryhmäpoikkeusasetus ei koske, sovellettaisiin
de mininimistä. Yritys voi
käyttää sekä ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista
palkkausta, että de minimistä.
-Ne yhdistykset ja säätiöt, jotka eivät myy palveluja ja tuotteita kilpailuolosuhteissa, eli harjoita
elinkeinotoimintaa, saisivat palkkatukityöntekĳöitä nykyisin ehdoin.
-Ne yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat vain
osittain elinkeinotoimintaa voivat eriyttää elinkeinotoiminnan kirjanpidollisesti muusta toiminnasta.
Palkkatuki myönnettäisiin
elinkeinotoiminnassa työskentelevien osalta EU:n

valtiontukisäännösten mukaisesti.
-Lain soveltamisen piirin vaikutukset tulisivat
olemaan suurimmat säätiöillä ja yhdistyksillä, jotka ovat palkanneet yksinomaan elinkeinotoimintaan vajakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Vajaakuntoisten osalta palkasta pitäisi maksaa vähintään 25
% ja pitkäaikaistyöttömistä vähintään 50 % muulla
kuin julkisella rahalla.
-Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tapauskohtaisesti, harjoittaako yhdistys,
yritys tai säätiö elinkeinotoimintaa. Apuna päätöksenteossa voidaan käyttää verottajan tuloverolain
mukaista päätöstä, mutta
siihen ei yksinomaan tukeuduta. Työ- ja elinkeinotoimisto tarkastelee asiaa
valtiontukisäännösten näkökulmasta ja arvioi, voiko kilpailu vääristyä suhteessa samanlaisia palveluja ja tuotteita tarjoavaan
palvelutarjoajaan.
-TEM arvioi vuoden
2008 aineiston perusteella,
että lukumääräisesti suurin osa palkkatukea käyttäneistä yhdistyksistä eivät
harjoita elinkeinotoimintaa, ja eivät siis koe mitään
vaikutuksia uudesta laista.
-Sosiaalisten yritysten
osalta ehdotetut muutokset lyhentävät palkkatu-

kĳakson kestoa 24 kuukaudesta 12 kuukauteen.
Muilta osin ei ole tulossa
muutoksia.
-Myönteisinä muutoksina tulevasta laista työja elinkeinokeskukset ja
työ- ja elinkeinoministeriö
näki mm. sen, että yritykset ja yhdistykset saavat
yhdenvertaisen kohtelun
palkkatuetun työn käytössä. Yritykset hyötyvät tästä
muutoksesta mahdollisesti etenkin kotipalvelujen,
remonttipalvelujen, kahvila- ja pitopalvelujen osalta, koska näitä eivät yhdistykset voi tarjota täydellä
palkkatuella. Myönteisenä
nähdään myös, että yhdistyksille tulee paine kehittää
muita rahanlähteitä, kuin
julkinen raha. Toiminnan
kehittäminen elinkeinotoiminnaksi voisi luoda mielekkäämpiä työpaikkoja
heikossa työmarkkina-asemassa oleville.
-Riskinä nähtiin, että
joillakin
paikkakunnilla
yhdistysten työllistäminen
voi vähentyä, ja korvaavia
työpaikkoja ei synny.
Työvoimapalvelulaki
joka pitää sisällään de minimiksen ja ryhmäpoikkeusasetuksen siirtyy eduskunnan käsittelyyn helmikuuksi 2010.
Tiivisti:
Jukka Haapakoski

TVY ry:n KOULUTUSPÄIVÄ JA VUOSIKOKOUKSEN AVAJAISET 2010
KESKIVIIKKO 24.3.2010
09.00
11.00 11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.15–
17.45

Valtakirjantarkistus ja ilmoittautuminen koulutukseen ja vuosikokoukseen
Koulutusosion puheenjohtaja Tuula Saastamoinen
Tulokahvit, suolainen kahvileipä
Janne Laitinen, KEVÄT - Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke
Sirpa Martins, Tartu työhön -hanke
TYP
Antero Mikonranta, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hankkeet
Lounastauko
Kaija Suuronen, Oiva2-hanke
Työvoimapalvelulain muutokset, Jukka Haapakoski/ Lea Karjalainen
Vuokko Marttila, Jyväskylän Työ- ja elinkeinotoimisto (kommenttipuheenvuoro)
Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtaja
(kommenttipuheenvuoro)
Anssi Niemelä, Jyväskylän kaupungin työllisyysyksikön johtaja
(kommenttipuheenvuoro)
Tilaisuus päättyy
Kahvitauko, suolainen ja makea kahvileipä
Työpajat, vuosikokousta valmistelevat valiokunnat

Iltajuhla 24.3.2010 kello 18.00 Juontajana Vesa Karvinen
Jyvässeudun Työttömät ry:n puheenjohtaja avaa tilaisuuden
Kievarin Kööri
Lea Karjalainen, TVY ry:n puheenjohtaja
Veijo Koskinen, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja
– Miten Jyväskylässä voitaisiin välttyä Kela-maksuosuuksista
Kansanedustajien edustajan puheenvuoro Tuula Peltonen, sd.
Matti Huutola, SAK:n varapuheenjohtaja, SAK:n puheenvuoro
Jukka Keskitalo, kirkkoherra
Anita Mikkonen, Keski-Suomen maakuntajohtaja
Kievarin Kööri
Jyväskylän kaupungin tarjoama illallinen kello 20.00.
Kutsuttuina: Vuosikokouksen osallistujat, alueen kansanedustajat,
päivän luennoitsijat, vieraat ja näytteilleasettajat
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