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Pääkirjoitus

Valtion budjetti 2012

M

itä vuoden 2012 budjetti lopultakin
antoi? TVY ry:n väki on tavannut
lukuisia poliitikkoja, ministeriöiden
virkamiehiä ja eri edunvalvontajärjestöjen nokkamiehiä syksyn edunvalvontatapahtumien aikana. Uskon vahvasti, että lobbaamisellamme on ollut tuntuva merkitys ensi vuoden
budjettiin TEM:in osalta. Lähdimme liikkeelle
tilanteesta, jossa tähän vuoteen verrattuna erotus
oli 130 miljoonaa ja päädyimme alla olevaan tulokseen.

Lisäksi pitkäaikaistyöttömien osallistumista palkkatukityöhön, koulutukseen ja muihin palveluihin
lisätään kohdistamalla tähän 20 milj. euron lisämääräraha” (suora lainaus VM:n sivuilta). Palkkatukeen jäi 37 miljoonan vajaus yksityisen sektorin
osalta.

”Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimenpiteisiin
osoitetaan yhteensä noin 480 milj. euroa. Vuoden
2011 varsinaiseen talousarvioon verrattuna määrärahat kuitenkin alenevat noin 50 milj. euroa alenevan työttömyyden myötä.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita, kansanedustajia, edunvalvontajärjestöjä, tutkijoita ja tukijoita
siitä työstä mitä olette tehneet hallitusneuvottelujen aikana, ja syksyn mittelöissä. Toivon, että jaksatte tehdä näkymätöntä vaikuttamistyötänne jatkossakin pitkään työttömänä olleiden kansalaisten
ihmisarvon esillä pitämiseen. Yhdessä tekeminen
yhteiskunnan vähäosaisten eteen, puoluetaustasta tai muusta omasta ideologiasta riippumatta, on
työtä jossa tarvitsemme kaikkien tahojen kumppanuutta, niin yhteisöjen kuin yksilöiden. Oikeus
osallisuuteen kuuluu kaikille kansalaisille.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään hallituskauden kestävä määräaikainen
kokeilu, jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu
siirtyy kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti.
Jokaisen työttömän työllistymismahdollisuudet
kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti.
Kokeilun toteuttamiseen osoitetaan vuonna 2012 5
milj. euroa ja seuraavina vuosina 20 milj. euroa.

TVY ry:n näkökulmasta uskallan veikata, että
budjetin sisällä olevat siirtomäärärahat 30-50 miljoonaakin tulevat käytettäväksi ennen kuin jäät sulavat Oulujoesta ja lumi pohjoisilta kairoilta.

Lea Karjalainen
Karenssisanomien päätoimittaja

Lea Karjalainen luovuttaa valokuvataulun Työministeri Lauri Ihalaiselle TVY:n edunvalvontaviikoilla.
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Jokainen tarvitsee välittämistä

I

tseäni kiinnostaa kesän työharjoittelukeskusteluissa erityisesti, miten profiloidaan ne henkilöt, jotka
itse hakeutuvat ja pääsevät tai heidät ohjataan TE-toimiston sijoitusohjauksella työnantajalle työmarkkinatuella
työharjoitteluun tai muihin toimenpiteisiin. Meidän väki yhdistyksissä tietää
tietysti nämä jutut, mutta jouduin itsekin tarkentamaan toimijoilta miten profilointi tapahtuu kesällä 2011 ja kenelle
oikeasti mikäkin toimenpide ohjautuu.
Tekemäni pikagallupin pohjalta uskallan tehdä asiasta hieman yhteenvetoa.
Yhdistysten työharjoittelu:
- työharjoittelussa pääkaupunkiseudun
yhdistyksissä ovat yleisimmin maahanmuuttajat,
- yleisesti palkataan palkkatuella työharjoittelujakson jälkeen yhdistykseen
työhön
- mahdollisimman pitkä toimenpideaika
on tärkeä käytännön kielen oppimisen
vuoksi
- Työ- ja Toiminta ry on ollut polunrakentajana useille maahanmuuttajille,
josta moni lähtee jatkokoulutukseen
ammattikuljettajaksi, rekkamieheksi,
bussikuskiksi, siistijöiksi, postinkantajiksi jne…
- suomenkielisillä on yleisimmin jotain
työkokemusta ja jotain koulutustakin.
Takana heillä on pitkittynyt työttömyys
ja hukattuja valmiuksia
- suomenkielisillä on mahdollisesti ongelmia elämän hallinnassa
- osassa yhdistyksissä toimenpiteet kohdistuvat erityisesti nuoriin. Tämä on
TE-toimiston virkailijoiden ratkaistavissa.
- parhaita tuloksia on yli 40 vuotta täyttäneiden kanssa
- harjoittelusta tehdään sopimus, jonka
allekirjoittavat harjoitteluun tai valmennukseen osallistuva, TE-toimiston
edustaja sekä harjoittelun tai valmennuksen järjestäjä
- JST ry:ssä pyritään työsuhteet aloittamaan aina työelämävalmennus- tai
työharjoittelujaksolla (mikäli hakijalla
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on oikeus näihin toimenpiteisiin). Tämä
antaa erityisesti työnhakijalle itselleen
mahdollisuuden tutustua tarjolla olevaan palkkatukityöpaikkaan ja pohtia
samalla kiinnostaako tai onko tehtävä/
ala hänelle juuri se oikea. Näin vältytään usein virheellisiltä valinnoilta niin
työnhakijan kuin työnantajankin näkökulmasta tarkasteltuna ja henkilön on
näin helpompi etsiytyä omaa tarvettaan
paremmin vastaavaan paikkaan
- työnantaja voi työharjoittelun aikana
tarkkailla työntekijän sopivuutta avoinna olevaan työtehtävään, työnhakijan
kannalta on mielekkäämpää lopettaa
työharjoittelu määräajan päättyessä
kuin keskeyttää työ koeajalla.
Kenelle ohjaus työharjoitteluun TE-toimistosta:
- alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville henkilöille, jotka
kuuluvat työmarkkinatukijärjestelmän
piiriin.
- yleensä hakijalla ei ole ammatillista
koulutusta
- yleensä työnantaja palkkaa henkilön
harjoittelujakson jälkeen
- TE-toimisto seuraa yrityksiä, normaali työsuhteiden ja työharjoittelijoiden
määriä. TE-toimistossa havaitaan, mikäli sama työnantaja ei palkkaa ketään
työharjoittelun jälkeen, ja haluaa ottaa
aina uuden työharjoittelijan yritykseen
harjoittelemaan.
- Valvonta ja vastuu kuuluvat TE-toimistoille ja uskon myös, että viranomaiset kantavat asiasta vastuunsa (poikkeus vahvistaa säännön).
Käsitykseni mukaan nyt sotketaan keskenään julkisuudessa käytävässä keskustelussa sekä hallitusohjelmassa kahta eri työharjoittelun muotoa. Toinen
tärkeä työharjoittelun muoto ns. työssäoppimisjakso, eli opintoihin sisältyvä
työharjoittelu alan työtehtävissä, joka
on opiskelijoille suunnattu harjoittelujakso. Jokaisella alalla on pääsääntönä,
että opiskelun käytännön harjoittelu
tehdään useimmiten alan yrityksessä.
Työharjoittelua alan yrityksissä tehdään

niin tietotekniikan alalla, ministeriöissä, sairaaloissa (lääkäreistä laitosapulaisiin), tai ravintola- alalla (kokeista
tarjoilijoihin), kampaamoissa ja liikealalla kaikissa ammattiryhmissä. Erikseen ovat sitten humanistiset alat, joissa
tehdään välitöinä lähinnä erilaisia alaan
liittyviä opinnäytetöitä.
Korostan, että näiden työssäoppimisjakson harjoittelijoiden harjoittelupaikoista ei päätä eikä niihin asiakkaita ohjaa
TE-toimisto tai työvoimapalvelulaki.
Usein juuri opiskelija etsii itse paikan ja
koulu siunaa sen ja suorittaa myös harjoittelun toteutumisen seurannan. Usein
myös koululla on kiinteät yhteyden työelämään ja yrityksiin ja heillä on osalle
opiskelijoista harjoittelupaikat valmiina
opiskelun ajaksi. Tietenkin myös opiskelijat saavat osa-aikaista palkkatyötä
niistä yrityksistä, joissa tekevät opiskelun työharjoittelua.
Lain muututtua vuoden 2010 alusta
siten, että myös opiskelun aikana voi
saada työttömyysturvaa, oletan että
joillakin lakien tulkitsijoilla ja yritysten
työntekijöiden tarkkailijoilla on mennyt puurot ja vellit sekaisin. Samalla
työnantajalla voi olla sekä opiskelun
aikainen työssäoppimisjaksolla oleva
työharjoittelija, joka saa työmarkkinatukea, että työharjoittelija, joka on alle
25 vuotias ja saa työmarkkinatukea.
On tietysti totta, että ylilyöntejäkin tapahtuu, mutta oletan itse, että pääsääntöisesti ollaan kuitenkin ihan oikealla
asialla ja lasta ei pidä heittää pesuveden
mukana viemäriin. Kaikelle tälle työharjoittelulle työmarkkinatuella löydetään ihan oikea ja lainmukainen ja
vieläpä asiakkaan näkökulmasta myönteinen selitys, jos vain halutaan. Hallitusohjelman mukaan tätä asiaa aiotaan
penkoa tämän hallituskauden aikana ja
hyvä niin, mutta pengotaan asiallisesti,
ei tunteella.
Mitä eroa on käytännössä työelämävalmennettavalla, työmarkkinatuella
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työharjoittelussa olevalla, työkokeilijalla tai kuntouttavan työtoiminnan tekijällä? Kuka määrittelee mitä toimenpidettä kulloinkin ihmisille määrätään,
suositellaan tai palveluun ohjataan sijoitusosoituksella? Miten asiakkaat profiloidaan? Profiloidaanko tarpeen mukaan? Minkä tarpeen ja kenen tarpeen
mukaan profiloidaan?
Me työttömien edunvalvojat tiedämme
kaikki, että asiakkaan hyväksymä sopimusasiakirja, joita TE-toimistoissa
tulee virkailijoiden päätöksissään ja
työssään noudattaa, on jokaisen asiakkaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Siinä asiakas työnhakija
ja TE-toimiston virkailija sopivat yhdessä niistä toimenpiteistä, joita kulkien asiakas kiipeää kohden avoimia
työmarkkinoita. Surukseni lisään, että
ylilyönnit TE-toimistojen päätöksissä
tapahtuvat usein sen johdosta, että työvoimaneuvoja on itsekin määräaikainen
ja takana on pitkä työttömyysjakso.
Miltä tämä paletti näyttää seuraavissa
toimenpiteissä?
Työelämävalmennus
- Toimenpide tarkoitetaan 25-vuotta
täyttäneelle tai ammatillisen koulutuksen suorittaneelle tai perus- tai ansiopäivärahan piiriin kuuluvalle henkilöille
- pitempään työttömänä olleille, työttömille, joilla ei ole työelämäkokemusta
laisinkaan
- he tarvitsevat paljon ohjausta
- yleensä vanhempia ikäluokkia koskeva
- useimmin elämän hallinnan palikat
ovat hyvin hajallaan
- useimmiten koulutus heikko tai sitä ei
ole ollenkaan
- maahanmuuttajahenkilöille joilla kotouttaminen on alkutekijöissä, vaikka
kotimaasta lähdöstä on jo vaikkapa 10
vuotta
Työkokeilu
- on yleisesti ottaen nuorille, mutta
muuten on sama kuin edellä
- kokeillaan eri aloja ja ammattisuuntia

- kokeillaan oloa työelämäyhteisössä
Kuntouttava työtoiminta
- elämänhallintaa opettava
- kaikki muut toimenpiteet läpikäyneitä
- usein viimeinen oljenkorsi
- kasaantuneita ongelmia: alkoholi,
mielenterveys yms.
- henkilöihin kuuluu paljon todella motivoituneita
- sopimus kunnan toiminnan järjestäjän
kanssa
- minimissään 4 tuntia viikossa/ 1 päivää viikossa
- maksimissaan 8 tuntia päivässä/ 5 päivänä viikossa/2 vuotta
- Parhaimmillaan korkean palvelukonseptin kokonaisuus: työttömien terveydenhuolto, hammashuolto, lääkinnällinen kuntoutus, fyysinen kuntoutus,
sosiaalinen kuntoutus kuten asuntoasiat
asunnottomille ja esim. sosiaalinen luototus.
- Yhtenä tärkeimpänä asiana pidän sitä,
että kuntouttavassa työtoiminnassa
oleville asiakkaille järjestetään työtoiminnan aikana ilmaiset ruokailut. Kun
vatsa on täynnä asiat nähdään jo paljon
positiivisempina.
- Tärkein motto työttömyyden hoidossa
on se, että ketään ei jätetä työttömyyden kanssa yksin, kukaan ei ole ansainnut sosiaalista yksinäisyyttä ja henkistä
turvattomuutta.
Mitä muuta pitäisi tietää?
- Valtionapu kuntouttavan työtoiminnan ja työttömien terveydenhuollon
järjestämistä varten on yhteensä noin 5
euroa/ 6-64 vuotiaat kuntalaiset.
- Kuntien osuus työmarkkinatuen rahoituksesta on 50% kaikista kunnan
alueelle maksetuista työmarkkinatuista, niistä henkilöistä joille on maksettu
500 päivää työmarkkinatukea ja jotka
eivät ole missään toimenpiteissä. Nämä
henkilöt ovat ns. passiivituella.
- Kunnat saavat työmarkkinatuen saajien verotuksessa kunnallisveron muodossa noin 20 %, eli tämä porukka maksaa osan takaisin kunnalle korkealla
veroprosentillaan.

- Vuoden alusta työmarkkinatuki nousee, eli myös palkkatuki nousee. Kun
työmarkkinatuki nousee 100 euroa niin
korkein korotettu palkkatuki nousee
190 euroa.
- hallitusohjelmassa luvataan 10 kokeilualuetta, joissa lähdetään kokeilemaan
ja soveltamaan Tanskan mallia Suomeen. Eli tämä on Suomen malli Kuntien työllisyydenhoidosta. Kaikki yli 500
päivää työttömänä olleista siirtyy oman
kunnan työllisyysyksikköön. Odotamme rohkeita esityksiä ja mielenkiinnolla, miten näihin kokeiluihin sijoittuu
kolmas sektori?
- Tarvitaanko erillislaki kokeilukuntiin?
Lisäksi tietysti palvelukartastossa on
monen moisia mahdollisuuksia: On
omaehtoista
koulutusmahdollisuutta
työttömyysturvalla, on CV- nettipalvelua, jossa työnhakijat esittäytyvät
työnantajille, on paikkavahti työpaikan
vaihtajille, on toimistojen järjestämiä
rekrytointitilaisuuksia ja kampanjoita,
on muutos-, täsmä- ja rekrykoulutusta,
ja on muutosturvaa.
Vielä kerran korostan, että minun mielestäni työharjoittelua työmarkkinatuella ja muitakin työhallinnon työmuotoja edelleenkin tarvitaan ja jokaisen
toimenpiteen käyttäjäryhmälle löytyy
oma profilointi.
Kaikesta tästä ja muustakin löydätte
faktatietoa monilta verkkosivuilta:
- www.kela.fi
- www.mol.fi
- työnhakijaksi ilmoittautuminen:
tyolinja@te-toimisto.fi,
- koulutusneuvonta:
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
- ja TVY ry:n verkkosivut löytyvät
osoitteesta: www.tvy.fi
Puheenjohtajanne Lea
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Hallitusohjelma

”S

uomi tarvitsee kaikkien
kansalaistensa
työtä.
Työllisyys-,
elinkeino- ja koulutuspolitiikan toimilla on pystyttävä
ennakoivasti ja nopeasti reagoimaan
työelämän muutostilanteisiin ja rakennemuutoksiin työmarkkinoilla. Yhä
useamman kansalaisen elämässä työ,
koulutus ja työttömyys vuorottelevat.
Työllisyysasteen nostamiseksi, työurien
pidentämiseksi ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi työttömien osallistumista koulutukseen, palkkatuettuun
työhön ja muihin palveluihin lisätään.
Lisäksi tarvitaan uusia toimia, jotta voidaan nopeasti reagoida suhdannemuutoksiin ja purkaa rakennetyöttömyyttä.
Tavoitteena on, että mahdollisimman
moni työpaikkansa menettävä työntekijä
löytää nopeasti uutta työtä tai työllistyy
muulla tavoin ja estetään työttömyyden
pitkittyminen.”

”H

allitus toimii aktiivisesti rakennemuutostilanteiden hoitamisessa. Korvaavien työpaikkojen luomisessa hyödynnetään työllisyysperusteisia
investointimäärärahoja ja samalla kehitetään uusia toimintatapoja ja rahoitusmalleja
rakennemuutostilanteiden
hoitamiseksi. Muutosturvan toimintamallia kehitetään tukemaan työpaikkansa menettäneiden työllistymistä.”

”T

yöttömien, erityisesti nuorten ja
pitkäaikaistyöttömien osallistumista koulutukseen, palkkatuettuun työhön ja muihin palveluihin lisätään niin,
että työttömien aktivointiaste ylittää 30
prosenttia.”
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Poimintoja hall
”H

allitus antaa pikaisesti työllisyyslisätalousarvion, jolla lisätään nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
työllistämistä.”
”Hallituskauden puolivälissä arvioidaan
hallituksen asettamien työllisyystavoitteiden toteutumista ja tehdään tarvittavat
toimet.”

”T

oteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu niin, että jokaiselle alle
25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan
työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai
kuntoutuspaikka viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Hallitus käynnistää TEM:n,
OKM:n ja STM:n yhteisen hankkeen,
jossa valmistellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet yhteiskuntatakuun
toteuttamiseksi vuoteen 2013 mennessä.
Hanketta varten asetetaan erillinen näiden kolmen ministeriön työryhmä, jossa ovat edustettuina työelämäosapuolet,
kunnat ja muut keskeiset toimijat.”

”N

uorille suunnattua työvoimapoliittista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta lisätään. Selvitetään
uusia toimia nuorten työelämään kiinnittymisen parantamiseksi yhdistämällä
työtä ja koulutusta. Edistetään sellaisia
ammatillisen koulutuksen toimintamalleja, jotka tukevat tätä tavoitetta ja nopeaa työllistymistä. Parannetaan pienten ja
keskisuurten yritysten mahdollisuuksia
palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen. Etsivän nuorisotyön toiminta laajennetaan koko maahan ja kehitetään
nuorten työpajatoimintaa.”

”L

uodaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa pelisäännöt
palkattoman työharjoittelun käytöstä
työvoimapalveluissa.”

”K
”P

untakokeilulla vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä”

itkäaikaistyöttömien osallistumista palkkatukityöhön, koulutukseen ja muihin palveluihin lisätään.
Erityisesti pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä työvoimapoliittisen
aikuiskoulutukseen parannetaan. Pitkään työttömänä olleiden työelämän paluun kannalta olennaisia palveluja ovat
myös työvoimapalvelut, terveys- ja kuntoutuspalvelut sekä sosiaalipalvelut.”

”T

yö- ja elinkeinotoimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman
palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan
koko maahan. Palvelukeskusten toimintamallista säädetään lailla ja niiden rahoitus turvataan. Viranomaisten vastuita
pitkään työttömänä olleiden palveluiden
järjestämisestä täsmennetään siten, että
työttömät työnhakijat siirtyvät työ- ja
elinkeinotoimistoista palvelukeskusten
asiakkaiksi pääsääntöisesti viimeistään
12 kuukauden työttömyyden jälkeen.
Palvelutarve arvioidaan työttömyyden
alkuvaiheessa työllistymissuunnitelman
teon yhteydessä. Työttömien eläke-edellytyksiä koskeva selvittely siirretään työvoiman palvelukeskusten vastuulle.”

Hallitusohjelma

litusohjelmasta
”P

itkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään hallituskauden kestävä määräaikainen kokeilu,
jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille
yhteisvastuullisesti. Jokaisen työttömän
työllistymismahdollisuudet kartoitetaan
ja edistymistä seurataan aktiivisesti.
Kokeilu toteutetaan erilaisissa kunnissa.
Kunnille varataan kokeilua varten riittävät resurssit. Aktiivipalveluiden järjestäminen on oltava kannustavaa siten, että
valtion rahoitusosuus kasvaa palveluiden
mukaan. Kokeilun tulokset arvioidaan ja
sen pohjalta tehdään päätökset kuntien
ja valtion välisestä työnjaosta työllisyyden edistämisessä. Selvitetään erikseen,
millä tavalla pääkaupunkiseudun kunnat
voivat osallistua tällaiseen toimintamalliin.”

”O

satyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen
parannetaan. Toteutetaan toimintaohjelma osatyökykyisten työmarkkinoille
osallistumisen edistämiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Parannetaan
välityömarkkinoiden toimintaa lisäämällä kunti-en, yritysten, sosiaalisten
yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia osatyökykyisten henkilöiden
työllistämiseen. Arvioidaan sosiaalisia
yrityksiä koskevan lainsäädännön uudistustarpeet.”

”L

uodaan pysyviä tapoja olla osallisena työelämässä niille pitkään
työttömänä olleille työnhakijoille, joilla
ei ole todellista mahdollisuutta työllistyä
avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena
on luoda vaikeasti työllistyville ja vammaisille pysyvä palkkatuki. Työpankkikokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi.
Osa-työkykyisiä varten kohdennetut toimet eivät saa johtaa työehtosopimuksien
tai sosiaaliturvan heikentymiseen työmarkkinoilla muutoin.”

”L

isätään tiedotusta vammaisille
ja osatyökykyisille työnantajille
tarkoitetuista tukitoimista ja muista järjestelyistä. Selvitetään mahdollisuudet
saada työpaikoille maahanmuuttajien,
vammaisten ja vaikeasti työllistyvien tueksi työhönvalmentajia ja -ohjaajia.”

”H

allitus painottaa julkisten palveluiden merkitystä tasa-arvon
ja yhdenvertaisuuden takaajana. Kuntien mahdollisuutta järjestää palveluja
vahvistetaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhtenä kokonaisuutena
painottaen ennaltaehkäisyä ja asiakkaan
asemaa.”

”H

yvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja
sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja
ministeriöiden toimintaan.”

”K

öyhyys ja syrjäytyminen aiheuttavat muun muassa inhimillistä
kärsimystä, terveyseroja ja eriarvoisuutta. Hallitus toimii voimakkaasti köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Tämä
edellyttää eri sektorien ja hallinnonalojen yhteisiä toimia, työllisyyden, työkyvyn ja osallisuuden vahvistamista sekä
sosiaaliturvasta huolehtimista. Yhdessä
pidetään kaikista huolta.”

HYVINVOINTIPOLITIIKKA

”H

”K

”S

”K
”T

yvinvoivat kansalaiset, koulutus,
korkea työllisyysaste, kattava
toimeentuloturva sekä vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalisen
ja taloudellisen kestävyyden perusedellytykset.”
osiaaliturvan kehittämisessä pääpaino on palveluiden laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa sekä etuuksien kehittämisessä niin,
että jokaisen toimeentulo turvataan. Sosiaaliturva osaltaan vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä rohkaisee edistämään omaa
hyvinvointia ja ottamaan vastuuta itsestä
ja lähimmäisistä.”

äynnistetään poikkihallinnollinen syrjäytymistä, köyhyyttä ja
terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma.”
attava ja kannustava toimeentuloturva”

yöllisyyden parantaminen ja
työllisyysasteen
nostaminen
ovat tärkeitä köyhyyden, eriarvoisuuden
ja syrjäytymisen torjumiseksi. Ne ovat
välttämätöntä myös sosiaaliturvan rahoituksen turvaamiseksi.”

”T

yö on parasta sosiaaliturvaa. Oma
ja perheen toimeentulo hankitaan
ensisijaisesti tekemällä työtä.”
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Hallitusohjelma

”K

aikki eivät kuitenkaan voi tehdä työtä korkean iän, sairauden,
työttömyyden, vamman, opiskelun, kuntoutuksen, lapsen hoidon tai muun inhimillisen syyn takia. Siksi tarvitaan kunnollinen toimeentuloturva.”

”P

erusturvan tulee mahdollistaa
riittävä toimeentulo ja elintaso
kaikille. Ansioturvalla säilytetään kohtuulliset kulutusmahdollisuudet. Perusturvan ja ansioturvan tulee kannustaa
oman elämäntilanteen parantamiseen.”

”K

aikkein heikoimmassa asemassa
olevien taloudellista toimeentuloa parannetaan. Perus- ja ansiotur-van
kytkös työttömyysturvassa säilytetään.”

”T

yöttömyysturvan peruspäiväraha
ja työmarkkinatuki korotetaan
100 eurolla kuukaudessa 1.1.2012 alkaen.”

”T

oimeentulotuen perusosaa korotetaan 6 prosentilla 1.1.2012
alkaen. Lisäksi yksinhuoltajien toimeentulotuen korottamiseen kohdennetaan 5
milj. euroa.”

”Y

leistä asumistukea parannetaan.
Siinä siirrytään lineaariseen tulosovitukseen ja kokonaisvuokramalliin.
Perusomavastuu tarkistetaan alkamaan
korotetun työmarkkinatuen määrästä.
Omavastuita alennetaan 8 prosenttia ja
hyväksyttyjä enimmäisasumismenoja
korotetaan 50 eurolla kuukaudessa.”

”T

yön vastaanottamisen kannusteiden parantamiseksi etsitään keinoja parantaa työtulojen ja sosiaaliturvan
yhteensovitusta päämääränä työllisyysasteen nosto. Vähennetään edelleen
toimeentuloturvaetuuksien hakemiseen
ja maksatukseen liittyvää byrokratiaa.
Varmistetaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen käsittelytakuun toimivuus. Selvitetään mahdollisuudet luopua
puolison tulojen tarveharkinnasta työmarkkinatuessa.”
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”H
”H

arkinnanvaraista toimeentulotukea kehitetään ennaltaehkäisevän sosiaalityön välineenä. Toimeentulotukiohjeita tarkennetaan ottaen
huomioon erityisesti ylisukupolvisen
köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy.
Asianmukaisen tuen ja avun saamisen
varmistamiseksi toimeentulotuen hakijan tulee saada sosiaalityön ammattihenkilön apua. Perhesosiaalityötä lisätään.”

”L
”P

aadukkaat ja vaikuttavat sosiaalija terveyspalvelut”

arannetaan monialaisen kuntoutuksen (mm. ammatillinen,
sosiaalinen, lääkinnällinen) asiakaslähtöisyyttä. Selkiytetään kuntoutuksen
järjestämis- ja rahoitusvastuita sekä kuntoutusprosessia kuntoutujan näkökulmasta. Laaditaan selvitys monialaisesta
kuntoutuksesta.”

uolehditaan mielenterveys- ja
päihdepalvelujen toimivuudesta.
Tehostetaan varhaista puuttumista ja vaikuttavien keinojen käyttöä alkoholin liikakäytön estämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on väestön työ- ja toimintakyvyn
parantaminen vähentämällä alkoholista
aiheutuvaa kuolleisuutta, työkyvyttömyyttä, toimintakyvyn alentumista sekä
muita inhimillisiä ja yhteiskunnallisia
haittoja.”

”V

armistetaan raskaana olevien
päihteitä käyttävien naisten ja
vauvaperheiden hoito ja kuntoutus lainsäädännöllä. Vaativan ja tahdonvastaisen hoidon kehittäminen ja järjestäminen
keskitetään erityisvastuualueille. Hyödynnetään järjestöjen tuottamia hoito- ja
kuntoutuspalveluja.”

”N

ykyinen
vähittäismyyntimonopoli säilytetään alkoholilain
mukaisena. Alko Oy:n omistajaohjaus
säilytetään sosiaali- ja terveysministeriössä.”

”P

”T

”A

”A

äihdepolitiikka ja -palvelut”
”Tehostetaan toimia koko väestön
sekä erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapeliongelmien aiheuttamilta haitoilta.”
lkoholin käytöstä aiheutuvien
haittojen ehkäiseminen perustuu
saatavuuden ja hinnan sääntelyyn sekä
terveellisten elintapojen edistämiseen.
Uudistetaan raittiustyölaki kunnissa tehtävän päihdetyön kehittämiseksi. Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa,
jonka keskeisiä toimenpiteitä ovat alueellisen koordinaation mallin vakiinnuttaminen, alkoholilain kokonaisuudistus
ja alkoholiverotuksen tarkistaminen.”

”A

lkoholimainontaa
rajoitetaan
kieltämällä lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan mainonnan keinot ja sellaiset mainonnan keinot, joilla annetaan
kuva alkoholin sosiaalista ja seksuaalista menestystä lisäävistä vaikutuksista.
Tarkistetaan television ja radion sallittuja mainonta-aikoja. Alkoholimainontasäännösten valvontaa tehostetaan ja
arvioidaan seuraamusten kehittämistarpeet.”

upakkalainsäädännön toimeenpano ”varmistetaan. Tehdään
toimintasuunnitelma tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi.”
rvioidaan huumelainsäädännön
kehittämistarpeet. Tehdään huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi toimenpideohjelma. Lisätään huumausaineiden
käyttäjien matalan kynnyksen palveluja,
terveysneuvontaa ja etsivää työtä. Poliisin tekemää hoitoonohjausta tehostetaan.
Lisätään mahdollisuuksia päihdeongelmien hoitoon vankeuden aikana.”

”N

ykyistä rahapelien yksinoikeusjärjestelmää kehitetään rajoittamalla ulkomaille tapahtuvaa pelaamista.
Kehitetään rahapelihaittojen seurantaa,
tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa. Viranomaisten, järjestöjen, peliyhteisöjen ja
tutkimuslaitosten yhteistyötä pelihaittojen torjunnassa tehostetaan.”

Hallitusohjelma

Paluu aktiiviseen
työvoimapolitiikkaan

A

ktiivinen työllisyyspolitiikka
on kesällä työnsä aloittaneen
hallituksen tärkeimpiä painopisteitä. Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin
ja alentaa työttömyys 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Työttömien,
erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osallistumista koulutukseen, palkkatuettuun työhön ja muihin palveluihin
lisätään niin, että aktiivitoimien piirissä
olevien määrä ylittää 30 prosenttia työttömistä. Hallitus toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuun ja haluaa puolittaa maahanmuuttajien työttömyyden. Hallituksen
työllisyyspoliittiset linjaukset merkitsevät
paluuta aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

aktiivisen työvoimapolitiikan tasoon
vaatii lisää määrärahoja. Se ei tapahdu
hetkessä, vaikka työllisyysmäärärahoja lisätäänkin voimakkaasti hallitusohjelman
mukaisesti.

Talouskasvun ja työllisyyden vahvistamisen ohella hallituksen painopisteenä on
köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Ensi vuoden alusta
työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja asumistuen tulorajoja
korotetaan 100 eurolla kuukaudessa. Korotus vaikuttaa myös ansiopäivärahoihin.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitetaan vuonna 2012 ja se tulee
täysimääräisesti voimaan vuonna 2013.
Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle
tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3
kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen on varattu vuosittain 60 miljoonan
euron lisämääräraha. Yhteiskuntatakuun
avulla estetään nuorten syrjäytymistä ja
varmistetaan nuorille mahdollisuus päästä
mukaan työelämään.

Lisäpanostuksia
työllisyyden hoitoon
Työllisyystavoitteiden
toteuttamiseksi
hallitusohjelmassa sovittiin yhteensä 100
miljoonan euron vuosittaisesta lisäpanostuksesta työllisyysmäärärahoihin. Nämä
lisäpanostukset ovat mukana syyskuun
budjettiriihessä hyväksytyissä vaalikauden budjettikehyksissä. Heti nimittämisensä jälkeen hallitus antoi jo kesällä 28
miljoonan euron suuruisen työllisyyslisäbudjetin, jolla tähdättiin erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen.
Työllisyystavoitteen saavuttamista vaikeuttaa heikentyvä kansainvälinen talous
ja sen vaikutukset Suomen työllisyyteen.
Oman erityisen haasteen tuo myös se, että
edellinen hallitus hyväksyi viime keväänä
määritellyissä budjettikehyksissä työllisyysmäärärahojen tason rajusti liian matalaksi. Tuolloin määrärahoja vähennettiin ja työttömien aktivointiasteen tasoksi
otettiin 24,5 prosenttia. Siirtyminen tältä
takamatkalta hallituksen tavoittelemaan

Tavoitteena on myös parantaa työllisyysmäärärahojen käyttöä siten, että kaikki
varatut määrärahat saadaan vuosittain
käytettyä. Näin ei ole takavuosina ollut.
Heikkenevä työllisyyskehitys vaatinee
kuitenkin ensi vuonna lisäpanostusta työllisyyden hoitoon.

Nuorten yhteiskuntatakuu
toteutetaan

Nuorisotakuun ohella hallitusohjelmaan
sisältyy myös muita merkittäviä työllisyyspolitiikan toimia. Työvoimapolitiikan
rakenteet ja sisältö arvioidaan. Työllisyystoimien laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta pyritään parantamaan. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistetään
kuntakokeilulla, ulottamalla työvoiman
palvelukeskusten toimintamalli koko
maahan sekä lisäämällä mahdollisuuksia
osallistua koulutukseen, palkkatukityöhön ja muihin palveluihin.

Erityinen huomio
pitkäaikaistyöttömyyden
vähentämiseen
Pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt korkealla tasolla, vaikka työttömyys muuten
onkin viime aikoihin asti alentunut taantuman jälkeen. Pitkäaikaistyöttömyyden

vähentämiseksi työ- ja elinkeinotoimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman
palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan
koko maahan. Pitkäaikaistyöttömien osallistumista palkkatukityöhön, koulutukseen ja muihin palveluihin lisätään. Näiden tavoitteiden toteuttamiseen on varattu
20 miljoonan euron lisämääräraha.
Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi
käynnistetään myös hallituskauden kestävä kuntakokeilu, jossa yli vuoden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon
päävastuu siirtyy kunnalle. Kokeilu käynnistyy vuonna 2012 ja sen toteuttamiseksi on osoitettu ensi vuonna 5 miljoonaa
euroa ja muina vuosina 20 miljoonaa euroa. Tarkoitus on, että jokaisen työttömän
työllistymismahdollisuudet kartoitetaan ja
edistymistä seurataan aktiivisesti. Kokeilu
toteutetaan erilaisissa kunnissa. Kokeilun
tulosten perusteella päätetään kuntien ja
valtion välisestä työnjaosta työllisyyden
edistämisessä.
Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien
mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen parannetaan erillisen toimintaohjelman avulla. Tavoitteena on myös parantaa
kuntien, yritysten, sosiaalisten yritysten ja
kolmannen sektorin mahdollisuuksia osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.
Vaikeasti työllistyville ja vammaisille pyritään luomaan pysyvä palkkatuki. Työpankkikokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi. Palkkatuki muutetaan työnhakijan
henkilökohtaiseksi tueksi ja palvelu- ja
työllistämistoimintaa harjoittavien järjestöjen palkkatuen perusteet tarkastellaan
uudelleen.
Hallitusohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä käynnistetään tämän syksyn aikana.
Liikkeelle on lähdössä mittava määrä
hankkeita, joilla kaikilla tavoitellaan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden vähentämistä. Näitä toimenpiteitä
valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä
työmarkkinajärjestöjen, työttömien järjestöjen ja eri viranomaisten kesken.
Janne Metsämäki
työministerin valtiosihteeri
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Hallitusohjelma

Edistävätkö suunnitellut
budjettileikkaukset
syrjäytymisen ehkäisyä?

V

altakunnallinen työpajayhdistys on erittäin huolestunut julkisuuteen tulleista kaavailuista
leikata valtion vuoden 2012
budjetissa etsivännuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitusta lähes kahdeksalla
miljoonalla eurolla. Samassa budjettiesityksessä on myös suunniteltu kuntien
valtio-osuuksiin kohdistuvia satojen miljoonien eurojen leikkauksia. Toteutuessaan nämä budjettivarojen supistukset
tarkoittavat työpajoissa toteutettavan valmennustoiminnan alasajoa. Myös nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen
luvatut 60 M €:n määrärahat eivät näy
VM:n budjettiesityksessä. Nuorisotyön
kokonaisrahoituksen rajuihin leikkausesityksiin on kiinnittänyt huomiota myös
nuorisoyhteistyön keskusjärjestö Allianssi omassa kannanotossaan.
VM:n budjettiesityksessä esitetyt määrärahojen vähennykset kohdistuvat juuri
siihen osaan nuorisoa, joilla on kaikkein
suurimmat vaikeudet löytää paikkaansa
suomalaisessa yhteiskunnassa. Ennen
eduskuntavaaleja julkisuudessa ja eri tilaisuuksissa käyty keskustelu nuorten pahoinvoinnista ja nuorisotyöttömyydestä
sai kaikki puolueet ja eduskuntaryhmät
lupaamaan työpajatoiminnan toimintaedellytysten ja rahoituksen turvaamista ja
vahvistamista myös tällä vaalikaudella.
Työpajatoiminta on todettu yhdeksi vaikuttavimmista ja edullisimmista keinoista ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä.
VTV:n vuonna 2007 tekemässä tarkastusraportissa työpajatoiminta nostetaan
yhdeksi keskeisimmäksi keinoksi. Työpajat toimivat myös sosiaalisen kuntou-
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tuksen kentällä ja ovat myös tärkeä etappi
niille, jotka haluavat työllistyä avoimille
työmarkkinoille. Työpajoissa toteutettava
ammatillinen koulutus tarjoaa monille
väylän hankkia oman oppimistyylinsä
mukaista koulutusta. Suomessa toimii
tällä hetkellä n. 220 erilaista sosiaalisen
työllistämisen toimialaan kuuluvaa työpajaa ja vuosittain työpajoissa opiskelee,
kuntoutuu, valmentautuu ja työskentelee n. 20 000 eri-ikäistä valmentautujaa.
Nuorisolain määritelmän mukaisen alle
29-vuotiaiden nuorten määrän työpajoissa arvioidaan olevan vuosittain n. 12 000.
Työpajat toimivat jo nyt monialaisen viranomaisyhteistyön lain hengessä. Työpajat ovat paikallisesti yhteisöllisyyden
ja moniammatillisen yhteistyön perusyksikköjä.
Valtakunnallisen
työpajayhdistyksen
keskeisimpiä esityksiä hallitusohjelmaan
oli nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Työpajat ovat yhteiskuntatakuun
toteuttamisessa edullinen asiakasystävällinen keino, koska taustalla on myös pitkä
historia yhteisöllisyydestä ja erilaisista
monialaisen verkoston kanssa tuotetuista
palveluista.
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on
ollut tukemassa yhteistyön kehittämistä
etsivien työparien kanssa. Valtaosa työpareista toimii työpajoilla ja näin ollen
työpajojen kautta saavutetaan kaikkein
vaikeimmassa asemassa olevat nuoret.
Jatkotoimenpiteet vaativat koko monialaisen palveluverkon yhteistyötä ja näin
ollen etsivään työparitoimintaan ja työpajoihin kohdistuvat rahoituksen leikkaukset pitää torjua.

Vaikka työttömyys Suomessa on edelleenkin lähes pysyvä ilmiö, niin näkyvissä
on myös vakava epätasa-arvoistuminen,
joka kohdistuu varsinkin nuoriin. Säästöjen nimissä tehtävät leikkaukset eivät
saa kohdistua nuorten palveluihin, vaan
tulevassa valtion budjetissa on tarkasteltava palvelujen kokonaisuutta. Työpajat
tarjoavat hyvän perustoiminnan mallin,
jossa toiminnallisuus, valmennus ja yhteisöllisyys yhdistyvät. Työpajatoiminta
on osallistavaa, vaikuttavaa ja taloudellisesti sekä edullista että kannattavaa.
Valtakunnallisen
työpajayhdistyksen
hallitus vaatii, että budjettiriihessä työpajoihin ja etsivään työparitoimintaan kohdistuvat määrärahojen leikkaukset torjutaan ja tulevan vuoden pohjana käytetään
Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemää
esitystä vuoden 2012 rahoituksesta.

Outi Alanko-Kahiluoto
puheenjohtaja
Markku Hassinen
toiminnanjohtaja
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY)

Hallitusohjelma

Talousarviosesityksen
työllisyyspolittiset
toimenpiteet vertailussa
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä henkilöitä keskimäärin (htv) vuoden aikana (ei sisällä ESR-ohjelmasta
rahoitettavia toimenpiteitä)
2010
2011
2012
toteutuma1)
arvio
arvio
Työllistämistuet2)
Työllistäminen valtiolle
Palkkatuki kunnille ja kuntayhtymille
Palkkatuki yksityiselle sektorille
Starttiraha
Osa-aikalisä
Yhteensä

1 440
8 090
17 110
4 910
720
32 270

1 600
7 340
17 980
6 050
760
33 730

791
5 975
13 744
3 107
427
24 044

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
Ammatillinen koulutus
Valmentava koulutus
Yhteensä

19 360
8 740
28 100

18 430
7 240
25 670

11 700
5 816
17 516

Työharjoittelu/työelämävalmennus työttömyysetuudella3)
Yhteensä

13 100
73 470

14 000
73 400

12 000
53 560

2011

2012
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
Koulutuksen hankinta yhteensä (4 404 430 opiskelijatyöpäivää, otp * 38,8 €)
— Ammatillisen koulutuksen hankinta (2 945 670 otp * 42,5 €)
— Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta (1 458 760 otp * 30,7 €)
(josta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen 40 milj. euroa, 1 303 000 otp)
Opiskelijavalinta sekä kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta
Etuudet ennen työvoimakoulutuksen alkua
Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä hankittava koulutus (80 vuosipaikkaa * 18 750 €)
Yhteensä
Työllistäminen
Työllistäminen valtionhallintoon (791 htv * 29 000 €)
Työllistäminen kunnille ja kuntayhtymille (5 975 htv * 8 600 €)
Työllistäminen yksityiselle sektorille yhteensä
— palkkatuki (13 744 htv * 7 900 €)
— starttiraha (3 107 htv * 8 200 €)
— osa-aikalisä (427 htv * 7 500 €)
— työllisyyspoliittinen avustus
— starttiselvitykset
Yhteensä
Julkisen työvoimapalvelun erityistoimet
Työhönsijoittumisen ja ammatinvalinta- ja urasuunnittelun erityismenot (23 940 toimenpidettä * 350 €)
Ryhmä- ja muiden palvelujen hankinta sekä täydentäviin palveluihin osallistuvien harkinnanvaraiset
ylläpitokorvaukset
Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen (1 500 toimenpidettä * 780 €)
Liikkuvuusavustus/matkakustannusten korvaus (15 880 hlöä * 118 €)
Liikkuvuusavustus/muuttoavustus (468 hlöä * 489 €)
Yhteensä
Vakuutusturva
Lähialueyhteistyö
Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (enintään) (pääasiassa koulutusta)
Kaikki yhteensä

125 191 000
44 784 000
1 546 000
387 000
1 160 000
173 068 000

22 938 000
51 382 000
108 580 000
25 477 000
3 206 000
20 604 000
1 556 000
233 743 000

8 380 000
8 757 000
1 170 000
1 874 000
229 000
20 410 000
458 000

358 000
428 037 000

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
Koulutuksen hankinta yhteensä (6 373 190 opiskelijatyöpäivää, otp * 39,0 €)
— Ammatillisen koulutuksen hankinta (4 555 450 otp * 42,2 €)
(sis. muutosturvan toimintamallin mukaista koulutusta n. 924 000 otp)
— Valmentavan työvoimakoulutuksen hankinta (1 817 740 otp * 31,0 €)
(josta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen 34 milj. euroa, n. 1 097 000 otp)
Opiskelijavalinta sekä kehittämis-, tiedotus- ja ilmoitustoiminta
Etuudet ennen työvoimakoulutuksen alkua
Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä hankittava koulutus (80 vuosipaikkaa * 18 750 €)
Yhteensä
Työllistäminen
Työllistäminen valtionhallintoon (1 600 htv * 23 600 €)
Työllistäminen kunnille ja kuntayhtymille (6 340 htv * 6 500 €)
Työllistäminen yksityiselle sektorille yhteensä
— palkkatuki (14 980 htv * 6 300 €)
— starttiraha (6 050 htv * 6 600 €)
— osa-aikalisä (760 htv * 6 300 €)
— työllisyyspoliittinen avustus
— starttiselvitykset
Yhteensä
Julkisen työvoimapalvelun erityistoimet
Työhönsijoittumisen ja ammatinvalinta- ja urasuunnittelun erityismenot (29 400
toimenpidettä * 318 €)
Ryhmä- ja muiden palvelujen hankinta sekä täydentäviin palveluihin osallistuvien
harkinnanvaraiset ylläpitokorvaukset
Pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten selvittäminen (3 670 toimenpidettä * 600 €)
Liikkuvuusavustus/matkakustannusten korvaus (17 600 hlöä * 204 €)
Liikkuvuusavustus/muuttoavustus (715 hlöä * 700 €)
Yhteensä

192 240 000
56 350 000
2 560 000
700 000
1 500 000
253 350 000

37 760 000
41 200 000
166 150 000
94 400 000
39 950 000
4 800 000
25 000 000
2 000 000
245 110 000

9 350 000
15 100 000
2 200 000
3 590 000
500 000
30 740 000

Vakuutusturva

701 000

Lähialueyhteistyö
Venäjän lähialueiden työvoiman ammatillinen kehittäminen (enintään) (pääasiassa
koulutusta)

437 000

Kaikki yhteensä

530 338 000
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Hallitusohjelma

Hallitusohjelman
vaikutukset työttömille
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa
työttömäksi joutumisesta.
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
on ensiarvoisen tärkeää. Edellä kuvatun
nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi hallitus lisää nuoriin kohdennettua
työllisyyttä edistävää rahoitusta 60 miljoonalla eurolla vuodessa. Samaan aikaan heikkenevä taloustilanne ja vähenevät koulutuspaikat vaikeuttavat tavoitteen
saavuttamista.

P

ääministeri Jyrki Kataisen ensimmäinen hallitus julkaisi
hallitusohjelmansa alkukesällä.
Valtiovarainministeri Urpilainen puolestaan esitteli sen pohjalta ensimmäisen budjettinsa.
Hallitusohjelman tavoite nostaa työllisyysastetta ja painaa työttömyys 5 prosentin tasolle on kannatettava. Hallitusohjelmassa on listattu pitkä lista erilaisia
keinoja, joilla tämä tavoite saavutetaan.
Valitettavasti enintään 5 prosentin työttömyyden taso jää hallitusohjelmassa olevilla kirjauksilla vain hurskaaksi toiveeksi, sillä hallitus ei ole varannut riittäviä
resursseja hallitusohjelmassa mainittujen
keinojen toteuttamiseksi. Hallituksen
hyvä tavoite vesittynee siis tarvittavien
rahojen puutteeseen.
Hallitusohjelmassa on asetettu hyvä tavoite nuorten työttömien kannalta. Hallitus
pyrkii toimillaan tarjoamaan jokaiselle
alle 25-vuotiaalle ja vastavalmistuneille alle 30-vuotiaalle työ-, harjoittelu-,
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Nuorten aseman parantamiseksi hallitus
aikoo myös lisätä nuorille suunnattua
oppisopimuskoulutusta, mutta samanaikaisesti se leikkaa oppisopimuskoulutukseen varattuja määrärahoja 21 miljoonalla
eurolla. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi
etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan ja nuorten työpajatoimintaa tullaan
kehittämään.
Tavoitteet ovat hyviä, mutta kuinka hallitus aikoo toteuttaa asettamansa tavoitteet samanaikaisesti leikkaamalla toimiin
suunnattuja varoja.
Hallitus lupaa ohjelmassaan perusturvaan
100 euron korotuksen kuukautta kohden.
Hallituksen perusturva näkemys on kuitenkin varsin suppea, sillä korotus koskee
lähinnä työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Korotuksen
ulkopuolella jäävät esimerkiksi sairauspäiväraha ja kansaneläkkeet.
Työttömäksi jääneiden kannalta lisäraha
on kuitenkin tervetullut lisä päivittäiseen
talouteen. Edellä mainitun korotuksen
lisäksi hallitus korottaa myös ansiosidonnaista peruspäivärahaa vähintään 100 eurolla kuukaudessa. Korotus on seurausta
siitä, että työttömyysturvassa perus- ja
ansiosidonnaisen turvan kytkös säilyte-

tään. Lopputulos on, että esimerkiksi yli
kolmen tonnin kuukausipalkkaa ansaitsevat saavat noin 200 euron korotuksen
työttömyysturvaansa, kun taas työmarkkinatuen varassa eläville korotus jää sataseen tai sen alle.
Jos henkilö joutuu hakemaan toimeentulotukea, leikkautuvat työttömyysturvan
korotukset lähes kokonaan pois ja käteen
jää noin 25 euroa aiempaa enemmän.
Näin ollen on turha väittää että korotus
olisi suunnattu kaikkein köyhimille. Oikeudenmukaisempaa olisi ollut korottaa
pienimpiä, taloudellisesti suurimmassa
hädässä olevien tukia, isompien tukien
sijaan. On myös surkeaa, että työmarkkinatuen tarveharkintaa ei poisteta, vaikka
se on työttömyysturvajärjestelmän suurin
epäkohta.
Yleisesti hallitusohjelman tavoitteet ja
varatut määrärahat eivät tunnu vastaavan
toisiaan. Tuntuukin, kuin ne olisi valmisteltu aivan toisistaan irrallaan. Hallitusohjelman tekstiosissa luvataan paljon hyvää, mutta määrärahapuolelle osoitetaan
samaan aikaan vain pieniä korotuksia tai
jopa leikkauksia. Suurimmat leikkaukset
kohdistuvat ihmisten lähipalveluihin eli
päivähoitoon, kouluun, terveydenhuoltoon ja vanhusten hoivaan, kun kaupunkien ja kuntien valtionavustuksia karsitaan.
Tämän hetkisessä taloustilanteessa rahavarat ovat tiukoilla. On todennäköistä,
että hallitus tulee jo ensi keväänä tekemään lisää leikkauksia ja veron korotuksia. Toivottavasti hallitus ei silloin leikkaa
kaikista heikoimmassa asemassa olevilta.
Kimmo Tiilikainen

Kolumni

Huutavan
äänenä
korvesta

K

un lähdin mukaan päivän politiikkaan, mietin tarkoin,
kannattako se. Pohdin, onko
minusta hoitamaan vaativaa
pestiä, ja täyttämään niitä odotuksia, joita minulle asetetaan. No, aika näyttää.
Työtä tekemään kuitenkin lähdin ja voin
vakuuttaa, että työ ei eduskunnassa lopu
kesken.
Olen ammatiltani journalisti ja alueeseeni on aina kuulunut työ- ja toimeentulo,
tasa-arvo ja tuloerojen kaventaminen
kaikilla sektoreilla. Niinpä oli itsestään
selvää, että hakeuduin eduskunnassa
työ- ja tasa-arvovaliokuntaan.
Pitkä kokemus työvoimapolitiikasta ja
työmarkkinoiden toiminnasta on eittämätön apu nykyisessä työssäni.
Tosin paikoin pääsee unohtumaan se,
että en ole enää arvostelemassa tai kritisoimassa tehtyjä päätöksiä, vaan olen
itse mukana tekemässä niitä. Rehellisyyden nimissä täytyy kuitenkin sanoa,
että välillä hiipii mieleen ajatus: Onko
tämä taistelua tuulimyllyjä vastaan, varsinkin, kun lukee Kataisen I hallituksen
linjauksia.
Minun on pakko ihmetellä, minkälaisella sydämellä hallitus haluaa tulevaisuutta rakentaa. Tiedän, että politiikka
on politiikkaa ja tunteet ovat tunteilua,
mutta jonkinlainen roti ja ihmisarvoisen elämän kunnioittaminen pitäisi olla
hallituksenkin ajatuksissa. Näin ei vain
tunnu olevan.

Hallitus puhuu kauniita sanoja työllisyysasteen nostamisesta ja työttömyyden alentamisesta. Näillä sanoilla täytetään kuitenkin vain paperin pintaa, ei
ahdingossa elävän työttömän työnhakijan ruokakoria.
Sopii hyvällä syyllä kysyä, onko oikeanlaista työttömyyden vähentämistä
kiristää ihmisiltä nimiä paperiin, jolla
he luopuvat paikastaan työttömänä työnhakijana. Tämä suorastaan pöyristyttävä
menetelmä on tällä hetkellä käytössä eri
puolilla maata. Voin vakuuttaa, että menettely ei perustu lakiin.
Saamani tiedon mukaan tarkoitus on
heittää 70 000 ihmistä työvoimapoliittisten palveluiden ulkopuolelle.
Jos ulosheitto tapahtuu ns. vapaaehtoisesti, eli allekirjoittamalla tarvittava paperi, tarkoittaa se sitä, että muutoinkin
niukka työttömän toimeentulo heikkenee 20%:lla, Eli sosiaalitoiminen kautta
saa käytettäväkseen 20% vähemmän
rahaa, kuin työvoimatoimiston kautta.
Todella järkyttävää.
Riittääkö hallitukselle se, että tilastot
kaunistuvat? Missä on hallituksen inhimillisyys omia kansalaisiaan kohtaan?
Minun mielestäni työttömyyskortiston
lukujen kaunistamiseksi on olemassa
myös yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti kestävämpiä ratkaisuja.

le, joille eläke kuuluu. Ei ole kenenkään
etu evätä työkyvyttömyys- tai sairauseläkettä ihmiseltä, joka ei vammansa tai
sairautensa takia voi olla työmarkkinoiden käytettävissä.
Ministeriön antaman varovaisen arvion
mukaan 4 vuotta sitten työttömänä työnhakijana roikkui 20 000 sellaista ihmistä, jotka paikallis- tai työterveyslääkärin
mukaan olisivat kuuluneet ansaitulle
eläkkeelle.
On suorastaan häpeällistä, että ihmisiä
kyykytetään, kiusataan ja syyllistetään
pitkän sairauden tai työkyvyttömyyden
takia.
Lisäksi olisi hyvä ryhtyä harjoittamaan
aktiivista työvoimapolitiikkaa, jolla
räätälöitäisiin kortiston asiakkaille täsmäkoulutusta avoimiin työpaikkoihin.
Kuulen jatkuvasti, että meillä on työvoimapula, no tehdään sille jotain.
Kuulen myös väitteitä, että työ ei kelpaa.
Minä väitän, että työ kelpaa, jos siitä
maksetaan sellaista palkkaa, millä elää.
Syksyisin terveisin
Maria Tolppanen
kansanedustaja, ps

Nyt pitää esimerkiksi ryhtyä pikaisesti
toimiin, joilla eläkepaperit saadaan niil-
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Työvoimapalvelujen
uudet tuulet
Siirto etuusasiakkuuteen ja lausunnot

T

yöhallinto otti käyttöön vuoden
2010 alusta uuden asiakastietojärjestelmän. Hienosti puhutaan
segmentoinnista ja tuolloin otettiin käyttöön asiakkaiden jako kolmeen.
Vuoden 2011 alusta tuli lisäyksenä segmentti 4. eli etuusasiakkaat.
Kesälomani jälkeen asiakkailta alkoi tulla
tietoja ja yhteydenottoja palvelujärjestelmän muutoksesta, työvoimapoliittisten
lausuntojen uusista merkityksistä sekä
asiakkaiden siirrosta etuusasiakkaiden
kategoriaan.
Olen usein sanonut, että meillä on hyvät
lait ja nyt sen joudun perumaan. Jos työministeriön toimeenpano-osasto omilla
ohjeillaan ohjeistaa TE-hallinnon paikallistason virkamiehiä näin, ja vain lain väljyyden vuoksi, niin silloin tarvitaan lainsäätäjille terävämpää otetta lainsisältöön.
Lainsäätäjien pitäisi pystyä kirjaamaan
lakiin tarkemmat pykälät. Sitä miten lakia
nyt noudatetaan ei ole valiokunta 2010
tarkoittanut, ja siitä olen ihan varma. Valiokuntaa johti Arto Satonen ja jäseninä
oli muiden muassa Katja Taimela, Jyrki
Yrttiaho, Jukka Gustafsson, Esa Lahtela,
ja Markus Mustajärvi.
Mistä tässä on oikeasti kysymys on laaja
asia. Tärkeimpänä pidän kuitenkin sitä,
että työvoimapolitiikan toimeenpanoon
on vain ihan kylmästi liian vähän rahaa.
Esimerkiksi Tampereella aktivointiaste
on noin 17 prosenttia, joka on todella alhainen koko maan tasoon verrattuna. Joillakin alueilla aktivointiaste huitelee jopa
35 prosentissa.
Toinen aivan korvaamaton asia on TE- toimistojen henkilöstövähennykset valtion
tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Useilta paikkakunnilta henkilökunta on vähennetty jo kokonaan. Vaikka
olisi rahaakin, ilman henkilökuntaa ei voi
tehdä mitään.
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Kun toimenpiteisiin ei ole rahaa ja esimerkiksi palkkatukikelpoisille ei löydy
sijoituskohteita, ja kolmannelle sektorille
heitä ei haluta antaa, niin olemme umpikujassa. Tampere on edelleen tässäkin
asiassa hyvä esimerkki. Kaksi vuotta sitten perustettu säätiö ei ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla ja nyt siellä makaa
kaupungin siihen budjetoima 750 000 euron potti käyttämättömänä.

Mitä tarkoittaa B lausunto?
B-lausunto annetaan henkilölle, joka saa
joko peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista
päivärahaa. Etuudeton aika (karenssi) on
määräaikainen, joko 3, 6, tai 9 kuukautta.
Hän on itse omalla toiminnallaan aiheuttanut työn tai toimenpiteen lopettamisen
kesken määräajan, ilman pätevää syytä
tai ei ole ottanut vastaan hänelle tarjottua työllistymissuunnitelmaan kirjattua
toimenpidettä. Tässä tilanteessa etuuden
menettäminen määräajaksi tuomitaan
toisesta missauksesta.

R7-lausunto
R7-lausunto annetaan vain niille henkilöille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea 500 päivää tai jotka ovat saaneet
työttömyyspäivärahaa (peruspäiväraha ja
ansioturva) 500 päivää ja saaneet niiden
päättymisen jälkeen työmarkkinatukea
180 päivää.
Tärkein lakimuutos tuli voimaan vuonna 2006 ja sitä vielä kiristettiin 1.5.2010.
Työministeriön ohjeistuksen mukaan kovat raipat iskee 500 päivän työttömyyspäivän jälkeen. (Lakipykälien mukaan
rangaistuskarenssit pitäisi koventua vasta,
kun on saanut lisäksi 180 lisäpäivää työmarkkinatukea).
Näiden työmarkkinatukea saavien henkilöiden kohdalla riittää yksi toimenpiteen
tai työn lopettaminen kesken määräajan

ja aina näissä tapauksissa työvoimapoliittisessa lausunnossa on R7. Ja aina näissä
tapauksissa tarvitaan 5:n kuukauden paluuehdon täyttyminen. Sen voi saada kasaan työvoimapoliittisissa toimenpiteissä;
työelämävalmennuksessa,
työmarkkinatuella työharjoittelussa, työkokeilussa
tai työllisyyspoliittisessa koulutuksessa.
Nykyisen lain mukaan siihen tarvitaan 5
kuukauden aika normaalissa palkkatyössä tai jossakin edellä mainitusta toimenpiteistä. Luin lakia oikein ja väärinpäin ja
lainkohdasta ei millään opilla voi saada
sitä oletusta että pykälä määräisi toimimaan.

Etuusasiakkuus
Etuusasiakkaalla tarkoitetaan henkilöä,
joka saa työmarkkinatukea, mutta hänelle ei enää tarjota palveluja. Etuusasiakas
on Te-palvelujen näkemyksen mukaan
asiakas vain etuuden vuoksi. Hänelle ei
tarjota kursseja tai palkkatukea tai ei edes
kuntouttavaa työtoimintaa. Myös tämä
kohta nykyisissä TE-hallinnon toimintakuvioissa on käsitykseni mukaan ihan
täysin ilmasta otettu.
Helsingin Sanomat 13.6. kertoo työhallinnon intresseistä seuraavaa: ”Laitimmainen segmentti, etuusasiakkaat, ovat sellaisia, joiden ei katsota voivan työllistyä
työhallinnossa käytössä olevin keinoin.
He ovat esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmaisia tai muutoin työkyvyttömiä. Heidät on tavallaan siirretty ”lepäämään”, ei juoksuteta turhaan toimistolla
eikä tarjota töitä kun tekemisestä ei kuitenkaan tulisi mitään. Työmarkkinatukea
heille kuitenkin maksetaan, koska muutakaan rahanlähdettä ei ole.
Miten käytännössä toimitaan ja mitä tämän käytännön taustalta löytyy? Olen
selvittänyt asiaa käytännönläheisesti.
Olemme käyneet yhdessä TVY ry:n
kehittämispäällikön kanssa kahdessa

TE-toimistossa. Lisäksi olen keskustellut puhelimessa kahden pitkänlinjan
TE-toimisto virkailijan kanssa ja asia on
pikkuhiljaa avautunut ja tieto lisääntynyt.
Keskusteluissa TE-virkailijat osan aikaa
hiljenivät ja olivat liikuttuneita kun kertoivat asiakaskohtaamisista ja päätöksistä
joita olivat joutuneet tekemään. Tunsin
myötäsurua.
Kelan tukijan Pertti Honkasen mukaan
(HS. 13.6.2011). ”Työtön työnhakija joutuu aiempaa helpommin karenssiin, eli
menettää työmarkkinatuen määräajaksi,
joka saattaa venyä vuosiksi.” Oman käsitykseni mukaan tulottomuus voi jatkua
läpi koko loppuelämän. Toisaalta asiaa
penkoessani tuli melkein skitsofreeninen
tunne. Pitää tasapainottaa kansalaisten
oikeus tasavertaiseen kohteluun palveluissa ja toisaalta myös tietoa siitä, että
jotkut meidän ihmisistä ovat iloisia siitä,
ettei tarvitse enää ravata TE-toimistossa.
Olen kuullut asiakkaalta jopa sellaisen sanonnan, että ”olen päässyt sosiaalitoimiston asiakkaaksi ja minun ei enää tarvitse
mennä kortistoon.”
TE-toimistoissa korostetaan, että aina nelosesta on mahdollisuus nousta takaisin
palveluihin, eli ensiksi kolmoseen, mutta
pidän sitä mahdottomana. On kaiketi vain
kaksi lääkettä, jotka tässä auttavat: uusi
puoliso, rakastuminen tai uskoon tulo.

Päätelmiä saamastani
pikaopetuksesta
- Etuusasiakkaiden ryhmään kuuluu noin
70 000 ihmistä. Tämä on Taipaleen Ilkan
arvio, joka ei ole kaukana todellisuudesta.
Itse olen arvioinut noin 50 000 ihmistä.
- Rovaniemellä nelosessa on 250, Itäkeskuksessa vajaa 300 ja Hyvinkäällä vähän
vajaa 300 henkilöä. Tampereella aiottiin
pyyhkäistä alkuvuodesta tuhat ihmistä
sossun piikkiin.
- Suurissa kaupungeissa määrät ovat suuria, joissakin varmaan oikeasti useita tuhansia.
- Vuonna 2009 tulottomien asuntokuntien määrä oli Kelan mukaan jo 22 900 ja
vauhti on vain kiihtynyt.
- Vuonna 2006 tulottomia asuntokuntia
oli 11 700 (KELA).

- Vuonna 2008 tulottomissa perheissä oli
2 600 lasta (KELA).
- Oikeasti olettamukseni on, että työnhakijan statuksen on jo menettänyt useat
kymmenet tuhannet ihmiset.
- Kaikki asiakkaat eivät ymmärrä tai tiedä koventuneista karensseista. Kuka heitä
oikeasti ehtii informoida?
- Asiakkaat eivät kaikki ymmärrä sitä,
että jos on määräys TE-toimistosta mennä
sossuun, niin toimeentulotukea voidaan
leikata viidennes tai jopa 40 prosenttia.
- On tilanteita, joissa päihdeongelmainen
on lähetetty sossuun ja sanottu, että työnhaku ei ole ajankohtainen. Ensin henkilö
täytyy kuntouttaa.
- Osa heistä on ihmisiä, joilla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä ja päätöstä ei ole tullut.
- Osa on ihmisiä, joilta on hylätty työkyvyttömyyseläke ja ovat lain mukaan joutuneet hakeutumaan työnhakijoiksi kun
sairauspäivien enimmäisaika 300 päivää
on kulunut loppuun. He odottavat vain
että varhennettu vanhuuseläkeikä tulisi
täyteen.
- Joidenkin palvelukierros kaikissa mahdollisissa TE-palveluissa on käyty loppuun ja on tultu yhdessä sopien johtopäätökseen, ettei TE-palveluilla asiakasta
pystytä auttamaan.
- Osassa toimistoista esityksen työnhakija-asiakkaalle tekee yksittäinen TE-toimiston virkailija.
- Neuvoja esittää asiakkaalle siirtoa palvelujen ulkopuolelle, ja sama tekee päätöksen siirrosta.
- Osassa TE-toimistoista, kuten Rovaniemellä, TE-toimiston virkailija saattaen
vaihtaa asiakkaan sosiaalitoimenvirkailijan kanssa - eli palaveri asiakkaan kanssa
istutaan kolmikantaisesti.
- Rovaniemellä toiveena oli, että palaverissä olisi mukana myös terveydenhoitaja.
- Rovaniemellä toivottiin aikuissosiaalityötä mukaan työhön.
- Pohdimme kovasti myös tietosuojasäädöksiä, jotka estävät viranomaisten tietojen vaihdon, joka vaikeassa asemassa
olevien kohdalla olisi välttämätöntä.
- Samoin salassapitosäädökset estävät
tietojen vaihtoa. Aina pitää olla lupa asiakkailta.
- Hyvinkäällä toivottiin erityirahaa nimenomaan etuusasiakasryhmän erilliseen

auttamiseen. Asiakkaitten tilanne seulottaisiin ja järjestettäisiin lisää tehostettuja
palveluja, terveydenhuoltoa, hoivaa, kuntoutusta jne..
Myös TE-toimistojen virkamiehet ovat
ihmisiä. He noudattavat annettuja soveltamisohjeita. Heitä tästä ei voi siis syyttää. Ohjeet lakien soveltamiseen tältä osin
tehdään TEM:in toimeenpano-osastolla
ja Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla.
Ainakin ne työvoimaneuvojat, joita tapasimme käyntiemme aikana ja joiden
kanssa soittelin, olivat empaattisia ja
myötäelivät asiakkaiden elämän vaikeuksien mukana, kun he kertoivat tarinoita
elävästä elämästä Suomessa armon vuonna 2011.
Mitä tässä oikeasti pitäisi tehdä? TE-hallinto pesee kätensä arviolta 70 000 ihmisen
palvelemisesta muutaman vuoden aikana.
Ja ei Taipaleen pojat tähän lopu. Koko ajan
heitä tulee lisää. Syrjäytyminen lisääntyy
jyrkästi ellei paljon panoksia lisätä aktivointiprosesseihin. Tämän me tiedämme
kaikki. Uusi hallitusohjelma lupaa, että
esim. palkkatukityö on myös syrjäytymistä ehkäisevää ja paljon muuta hyvää.
Osa ihmisistä tietysti pääsee eläkkeelle
ja osa kuolee jo ennen eläkeikää. Kylmän
suihkun sain, kun luin valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesitystä. Ei todella tuntunut hyvältä. Taistelu on alkanut.
Kenelle meidän väki kuuluu? STM:n
puolella ollaan sitä mieltä, että he kuuluvat TEM:ille ja TEM:in puolella että
STM:lle. Koettakaa nyt helvetissä päättää
ministeriöissä, kuka meidän ihmisistä välittää ja kenelle kuuluu kohderyhmämme
palvelujen järjestäminen.
Surullisena seuraan tilanteen kehittymistä. Ketään ei saa jättää työttömyydessä
yksin.

Työttömien Edunvalvontaa vuonna 2011
Lea Karjalainen
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Vieraskynä

Nuorten ja pidempään työttömänä
olleiden työllistyminen keskeisenä
TE-toimiston arjen haasteena

R

ovaniemen työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä on edistää ja auttaa runsasta 7 000
työnhakijaa työllistymään
sekä tukea alueen yrityksiä kasvamaan
ja kehittymään omilla ja yhteistyössä
muiden kanssa tuotetuilla palveluilla.
Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa oli noin 3 900, mikä on noin 500
henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
Rovaniemen monipuolinen yritysrakenne sekä asema hallinnollisena
keskuksena luovat monia positiivisia heijastevaikutuksia. Lapin alueen
merkittävät investoinnit ja myönteiset
näkymät luovat positiivista virettä ja
työpaikkoja paikallisille yrityksille.
Myös työvoiman saatavuuden vaikeutuminen lähikunnissa lisää työvoiman
kysyntää Rovaniemen alueelta.
Tällä hetkellä odotetaan päätöstä Suhangon kaivoshankkeesta sekä vahvistusta Mustikkamaan biovoimalan
rakentamispäätökselle. Lisäksi venäläisten ostosmatkailijoiden uskotaan
lisääntyvän tullimääräysten vapautumisen myötä. Myös rakentaminen Rovaniemellä on vilkasta.
Työ- ja elinkeinotoimiston keskeisenä
tehtävänä on työvoiman saatavuuden
turvaaminen tilanteessa, jossa samanaikaisesti on runsaasti työttömiä työnhakijoita ja samanaikaisesti yritykset
kokevat työvoiman saatavuuden jo nyt
vaikeaksi tai uhkaksi kasvulle ja kehittymiselle tulevaisuudessa.
Huomioiden työväestön ja yrittäjien
ikääntyminen sekä Lapin myönteiset
investoinnit sekä niihin liittyvät työvoimatarpeet, TE-toimiston toiminnan
keskeisinä haasteina on yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen alueen eri
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toimijoiden kanssa yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi, mutta
myös korkean nuoriso- ja rakennetyöttömyyden nujertaminen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Joka kolmas työtön on
iältään alle 30-vuotias
Rovaniemen alueella työttömistä työnhakijoista joka kolmas (1 200 hlöä) on
iältään alle 30-vuotias. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä kesäkuun lopussa
runsas 700 ja 25 – 29-vuotiaita lähes
500 henkilöä. Nuorista ammatillisen
koulutuksen suorittaneita oli noin 70
%.
TE-toimiston tekemän selvityksen
mukaan, johon kuului pidempään työttömänä olleiden nuorten henkilökohtainen haastattelu, viimeisen kahden
vuoden aikana sekä nuorten työllistyminen että koulutuspaikan saaminen
ovat vaikeutuneet ja nuorten työllistymiseen liittyvät vaikeudet lisääntyneet
ja kasaantuneet.
Työnantajilta saatujen palautteiden,
mutta myös nuorten haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että koulutuksen
kautta ei ole välttämättä mahdollista
saada yritysten edellyttämää osaamistasoa eikä riittäviä työelämävalmiuksia. Puutteelliset työelämätaidot voivat
merkittävästi vaikeuttaa esimerkiksi
harjoittelupaikan saamista.
Myös usko tai luottamus oman osaamiseen ja ammattitaidon riittävyyteen on
usein nuorilla valmistumisen jälkeen
heikko tai se heikentyy hyvin pian,
kun työtä ei löydy. Myös nuorten syrjäytymiskehitys käynnistyy yllättävän
pian. Nuoren pitkittynyt työttömyys

voi kasata ongelmia ja johtaa lopulta tilanteeseen, jossa häntä ei voida auttaa
edes viranomaisten yhteistyöllä.
Lisäksi motivaation puute tehdä koulutusta vastaavaa työtä, hakea työtä tai
osallistua työllistymistä edistäviin aktiivipalveluihin tekevät nuorten työllistymisen tukemisesta haasteellisen.
Motivaatioperustaa ei vahvista edes
työttömyysetuuden saamiseen liittyvät
sanktiot, koska nuoret luottavat toimeentulotukijärjestelmän auttavan tilanteessa, jossa nuori jää tulottomaksi.

Nuoret aktiiviprosesseihin heti
Tämän päivän työelämän haasteet ovat
kovat ja työllistyminen edellyttää toisaalta riittävää osaamista, mutta myös
riittäviä työelämävalmiuksia. Molemmat ovat keskeisiä työllistymisen edellytyksiä, johon liittyen tulisi kehittää
yhteistyössä muiden viranomaisten
kanssa järjestelmä, joka ottaisi nuoret
välittömästi aktiivipalveluiden piiriin

Vieraskynä
Vieraskynä

riippumatta siitä ovatko he asiakkaina
TE-toimistossa tai kunnan sosiaali- tai
terveystoimessa.
Järjestelmän tulisi olla systemaattinen ja aukoton. Nuoren toimeentulon saamisen edellytyksenä kaikissa
tilanteissa tulisi olla osallistuminen
aktiivitoimenpiteisiin ja kaikkien viranomaistahojen tulisi tehdä töitä sen
eteen, että nuoret saadaan työelämään
tai kouluttautumaan oikealle alalle.
Nuoren yksilöllisen tilanteen perusteella hänelle tulisi heti työttömyyden
alusta lähtien tarjota hänen palvelutarpeensa mukaisia palveluja. Palvelut
voisivat olla TE-toimiston, kunnan tai
jonkun muun tahon järjestämiä. Palvelut räätälöitäisiin aina nuoren yksilöllisen kokonaistilanteen pohjalta ja lisäksi määriteltäisiin henkilö tai taho, joka
vastaa nuoren prosessin etenemisestä
ja palveluiden tarjoamisesta.
TE-toimiston tulisi kehittää omaa palveluvalikoimaa niin, että sen vastuulla
olisivat kaikki ne palvelut, joilla vahvistetaan koulutuksen kautta hankittua
ammatillista osaamista, parannetaan
työelämävalmiuksia sekä autetaan
konkreettisesti työn- tai opiskelupaikan hakemisessa.

Diili-hankkeessa kehitetään
nuorille aktiiviprosessia
Rovaniemi on saanut rahoituksen Työja elinkeinoministeriön kautta kokeiluhankkeeseen, jossa noin 180 ammatillisen koulutuksen suorittanutta nuorta
ohjataan Rovaniemen Monitoimikeskus-säätiöön, jonka tehtävänä on rakentaa nuorelle yksilöllinen työllistymisprosessi.
Prosessissa hyödynnetään maksimaalisesti kaikki TE-toimiston nykyiset
palvelut yhdistettyinä toisiinsa sekä
kehitetään/kokeillaan uudenlaisia palveluja. Kun nuoren osaamisen ja työelämävalmiuksien oletetaan olevan
kunnossa, yhteistyössä nuoren kanssa
etsitään työpaikka avoimilta työmarkkinoilta.

Kokeiluhanke Diili toteutetaan vuosina 2011 – 2012. Hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta arvioidaan
voidaanko kehitetty toimintamalli ottaa käyttöön koskemaan kaikkia alle
30-vuotiaita nuoria, jotka asuvat Rovaniemellä.

Rakenteellisen työttömyyden
moninaisuus ja
kehittämisideoita siihen
Kesäkuun lopussa rakenteellisen työttömyyden kriteerit täyttäviä työnhakijoita oli Rovaniemellä 2 108 henkilöä,
joka on 43 % laajasta työttömyydestä.
Osuus on huolestuttavan korkea ja kriteerit täyttävien työnhakijoiden ongelmat ovat moninaisia. Kyse ei ole ainoastaan työn tai osaamisen puutteesta,
vaan mukana on lähes poikkeuksetta
elämänhallinnan vaikeudet sekä terveydelliset rajoitteet.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta
sekä työvoiman palvelukeskusten perustaminen kaupunkipaikkakunnille
ovat luoneet hyvät edellytykset toimivan ja tavoitteellisen yhteistyön syntymiselle TE-toimiston-, kaupungin- ja
Kelan sekä muiden toimijoiden kesken.
Nyt kuitenkin tätä yhteistyötä on tarpeen kehittää ja laajentaa koskemaan
myös niitä työnhakijoita, jotka eivät
eri syistä johtuen ole antaneet suostumusta tai muutoin päässeet yhteispalveluun, vaikka selkeästi hyötyisivät
eri toimijoiden yhteistyöstä ja räätälöidyistä palveluista.
Työvoiman palvelukeskusten toiminta on tärkeä integroida tiiviiksi osaksi
TE-toimiston palvelumalli ja palveluperiaatteita sekä kunnan sosiaalitoimen muita prosesseja. Lisäksi eri toimijoiden keskinäistä vastuunjakoa on
tarpeen selkiyttää sekä määritellä,
missä tilanteissa milläkin viranomaisella on vastuu asiakkaan kokonaistilanteesta ja siihen tarpeen mukaisten
palvelun hankkimisesta.

tarvitaan neljä vaihetta: arviointi-,
kuntoutus- sekä kouluttautumis- ja
työllistymisvaihe. Prosessissa palvelujen oikea-aikaisuus on keskeinen
edellytys prosessin onnistumiselle.
Em. johtuen ei ole riittävää, että TEtoimisto kehittää ja räätälöi omia
palveluitaan, vaan tarvitaan kunnan
palveluiden saatavuuden arviointia ja
palvelujen kehittämistä työllistymistä
tukevaan suuntaan. Perusta työllistymiselle ja asiakkaan osallistumiselle
työllistymistä edistäviin palveluihin
luodaan lähes poikkeuksetta muiden
toimijoiden kuin TE-toimiston palveluilla.
Lapin alueella on kiinnitetty erityistä
huomiota työllistymistä edistävien palvelujen vaikuttavuuteen, jolla näyttää
olevan keskeinen merkitys, kun haetaan pidempiaikaisia ratkaisuja. Vaikuttavuuden näkökulmasta ei ole tarpeen lisätä järjestöjen työllistämisen
volyymia, vaan pikemminkin kehittää
yhteistyötä ja työllistämisen sisältöjä
niin, että vaikuttavuus paranee. Järjestöjen työllistämisen vaikuttavuus
on ollut keskimääräistä heikompaa
erityisesti silloin, kun siihen ei ole liitetty mukaan muita kuntoutumista tai
osaamisen kehittämistä tukevia elementtejä. Pelkkä palkkatukityö harvoin edistää pitkään työttömänä olleen
henkilön työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
Erityisen tärkeää on myös saada kuntien terveystoimi mukaan yhteistyöhön.
Nykyisellään terveydenhuoltopalvelujen vaikea saatavuus ja saavutettavuus
muodostuvat jopa selkeäksi kompastuskiveksi asiakkaan palveluprosessin
käynnistymiselle. Myös kuntouttavan
työtoiminnan sisältöjä tulee kehittää ja
monipuolistaa.
Marja Perälä
Kirjoittaja on Rovaniemen
TE-toimiston johtaja

Kokemusten mukaan pidempään työttömänä olleiden palveluprosessiin
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Miten välityömarkkinat jaksavat?

U

sein peräänkuulutetaan avoimien työmarkkinoiden kykyä
rekrytoida niitä henkilöitä, joiden elämäntilanne on johtanut
työttömyyteen ja työttömyys on vaarana
pitkittyä. Osalle tilanne on väliaikainen
ja asiat sujuvat entiseen malliin uudessa
työssä varsin pian. Haasteellisemmaksi
asian tekee henkilöiden työttömyys, joka
pitkittyessään johtaa useisiin erillisiin
työllistymistä vaikeuttaviin tekijöihin.
Toimettomuus johtaa yksilön tasolla tilanteeseen, jossa työtaitoihin jää toivomisen varaa tai kokemukset työmarkkinoilta
ovat vaarassa jäädä vähäisiksi. Tällöin on
syntymässä kierre, jonka hallitsemisessa
henkilön omat keinot ovat vähäiset.

resta merkityksestä vastauksena tuohon kysymykseen. Henkilöt tarvitsevat
työpaikan lisäksi samanaikaisesti koko
olemusta vahvistavaa työvalmennusta
joskus jopa yksilöllisesti toteutettuna. Tähän tunnistettuun pulmaan liittyy myös
uudistuspyrkimys, jossa kuntien vastuuta korostetaan työllistymisprosessissa
erityisesti kuntoutusasiakkuuksien osalta. Suurimmalta osalta kuntia kuitenkin
puuttuvat todelliset työvalmentajaresurssit ja monipalvelukeskukset toimintojen
haltuunottamiseksi. Tuota kysymystä valtion ja kuntien on yhdessä vielä mietittävä
niiden työssäkäyntialueiden osalta, joissa
ei ole säätiöitä tai muita suuria työllistämiseen erikoistuneita yksiköitä.

Ehkäpä olemme liian toiveikkaita siinä suhteessa, että uusien työpaikkojen
määrät kehittyvät myönteisesti erityisesti
aloille, joissa koulutusvaatimus on vähäinen tai työ opitaan paikan päällä ilman
koulutusvaadetta. Samaa toiveikkuutta
ylläpidämme syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden suhteen. Näyttää siltä, että
uskomme edelleen työpaikkojen siunaantuvan sosiaalisin perustein jaettavaksi.
Kuitenkin yritysten rekrytointi kulkee eri
logiikalla mitä tulee kuultuihin toiveisiin
sosiaalisesta työllistämisestä.

Valmennusta ja työllistämistä toteuttavien organisaatioiden tulee huolehtia, että
kehitystyö on jatkuvaa ja yksiköt seuraavat ajan virtaa. Työpaikkojen riittävyys
on rajallista, joten osin työllisyyttä tulee
hoitaa erillisillä ratkaisumalleilla valmennuksen keinoin tarkasti arvioidulle osalle
työkykyisiä henkilöitä. Kumppanuutta
palveluiden toteuttajan ja työhallinnon
välillä on edelleen kehitettävä ja vuorovaikutuksen on oltava entistä tiiviimpää.
Toiminnalta odotetaan vaikuttavuutta
sekä laadullisesti että määrällisesti. Siitä
puolestaan seuraa toteuttaville tahoille
haasteita, jotka on ratkaistava seudullisten tarpeiden kautta. Tarpeettoman usein
lähdetään malleja monistamaan toisten
toteutuksen mukaan miettimättä miten
asiat ovat omassa toimintaympäristössä.

Mahdollistamme paremmat välityömarkkinat suhtautumalla realistisemmin niiden
henkilöiden työmarkkinakelpoisuuteen,
joiden ammatillinen osaaminen tai sosiaaliset taidot edellyttävät suurempaa huomiota. Hyvät askelmerkit siihen suuntaan
onkin luotu Työ- ja elinkeinoministeriön
selvityksissä kuluneen kevään myötä.
Niiden seurauksena välityömarkkinat
selkeytyvät ja työtön työvoima on ryhmitelty uudelleen. Ryhmiin kohdistetaan
tukitoimia täsmällisemmin tavoiteasettelun suuntaisesti. Samalla kumppanuuksia
vahvistetaan eri toimijoiden välillä.
Saavuttaaksemme vaikuttavuutta haastavimman kolmanneksen työllisyydessä
meidän on mietittävä, miten suhtautua
taitovajeeseen, joka henkilölle syntyy
pitkästä työttömyydestä ja puutteellisesta
ammattitaidosta. Pääosin työnantajaa ei
kiinnosta mistä työkunnon vajaus johtuu,
mutta vajaus on jollain lailla tasattava ja
työnhakijaa vahvistettava. Kokemukset
viestittävät valmennuksen erittäin suu-
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Parhaissa ratkaisuissa toiminnan tuotannollisuus on sopeutettu hyvin alueen
muuhun elinkeinorakenteeseen.
Tulevaisuudessa yhä useampi työllistämispalveluita tuottavista organisaatioista
joutuu miettimään miten ja mille työttömyyden asiakaskunnalle palveluiden kärjen suuntaa, nykykielessä puhutaankin jo
segmenteistä. Työn ja siihen liittyvän valmennuksen lisäksi tulee huolehtia myös
dokumenttien sisällöistä, joita valmennuksessa oleva henkilö hyödyntää omassa kuntoutus- ja työllistymispolussaan.
Näyttäisi siltä, että parhaiten nyky-yhteiskunnan menoon kykenevät vastaamaan ne
toimintayksiköt joiden palvelut ovat laajaalaisia ja palvelevat siten mahdollisimman
laajaa asiakaskuntaa. Huomion arvoista
on myös se, että toiminnat tulee sisältää
valmennusta ammattitaidon ja elämänhallinnan osa-alueilta. Henkilöt kokevat
työttömyyden eritavoin, sen vuoksi osalle
tulee tarjota positiivista erityiskohtelua ja
rinnalla kulkemista aina kun sitä yksilö
tarvitsee. Uudessa hallitusohjelmassa on
tekstillisesti paljon sen suuntaista ajattelua, joka vastaa kentänkin käsitystä hyvästä syrjäytymisen ehkäisystä ja hyvästä
huolenpidosta. Budjettivalmistelussa on
vain varattava myös taloudelliset resurssit
tekstiosien tueksi.
Arto Havo
toimitusjohtaja
Parik-säätiö

arik-säätiö on valittu mukaan TEM:n valtakunnalliseen kokeiluhankkeeseen, johon
on valittu yhteensä kuusi palvelun tuottajaa eri puolilta Suomea. Projekti toteutetaan
vuosina 2011-2012.

TEM:n päätöksen mukaisesti projektin kohderyhmänä ovat 2 ja 3 asiakassegmenttiin kuuluvat
rakennetyöttömien ryhmään kuuluvat Kouvolan työ- ja elinkeinotoimiston ja Kouvolan seudun
työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat. Projektissa palveluntuottaja (Parik-säätiö) ottaa kokonaisvastuun projektiin ohjattujen asiakkaiden palveluprosessien eteenpäin viemisestä. Palveluprosesseja toteuttaa säätiön moniammatillinen tiimi, jossa toimii kuntoutuksen, valmennuksen ja eri alojen työelämän asiantuntijoita. 2-4 kuukauden mittaisella arviointijaksolla säätiön
asiantuntijatiimi tekee työkykyisyys- ja työvalmiuskartoituksen työvaltaisissa olosuhteissa säätiön työhönvalmennusyksiköissä ja esittää kartoituksen perusteella arvion lähettävälle taholle
asiakkaan työkunnosta/-kyvyistä ja kyvykkyydestä sijoittua avoimille työmarkkinoille. Varsinaisen työllistymissuunnitelman kartoitusjakson arvion pohjalta tekee asiakkaan lähettänyt TEtoimisto/TYP.
Kartoitusjakson jälkeen on mahdollista toteuttaa asiakkaan työllistymissuunnitelmassa määritelty työllistymistä edistävä palveluprosessi. Palveluprosessin sisältö voi olla avoimille työmarkkinoille / koulutukseen hakemisessa / siirtymisessä tukeminen työnetsinnän keinoin,
työvalmennuksen ohjauksessa työntekoa Parik-säätiön toimipisteessä asiakkaan sopivia tukikeinoja/palveluja hyödyntäen taikka avointen työmarkkinoiden työpaikalla tuki työhönvalmennuspalvelujen keinoin.

Veroja maksukyvyn mukaan

Y

hteiskunta on rakennettu niin,
että toiset voivat tienata Suomessakin jopa satoja kertoja
enemmän kuin toiset. Siksi on
pidetty oikeudenmukaisena, että suurituloiset maksavat suhteellisesti enemmän
veroja hyvinvointivaltion ylläpitämiseen,
jotta pienituloisillekin jää tarpeeksi rahaa
elämiseen.
Tuloeroja rikkaiden ja köyhien välillä
pienennettiin Suomessa sodan jälkeen
verotuksella 90-luvun lamaan asti. Suomi
oli maailman huippua ihmisten välisessä
tasa-arvoisuudessa. Myös rikkaat hyötyivät yhteiskuntarauhasta ja veroilla maksetuista laadukkaista julkisista palveluista.
Laman iskettyä on tehty päinvastoin.
Rikkaille on annettu suurimmat veronalennukset ja sitä on perusteltu kannustavuudella. Rikkaita on kannustettu
tekemään enemmän töitä antamalla heille entistä enemmän rahaa, köyhiä taas
on ”kannustettu” töihin antamalla heille
entistä vähemmän. Tuloerot kasvoivat
pahimmillaan maailmanennätysvauhtia.
On kuitenkin suljettu silmät siltä, ettei

kaikille ole riittänyt töitä ja osa töistä on
niin huonosti palkattua, ettei sillä tule toimeen.
Valtionverot ovat progressiivisia, suurituloiset maksavat niitä pienituloisia isommalla prosentilla. Kunnallisverot taas
ovat olleet tasaveroja, joita kaikki ovat
maksaneet tuloistaan samalla prosentilla.
Arvonlisäveroja ja muita kulutusveroja
maksetaan huomaamatta kaikkien tavaroiden hinnassa, jolloin rikas maksaa
leivästään yhtä monta euroa veroa kuin
köyhä, jolloin veron nousu ei tunnu rikkaalle missään, kun taas köyhälle se voi
olla liikaa.
Uuden hallituksen ohjelma kääntää Suomen verotuksen takaisin tuloeroja pienentävälle linjalle. Pääomatuloja, joita etenkin
kaikkein rikkaimmat saavat, verotetaan
jatkossa enemmän. Myös suurimpien perintöjen veroja nostetaan ja suuria voittoja
tekevien yritysten omistajien verottomia
osinkoja leikataan.

Perusvähennyksen ja työtulovähennyksen
nostolla kevennetään työttömien, pienituloisten työntekijöiden ja pientä eläkettä
saavien verotusta.
Yleinen arvonlisäveron korotus estettiin,
mutta valitettavasti myös muutamat kulutusverot nousevat. Alkoholin tai tupakan
suurkuluttajien tai paljon autoa ajavien
saamat veronalennukset voivat mennä
ympäristö- ja terveysverojen korotuksiin.
Näiden verojen korottaminen ei ole hyvä
asia, mutta kuitenkin oikeudenmukaisempi kuin vaikkapa ruuan tai bussilippujen veronkorotus.
Hallitus muuttaa vihdoin verotusta pienituloisia suosivammaksi. Se on kuitenkin
vasta hyvä alku, kahdenkymmenen vuoden aikana on syntynyt niin paljon eriarvoisuutta, että tehtävää jää tulevillekin
vuosille.
Jussi Saramo
Ministerin erityisavustaja

Pienituloisten verotusta kevennetään kunnallisverotuksen progressiota lisäämällä.

Minulla on unelma

Opiskelen Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Välityömarkkinoiden osaajaksi
-koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on sekä taustaorganisaation että hankeväen
ammatillisen osaamisen syventäminen välityömarkkinoiden toimintaympäristöissä.
Olen valinnut kehittämishankkeeni ja opinnäytetyöni aiheeksi otsikon:

Minulla on unelma
Tutkin työttömien ja työmarkkinatoimenpiteessä (eli työharjoittelijat,
työelämävalmennettavat, kuntouttavassa ja palkkatuetussa työssä) olevien henkilöiden
unelmia ja odotuksia. Nämä unelmat voivat olla mitä tahansa taivaan ja maan väliltä.
Kirjoita minulle ensin lyhyt kuvaus taustoistasi kuten esim. koulutus- ja ammattialasi, mahdollinen
työelämän kokemus, ikä ja asuinkuntasi, sitten kerro työttömyydestäsi, sen alusta, kestosta ja
kokemuksistasi työttömyyden aikana. Ja pääosassa anna unelmillesi siivet ja kirjoita kaikki se, mistä
unelmoit. Älä lainkaan kaihda sitä, olivatko ne unelmat sitten toteuttamiskelpoisia eli ei. Kaikki kiinnostaa.
Kerään kohderyhmäni unelmat opinnäytetyöhöni, pohdin niiden merkitystä ihmisen arjessa sekä sitä miten
työvoimapolitiikassa, työllisyydenhoidossa ja erityisesti välitysmarkkinoiden toiminnoissa ja hankkeissa on
aikaisemmin unelmia huomioitu, vai onko niitä ylipäätään koskaan kuunneltu. Lisäksi tutkin ja pohdin sitä
miten nämä esiin tulevat unelmat tulisi jatkossa huomioida välityömarkkinoilla.
Kaikki kirjoitelmat käsitellään niin, ettei kenenkään identiteetti paljastu,
ellet sitten erityisesti halua antaa tarinallesi omia kasvojasi.
Kirjoituksen pituuden ja kirjoitustavan voit itse vapaasti valita.

Minulla on unelma, kirjoita
Sinä minulle se tarina!
Palauta kirjoituksesi tämän vuoden loppuun mennessä:
Jyvässeudun Työttömät ry, Eija Tuohimaa • Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä tai eija.tuohimaa@jstry.fi
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Säikeet

Säikeet hankkeen
alkumetreillä tapahtunutta

H

eti alkuun, haluan kiittää
Lautsian kesäpäivien järjestäjiä sekä kaikkia kesäpäiville osallistuneita yhteisistä
hetkistä. Sain mielenkiintoisia ideoita ja
palautetta etukäteen jota aion hyödyntää
lisänä Säikeet-hankkeessa.
Olen vieraillut Kaakkois-Suomen alueella sekä Helsingissä. Samoja piirteitä tieto- ja viestintätekniikan osalta
esiintyy lähes jokaisessa tähän saakka
vierailemissani yhdistyksessä, eli käytännön tasolla osalla yhdistyksistä on
käytössä ilmaiset tietoturvaratkaisut,
osalla kaupalliset. Työvälineohjelmistoja
löytyy Microsoftin Office 2000:sta Office 2007:aan, ilmaista OpenOfficea on
myös otettu käyttöön. Varsinainen tietotekninen osaaminen on vaihtelevaa, ja
vaikuttaa siltä, että jokainen tekee asioita
omalla oppimallaan tavalla. Tämä onkin
hyvä, koska käyttäjäystävällisemmät
tietokoneohjelmistot antavat mahdollisuuden tehdä halutun toiminnon tavalla,
jolla sen on parhaiten omaksunut. Näin
työskentelyn pitäisi edetä joustavammin.
80-luvulla ja pitkään vielä 90-luvullakin
tietokoneiden käyttäjillä oli pelkotiloja, että ”väärää nappia” painamalla voi
tuhota kaiken, ”Oletko varma K/E ?”.
Joillakin tietokoneiden käyttäjillä nämä
”jännitystilat” ovat säilyneet vielä tälle
vuosituhannelle, voisi ehkä puhua jonkinlaisesta fobiasta. Ei kuitenkaan ole
syytä jännittää, tai antaa tehtäviä nuorempien hoidettavaksi, parasta oppia ja
rohkeasti työskennellä tietokoneilla itse.
Tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointi on jokaisen ulottuvilla. Esimerkiksi
muistitikulla voidaan säilyttää tärkeitä
tiedostoja ja halutessaan myös salatussa
muodossa. Ulkoisten USB-kiintolevyjen
mukana tulee usein ohjelmisto, jolla voidaan hoitaa varmuuskopiointi kätevästi.
Tietokoneiden kiintolevyjen keski-ikä on
n. 5-6 vuotta normaaliolosuhteissa, tuon
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ajan jälkeen on erittäin suositeltavaa
kopioida tiedot uudemmille tallennusmedioille ja harkita uuden tietokoneen
hankintaa. Alustavien tietojen mukaan
lähes 40% TVY ry:n jäsenyhdistyksistä
käyttävät yli 6 vuotta vanhoja tietokoneita, tästä voidaan arvioida että lähiaikoina
kiintolevyt tulevat tiensä päähän ja tiedonmenetysten määrä kasvaa. Vanhoja
toimivia kiintolevyjä saa alan liikkeistä,
uudemmat levyt eivät taas ole yhteensopivia vanhempien tietokoneiden kanssa.
Helpommalla pääsee jos on mahdollisuus sijoittaa n. 390€-490€ uuteen tietokoneeseen, joka kestää 5 vuotta, jopa pidempäänkin. Vähän käytettyjä tietokeita
löytyy erilaisista verkkokaupoista ja alan
liikkeistä. Käytettyä konetta hankittaessa on hyvä selvittää myyjältä onko kone
”rallattanut” 24 tuntia yhtä soittoa viimeiset 4 vuotta, jolloin käyttöikä olisi
todennäköisesti lyhyempi.
Langattomat lähiverkot (W-Lan) ovat
yleistyneet nopeasti viimevuosina.
Langattoman W-Lan verkon tulee olla
vähintään salasanasuojattu, jottei ulkopuoliset pääse yhdistyksen verkkoon ja
sitä kautta arkaluontoisiin tiedostoihin
käsiksi. Asiakirjat jotka sisältävät ihmisten henkilötunnuksia, yhteystietoja tms.,
kiinnostavat internet-terroristeja, ja identiteettivarkaudet tulevat lisääntymään,
ellei W-Lan verkkoja suojata riittävän
tehokkaasti. Tietovuotohaitat saattavat
tulla esille vasta vuosien kuluttua.
UPS-laitteiden (ylijännitesuojat) hankkiminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään
silloin kun kesän ukonilmat aiheuttavat
sähkönjakelussa häiriöitä, ja mahdollisesti sitä kautta tietokoneiden rikkoutumisia. Laitteita saa paikallisista tietokoneliikkeistä.
Pöly on edelleen tietokoneiden pahimpia
vihollisia, joka aiheuttaa fyysisiä vaurioita joiden kustannukset ovat usein niin

korkealla, että on viisaampaa ostaa uusi
kone. Pöly voidaan imuroida tavallisella
imurilla tietokoneiden sisältä. Imurointi
tulee suorittaa siten, että tietokoneesta on irrotettu mieluiten kaikki siihen
menevät ulkoiset johdot, tai vähintään
230V virtajohto. Tämän jälkeen on huolehdittava ESD suojauksesta siten, ettei
ole itse sähköisesti varautunut (hiukset
eivät nouse pystyyn ja villapaita ei ritise
päällä, jne.. Itsestään voi yrittää poistaa
sähköistä varausta esim. koskettamalla
vesilämpöpatterin termostaatin metalliosaan, ennen kuin aloittaa tietokoneen
avaamisen). Tietokoneen (PC pöytäkone) sivukannen saa avattua poistamalla
siitä pari ruuvia ja vetämällä levyn pois
kevyesti, tämän jälkeen usein paljastuukin koneen sisältä valtava määrä pölyä,
jonka näkee helposti imuroida tavallisella imurilla tai rikkaimurilla. Koneen
komponentteja tulee varoa kosketukselta
operaation aikana. Kannettavat koneet
voi imuroida ilman että niistä tarvitsee
avata kansia. Kannettavien pohjassa ja
sivuissa on tuuletusaukot, jotka on hyvä
pitää puhtaana pölystä. Tietokoneet sisältävät tuulettimia joiden tehtävä on poistaa kuumaa ilmaa tietokoneen sisältä,
ilmavirtaukset keräävät pölyhiukkasia
ilmanotto ja poistoaukkoihin.
Tässä vaiheessa hanketta, olen jo päässyt
tukemaan jäsenyhdistyksiämme paikanpäällä. Olen neuvonut ja tehnyt asioita
jotka ovat parantaneet tietoturvaa, huoltanut koneita, sekä helpottanut työskentelyä toimistoissa erilaisten ratkaisuiden
avulla. Mielestäni tietotekniikkatukihenkilöiden tarve yhdistyksissä on suuri, ja
näin ollen osaamista kannattaa kehittää
jos itse olet kiinnostunut tietotekniikasta
tai tukihenkilönä toimimisesta.

Ari Koskinen
ICT-Projektikoordinaattori
TVY ry Säikeet – hanke

Säikeet

Säikeet hankkeen ”jäsenyhdistysten
tietotekniset valmiudet” kyselyn tulokset

T

ietokoneiden lukumäärä yhdistyksissä on keskimäärin 3, mutta toisaalta on muutamia yhdistyksiä joilla ei ole tietokonetta lainkaan. Keskimäärin neljä ihmistä käyttää yhdistyksen tietokoneita. Yleisökäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden
käyttäjämäärää on vaikeampi arvioida. Lähes 40 % yhdistysten tietokoneista on vanhempia kuin 6 vuotta, (tietokoneiden
käyttöikä vaihtelee käyttötavasta ja ympäristöstä riippuen, mutta yleisesti voidaan sanoa, että se on n. 5 vuotta).
60 % yhdistysten tietokoneiden käyttöjärjestelmistä ovat Windows XP:tä,
Windows XP:n valmistajan tuki päättyy
(huhtikuussa 2014). Tuen päättyminen
tarkoittaa, että käyttöjärjestelmään ei ole
enää saatavilla tietoturvapäivityksiä tai
korjauspaketteja. XP jäänee historiaan
yhtenä Microsoftin onnistuneimmista ja
yleisimmistä käyttöjärjestelmistä Windows 7:n jälkeen. Kyselyyn vastanneiden
yhdistysten virustorjuntaohjelmistoista
yli puolet oli kaupallisia ja puolet ilmaisratkaisuja.
Tietoteknisen osaamisen asteikolla 1-5
arvioivat kolmeksi lähes 50 % vastanneista ja neljäksi hieman yli. 40 %. 10 %
vastanneista arvioivat osaamisensa alle
kolmeksi.

Suositukset nettiin ja toimistoon 2011-2012:
Käytetty keskusyksikkö:
Suoritin: Intel Pentium tai Dual Core 2-3GHz tai AMD Athlon 2GHz
Keskusmuisti: 2-4 Gigatavua
Kiintolevy: 80-500 Gigatavua
Käyttöjärjestelmä: Windows XP tai esim. Linux (Ubuntu tai Fedora)
Hintaluokka 0-150€
Uusi keskusyksikkö:
Suoritin: Intel i3, i5 tai AMD Athlon II X2, X3, X4
Keskusmuisti: 4 Gigatavua
Kiintolevy 500 Gigatavua tai enemmän
Käyttöjärjestelmä: Windows 7 64bit
Hintaluokka: 350-450€
Uusi litteä näyttö:
LCD 16:9 19-24 tuumaa
Hintaluokka 80-200€
(uusi litteä näyttö kannattaa ostaa toisinaan myös käytetyn keskusyksikön
rinnalle kuvaputkinäytön tilalle).

Uusi kannettava tietokone:
Suoritin: Intel i3 tai i5 / AMD Dual-Core
Keskusmuisti: 4 Gigatavua
Kiintolevy: 350-500 Gigatavua
Käyttöjärjestelmä: Windows 7 64bit
Näyttö: 15,6 tuumaa tai enemmän
Hintaluokka 400-600€
Ilmaisohjelmia:
Toimisto-ohjelmat: OpenOffice 3.x (ilmainen)
Kuvankäsittely: The Gimp (ilmainen)
Vektorigrafiikka: InkScape (ilmainen)
Uusia tietokoneita voi ostaa aivan normaaleista kodinkoneketjuista
ja tavarataloista sekä nettikaupoista. Kannattaa seurata tarjouksia.

Enimmäkseen toivottiin vinkkejä tietokoneen hankintaan,
joita laitoimme viereiseen laatikkoon.
Intel Celeron suorittimella varustetun tietokoneen voi saada
edullisemmin, mutta Celeronin suorituskyky on alhaisempi.
Vaihtoehtona suosittelen AMD:n prosessorilla varustettua
kannettavaa, jotka merkistä ja ominaisuuksista riippuen ovat
edullisempia kuin Intel Pentium -suorittimella varustetut
tietokoneet. Uusissa kannettavissa on usein kaikki välttämättömät toiminnot, mutta työvälineohjelmistot eivät kuulu
hintaan. Hyvänä vaihtoehtona kaupallisille ohjelmistoille on
OpenOffice, jonka saa ladattua ilmaiseksi osoitteesta:
http://fi.openoffice.org
Alle 1000€:n hintaluokassa mainio vaihtoehto PC-tietokoneille on Apple:n Mac mini 2,3 GHz pöytätietokone, jonka
saa edullisimmillaan n. 600 eurolla (näyttö, näppäimistö ja
hiiri hankittava erikseen. Applen valmistamat maksavat n.
140€).
Järeämpään käyttöön kuten av-editointiin, taittoon ja raskaaseen kuvankäsittelyyn suosittelen Applen Mac Pro laitteistoja,
sekä Adoben ohjelmistoja. Tämän lisäksi tai vaihtoehtoisesti
kannattaa kokeilla avoimen lähdekoodin ratkaisuja (Linux).
Ari Koskinen
Karenssisanomat 3/2011
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Olympialaiset Ylojärvi ja Lappeenranta.
Kaarina jaettu hopea
Tikka miehet matainen
1Tapio ”Jallu” Lii
2 Martti Savolainen
3 Jyrki Savilahti

Tikka naiset

1 Merja Hakala
2 Pirkko Kyckling
3 Auli Kuusikko

Luontopolku

1 Merja Hakala
2 Lea Karjalainen
3 Kati Virta.

Nokkeluus

1 Lea Karjalainen
2 Merja Hakala
3 Martti Savolainen

Päreenheitto voittotulos 10.75m
Lea Karjalainen,
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Jäsenyhdistykset

In memoriam Seppo Leppälä

N

astolalainen aluemyyntipäällikkö Seppo Leppälä on
menehtynyt 31.5.2011 pitkälliseen sairauteen Nastolassa 69 vuotiaana. Hän oli syntynyt
17.11.1941 Helsingissä. Sepon puolisona, arjen ja elämän jakajana oli Alice ja
heidän lapset.
Nuoruusvuosiaan Seppo eli 50-luvun
loppupuolelle nahkatakkijengissä Helsingin Sörkassa, samoilla kulmilla Ola
Virran ja Raittisen veljesten seurassa.
Nuoren Sepon veri veti seikkailuihin ja
hän purjehti monilla merillä mm. EteläAmerikan vesillä.
Seppo oli herrasmies (suurella H:lla) ja
häneen oli helppo ystävystyä ja hänen
ystäväkenttänsä oli todella laaja.
Forssaan Seppo muutti perheineen v.
1984, jossa hän työskenteli Puolimatkalla pidettynä ”kaupparatsuna”. Keski- ja
Itä-Suomi olivat hänen myyntialueitaan
ja Sepolle kauppiaat tulivat hyvinkin
tutuiksi jopa ystäviksi.
Seppo oli innokas autoilija ja silloin
tällöin ratissa muuten niin harkitsevasta Seposta tuli jopa uhkarohkea teiden
ritari!
Nastolaan työn perässä Novartille aluemyyntipäälliköksi hän muutti 1986, josta hän jäi eläkkeelle joulukuussa 1994.
Työelämästä pois jäätyään hän ei jäänyt
lepäämään laakereille vaan toimi aktiivisesti monessa järjestössä kehittävänä
ja idearikkaana henkilönä.
Villähteen Demarit ry:ssä taloudenhoitajana 1997 – 2000. v. 2001 hän siirtyi
Uudenkylän Työväenyhdistykseen jäseneksi.
Villähteen kyläyhdistyksen puheenjohtajana Seppo toimi vuosina 1998 – 2000
tehden sen ponnekkaasti ja koko sydämestään. Hän perusti monenlaista toimintaa esim. Tuomaan tulet joulukuussa, Tuomaan päivän iltana Hähniemessä
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1941-2011

S

eppo tuli TVY ry:n toimintaan vuonna 1999 ensin hallituksen varajäseneksi ja myöhemmin varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. Järjestön työssä hän oli innolla mukana aina sairastumiseensa saakka vuoteen 2007.
TVY ry:n hallitus ja henkilökunta ja jäsenjärjestöjen ihmiset muistelevat lämmöllä hänen erikoisen vahvaa persoonaansa. Järjestötyömme ja yhteisöllisyys olivat Sepon työssä johtotähtenä työttömien hyväksi yhdessä tekemässämme
työssä.
Kiitollisuudella ja lämmöllä Seppoa muistellen Lea ja koko
TVY ry:n sen aikainen järjestöystävien joukko.

Jäsenyhdistykset

joululaulujen merkeissä. Hallituksen jäsenenä hän oli vuoteen 2007.
Nastolan Eläkkeensaajat ry:ssä hän toimi puheenjohtajana 2006 – 2007 kehittäen eläkeläistoimintaa.
Nastolan kunnanvaltuustoon hän tuli
valituksi jäseneksi 1996 – 2008 (3 kautta), kunnanhallituksessa hän oli 2005
– 2008, perusturvalautakunnan puheenjohtajana hän toimi 2001 – 2004.
Lisäksi Seppo edusti Nastolan kuntaa
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä vuosina 2005 – 2008 sekä
Päijät-Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymässä vuosina 2001 – 2008. Luottamustehtäviin kuului lisäksi Maaseutulautakunta, Vammaisneuvosto sekä
Nastolan palvelusäätiön hallitus. Seppo
halusi laaja-alaisesti kehittää Nastolan
ja kuntalaisten elämää. Jääden pois tehtävistä vaikean sairauden tähden.
Nastolan seurakunnan luottamushenkilönä Seppo oli mm. kirkkovaltuustossa
1999 – 2010, diakoniatyön johtokunnassa 1999 – 2008, Rovastikuntakokouk-

sen maallikkoedustajana 2000 – 2003
sekä erilaisissa muissa toimissa vuosina
2000 – 2006.
Seppo Leppälä kehitti vahvasti seurakunnan diakoniatyön ja Nastolan Työttömät ry:n välistä toimintaa. Seppo oli
avarakatseinen ja toimi vahvasti ”pienen ihmisen” etua ajatellen. Illan hallintokokousten jälkeen Seppo oli mukana
työttömien virkistyspäivillä heittämässä saapasta.
Yhdessä mietittiin työttömien jaksamista erilaisten tapahtumien ja retkien
merkeissä. Tähän aikaan mahtui myös
ruokapankkitoiminta ja sen kehittäminen yhdessä seurakunnan kanssa. Seppo vei työttömien yhdistyksen edustajat Järvenpäähän Ihmisoikeuspäiville
ja kuljetti tietoa järjestöjen, kunnan ja
seurakunnan välillä. Sepolle oli luonteenomaista, että tapahtumissa ja kokouksissa hartaus ja hiljentyminen oli
osa tilaisuuden kokonaisuutta. Veikko
Hurstin kanssa järjestettiin pari soppatykkitapahtumaa Nastolassa.

Nastolan Työttömät ry:n toimintaan
Seppo tuli vuonna 1997, jossa hän toimi puheenjohtajana vuoteen 2001. Hänen toimestaan työttömien toimintaa
kehitettiin ja laajennettiin sekä tilojen,
että toimintojen myötä. mm. käsityöpajatoiminta aloitettiin ja vuonna 2003
vanhuksille ja lapsiperheille suunnattu
kotiavustustyö Nastolan kunnassa, toimii vielä tänäkin päivänä. Sepon aikana
vakiintui myös Kierrätystoiminta Nastolassa. Aktiivisena toimijana Seppo oli
mukana vuoteen 2008.
Seppo oli hyvin kilpailuhenkinen, mittaa otettiin monella tavoin, erityisesti
golf-maila sopi hänen käteen. Lyönnit,
lähestymiset ja putit olivat tarkkoja eikä
pelin voittajasta ollut epäselvää,
- se oli lähes aina Seppo!
Kunnioittaen
Seija Kulmalahti-Paukku ja
Eila Vainio, Nastolan Työttömät ry,
Pentti Tomminen, työtoveri ja ystävä
Pirkko Aulén, Nastolan srk, diakonissa

In memoriam Irma Pöykkö
K
oillis-Helsingin Työ ja Toiminta
KO-TY ry:n pitkä-aikainen puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja
Irma Pöykkö menehtyi vaikean sairauden
murtamana 28.6.2011 Terho-kodissa Helsingissä.

Irma syntyi 24.6.1950 Kuusamossa ja
varttui lapsuutensa sekä nuoruutensa
Kuusamossa, josta muutti myöhemmin
Rovaniemelle opiskelemaan merkantiksi.
Irma teki mittavan työuran mm. Puolustusvoimien, Hovioikeuden, Lääninveroviraston ja Rovaniemen Yliopiston sekä
Rovaniemen kaupungin virastotalon palveluksessa.
Irma oli aktiivinen järjestö- ja yhdistysihminen, joka toimi Rovaniemellä Allergialiiton sihteerinä ja oli myös perustamassa
ensimmäistä kilpatanssiseuraa Revontulitanssijat ry, Rovaniemelle.

Luonto ja kukat olivat hänelle ilo ja kutsumus ja niinpä hän päätyi myöhemmällä
iällä hoitamaan Sipoossa puutarhaliikettä,
josta innostuneena kouluttautui oppisopimuksella puutarhuriksi.
Koillis-Helsingin Työttömät KO-TY ry:n
palvelukseen Irma tuli kotipalvelutyöntekijäksi vuonna 2005. Vuodesta 2008
hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana
ja toiminnanohjaajana. Nykyisen KoillisHelsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry:n
jäsenet ja työtoverit muistavat Irman sosiaali- ja työlainsäädännön tuntijana, joka
mielellään auttoi heikompiaan ja jakoi tietoa alaisilleen.
Irmaa jäivät kaipaamaan tytär Anu, lapsenlapset Amir ja Jashir, sukulaiset, työtoverit sekä lukuisat ystävät.
Harri Jahnsson, KO-TY ry:n pj
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EAPN kuulumisisia

EAPN:n Työllisyystyöryhmän
kokoukset Brysselissä 2011

E

uroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston
Suomen osaston tuoreena jäsenenä minulla on ollut ilo ja
kunnia osallistua kahteen EAPN:n (Europe
Against Poverty Network) työllisyystyöryhmän kokoukseen, ensimmäiseen 11-12.3.
ja toiseen 27-28.5. Molemmissa kokouksissa ohjelma oli hyvin tiivis, alkaen
yhdeksältä aamulla ja päättyen noin kello
18. Keskusteluja jatkettiin vielä illallisella
kello 22 asti. Joten aikaa tutustua Brysselin kaupunkiin lähemmin ei juurikaan
ollut kokouspäivinä.
Ensimmäistä kokousta varten meitä oli
pyydetty toimittamaan tietoja kunkin
maan mahdollisesta minimipalkasta, minimitoimeentulotuesta ja köyhyysrajasta. Näiden tietojen perusteella EAPN:n
sihteeristö Amana Ferron johdolla oli
tehnyt yhteenvedon, jonka pohjalta käytiin hyvin vilkasta keskustelua. Voitiin
todeta että köyhyyden taso vaihtelee hyvin paljon jäsenmaiden välillä. Vertailua
kuitenkin vaikeuttaa huomattavasti eri
maiden hyvin erilaiset mittaustavat ja mitattavien käsitteiden erilaiset määritelmät.
Esimerkkinä voin mainita että Suomessa
köyhyysraja oli keväällä 2011 noin 1190
euron nettotulo/kk, kun se Romaniassa
oli 80 euroa. Suomessa köyhyysraja määritellään yleensä siten että lasketaan 60 %
kaikkien mediaaninettotulosta; Romanian
laskentatavasta en oikein saanut selvyyttä. Tosiasia kuitenkin on, että Suomessa
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noin 700 000 ihmistä elää köyhyysrajan
alapuolella ja Romania on koko Euroopan
köyhimpiä maita.
Toisessa kokouksessa käsiteltiin melko
laajasti EU:n strategiasuunnitelmaa Europe 2020. EAPN ja varsinkin sen työllisyystyöryhmä haluaa vielä tarkennuksia
suunnitelmaan: millä tavoin Euroopan
työllisyysstrategia voi vähentää köyhyyttä Euroopassa. Tarkempia tavoitteita kaivataan. EAPN:n mielestä köyhyysrajan
alapuolella elävien ihmisten määrä Euroopassa pitää saada vähenemään 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä.
EAPN:llä on menossa kampanja minimitulon käyttöönotosta kaikissa EU-maissa.
EAPN:ssä on tällä hetkellä meneillään
hallinnonuudistus ja sen seurauksena
mm. Työllisyystyöryhmä lakkautetaan,
mutta työllisyysasioita tullaan kyllä käsittelemään jatkossakin, muissa EAPN:n
elimissä.
Olen kuitenkin menossa EAPN:n työllisyystyöryhmän viimeiseen kokoukseen,
joka pidetään Brysselissä 22.9.2011. Kokouksessa tullaan käsittelemään mm. työelämän laatuun liittyviä kysymyksiä.

Kriisikonferenssi
EAPN järjestää 23.9. 2011 Brysselissä ison konferenssin, Getting Out of the
Crisis Together(“Kriisistä ulos yhdes-

sä”). Siihen on kutsuttu edustajia kaikista
EAPN:n työryhmistä sekä Köyhyyttä kokeneiden edustajia kaikista jäsenmaista,
Kolmannen sektorin edustajia, sosiaalisia
kumppaneita, EU:n ja kansallisten viranomaisten edustajia, akateemikkoja...
Konferenssissa pyritään löytämään vaihtoehtoisia keinoja, millä Euroopan tämänhetkisen talouskriisin vaikutuksia köyhiin
ja syrjäytyneisiin pystytään lievittämään.
Tulen osallistumaan myös tähän Kriisikonferenssiin.
Lopuksi: Vie oman aikansa oppia ymmärtämään EU:n ja myös EAPN:n byrokraattista kieltä. Mutta parin Brysselin
kokouksen jälkeen ja luettuani muutamia
satoja sivuja näitä tekstejä alan jo päästä
hieman jyvälle mistä on kysymys. Ja
tärkeintä on tavoite: vähentää köyhyyttä
ja syrjäytymistä Euroopassa.
Jos edes jossakin määrin onnistumme vaikuttamaan päätöksentekijöihin jotta tämä
tavoite toteutuu, työmme ei ole turha.
Martin Wickholm
Sipoon Työttömät ry /
TVY / EAPN Finland

Jäsenyhdistykset

Nuorten aikuisten
Odysseia

T

urun Seudun Työttömät TST
ry:ssä on Odysseia-menetelmällä hallinnoitu muutamia projekteja, joissa työttömät ovat pienryhmissä toteuttaneet opintomatkailua ja
osallistuneet vapaaehtoistoimintaan esim.
palvelutalossa. Kahdessa ensimmäisessä
hankkeessa työttömät olivat etupäässä
vanhempia pitkäaikaistyöttömiä, mutta
uusin hanke on kohdistettu 18-30-vuotiaisiin.
Tämän joukon olemassaoleminen poikkeaa muista työttömistä jo senkin takia, että
etenkin nuorille aikuisille on varattu työvoimapoliittisin perustein työtä, kuntoutusta ja koulutusta. Yrityksistä huolimatta nuorten työttömyyttä on liikaa, tosin
usein se on kestoltaan lyhytaikaisempaa
kuin muilla.
Ajatuksena Odysseiassa on, että ryhmät
itse suunnittelevat matkansa, budjettinsa
ja määrittelevät retkille osallistujien roolit
ryhmien sisällä. Tavoitteena ei ole, että ulkopuoliset projektihenkilöt tai yhdistyksen jäsenet ohjailevat toimintaa ja puuttuvat kaikkeen mahdolliseen, vaan tukevat
ryhmien jäsenten toimintaa ja tavoitteita.
Tämä käy kätevästi mm. siten, että yhdistyksen monipuoliseen jäsentoimintaan
aktiivisesti osallistumalla nuoret aikuiset
voivat kerryttää opintomatkakassaansa,
joka käytetään koko ryhmän hyväksi.
Eri Odysseia-hankkeissa on ilmennyt yllättäviäkin eroja. Nuorten ryhmätoiminta
ja ryhmässä oleminen poikkeaa vanhempien ryhmätoiminnasta. Koska nuoret ovat

liikkuvaisempia, ryhmissä pysyminen on
usein lyhytkestoista, ryhmien kokoontuminen on epäsäännöllisempää ja lisäksi
matkojen käytännön toteutuksen esteet
ovat toisia kuin vanhemmilla. Nuorten
työllistyminen tai koulutukseen meneminen rikkoo ryhmän kuviot herkästi, mikä
sinänsä kuuluukin asiaan. Hanke perustettiin juuri niille nuorille, jotka eivät
ole saaneet koulutuksen jälkeen työtä tai
päässeet lisäkoulutukseen. Matkalle lähtöä saattaa mutkistaa niinkin yksinkertainen asia, ettei kenelläkään nuorella ole
ajokorttia. Sosiologisesta näkökulmasta
voi lisäksi todeta, että ryhmädynamiikka
nuorilla on hieman toisenlainen kuin kokeneemmilla henkilöillä.
Ray:n rahoittama Kotipesä-hanke kustantaa matkat, majoituksen ja kohteisiin
tutustumisen. Ikäluokan ihmisten kokemuskenttää laajennetaan useampipäiväisillä elämysmatkoilla eri kohteisiin.
Budjetti ei tietenkään mahdollista luksustasoa. Ei sen pidäkään sitä tehdä, vaan rahalla pyritään tekemään mahdollisimman
paljon ja monipuolisesti. Mikäli ryhmä ei
pärjää yksin ja omine taitoineen – mihin
toisinaan törmätään - hankkeen on lisättävä asiantuntemusta yhdistyksen muiden
jäsenten tiedoilla. Esimerkkinä se, että
hoitokotivanhusten ulkoiluttaminen edellyttää kokeneemman, vapaaehtoistoiminnan kurssin käyneen jäsenen läsnäoloa.
Tai se, että kullanhuuhdontaretki Lappiin
suorastaan vaatii kenttäolosuhteet tuntevaa opasta.
Harri Laaksonen

Uusi
toiminnanjohtaja
Kuopion
Työttömissä

H

ei, olen Jaana Miettinen Kuopion Työttömät Ry:n uusi toiminnanjohtaja. Työskentelin ennen
tänne tuloa maahanmuuttajien kanssa
toimien heidän suomen kielen opettajanaan. Työurallani olen ehtinyt toimia
monessa työtehtävässä, niin yrittäjänä
kuin konsulenttinakin. Viimeisimmältä
ammatiltani olen sosiaalipsykologi. Järjestötoiminnasta olen saanut kokemusta
eri sektoreilla. Esimerkiksi opiskeluaikana olin mukana Kuopion yliopiston
sosiaalitieteiden ainejärjestön ja valtiotieteilijöiden opiskelijaliiton toiminnassa. Kuntasektorilla vaikutan ympäristölautakunnassa.
Olen erittäin kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista ja haluaisin kaikin tavoin
auttaa ihmisiä etenemään elämässään.
Työssäni haluan tukea ja kannustaa ihmisiä uskomaan itseensä ja löytämään
keinoja omanlaisen elämän rakentamiseen. Olen käytännönläheinen ja viihdyn
erityisesti vuorovaikutuksessa ihmisten
kanssa, mutta myös välillä itsenäistä
ajattelutyötä tehden. Koen, että olen helposti lähestyttävä. Tervetuloa tapaamaan
minua Kuopion Työttömät Ry:n toimintakeskukseen!
Ystävällisin terveisin,
Jaana Miettinen
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Huomioita työttömien oikeuksista

A

rvoisa Lea Karjalainen. Aiheen kirjoittaa sain TV-nelosen
uutisjutusta, jossa käsiteltiin
työttömän asemaa vakuusoikeuden tuomioiden näkökulmasta. Uutiset olivat sinänsä huonoja työttömiä ajatellen. Mm.
kulkemisvelvollisuus on 100% työttömän asia. Yhteiskunnalla,joka velvottaa
kulkemaan, ei ole mitään vastuuta siitä,
eikä myöskään työnantajalla. Työnantaja
saa verohelpotuksen auton hankintaan,
työntekijä ei. Suuri epäkohta on myös
työttömän ja työnantajan eriarvoinen
asema työsopimuksesta neuvoteltaessa karenssin pelossa. Lisäksi koeaika ei
merkitse mitään karenssipäätöstä tehtäessä, vaan 90 päivää rapsahtaa automaattisesti työntekijän erottua koeajalla. Olisi
tasa-arvohenkilöillä töitä, jos uskaltaisivat! Karensseja aiheuttavat työhön-ja
aktivointiin osoitukset tulevat postissa
3 päivää antopäivää myöhemmin, ilman
tositetta postituspäivästä. Työttömällä on

4 päivää toimia! Ja jos posti häviää matkalla, työttömän velvollisuus on todistaa
se! Todistaa se mitä ei ole tiennyt! Miksi
nämä kirjeet eivät tule kirjattuna?
Suomen lain ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen valossa työttömän asema on mielestäni vielä pimeämpi. Ainakin työttömyysturvalain 2.luvun pykälät 12, 13 ja
14 ovat vastoin ihmisoikeuksia.Pykälät
koskevat töistä kieltäytymistä, ammattitaitosuojaa ja alueellista liikkumista.
Mielestäni tässä ovat pakkotyö- sekä
pakkosiirtolaisuuslait. Pakkotyö on vahvasti talouteen sitoutunut ilmiö. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksissa
pakkotyöllä tarkoitetaan kaikkea työtä,
joka tehdään pakotettuna ja rangaistuksen uhan alla ja johon työn tekijä ei ole
suostunut vapaaehtoisesti. Rangaistus
voi tarkoittaa esim. joidenkin oikeuksien
menettämistä.

Suomesta puuttuu perustuslakituomioistuin, sekä ihmisoikeusasiahenkilö. En
ymmärrä, miten työttömyysturvalain
em.pykälät ovat läpäisseet eduskunnan
perustuslakivaliokunnan
käsittelyn!
(Suomen perustuslaki 2.luku 9.18. ja
22.pykälät (liikkumisvapaus, oikeus työhön ja elinkeinovapaus,perusoikeuksien
turvaaminen). Tällaiset ihmisoikeusloukkaukset lainsäätäjän taholta ovat
vähentämässä kansalaisten lainkunnioitusta! Taloudelliset seikat eivät saa ajaa
ihmisoikeuksien edelle. Eikä ihmisistä
saa tulla kauppatavaraa, jota pakolla
siirrellään edestakaisin työn perässä.
Eurooppalaisen oikeusturvan keskusliitto EOK on havainnut jo, että virkamiehiä
ohjataan toimimaan laittomasti säästösyistä.
Mikko Nissinen
Nastola

Valtion tuottavuusohjelmasta vaikuttavuus
ja tuloksellisuusohjelmaan

V

altion Kilpailukyvyn ja Tuottavuuden parantaminen -hankeesta kerrottiin ennen asettamista
Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen julkistamisen yhteydessä vuonna 2002. Asiaa koskevassa tiedotteessa
ilmoitettiin, että VM:ssä käynnistetään
tuottavuushanke, jolla parannetaan virastojen kykyä suoriutua tehtävistään
työvoiman saatavuuden kiristyessä ja
henkilöstön vaihtuvuuden kasvaessa.
Tästä tulee nimitys hankkeelle ”Valtion
Tuottavuusohjelma”.
Tuottavuusohjelman alkaessa vuonna
2003, valtionhallinnon tuottavuuden
paraneminen oli ensisijainen tavoite
hankkeelle. Tällöin ehdotettiin, että
käynnistetään Tuottavuus ja Työelämän laatuohjelma vuosiksi 2003 - 2007.
Hanke sisälsi kolme tärkeää tavoitetta:
tuottavuuden ja tehokkuuden kasvu,
kilpailukykyinen työnantaja sekä tieto
ja viestintäverkkojen tehokas käyttöönotto. Syntyi valtion taloushallinnon palvelukeskukset, jotka toteutettiin Kieku-
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ohjelmalla vuosina 2005 - 2009. Valtion
palvelukeskukset tuottavat automaatioon ja nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin
perustuvia tehokkaita taloushallinnon
palveluita.
Kehyspäätöksessään 2005 hallitus
näyttää valinneen linjan, jossa valtion
hallinnon tuottavuutta pidetään ensisijaisena tavoitteena, joka johtaa valtion
henkilöstövuosien vähenemiseen. Käytännössä tilanne kuitenkin johti siihen,
että valtion henkilöstöä alettiin vähentää, vaikka se ei aina johtanutkaan tuottavuuden paranemiseen. Mekaaniset
henkilöstövähennykset johtavat usein
palvelutason heikkenemiseen ja henkilöstön vaihtuvuuden kasvuun sekä
henkilöstön uupumiseen. Henkilöstön
pitäminen jaksamisen äärirajoilla on
pitkällä aikavälillä hyvin ongelmallista, eikä varmasti johda tuottavuuden
kasvuun tai palvelutason paranemiseen.
Valtiontalouden Tarkastusviraston mukaan, laskennallinen säästö valtion
budjetista on suuruusluokkaa 1,5 %,

kun vähennykset ovat täysimääräisesti
toteutettu.
Valtion Tuottavuusohjelma on tullut
tiensä päähän. Ohjelma korvataan uudella Vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmalla, josta hallitus sopi vaalikauden
kehyksestä päättäessään. Nähtäväksi
jää, tuleeko siitä samankaltainen kuin
edeltäjänsä, vai kehitetäänkö uudenlainen palveluiden tuottamisohjelma, joka
lähtee kansalaisten tarpeista ja tarjoaa
ratkaisuja tietoyhteiskunnan kehitykseen ja teknisiin ratkaisuihin perustuen. Laadukkaat palvelut ja kansalaisten turvallisuus edellyttävät riittäviä
voimavaroja sekä hyvää henkilöstö- ja
koulutusohjelmaa. Tärkeintä kansalaisen näkökulmasta on, että hän saa
tarvitemansa palvelut joustavasti ja ne
edistävät ratkaisuilla kulloisessakin tilanteessa palvelun tarvitsijan tilannetta.
Todellinen tuottavuus on sitä, että yhteiskunta hyödyntää sen kaikkia jäseniä hyväksyen ihmisten erilaisuudesta
kumpuavat jännitteet ja ymmärtää, että

Mielipide

jokainen on hyvä jossakin tehtävässä.
Suurehkot tuloerotkin voidaan hyväksyä, jos kukaan ei jää osattomaksi ja
kaikki osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen kukin kykyjensä mukaan.
Olisi oikeudenmukaista, että valtio
saadessaan valtionhallinnon henkilöstön irtisanomisilla vuotuisia säästöjä,
käyttäisi osan näistä varoista pitkäai-

kaistyöttömien työllistämishankkeeseen, jolloin pitkään osattomana olleet
pääsevät takaisin yhteiskuntaa rakentamaan ja osalliseksi yhteiskunnan taloudellisesta hyvästä. Näin tuottavuusohjelman säästöt tuottavat enemmän,
kun jouten olosta siirrytään tekemään
rehellistä työtä. Mielestäni työllistäminen on parasta tuottavuuden parantamista, sillä se vähentää byrokratiaa

monine hakemuksineen ja ”luukkuineen” sekä lisää kulutusta, sillä pitkään työttömänä ollut tarvitsee aluksi
kaikkea palatessaan yhteiskuntaan. Se
lämmittää mieltä, kun pitkään työttömänä ollut pääsee työn syrjästä kiinni ja palaa yhteiskunnan yhteyteen.
Heikki Backman

Mistä töitä vastalmistuneille?

O

len kirjoittanut tästä asiasta
lukemattomia eri kertoja niin
kansanedustajille kuin poliittisille järjestöillekin. Asiani ei ole uusi,
mutta haluaisin kuitenkin antaa hieman
ajateltavaa. Älkää siis ymmärtäkö tätä
valitukseksi ”á la Kansanradio”.
Olen siis 28-vuotias työtön pohjoiskarjalainen. Valmistuin kesällä 2008 ympäristönhoitajaksi, jonka jälkeen olin
neljä kuukautta työttömänä. Vuoden lopussa pääsin lopulta oppisopimuksella
töihin erääseen kiinteistöhuoltofirmaan,
mutta sain potkut jo kahden kuukauden
jälkeen. Syynä oli yrityskauppa. Tästä
seurasi lähes vuoden työttömyys, kunnes pelastavaksi enkeliksi tuli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) palkkatuki.
Sen turvin pääsin puoleksi vuodeksi
Joensuun maakunta-arkistoon - ja se oli
oikeasti onnellista aikaa!
Vaan kaikki loppuu aikanaan. Puoli
vuotta kului nopeasti ja heinäkuusta
2010 alkaen olen ollut työttömänä. Tänä
kesänä olin tosin kolme kuukautta kuntouttavassa työtoiminnassa Kotikartanoyhdistys ry:llä (http://www.kotikartanoyhdistys.fi), joten tilanne sinänsä olisi
voinut olla huonompikin. Enkä missään
nimessä hauku Kotikartanoa - se on oikea paikka syrjäytyneille - mutta varsinaiseksi työpaikaksi en sitä laske.
Laskin äskettäin, kuinka monta työpaikkaa olen hakenut heli.valtiolle.fi
-palvelun kautta 30. elokuuta 2010 ja
30. elokuuta 2011 välisenä aikana. Tulos
oli 329 (todisteena siitä ovat tämän sähköpostin liitteenä olevat pdf-tiedostot).
Yhteenkään paikkaan en ole päässyt

edes haastatteluun, sillä ”koulutuksesi ei ole oikea”, ”sinulla ei ole työkokemusta”, ”resurssit eivät riitä” jne. Ja
tämä koskee vain valtion työpaikkoja.
Sähköpostilla ja kirjeitse lähetetyt hakemukset yksityisen ja kunnallisen puolen
paikkoihin ovat asia erikseen. Niitä en
ole laskenut. Mutta samanlaisia vastauksia olen niistäkin saanut. Samaan aikaan valitetaan, kuinka Suomeen tulee
työvoimapula suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Kuitenkin koko ajan
vähennetään väkeä ja estetään uusien
työntekijöiden työllistyminen, kun halutaan vain ”säästää”
joka asiassa.
Ennen kuin ehdotatte uuden ammatin opiskelua, sanon suoraan: minusta
jatkuva kouluttautuminen on väärin.
Miksi? Koska siitä seuraa se, että vain
korkeasti koulutetut saavat työpaikan.
Toisin sanoen työpaikan saadakseen
täytyy opiskella vähintään kymmenen
vuotta ja hankkia useita tutkintoja.
Lopputulos on tämä: vain harva saa
ns. ”kunnon töitä”. Suurin osa ihmisistä, joilla on vaikkapa kauppatieteiden
maisterin, filosofian tohtorin, ympäristönhoitajan ja projektipäällikön paperit,
työskentelevät lopulta nakkikioskilla
tai siivoojina. Alemman koulutuksen
saaneet (siis esim. ammattikoulusta yhden tutkinnon suorittaneet) makaavat
syrjäytyneinä kotona tai mielisairaalassa. Ei liene järkevää.
Miksi näin on käynyt? Koska meille
uskotellaan, että opiskelu kannattaa ja
että ”moniosaamista” arvostetaan. Totuus on toinen.

En oikeasti näe mitään järkeä siinä,
että toimistosihteerin työhön pitää olla
neljän vuoden koulutus, vaikka itse työ
on tietokoneella istumista, papereiden
lajittelua jne. Sama koskee lukemattomia muitakin aloja. Nykyään jo siivoamiseenkin tarvitaan koulunkäyntiä.
Hyväksyn kyllä oppisopimuksen - siinähän ollaan työssä samalla kun opitaan uusia asioita - mutta ”nenä kiinni
kirjassa koulusta toiseen” -meininkiä
en. ”Moniosaaja” näyttää toki johtajan
silmissä hyödylliseltä, mutta onko siinä
mitään järkeä, että yksi ihminen tekee
kymmenen muun työt? Siitähän seuraa
loppuunpalamista! Ei kukaan jaksa hoitaa kymmentä asiaa kerralla. Tätä eivät
pomot ymmärrä ja miksi ymmärtäisivätkään - raha on tärkein.
Se, mitä nyt pitäisi tehdä, on työnantajien aktivointi. Työnantajia pitäisi
kannustaa hankkimaan uusia työntekijöitä, eikä aina vain juoksemaan rahan
ja oman taloudellisen edun perässä.
”Moniosaajien” sijaan tulisi palkata ns.
”eksperttejä” eli ihmisiä, jotka osaavat
täydellisesti yhden homman. Samoin
rahaliitto EMU:sta tulisi erota ja kieltää yrityksiltä ulkomaille sijoittaminen
vankeuden uhalla (sakottaminen ei riitä) - ainakin siihen asti, kunnes talous
on kunnossa. Harmaata taloutta ei ehkä
voida kitkeä lopullisesti, mutta vähentämään kylläkin pystytään.
Nimimerkki
”Työtön”
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Yhteispalvelulta
odotetaan paljon

K

eväällä julkaistussa Sosiaalibarometrissa kartoitettiin palveluntuottajien näkemyksiä
yhteispalvelusta. Palvelujen
pitkä kehittämistyö näkyy alan johdon
tyytyväisyyden lisääntymisenä yhteispalvelua kohtaan.
Neljä vuotta sitten yhteispalvelun toimivuus koettiin useammin huonoksi kuin
hyväksi. Nyt tilanne on päinvastainen: 62
prosenttia Kelan toimistojen johtajista ja
lähes puolet sosiaalitoimen ja TE-toimistojen johtajista on tyytyväisiä yhteispalveluun. Julkiset palveluntuottajat odottavat
toiminnan parantuvan edelleen neljän
seuraavan vuoden aikana. Valtaosa Sosiaalibarometrin vastaajista uskoo yhteispalvelun kykenevän korvaamaan supistuvaa julkista palveluverkkoa ja turvaamaan
haja-asutusalueiden palveluja.

Palvelun laadun
kehitys tärkeää
Sosiaalibarometrin vastaajien mukaan yhteispalvelun laatua tulisi kehittää varmistamalla henkilöstön laaja-alainen ja
monipuolinen asiantuntemus. Tähän pyritään vastaamaan tarjoamalla yhteispalvelupisteiden palvelusihteereille koulutusta
eri hallinnonaloilta.
On kuitenkin hyvä muistaa, että kyse on
yleisistä asiakaspalvelutehtävistä kuten
asiakkaan opastamisesta tarvittaviin palveluihin ja verkkopalvelujen käyttöön.
Varsinaisista asiantuntijapalveluista vastaa kunkin hallinnonalan oma henkilöstö
esimerkiksi etäyhteyden avulla, ajanvarauksella tai sovittuna päivystysaikana.
Yhteispalvelupisteiltä toivotaan tiiviimpää
yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Toiveen tiivisti hyvin yksi barometrikyselyyn
vastannut sosiaalijohtaja: ”Asiakaspalvelussa tulee olla sosiaalipalvelujärjestelmän
yleistuntemus ja mahdollisimman hyvä
linkki sisältöasioissa asiantuntijatahoon”.
Julkiset palveluntuottajat pitävät tärkeänä
yhteispalvelupisteiden keskeistä sijaintia
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ja laajoja aukioloaikoja. Erään Kelan toimistonjohtajan mukaan tärkeää on, että
asiakas saa Kelan palveluja läheltä kotia ja
palvelupiste on auki useammin kuin Kelan oma toimipiste.

Yhteispalveluun
sopivat järjestötkin
Kiinnostus osallistua yhteispalvelupisteiden toimintaan on laajaa. Valtaosa sosiaalitoimen, terveyskeskusten, Kelan toimistojen ja TE-toimistojen johdosta katsoo
omien palvelujensa soveltuvan hyvin yhteispalvelupisteisiin.
Perinteisesti yhteispalvelussa toimii viranomaisia. Kuntalaisten tiedon, ohjauksen ja
neuvonnan tarpeet eivät kuitenkaan katso
sektorirajoja. Niinpä on varsin mielekästä, että yhteispalvelussa on myös muita
kuin julkisen sektorin palveluntuottajia.
Sosiaalibarometrin mukaan julkiset palveluntuottajat kannattavat järjestöjen osallistumista yhteispalvelupisteiden toimintaan. Niiden katsotaan monipuolistavan
toimintaa ja madaltavan tuen tarvitsijoiden kynnystä hakeutua palveluun. Myös
valtiovarainministeriön viimevuotisessa
yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportissa esitettiin kehittämistehtäväksi mahdollistaa järjestöjen mukaantulon
yhteispalvelupisteisiin.

Yhteistyöstä hyötyä
kuntalaisille
Järjestöjen mahdollisuuksia toimia yhteispalvelupisteissä kokeiltiin hiljattain
STKL:n Yhteispalvelun kehittämisprojektissa. Kolmevuotisessa kokeilussa eri
puolilta Suomea saadut kokemukset tukevat käsitystä siitä, että järjestöyhteistyöstä
on hyötyä yhteispalvelun eri osapuolille.
Jalkautumalla palvelupisteisiin järjestöt
voivat tehdä toimintaansa tunnetuksi, tavoittaa kuntalaisia ja saada uusia jäseniä
tai vapaaehtoisia. Yhteispalvelupiste voi
myös toimia paikkana, jossa tarjota ohjausta, neuvontaa ja muuta tukea. Paikkana

yhteispalvelupiste on neutraali ja kuntalaisen kynnys astua sisään matala. Järjestöjen
toiminta monipuolistaa palveluvalikoimaa
ja voi houkutella paikalle uusia asiakkaita. Lisäksi järjestöt tekevät yhteispalvelua
tunnetuksi omalla tiedotuksellaan. ”Järjestöjen mukanaolo on vilkastuttanut yhteispalvelupisteen toimintaa”, totesi eräs
hankkeeseen osallistunut yhteispalvelupisteen edustaja. Hankekumppanit yhteispalvelupisteissä pitivät järjestöyhteistyötä
yleensä hyvänä asiana. Toiminta nähtiin
kuntalaisen edun mukaisena: ”Kuntalaiset
saavat uutta ja tarpeellista tietoa laajasti.” Kuntalaiset ovat kokeneet järjestöjen
jalkautumisen yhteispalvelupisteisiin ja
omalle lähialueelle mielekkäänä, siitä on
saatu hyötyä ja iloa. ”Tuntuu mukavalta, kun yhdistykset tuovat tärkeää tietoa
tänne syrjäisemmällekin alueelle. Sain
hoidettua monta asiaa yhdellä käynnillä”,
kiitteli kokeiluhankkeessa palvelupisteessä asioinut kuntalainen.

Vinkkejä yhteistyöhön
Yhteispalvelupisteissä järjestöt voivat esimerkiksi tiedottaa toiminnastaan, tarjota
neuvontaa sekä toteuttaa teemapäiviä tai
-viikkoja. Toiminta voi olla monenlaista:
kertaluontoista tai säännöllisesti toistuvaa,
lyhyt- tai pitkäkestoista. Järjestöyhteistyö
edellyttää soveltuvia tiloja, molemminpuolista kiinnostusta sekä pelisääntöjen sopimista paikallisesti. Kulloisetkin olosuhteet määrittävät, mikä on mielekästä juuri
kyseisessä kunnassa tai kaupunginosassa.
STKL:n hanketoiminnan tuloksena syntyi
opas palvelupisteiden järjestöyhteistyöhön. Oppaasta löytyy ideoita toiminnan
käynnistämiseen ja kehittämiseen. Esimerkkejävoi soveltaa omaan kuntaan ja
järjestöön sopiviksi ja kehittää eteenpäin.
Hanketoiminnan perusteella voidaan todeta, että järjestöyhteistyötä kannattaa kokeilla rohkeasti. Aloitteen voi tehdä sekä
yhteispalvelun että järjestön edustaja.
Anne Perälahti ja Sirpa Sulku
SKTL

Historia tuo perspektiiviä
talous- ja työllisyyslukuihin
Otteita Työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan
virkamiehen Pekka Tiaisen 60-vuotis puheesta

A

ktiivisen työvoimapolitiikan
ATP idea on, että vähentämällä avoimien paikkojen ja
työttömyyden samanaikaisuutta, voidaan ylläpitää korkeampaa
työllisyyttä ilman inflaatiopaineita.
Yhdistämällä kysynnän vaihtelujen ja
niiden seurausten tasaamiseen aktiivisen työvoimapolitiikan keinot, haetaan
yhtäaikaista ratkaisua kysynnän riittävyyteen ja kysynnän ja tarjonnan vastaavuuteen. Keinovalikoimaan kuuluvat
tällöin 1. työllisyystyöt ja työllistäminen
työvoimatuilla (työnantajille ja työnhakijoille kohdistetut) ja sekä työharjoittelu, 2. työvoimapoliittinen koulutus työttömille ja työsuhteessa oleville (mukaan
lukien muutosturva) ja järjestettynä ja
omaehtoisena laajennuksineen oppisopimuksiin ja työharjoitteluun, ja 3. monipuolinen työnvälitys.
Toimivaan kokonaisuuteen kuuluvat perus- ja ammatillinen ja muu koulutus,
työmarkkinaratkaisut, työaikaratkaisut
ja työajan työn organisointi, tulonjakoon
liittyvät kysymykset, sosiaalipoliittiset
ratkaisut siten, että ne tukevat työllisyyspolitiikkaa perusturvan turvaamisen
rinnalla, ja verotuksen kehittäminen.
Toimivaan kokonaisuuteen kuuluvat
laajemmin talous- ja elinkeinopolitiikan
ratkaisut ja kestävän kehityksen kysymysten ottaminen huomioon. Toimivassa kokonaisuudessa yhteiskunnalla
on vastuu ja rooli samalla, kun tuetaan
omaehtoista toimintaa. Juuri nyt erityisenä painopisteenä on tarpeen ratkaista
nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys painottamalla voimakkaasti lisää työn saamista muun ohella.
Kansainvälinen työjärjestö ILO:lla on ollut keskeinen rooli työvoimatutkimuksen
käytön laajenemiselle. ILO perustettiin
jo vuonna 1919 ensimmäisen maailmansodan jälkeen Versaillesin sopimuksella
Geneveen perustetun Kansainliiton toimiyksiköksi. Kun Kansainliiton toiminta
oli loppunut toisen maailmansodan ajak-

si ja sen tilalle oli perustettu YK vuonna
1946, ILO:sta tuli YK:n ensimmäinen
erikoistoimisto. Jo vuonna 1947 ILO järjesti työtilastoa käsitelleen kokouksen.
Työvoimatutkimuksen käytön leviämisen kannalta keskeistä oli, että ILO hyväksyi määritelmät taloudellisesti aktiiviselle väestölle työtilastoja käsitelleessä
7 kongressissaan vuonna 1954.
Tällä kongressilla on ollut sysäävää vaikutusta työvoimatutkimuksen käynnistämiseen Suomessa ensin maaseudun
työvoimatutkimuksena
(maaseudun
työvoimatutkimusten sarja, Metsätaloustieteellinen laitos, 1954-1956, sekä
Heikinheimo ja Ristimäki, eri vuodet ) ja
vuodesta 1959 Kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriössä toteutettuna työvoimatutkimuksena.
Suomessa työtilastolla työllisyyden näkökulmasta on pitkä historiallinen tausta.
Alakohtaista ja eri aihealueita koskevaa
tutkimusta tehtiin teollisuushallituksen
toimeksiannosta 16 tutkimuksen sarjassa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa
vuosina 1903-1914 (Teollisuushallitus,
1903-1914) G.R.Snellmanin ollessa tekijänä suurimmassa osassa tutkimuksia.
Virallisessa tilastossa julkaistut erityistutkimukset vuonna 1923 maaseutuväestön oloista (SVT, 1923a) sekä metsätyöntekijöiden työoloista (SVT, 123b) olivat
jatkoa maattoman väestön tutkimukselle
ennen ensimmäistä maailmasotaa. Väestötilaston yhteydessä alettiin kerätä
tietoa ammatissa toimivasta väestöstä
hyvin varhain niin, että Fougstedt G. ja
Raivio A. (1953) saattoivat laatia Suomen
väestön sääty- ja ammattiryhmityksen
vuosina 1751-1805. Vastaavia tilastoja
on työstetty myöhemmiltä ajanjaksoilta. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä
metsätyötä koskeva tutkimus kehittyi ja
erikseen maatalouden työpanoksen ja
teollisuuden työllisyyden tilastointi teollisuustilastossa.
Tämä historiallinen tausta mahdollisti
sen, että Suomessa työvoimatiedustelun,

nykyisen työvoimatutkimuksen, luomisesta syntyi ajatus jo 1940-luvun lopulla
Helsingin yliopiston Metsätaloustieteellisellä laitoksella, kun pohdittiin mahdollisuutta metsätyövoiman tutkimiseen.
Suomen hallitusmuotoon kirjattiin
17.7.1919 sen 6 §:ään: ”Jokainen Suomen
kansalainen olkoon lain mukaan turvattu hengen, kunnian, henkilökohtaisen
vapauden ja omaisuuden puolesta”. 53
vuotta myöhemmin 28.7.1972 hyväksyttiin Suomen hallitusmuodon 6 §:ään toinen momentti, jonka mukaan ”Kansalaisen työvoima on valtakunnan erikoisessa
suojeluksessa. Valtiovallan asiana on tarvittaessa järjestää Suomen kansalaiselle
mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa
ei ole toisin säädetty.” Lain kohta lisättiin tilanteessa, jossa 1960-luvun lopun
massatyöttömyys, joka purkautui siirtolaisuudeksi Ruotsiin, oli tuoreessa muistissa ja sen jäljet tuntuivat, mutta työllisyys koheni ja työttömyys oli painunut
jo paljon alemmas ja oltiin optimistisia
vaikuttamiseen, kun oli perustettu työvoimaministeriö ja oli omaksuttu aktiivisen työvoimapolitiikan ajattelua. Tästä
käynnistyi valmistelu, että työllisyyslaki
saataisiin paremmin vastaamaan tätä
perustuslain kirjausta. Tämä on tausta
vuoden 1988 työllisyyslaille, jossa oli
niin sanottu velvoitetyöllistäminen, jolla
tarkoitettiin valtion velvollisuutta järjestää työtä laissa määritellyllä tavalla. Lain
kohta kumottiin laman aikana vuonna
1992 ja perustuslaki muutettiin sitten
yleisluonteisemmaksi.
Vuonna 1957 säädettiin määräaikaisesti voimassa ollut työllisyyslaki, joka oli
voimassa 1.1.1957-31.12.1959 ja sitten
vielä 30.6.1960 asti. 1.7.1960 astui voimaan pysyvästi voimassa oleva työllisyyslaki.
Vuoden 1957 työllisyyslaissa oli velvoittavuutta järjestää työtä. Lain 1 §:n
mukaan valtion on yleisin talouspoliittisin toimenpitein edistettävä työvoiman
sijoittumista työmarkkinoille pitäen taKarenssisanomat 3/2011
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voitteena työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttamista.
Jos kausiluontoisista, rakenteellisista tai
suhdanteista johtuvista tahi muista syistä
kuitenkin esiintyy tai uhkaa syntyä työttömyyttä, valtion ja kuntien tulee ryhtyä
erityisiin työllisyyden turvaamiseksi
tarpeellisiin toimenpiteisiin. Näihin toimenpiteisiin luetaan myös työllisyyden
ylläpitämiseksi tarkoitettujen valtion lainojen myöntäminen.
• ”2 § Jollei 1 §:ssä mainituilla toimenpiteillä pystytä työllisyyttä turvaamaan,
on pyrittävä järjestämään erityisiä työttömyyttä ehkäiseviä työllisyystöitä. 4
§ Kunnan velvollisuus sijoittaa työttömyyskortissa olevia työntekijöitä sen järjestämiin työttömyystöihin määräytyy
kunnalle vahvistetun työhönsijoittamisvelvollisuuden perus- ja jatko-osuuden
perusteella. 6 § Työllisyyden turvaamiseksi järjestettyihin kunnan töihin työttömyyskortistosta osoitetut työntekijät
otetaan huomioon kunnan työhönsijoitusosuutena siinä tapauksessa … 2) että
näissä töissä noudatetaan samoja palkkausperusteita kuin vastaavanlaisissa
kunnan muissa töissä, jollei työehtosopimuksissa näiden töiden osalta ole toisin
sovittu, tai mikäli palkkataso ei ole näin
määriteltävissä, vastaavien töiden palkkausperusteita paikkakunnalla.”
Aiemmin ammattiliittojen jäsenille oli
jo pitkään maksettu työttömyyskassaavustukset, jotka ovat nykyisin työttömyysturvan ansiopäivärahoja. Työllisyyslain säätämisen perään säädettiin
1.4.1959-31.12.1959 voimassa ollut laki
työttömyysavustuksesta. Sitäkin jatkettiin 30.6.1960 asti ja 1.1.1960 lukien astui
voimaan työttömyyskorvauslaki. Tällä
tavoin käynnistyi työttömyyskorvausten
ja sittemmin työttömyysturvan peruspäivärahan maksaminen, jonka nykyisellään korvaa työmarkkinatuki lähes
kokonaisuudessaan.
Vuoden 1988 työllisyyslaissa työllisyystyölinja näkyi edelleen lain 13 §:ssä Työllisyysmäärärahat:
• ”Valtion tulo- ja menoarvion työllisyysmäärärahoista voidaan osoittaa tai myöntää tulo- ja menoarvion perustelujen mukaisesti määrärahoja valtion virastoille
ja laitoksille, kunnille ja kuntainliitoille
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sekä yksityisille ja yhteisöille rakentamista, kunnossapitoa, perusparannusta,
laajentamista ja rakenteellisesti uudelleen järjestämistä koskeviin hankkeisiin
tai muihin investointeihin siten kuin
asetuksella tarkemmin säädetään sekä
henkilöstön palkkaamiseen tai työttömälle maksettaviin korvauksiin” sekä
lain 9 §:ssä Suhdanne- ja kausivaihtelut:
”Valtion, kuntien ja kuntainliittojen on
huolehdittava siitä, että niiden rahoittamat investoinnit sekä niiden edellyttämä
työvoiman käyttö ajoitetaan suhdanneja kausivaihteluita tasoittavasti.”
Työllisyyslaki (275/87) Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987
• 17 § Nuoren työ- tai harjoittelupaikka.
Alle 20-vuotiaalle nuorelle, jolle työvoimaviranomaiset eivät ole kolmen kuukauden kuluessa hänen ilmoittautumisestaan työvoimatoimistoon työttömäksi
työnhakijaksi voineet osoittaa työtä tai
työnsaantia edistävää koulutusta, on sen
kunnan, jossa nuorella on kotipaikka,
järjestettävä työssäkäyntialueella työtai harjoittelupaikka kuuden kuukauden
ajaksi.
• 18 § Työllistymisselvitys ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen. Jos ... henkilö on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti 12 kuukautta tai viimeisten kahden
vuoden aikana työttömänä 12 kuukautta
eikä häntä ole tänä aikana työllistetty
..., on työvoimaviranomaisten pyrittävä
ohjaamaan työnhakija koulutukseen tai
työllistämään hänet ... taikka sijoittamaan hänet erityisin työllistämistoimin
valtion, kunnan, kuntainliiton, yksityisen tai yhteisön palvelukseen ... . Tässä
tarkoitetun henkilön työllistämään sitoutuvalle yritykselle maksettavasta työllistämistuesta säädetään ... tarkemmin
asetuksella.
Laki tuli voimaan 1.1.1988. Lailla kumottiin 23.12.1971 annettu työllisyyslaki
(946/71).
Laki periaatetasolla hyväksyttiin vuonna
1986. Lain tavoite oli katkaista pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys ja
turvata henkilöiden työmarkkinakelpoisuus ja välttää syrjäytyminen. Lain perusteluissa keskeinen olivat nettokustannuslaskelmat, joissa otettiin huomioon
lisääntyvät verotulot ja työttömyyskustannussäästöt käytettyjen määrärahojen

vastapainona. Vaikuttavuusarvioinnin
rajaaminen siihen, sijoitutaanko toimien
jälkeen suhteellisen pian avoimille työmarkkinoille, johtaa toimien positiivisten vaikutusten aliarviointiin. Olennaista
on, että työttömyyteen palaavien määrää
saadaan alennetuksi ja on vältetään pysyvä pitkäaikaistyöttömyys. Samalla
vapautuu varoja kohdistettavaksi toimiin
uusiutuvan
pitkäaikaistyöttömyyden
ehkäisyyn. Toimia jatkettaessa saatiinkin pitkäaikaistyöttömyys käytännössä
poistettua kokonaan, määrä oli alimmillaan alle 3 000 henkilöä. Toimien tehokkuutta parantaa, kun pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistettujen toimien lisäksi
katkaistaan työttömyyttä jo aiemmin ja
tehdään ratkaisuja työttömyyden syntymisen ehkäisemiseksi.
EU:n vuoden 1987 Amsterdamin sopimuksessa EU:n perussopimukseen otettiin työllisyysosa ja vakiinnutettiin EU:n
tasoinen työllisyysprosessi. Aiemmin
työllisyysasiat olivat EU-sopimuksissa
hajanaisin maininnoin. Parannukset johtivat Luxemburgin työllisyyshuippukokoukseen ja työllisyysasioiden liittämiseen osaksi EU:n Lissabonin kasvu- ja
työllisyysstrategiaa vuodelta 2000. Finanssikriisin jäljiltä tavoitteista jäätiin
vuonna 2010 ja vuoteen 2020 ovat uusitut tavoitteet.
Täystyöllisyystavoitteen kannalta 2010-luvun alkuvuosina.
1. 72 %:n työllisyysaste ja työllisten lisääminen 100 000:lla
2. työttömyyden painaminen alle 5 %:iin
ovat nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa vaativia välitavoitteita. Onnistumisen välttämättömiä edellytyksiä ovat
3. nuorten työttömyyden rajaaminen 3
kuukauteen ja
4. yhtäjaksoisen pitkäaikaistyöttömyyden rajaaminen enintään vuoteen.
Onnistuminen välttämätön edellytys on
työn järjestäminen yhteiskunnan toimesta ja työvoimatukien merkittävästi
nykyisestään lisätty käyttö nuorten ja
pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja
työttömyyden pitkittymisen katkaisemiseen sen rinnalla että tehdään tarvittavat
toimet koulutuksen, verotuksen, sosiaalipolitiikan, tulo- ja työmarkkinaratkaisujen sekä talous- ja elinkeinopolitiikan
kysymyksissä. Työvoimatukien käytössä kuten muissakin toimissa on tarpeen

ottaa huomioon hyödyt kustannusten
vastapainoksi ja pidempiaikaiset hyödyt.
Hyvin toteutettuina töiden järjestäminen
ja työvoimatuet pohjustavat työllisyyden
ja siten veropohjan parantamista ja työttömyyden kustannusten vähentämistä ja
valtion velan pienentämistä. Työllistävien menojen leikkaaminen tavalla, joka
aiheuttaa ja ylläpitää pitkäaikaista työttömyyttä, heikentää valtion taloutta ja
murentaa yhteiskunnan sisäistä eheyttä.
Työelämän uudistukset ovat luonnollinen osa toimivaa ratkaisua.
Välitavoitteissa onnistuminen on tärkeä
askel kohti täystyöllisyyttä. Numeroin
se merkitsee, että 15-64-vuotiaiden työllisyysaste saadaan nostettua 75 %:iin ja
siitä edelleen korkeammaksi, työttömyys
alennettua 2-3 %:iin ja yhtäjaksoinen
pitkäaikaistyöttömyys rajattua enintään
kuuteen kuukauteen. Se merkitsee työllisyyden lisäystä 150 000 - 200 000:lla nykyisestään pitäen sisällään välitavoitteen
mukaisen 100 000:n lisäyksen. Tavoitteissa onnistuminen merkitsee samalla,
että työllisyys ja työvoiman määrä lisääntyvät työikäisen väestön vähentymisestä huolimatta ja tuottavuus samaan
aikaan paranee. Kasvun rakenne on ratkaisevaa sen kannalta, että täystyöllisyys
voi toteutua päästä ympäristön kannalta
kestävällä tavalla.
Ratkaisemalla maattoman väestön asuttaminen, torpparien vapauttaminen ja
kahdeksan tunnin työaikalaki ja muut
työväen aseman parantamisen kysymykset ja ajoissa puuttumalla kansalaissota
olisi voitu välttää ja sen Suomen sisäinen eheys ja ulkoiset suhteet rakentaa
sellaisiksi, että mahdollisuudet olisivat
parantuneet Suomen pitämiseen erillään
toisesta maailmansodasta. Toteuttamalla
tarpeelliset ja välttämättömät uudistukset yhteiskunnissa ajoissa, vältetään monet haitalliset seuraamukset, joista haitat
ovat suuremmat kuin se säästö lykkäämällä toimet.
Suomen historia isosta vihasta ja Suomen sodasta 1860-luvun nälkävuosiin,
sitten kansallisen heräämisen ja itsenäistymisen päättymisen kansalaissodan traumaan ja siitä toipumiseen ja
jälleenrakentamiseen toisen maailman
sodan raunioista vuoden 1956 yleislakkoon, maaseudun rakennemuutokseen
ja kaupungistumiseen 1960-luvulta al-

kaen, sitten 1970- ja 1990-lukujen lamaan ja Neuvostoliiton hajoamiseen
ja 2000-luvun alun teknologiakuplan
puhkeamiseen ja globaaliin rakennemuutokseen osoittaa, että kansakunta
on aina selvinnyt kriiseistään. Kriiseistä
huolimatta yhteiskunta on edistynyt ja
mennyt eteenpäin. Tätä taustaa vasten
on syytä uskoa, että myös finanssikriisistä selvitään. Keskeistä onnistumisille
on, että muodostuu yhteinen tahtotila,
jossa yhteiskunta kokonaisuutenaan, yhteiskunnan kaikki osapuolet ja toimijat
kuten myös yksityiset ihmiset otamme
vastuuta huolenpidosta kanssaihmisistä
ja lähimmäisistämme ja siitä, että kansakunnan kannalta keskeiset ja kriittiset
kysymykset hoidetaan ja ratkaistaan.

lainsäädännön säätämistä ja soveltamista. Oikeuslaitoksen päätösten prosessitotuus ei ole välttämättä sama asia kuin
tieteellinen totuus. Ero on kahdenlainen.
Tieteellinen totuudellisuus erityisesti talous- ja yhteiskuntatieteissä ei usein ole
samalla tavalla ehdotonta kuin oikeuslaitoksen mustavalkoiset joko-tai-ratkaisut,
joissa valitaan, kumpi on väärässä. Toiseksi selkeästi määritellyt oikeudelliset
suhteet voivat johtaa oikeusharhaan, jos
käsiteltävän asian taloudellinen luonne
ei ole oikein määritelty. Oikeusjärjestelmän toimivuutta edesauttaa kun oikeustieteiden vuorovaikutusta talous- ja yhteiskuntatieteiden kanssa lisätään kuten
oikeustaloustieteen ja oikeussosiologian
alueilla.

Vuosina 2017-2018 tulee kuluneeksi
100 vuotta Suomen itsenäistymisestä
ja kansalaissodasta ja 150 vuotta nälkävuosista 1867-1868. Onnistuneella työllisyyspolitiikalla on mahdollista, että
täystyöllisyys vaikeista kysymyksistä
huolimatta onnistuu kuluneella vuosikymmenellä. Vuosina 2017-2018 olemme lähellä täystyöllisyyttä, jos vältetään
talouden suhdannekierrolle ominaisen
laskusuhdanteen ajoittuminen juuri tähän ajankohtaan.

Niitä tutkimuksen menetelmiä, joita tässä esityksessä on sovellettu Suomeen,
voidaan yhtälailla soveltaa Euroopan ja
maailman eri maihin kuten myös aluetasolla. Työ etenee tällä hetkellä kansainvälisten verkostojen ja yhteistyön kehittämisen kautta. Vuosien päästä ollaan
paljon pidemmällä kuin mihin nyt on
päästy päänavauksissa, mutta eteneminen on sitä nopeampaa mitä paremmin
ymmärretään työn merkitys.

Sotien, väkivaltaisten konfliktien ja
muunkin väkivallan taustalla ovat keskeisesti suoraan tai välillisemmin työttömyys ja toimettomuus ja toimeentulon ja
sosiaaliset ongelmat ja huono taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Sodat
ja väkivalta ja niihin perustuva voiman
käyttö ovat väärä keino. Talous- ja yhteiskuntatieteet kuten myös humanistiset
tieteet tarvitaan teknisten ja luonnontieteiden rinnalle siihen, että voimme tunnistaa keskeiset kysymykset, jotka vaativat ratkaisua, ja löytää niihin ajoissa
ratkaisut ennen kuin tilanteet kärjistyvät
hallitsemattomiksi. Siksi turvallisuuspolitiikassa painopisteen on tarpeen siirtää
voimavarojen käyttöön konfliktien taustalla olevien kysymysten käsittelyyn ja
ratkaisemiseen.
Pelkillä säädöksillä, hallinnollisilla toimilla ei asioita voida yksistään ratkaista
eikä myöskään hyvän tahdon kirjauksilla perustuslakeihin, jotka kuitenkin tarvitaan tahtotilan muodostamiseksi ja arvomaailman kirjaamiseksi ja ohjaamaan

Hyvässä talouskehityksessä on erityisen
tärkeää nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen, koska se on mahdollista
ja koska korkeasta nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden tasosta tulee hyvän
kehityksen este ja hoitamattomuudesta
jää vakavia seurausvahinkoja työttömille ja yhteiskunnalle.
Huonossa talouskehityksessä on erityisen tärkeää nuorten ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen, koska se on tapa
välttää heikon kehityksen vakavimmat
seuraukset.
Huolenpito työllisyydestä ja kansalaisten perusturvasta eheyttää yhteiskuntaa
sisäisesti. Se muodostuu yhteiskunnan
voimavaraksi, koska sellaisen yhteiskunnan hyväksi halutaan toimia, joka suojelee ja turvaa kansalaisensa.
***
TVY ry:n väki kiittää Pekka Tiaista pitkästä yhteystyöstä työttömyyden poistamiseksi Suomesta!
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IHMISARVOFOORUMI
2011
Valoa työssä?
19.–20.10.2011 Helsingin Diakonissalaitoksella
KESKIVIIKKO 19.10.

Kenelle?
Foorumi järjestetään pitkäaikaistyöttömille, työnhakijoille, pätkätyöntekijöille, työelämästä tai yhteiskunnasta
syrjäytetyille ihmisille, heidän kanssaan
työskenteleville, työnantajille,
valtion ja kirkon johdolle, päättäjille,
poliitikoille ja opiskelijoille.
Miksi?
Puolustamme heikompaan asemaan
joutuneiden ihmisarvoa ja -oikeuksia,
oikeutta työhön ja toimeentuloon sekä
aktiiviseen hyvään elämään. Erityisesti
kiinnitämme huomiomme järjestelmien
ulkopuolelle jääneisiin nuoriin.

Keskiviikkona 19.10.
klo 18.15 SOPPATYKKIPÄIVÄLLINEN
klo 19.15 ILTAVESPER
Diakonissalaitoksen kirkko

klo 9.50

TERVEHDYSSANAT
johtaja Antti Lemmetyinen, Helsingin Diakonissalaitos
FOORUMIN AVAUS
piispa Kaarlo Kalliala, Turun hiippakunta

klo 10.25

NUORTEN JÄÄMINEN TYÖMARKKINOIDEN JA
OPISKELUN ULKOPUOLELLE
kehittämispäällikkö Pekka Myrskylä, Tilastokeskus

klo 11.15

ONKO PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN POISTAMINEN MAHDOLLISTA?
professori, oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi

klo 12.00

VAIHTOEHTOJA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN POISTAMISEEN
valtiotieteiden tohtori Jouko Kajanoja

klo 12.45

ONNISTUMISIA
toimitusjohtaja Sirpa Eklund

klo 14.30

PANEELI: KENEN ONGELMA – KENEN VASTUU?
puheenjohtajana köyhyystutkija Jouko Karjalainen. Paneelin
jälkeen jatketaan työskentelyä ryhmissä. Paikalla työllisyyspolitiikan asiantuntijoita, vaikuttajia ja päättäjiä.

TORSTAI 20.10.
klo 9.00

J

yhteenveto edellisen päivän ryhmätyöskentelystä ja
päätösseminaari.

okaiselle
ihmisarvoinen huominen.

Ihmisarvofoorumin toteuttavat Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry,
Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus, SAK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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TVY ry:n vuosikokous ja
juhlaseminaari
- virikkeitä, vinkkejä ja vaikuttamista
- ketään ei jätetä yksin
- kaveria ei jätetä
TORSTAI 22.3.2012
09:00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus
- tulokahvit
10:30 Kulttuuriesitys ja tervetuloa
- seminaarin puheenjohtaja Kari Turunen ja kokouksen pj Seppo Pesonen
10:45 TVY ry:n jäsenyhdistysten kehittyminen työllistäjiksi sanoin ja kuvin
Historiaa sanoin ja kuvin Lea Karjalainen
- lyhyt tauko
11:45 Ekokuopiosta Tukevasäätiöön ja yhdistysten työpajatoiminta Itä- Suomessa:
Kehittämispäälikkö Irja Sokka E-Savon ELY-keskus
12:15 Kuopion yhdistyksen toiminta
12:30 Lounastauko
13:45 Kuopion kaupungin rooli työllisyystoimijana: Pirjo Oksanen
14:15 Selviytyminen työttömyydestä, ketään ei jätetä yksin: Kehittämisasiantuntija Kaarina Mönkkö
nen P-Savon ELY-keskus
- lyhyt tauko
15.00 Työttömyys SAK:n näkökulmasta: Hannu Miettinen
15.15 Juankosken esimerkki
15.30 Itä-Suomen kansanedustajan puheenvuoro (eduskunnasta ryhmän vetäjä)
- lyhyt tauko
16.00 Alustajien ja puhujien paneeli
- aluksi jokaiselta alustuksensa pääsanoma (1min)
- yllätyspuheenvuoro videolla
- kysymyksiä yleisöltä (varmistus)
- loppukierros
17.00 Tilaisuus päättyy
- Makea tai suolainen kahvitauko
17.30 Työpajat ja vuosikokousta valmistelevat valiokunnat
18.15 Tauko
18.30 Iltajuhla
Kuopion kaupunginhallituksen tervetulotoivotus
(10 min)
- Illallinen
Voimisteluseura Hämyn esiintyminen
(15 min)
- työttömän elämää Suomi nimisessä tasavallasa sanoin ja sävelin
TVY ry:n yhdistysten muistamiset, Lea Karjalainen
(10 min)
Kuopion työttömien puheenjohtajan kiitokset illallisesta
(5 min)
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