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Pääkirjoitus

Minun Suomeni 2030:

Työllisyyden edistäminen
ja työttömyyden hoidon
toimeenpano
Säällinen elämä. Kaikkia politiikkaohjelmia, myös hyvinvointipolitiikkaa,
suunnitellessaan maan kansalaiset ottavat huomioon luonto- ja ympäristöarvot.

S

uomen tärkein taloudellinen varan
to on luonto, maamme metsät, jär
vet, vaarat ja tunturit. Suomalaiset
ymmärtää oman maansa luontota
louden ja pyrkii hellästi kehittämään sitä
kansankunnan hyväksi.

Säällinen elämä ja
energiatalous
Valtion budjettikehyksien suunnitelmata
loutta kehitetään 5 vuoden periodeissa.
Suunniteltaessa vuoden 2031 alka
vaa viisivuotiskautta ja sen budjettikehyk
siä valioneuvosto pyrkii edistämään koti
tarve-energian käytön edelleen tehosta
mista. Suomi kuuluu niihin maihin, joissa
puuteollisuudessa ei valmisteta enää ollen
kaan sellua. Se on poistettu Suomen valtion
suunnitelmista ainakin seuraavaksi viidek
si vuodeksi, minkä jälkeen paperin tarvetta
arvioidaan uudelleen. Vessapaperi ja muu
tarvittava paperi valmistetaan keräyspape
rista, joka kulkee kierrossa jo viidettä ker
taa.
Puuta käytetään energiataloudessa te
hokkaasti ja omakotitalot toimivat koko
maassa lähes 90 prosenttisesti puulla. Te
hokkaat päästösuodattimet poistavat jo
nykyisellään savun ja muun puunpoltoista
aiheutuvan ilmakehää haittaavan jäämän.
Valtio tukee kotitalouksia päästöjen
edelleen vähentämiseksi. Teknologian kei
noin kehitetään päästöjen muuttamista
energiaksi. Autojen kehittyminen häkä
käyttöisiksi kehitetään edelleen teknolo
gian tutkimuslaitoksissa.

Kuvat: Juha Keränen

Omavarainen kaupunki
Suomen ensimmäinen energiasta itsenäi
nen kaupunki vihitään käyttöön kiinalai
sen omistajan järjestämillä juhlallisuuk
silla Lieksan Hornaperällä. Uusi kukoista
va Horna on täysin savusta vapaa, puulla
ja maalämmöllä lämmitysenergian tuotta
va kaupunki. Muu yhteiskunnan tarvittava
nanoenergia tuotetaan tuulivoiman ja pak
kasen avulla.

Kaupungissa ei ole työttömiä, koko vä
estö toimii lähiruoan hyväksi. Juureksia,
vihanneksia ja lihaa kasvatetaan omissa
maaseutuyksiköissä ja täysin ilman muun
ulkopuolisen yhteiskunnan teollista tuo
tantoa. Ylimääräinen ruoka myydään Suo
men elintarvikevirastoille.

Työttömyydestä ja
toimeettomuudesta pois
Työttömyyden hoidon määrärahat ohja
taan vuoden 2031 alusta täysin uudelleen.
Vaikka tukityöllistämistä valtion toimesta
edelleenkin harjoitetaan, kansallisen oma
varaisuusasteen nostoon käytetään koko
naisuudessaan tulevana budjettikautena
yhteensä 3 miljardia euroa.
Valtiovarainministeriön toimesta val
misteltu ohjelma on eduskunnassa hyväk
sytty toimeenpantavaksi vuoden 2031 al
kaen. Ohjelman mukaan ilman työtä ole
ville työttömille maksetaan viiden vuoden
työttömyysturva hänen palattuaan maal
le kasvattamaan kansakunnalle elintarvik
keita. Työtä ilman olevat sitoutuvat siihen,
etteivät he enää ole riippuvaisia yhteiskun
nan tuesta. Seuraavat tuet maksetaan työt
tömälle vasta sen jälkeen, kun työttömästä
on tullut oikea elintarvikeyrittäjä ja hänellä
on omalla tilallaan vähintään viisi sellais
ta henkilöä, jotka eivät pysty itsenäiseksi
elintarvikkeiden kasvattajaksi.
Yrittäjätyötön saa valtiolta lisäbonuk
sen jokaisesta työllistämästään työttömäs
tä. Heistä suurin osa on jo työelämä arjes
ta syrjäytynyt, mutta osallisuuspalkalla he
sopivat erinomaisesti työhön maatiloille.

Työllisyydenhoito ja
ympäristö
Valtio on kansakunnan edun nimissä siir
tänyt omistukseensa koko kansakunnan
metsät ja tuottamattomina olevat aiemmin
käytössä olleet peltomaat.
Valtion tukityöllistämisen selkäranka
on tehokas puun käyttö energiataloudessa.
Valtio maksaa tukityöpalkan yhdelle hen

kilölle viittä perhettä kohden. Palkkauksi
en avulla tukityöllistetyt huolehtivat vä
hintään viiden perheen puuhuollosta: kaa
tavat puut valtion metsästä, pilkkovat ne ja
hoitavat kiertoon. Valtio tukee kotimaisen
energian käyttöä ja kansalaiset saavat ot
taa metsänvalvojien määräämästä paikasta
energiapuuta ilmaiseksi käyttöönsä.
Talojen rakentamista varten puiden
tarvitsija sitoutuu osallistumaan metsien
suojeluun ja hoitoon ilman erillistä kor
vausta.
Jokainen kansalainen osallistuu vapaa
ehtoisesti järvien suojeluun ja niiden ym
päristön hoitoon. Järvien ympärille niiden
suojeluksi rakennetaan suojavalleja viljelys
ten lähettyvillä ja valuma-alueilla.

Valtion tuki
Valtio tukee perheitä ja riippuen perheen
suuruudesta palkkaa perheenjäsenet myös
valtion ruokahuoltoon ja siihen toimintaan,
että kasvattajien ylimääräiset ruoat saa
daan elintarvikekiertoon.
Valtio toimittaa työttömiä niille alueil
le, joissa on edelleen raivaamattomia pel
toja. Metsittyneet pellot otetaan uudelleen
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käyttöön ja maaseuduille muuttoa ediste
tään kaikella mahdollisella tavalla. Mitä
enemmän peltoja saadaan raivattua, sitä
enemmän kaupungeista saadaan ihmisiä
muuttamaan maaseutukaupunkeihin ja vil
jelemään lähiseutujen peltoja.

Kehittämiskauden alueet
Uuden kehittämiskauden aikana tavoittee
na on ottaa uudelleen käyttöön Kainuun,
Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja La
pin maataloudelle kelpaavat alueet sekä au
tioituneet kerrostalot.
Työttömiä kehotetaan muuttamaan
maaseudulle uusien töiden lähettyvil
le. Työttömille jaetaan maata, joka on ai
emmin hyljätty kannattamattoman maa
talouden vuoksi jo viisikymmentä vuotta
aiemmin. Jokainen työtön saa valtiolta 50
hehtaarin alueen ja asunnon autioitunees
ta kerrostalosta. Kuljetukset kaupungeista
maaseudun viljelyalueille hoidetaan jouk
koliikenteellä. Maaseutukaupunkeihin pe
rustetaan naisten työpajoja, joissa valmis
tetaan oman alueen ihmisille vaatteita ja
kenkiä.

Jokaiselle talousalueelle valitaan kehit
tämistyötä varten kansalaisten oma kolle
gio. Valtioneuvosto antaa määräyksen, että
ulkomaalta tuotavien kestokulutushyödyk
keiden käyttöä on edelleen korvattava ko
timaisilla tuotteilla.
Karjankasvatuksessa keskitytään yh
teiskasvatuskeskuksiin ja pääpaino asete
taan naudan lihakarjan, lampaan ja sian
kasvatukseen. Suomen voimakkaasti li
sääntynyt afrikkalaisväestö kaipaa merkit
tävässä määrin lammasta ja nautaa.

Ulosteista bioenergia
Suomessa kehitetty eläinten ulosteista val
mistettu bioenergia autojen ja muiden kul
kuneuvojen energiaksi on patenttinsa avul
la tuottanut Suomelle tuhansien miljardien
vientitulot. Viimeisten vuosien aikana tut
kijat ovat kehittäneet kovan luokan energi
aa ihmisulosteista ja sitä myydään erikois
tankista vain erikoisluvan saaneille ajoneu
voille.

minun osuuteni tulevaisuuden oraakkeli
prosessiin.
Yllä oleva kirjoitukseni liittyy eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan prosessiin, jonka
teemana on: Minkälaisen Suomen raken
taisit, jos aloittaisit puhtaalta pöydältä?
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on
valinnut allekirjoittaneen yhdeksi kirjoit
tajaksi eduskunnan ”Suomi joukkoistaa”keskustelusivuille. Valiokunta toivoo kan
salaisten vilkasta keskustelua sivuille. Kir
joitukseni ei oikein vastaa tähän kysymyk
seen, vaan olen kirjoittanut tekstin niiden
ennakoivien kirjoitusten pohjalta, joita tu
levaisuustutkijat ovat meille Oraakkeleille
kirjoittaneet.
TVY ry:n osalta prosessiin on lupau
tunut lisäkseni mukaan Korson Työttömät
ry:n puheenjohtaja Rami Ponkilainen ja
työn puolesta Juha Keränen.

Lea Karjalainen
TVY ry:n puheenjohtaja

Tätä ajatusleikkiä voisi kehittää edelleen
vaikka kuinka paljon, mutta tässäpä tämä

Työtulo ja suojaosa
Työtulo, jota suojaosa koskee, katsotaan toimeentulotuessa tuloksi,
joka vähentää toimeentulotukea. On
huomattava, että 300 euron suojaosa
koskee bruttotuloa, mutta toimeentulotuessa katsotaan nettotuloa. Toimeentulotuen 20 %:n mutta enintään
150 euron suojaosa työtuloille on edelleen voimassa. Laki on kuitenkin määräaikainen ja voimassa todennäköisesti
vain vuoden 2014 loppuun.
Toimeentulotuen suojaosa koskee nettotuloa. Jos tulo on pieni, kunnilla on
luultavasti oikeus jättää koko 150 euroa
heti huomiotta. Yleensä noudatetaan
20 prosentin sääntöä siten, että 150
euroa on yläraja eikä automaattisesti
hyväksyttävä vähennys tuloihin.
Esimerkki: työtön alkaa saada 300
euron kuukausittaista työtuloa, josta
pidätetään 10 prosenttia veroa. Netto-
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palkka on 270 euroa. Työttömyyspäiväraha on ennallaan. Jos työtön on toimeentulotuen piirissä, eikä asumistuki
muutu piirissä, tapahtuu seuraavaa:
20 % tästä nettotulosta eli 54 euroa
jätetään huomiotta. Toimeentulotuki pienenee 270 – 54 = 216 eurolla.
Riippuu asumiskustannuksista, saako
työtön edelleen toimeentulotukea.
Tarkemmassa laskelmassa palkasta
vähennettäisiin vielä työmatkakulut ja
mahdolliset muut tulonhankkimiskulut
ennen kuin 20 prosentin vähennys
tehdään.
Yleinen tulkinta toimeentulotuesta on,
että ulosotot vähentävät tuloa, joka
otetaan huomioon toimeentulotuessa.
Jos kyse on kuitenkin ulosoton kanssa
sovitusta maksusuunnitelmasta, asia
ei ole yhtä selvä. STM:n ohje suosittaa,
että myös tällöin velkojen lyhennykset
otetaan huomioon. Täysin oma-aloit-

teista velkojen lyhentämistä ei oteta
huomioon menona tai tulojen vähennyksenä.
Sitaatti ministeriön ohjejulkaisusta:
”Ministeriö suosittelee, että ulosottomiehen vahvistaman maksusuunnitelman mukaiset maksut otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon samalla tavoin kuin, jos määrä
olisi ulosmitattu palkasta tai siihen
rinnastettavista tuloista. Ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma
tulee liittää toimeentulotukihakemukseen. Menettely tukee muun muassa
toimeentulotukilain 1 §:ssä tarkoitettua
asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäistä
selviytymistä ja edistää oman elämän
hallintaa.”
Pertti Honkanen
johtava tutkija, valt.tri

Puheenjohtajan palsta

Vastavoimasta vaikuttajaksi
TVY ry syntyi Martti Ahtisaaren
ollessa presidenttinä, Esko Aho
pääministerinä ja Ilkka Kanerva
työministerinä. Historiamme
aikana Suomea on hallinnut kolme
presidenttiä, 5 pääministeriä ja kaikkiaan
7 työministeriö. Työministereitä kaikista
kauimmin meitä on hoitanut Tarja
Filatov, yhteensä hieman yli 7 vuotta.
Lisäksi täydet kaudet ovat olleet
työministerinä Ilkka Kanerva 1991–1995,
Liisa Jaakonsaari 1995–1999, sen jälkeen
Sinikka Mönkäre noin 10 kuukautta ja
Sinikan siirryttyä sosiaaliministeriöön
tilalle hommin hyppäsi Filatov. Tarjan
jälkeen 4 vuotta elimme vihreiden
ministereiden Tarja Grönbergin ja Anni
Sinnemäen aikakautta ja Ihalaisen
aikakausi alkoi kesäkuussa 2011.

K

aikki, jotka tässä maassa ovat vih
kiytyneet työvoimapolitiikan ja
sosiaalipolitiikan rajapintaan, tie
tävät, että Suomessa tätä meidän
porukkaa hoidetaan huolimattomasti, liian
vähillä työvoimapolitiikan tai sosiaalipoli
tiikan määrärahoilla. Meidän väkeä ei halua
työministeriö, mutta ei sitä halua sosiaali
ministeriökään.
Taloudellisesti meidän ihmismassaa
hoidetaan kiristämällä kuntia sakkomaksuilla ja sehän on kuin suoraan perfor
manssista. Sakkomaksukäytäntö tuli voi
maan vuoden 2006 alusta ja kaikkihan me
tiedämme, ettei kuntien kiristäminen ole

juuri missään kunnassa aiheuttanut muu
tosta pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.
Korkeat aktivointiasteet olivat joissain
kunnissa jo ennen sakkomaksujen tuloa,
eikä ne siitä mihinkään ole muuttuneet.
Niin kauan kuin toimeentulotuen puoliskot
kunnille ovat pienemmät kuin työmark
kinatuen sakkomaksut, rahoitusongelma
ei aiheuta monessakaan kunnassa mitään
keskustelua. Vuoden 2015 alusta sakko
maksut alkavat kunnille jo 300 päiväisistä.
Palkkatuki ja nykyiset muut palikat
korvavat entiset siirtotyömaat ja mootto
riteiden rakentamiset. Ehdottomasti edul
lisinta työvoimapolitiikan toimeenpanoa,
pitkäaikaistyöttömien työllistämistä oli
vuoden 1998–2005 paikkeilla voimassa ol
lut työttömien omatoimisuuavustus ja sii
hen yhdistettynä yhdistelmätuki. Sitä ei
vät viranomaiset varmaan myönnä. Ole
tukseni on, että silloin kolmas sektori pys
tyi kaikkiaan parhaaseen tulokseen.

Ministerivaihdosten
vaikutukset
Olisi mielenkiintoista pohtia ihan työttö
mien järjestökentän näkökulmasta, mitä
eri ministereiden aikana työvoimapolitii
kassa on tapahtunut näiden vuosien aika
na. Pohtijoina voisivat olla työttömät itse.
Helpointa on arvioida, mitä ministereiden
vaihtuessa on tapahtunut yhdistysten ra
hoituksille.

Ilkka Kanervan aikanaan TVY ry sai
ensimmäiset jäsenyhdistysten toiminnan
käynnistämiseksi varatut rahat. Kaikkiaan
rahaa saatiin lähes 600 000 markkaa. (Sa
mojen vuosien aikana evankelisluterilainen
kirkko antoi yhteisvastuukeräyksestä noin
2 miljoonaa).
Raha-automaattiyhdistys ryhtyi ra
hoittamaan TVY ry:tä vuoden 1996 alusta.
Samassa saumassa aloitti – nyt Jaakonsaari
ministerinä – työttömien omatoimisuuden
avustus työministeriön momentilta, jos
kin valmistelut siihenkin aloitettiin minis
teri Kanervan aikana. Raha oli niin sano
tulla pitkällä momentilla. Loppuvaiheessa
sitä jaettiin jo 4H-kerhoille ja jossakin jopa
urheiluseuroille ja Omakotiliiton yhdistyk
sille.
Vaikka en tiedä, kuka omatoimisuusavustuksen sai aikaan, oletan, että sen
homman hoiti meille työministeriössä
edesmennyt ylitarkastaja Paavo Saikkonen. Hän oli oikeasti meidän miehiä. Sum
ma oli vuosittain 20 miljoonaa markkaa ja
raha haettiin paikallisilta TE-keskuksilta.
Melkein poikkeuksitta rahoituksella pys
tyttiin palkkaamaan yhdistykseen yksi
työntekijä, joka periaatteessa toimi toimin
takeskuksen johtajana.
Vuoden 1998 alusta saimme toisen
työvälineen, yhdistelmätuen, joka syntyi
TVY ry:n aloitteesta. Haikeudella sitä ai
kaa voi vain muistella.
Heti vuoden 1999 alusta TVY ry käyn
nisti kaksivuotisen yhdistelmätuki-projek
tin ”Yhdistys työnantajana” ja sillä projek
tilla oli ainoastaan tarkoitus tehdä yhdis
telmätukea tunnetuksi kolmannen sekto
rin toimijoiden kesken. Määrät nousivat
nopeasti ja jo vuonna 1999 TVY ry:n jä
senyhdistyksissä oli yhdistelmätuella 1600
työntekijää toiminnanohjaajien lisäksi.
TVY ry:n maksoi yhdistysten työntekijöi
den palkat ja haki yhdistyksille kunkin ko
tikunnan kuntalisän eli hoiti koko paletin.

Kuva: Hannu Oittinen

Omatoimisuusavustus
Omatoimisuusavustus lähti muuttumaan
työvoimapoliittiseksi avustukseksi vuoden
2005 lopusta ja astui lopullisesti voimaan
vuoden 2007 alusta. Ministerinä oli tuol
loin Tarja Filatov. Mikä oli sitten Tarjan ta
voite, kun rahoitus muutettiin avustuksek
si ja sen saamiseksi ryhdyttiin käyttämään
viranomaisharkintaa? Syy oli ihan meidän
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omamme. Me vaadimme Tarjaa puuttu
maan asiaan ja muuttamaan säädöksiä si
ten, että toimintaa voitiin suunnitella pit
källä tähtäimellä ja saatoimme palkata yh
distyksiin henkilöt vetämään useammak
si vuodeksi kerrallaan. Emme tietenkään
osanneet arvata, mitä tästä seurasi.
Hankeavustuksen teko oli aika monel
le yhdistykselle ylivoimainen tehtävä. Voin
sanoa, että se oli ensimmäinen syy yh
distysten määrän vähenemiseen. Kahden
seuraavan vuoden aikana TVY ry:ltä katosi
noin 30–40 yhdistystä. Omatoimiavustuk
sen muuttamisesta ei tietenkään voi syyt
tää TVY ry:n toimistoa, vaan sen takana
oli laaja joukko yhdistyksiä. Ehkä juuri ne,
jotka eivät muutokseen pystyneet, olivat
kin hiljaa.
Teimme hankeavustuksista mallirun
koja ja ainakin sillä tavalla pelastimme
osan yhdistyksiä. Toisaalta joillekin kävi
niin, että he eivät pystyneet toteuttamaan
omin avuin tekemäänsä hakemusta. Vielä
siinä vaiheessa yhdistykset saivat rahoitus
ta osittain tiloihin, koulutuksiin, koneisiin
ja laitteisiin.
Palkattujen määrän rinnalle hankkeissa
tulivat työelämävalmennus ja työmarkkinatuella harjoittelu. Ne menetettiin vasta,
kun Ihalaisesta tuli ministeri. Mutta arvi
oitaessa yhdistysten elämän mahdollisuuk
sia, parasta aikaa ehdottomasti oli Filatov
työministerikausi. Silloin kolmas sektori oli
voimissaan. Toimenpiteissä oli eniten ih
misiä ja toimintakeskuksia meillä oli aina
kin kaksinkertainen määrä verrattuna ny
kyiseen. Yhdistyksissä elettiin valtionhal
linnon luottamuksen aikaa. Ainakin itse
koin asiat näin.

Muutokset
työvoimapalvelulakiin
Vuonna 2006 oli TVY ry:n jäsenyhdistyk
sissä työvoimapoliittisissa toimenpiteissä
vuositasolla enimmillään lähes 6000 hen
kilöä eri kestoisissa työsuhteissa. Tämä oli
ennen Anni Sinnemäen tekemiä muutok
sia työvoimanpalvelulakiin. Tarja Gronber
gin aikana alkoivat muutokset ja ryhdyttiin
valmistelemaan valtiontukisäännöstä. De
minimis ja ryhmäpoikkeusasetus säikäyt
tivät toimivat yhdistykset ja jo sen pelos
ta pudotettiin yhdistysten työntekijämää
riä. Samaan aikaan alkoivat puremaan laki
kuntouttavasta työtoiminnasta ja määrät
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kuntien kanssa tehdyillä sopimuksilla läh
tivät kasvuun.

Elinkeinotoimintaa
Tilanne muodostui hurjaksi kun ELY:t ryh
tyivät määrittelemään elinkeinotoimin
naksi yhdistysten kansanruokaloiden toi
minnan ja siihen toimintaan tulee edel
leenkin muutoksia. Periaatteessa elinkei
notoiminnaksi muuttuivat vuodesta 2008
alkaen vanhusten asiointipalvelut, kotona
asumiseen kohdistuvat auttavat palvelut,
vanhusten ulkoiluttaminen ja jopa aterioi
den vienti yhdistyksistä. Hyvin alkaneet
tukipalvelut loppuivat suurimmaksi osak
si kaikista sieltä, missä saatiin työvoima
poliittista avusta. Ne ovat jääneet elämään
sinne, missä töitä tehdään talkoilla ja ilman
työvoimapolitiikkaa. Tämä kaikki tapahtui
vihreiden toimiessa työministeriön johdos
sa.
Ihalainen asui ministeriksi vuonna 2011.
Sen jälkeen on käynyt niin, että laki sin
nällänsä ei ole muuttunut, mutta työminis
teriön toimeenpano-osaston asetuksen oh
jeet ne ovat tiukentuneet.
Avustusta ei saa enää toimitiloihin,
eikä edes työvälineisiin. Sitä saa käytän
nössä vain yhden tai kahden henkilön palk
kauksiin, eipä juuri muuhun. Surkeaa täs
tä työstä tekee se, että emme saa toteuttaa
toimintaa, joka tuottaa kiinteisiin menoi
hin rahaa. Kaikki loput pitäisi saada kun
nilta.
Eli mitä me oikeasti saadaan tehdä toi
meenpano-osaston ajatusten mukaan? Siitä
meidän on käytävä keskustelu heidän laki
miesten kanssa. Samaa pohdiskelua pitäi
si käydä myöskin meidän omien ihmisten
kanssa.

Viimeiset metrit
Joulukuun alussa tulee kuluneeksi 18 vuot
ta, kun pidin ensimmäisen virallisen pu
heeni TVY ry:n varapuheenjohtajana Esp
lanadilla Eino Leinon patsaalla. Vietimme
perustuslain 6§ hautajaisia (ks. kuva sivul
la 9). Se oli viimeinen suht iso mielenosoi
tus, minkä TVY ry on järjestänyt. Silloin
viimeisen kerran eri puolilta Suomea tuli
vat linja-autot Helsinkiin.
Mielenosoitukseen osallistui noin 3000
ihmistä ja samaan aikaan meidän edustajat

juhlivat presidentinlinnassa Suomen itse
näisyyttä. Siihen päivään sammui silloisen
puheenjohtajan työn motivaatio ja minä
aloitin puheenjohtajan sijaisuuden varapu
heenjohtajan ominaisuudessa.
Elämme vaihetta, että minun ja monen
muunkin TVY ry:n hallituksen jäsenen on
aika siirtyä eläkkeelle. Itse olen täyttänyt
toukokuussa 63 vuotta ja on aika siirtyä
syrjään.
Huhtikuussa 2014 TVY ry jäsenyh
distysten edustajat kokoontuvat Helsin
kiin Kulttuurikeskus Sofiaan valitsemaan
yhteistoimintajärjestölle hallitusta ja uut
ta puheenjohtajaa. Olisin toivonut kovasti,
että tätä kirjoittaessani olisimme voineet
julkaista jo useankin puheenjohtajan eh
dokkaan nimen ja esittelyn tässä lehdessä.
Mutta ei se ole niin helppoa. Ei tässä pilvin
pimein ole nimiä tiedossa.
Työ TVY ry:ssä on kohtuu erilaista
kuin jäsenyhdistyksissä. Tässä istuimella
se on päivittäistä lobbausta tai ainakin sen
suunnittelua. Se on jatkuvaa kirjoittamista,
lakien arviointia, työryhmissä istumista.
Tässä hommassa ei pääse tekemään ihmis
ten kanssa arjessa töitä. Hallinnon suun
nittelua, tapahtumien ja koulutusten tekoa,
verkostoitumista jne.
Mutta voin sanoa, että äärimmäisen
mielenkiintoista ja erittäin vahvaa vaikut
tamista. Toinen asia on tietenkin se, että
ne henkilöt, jotka harkitsevat ehdokkaaksi
asettumista, ovat kiinni omissa yhdistyk
sissään ja sanovat itsensä sitten irti vasta
sitten, kun tulevat valituksi. Mutta ne on
gelmat ovat sitten uuden hallituksen ja pu
heenjohtajan ratkaistavissa.
Olen ollut puheenjohtajana TVY ry:ssä
kolmen presidentin, viiden pääministe
rin ja kuuden työministerin aikana. Seu
raavalle yhteistoimintajärjestön palveluk
seen valittavalle puheenjohtajalle toivon
hyvää nimimuistia, suurta sydäntä, kykyä
kuunnella, kykyä olla tukena jokaiselle yh
distyksen toimijalle, kykyä löytää oikeita
neuvoja neuvojenkysyjille, tyhjää kalente
ria, sosiaalipolitiikan ja työvoimapolitiikan
tuntemusta.
Rakkaudella ja suurella sydämellä teitä
olen palvellut ja tiedän, ettei osa ole teistä
minua sietänyt laisinkaan.

Helsinki 13.11.2013
Puheenjohtaja

Pikkukuvat: Hannu Oittinen

TVY ry:n uuden puheenjohtajan
Lea Karjalaisen kukitus Joensuussa vuonna 1996.

Ivalon seudun työttömät ry

Ivalon yhdistys, 20 vuotta
Marraskuun 9. päivänä oma
kotiyhdistykseni Ivalon Seudun
Työttömät ry täytti 20 vuotta ja en
malta olla kirjoittamatta teille muutamia
muistoja kulkemastani polusta Ivalosta
Stadiin.

I

valon yhdistys oli alun alkaen kunnan
nimellä eli Inarin Seudun Työttömät ry.
Kun Inariin perustettiin oma yhdistys,
meidän yhdistys muutti nimensä Ivalon
Seudun työttömät ry:ksi.

Kuvassa eurooppalaisen marssin Ivalon suunan lähtö kohti Amsterdamia. Ylemmässä
kuvassa ranskalaisen filmiryhmän kuvaaja, ivalolaisista Kalle Mäläskä, Tuomo ja Lea. Lean
takana Pia Lagercrantz, Paula Letoff ja Urpo Karppinen. Porojen vierellä Kalle ja Tuomo.

Mistä kaikki alkoi?
Vuonna 1993 Lapin edustajana TVY ry:n
hallituksessa oli Risto Kontio Rovanie
meltä. Risto oli monitoimimies ja pyörit
tänyt muutakin kuin tahkoa. Aiemmassa
elämässään Risto oli asunut Ruotsissa pit
kän tovin ja toiminut siellä yrittäjänä.
Miten Ristosta tuli Rovaniemen yhdis
tyksen toiminnanjohtaja, en osaa vastata,
mutta TVY ry:n hallituksen jäsenenä hän
perusti yhdistykset: Tervolaan, Kemin
maahan, Kemijärvelle, Sallaan, Sodanky
lään, Ylitorniolle, Pelloon, Pelkosenniemel
le ja meidän yhdistyksen Ivaloon.
Ennen Ristoa yhdistys oli vain Tornios
sa, Kemissä ja Rovaniemellä. Myöhemmin
yhdistys perustettiin Lapin alueella vielä
Kolariin, Ranualle, Inariin ja Kittilään sekä
toinen Rovaniemelle Lähimmäisen tuki ry.
Risto otti yhteyttä sekä kuntaan että
paikalliseen sossuun. Hän kävi paikkakun
nilla pitämässä tilaisuuksia, minkälaista
toimintaa työttömien yhdistykset voivat
tehdä. Hän toi tullessaan mallisäännöt ja
ensimmäiset ohjeet.
Ivalon tilaisuus pidettiin Inarin kunnan
viraston valtuustosalissa 4.11.1993 ja pai
kalla oli sosiaalijohtajan ja työvoimatoimis
tonjohtajan lisäksi alle kymmenen ivalo
laista. Työvoimatoimisto oli hoitanut ilmoi
tuksen paikallislehteen, työkkärin seinään
ja kauppojen ilmoitustauluille.

Kunnan tuolloinen tilanne
Kuntamme eli tuolloin todella vaikeaa ai
kaa. Reimalta oli menetetty 52 naistyö
paikkaa noin kolme vuotta aiemmin, len
nätin irtisanoi, pankit ajautuivat yhteen,
metsureita oli vähennetty, Nukkumajoen
saha oli menetetty, vanhainkoti Toivonie
mestä ja Riutulan lastenkoti lopetettiin ja
sähkölinjat tulivat valmiiksi.
Työttömien määrä oli lähellä tuhatta
henkilöä ja prosentit pyörivät jo kolmas
osassa kunnan työikäisistä. Hätä oli todel
linen ja se pisti kunnan sosiaalitoimenkin
ajattelemaan yhteisöllisyyttä ja yhdistyk
sen perustamista.
Yhdistys perustettiin 9.11.1993. Al
lekirjoittajina oli lisäkseni: Eira Vierelä,
Eija Maununen, Urpo Karppinen, Seppo Kola, Pirjo Mattila, Antero Leinonen, Pirjo Kesti, Raija Niemelä, Kalle
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Kultatapahtumassa iltanuotiolla Harri Roinesalo ja Kalle Mäläskä. Takana puolijoukkuetelttoja.

Mäläskä, Tarja Koivuperä, Sirpa Kyrö,
Paula Letoff ja Sinikka Siivikko.
Marraskuu oli itselleni myös melkoinen
shokkikuu. Poikani Ville laski kuun lopus
sa Saariselällä jäiseltä radalta ulos ja kuo
li päävammojen vuoksi paria päivää myö
hemmin sairaalassa. Olen usein sanonut,
että yhdistys pelasti minut ja selviydyin
henkiin yhdistyksen avulla.
Perustavassa kokouksessa minut valit
tiin puheenjohtajaksi ja Vierelän Eira vara
puheenjohtajaksi. Heti yhdistyksen perus
tamisen jälkeen anoimme kunnalta tiloja ja
avustusta. Tammikuussa saimme tiedon,
että olemme saaneet käyttöömme ns. Kos
tin talon läheltä lukiota ja yläastetta.

Kostinin talo
Mahtoi olla tammikuun puoliväli kun Eira
ja Eila Valkonen tulivat kotiimme Mellan
kujalle. Makasin peitteiden alla ja he ko
mensivat minut ylös pedistä. Vaatteet
päälle ja toinen heistä kampasi hiukseni.
Pakottivat minut kanssaan kunnan talolle
hakemaan Kostinin talon avaimet.
Samana päivänä miehet lapioivat lumet
Kostinin talolle vievältä tieltä ja avasimme
ovet yhdistyksen tiloihin. Voin suoraan sa
noa, että en olisi selvinnyt Villen kuole
masta, ellei yhdistyksen porukka olisi pa
kottanut minua toimimaan ja mukaan to
hinaan. Kunta palkkasikin minut jo vuoden
1994 alussa puoleksi vuodeksi yhdistyksen
toiminnanohjaajaksi ja toiseksi jaksoksi
myöhemmin saman vuoden lopussa. Sosi
aalijohtaja taisi nähdä, että tuo ihminen on
pakotettava uudelleen elämään. Se oli sitä
terapiahoitoa palkan edestä, vaikka en sitä
itse silloin niin osannut nähdä.
Yläkerrassa oli kaksi huonetta ja alaker
rassa kolme lisää sekä keittiö. Piharaken
nus oli aika huonossa kunnossa, joskin po
jat perustivat sinne jossakin vaiheessa pyö
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räkorjaamon. Siellä Välitalon Arvi korja
sikin ihmisten pyöriä pientä palkkiota vas
taan. Talon saimme käyttöön ilman vuok
raa ja kunta maksoi vielä sähkönkin.

Yhdistyksen pohjarakenteet
Olin käynyt kotiteollisuuskoulua, saamen
käsityöpuolta ja ompelijatutkinnon. Käsi
töitä olin siis opiskellut yhteensä 7 vuot
ta. Lisäksi kävin Reiman loppumisen jäl
keen sosiaalialan perus- ja kodinhoitajatut
kinnon. Yrittäjätutkinnon jälkeen minusta
olisi pitänyt tulla kotipalveluyrittäjä. Mut
ta silloin markkinointiselvityksessä ilme
ni, ettei vanhoilla ihmisillä ole rahaa yksi
tyisiin kotipalveluihin. Voidaan siis todeta,
että olin 15 vuotta liian aikaisessa. Nyt Iva
lossa on yksityinen kotipalvelu ja töitä kuu
lemma riittää.
Koulutukseni auttamana ryhdyin
suunnittelemaan toimintaa hallituksen tu
kemana. Ensimmäinen yhteinen kerho oli
terveyskeskuspsykologin pitämä torstaitii
mi: Miten selviän työttömyydestä. Torstai
tiimiin osallistui vaihdellen 10–16 ihmisis
tä ja voitte kuvitella, kuinka kova porukka
siitä jengistä tuli. Menimme yhdessä läpi
vaikka harmaasta kivestä ja jokainen tois
temme puolesta. Porukka järjesti yhdessä
monia tapahtumia ja aina tilanteet hallit
tiin ja puhallettiin yhteen hiileen.

Naapurin päihderivitalo
Yhdistyksen naapurissa oli päihdeihmis
ten rivitalo. Puhuimme usein heistä ja hei
dän ahdistuksestaan. Siellä asuvat ihmiset
kävivät talollamme varsinkin sen jälkeen,
kun olimme perustaneet ensimmäisen
kirpputorin.
En ole ihan varma oliko jo vuosi 1994,
kun päätimme petata puhtaat vuoteet kai
kille Ivalon kylän päihdeasunnoissa asu

ville ihmisille. Helluntaiseurakunta antoi
osan vuodevaatteista ja evankelisluterilai
nen seurakunta jotain. Lisäksi meidän ih
miset toivat kotoaan tyynyjä, peitteitä ja
patjoja. Kirpputorille ihmisten tuomat pus
silakanat, lakanat ja pyyheliinat lähtivät
uusiin koteihin.
Täytyy sanoa, että tämä oli raskaim
pia keissejä, joissa ikinä olen ollut mukana,
eikä se häivy koskaan mielestäni. Joulu al
koi jo lähestyä, kun Kyrön Sirpan ja Letof
fin Rikun autolla tavaroita oli kuskailtu ja
parityönä petejä pedattu. Kodeissa ei tehty
suursiivouksia, vain enimmät tyhjät pur
kit, makkarapakettien kuoret ja mäyräkoi
rien kuoret korjattiin roskiin. Samalla mä
rät patjat vietiin roskiin, mutta muu jätet
tiin asiakaan itsensä siivottavaksi. Keittiön
pöytiä vähän pyyhittiin ja laitettiin hya
sintti ja suklaarasia.

Kylän perimmäinen talo
Luulimme jo saaneemme työn tehdyksi,
kun Letoffin Riku tuli talolle ja sanoi, että
vielä olisi yksi jonka luona pitäisi käydä.
Riku lähti oppaaksi kylän toiseen päähän ja
ajoimme pienen mökin pihalle. Mökki oli
kin leikkimökki. Ikkunoiden sijalle oli nau
lattu jotkut levyt.
Sisässä ikkunan alla oli pitkänomainen
patteri, mökissä peti ja petillä maksi mytty.
Pöydällä oli vesisanko ja siinä oli jäätynyttä
vettä, joka oli vielä homeessa. Tyhjiä mak
karankuoria ja piimäpurkkeja oli useitakin
ja roskapusseja paljon lattialla.
Meillä oli mukana puhtaat lakanat,
tyynyt ja peitot, mutta näky ja haju, joka
oli petissä, sai ainakin minut järkytty
mään. Juttelin ihmiselle ja samalla tein kar
toitusta. Peti oli virtsasta märkä ja kylmä,
ehkä osittain jäässäkin. Vanhus makasi pää
piilossa. Yritin puhua puhtaiden petaukses
ta, mutta mies murisi ja käsi meidän painua

Ivalon seudun työttömät ry

Perustuslain 6 pykälän hautajaiset 5.12.1995 Esplanadin puistossa. Arkku poltettiin ja arkun vieressä HeTy:n toiminnanjohtaja Markku
Kekäläinen.
sinne, mistä olimme syntyneet. Lähdimme
pois ja menimme työttömien talolle, kuten
taloamme kylässä sanottiin. Kerroimme
toisille mitä olimme nähneet ja pohdimme
mitä pitäisi tehdä.
Soitin sosiaalijohtajalle ja hän sanoi,
että kyllä hän tietää tämän ihmisen. Hän
on käynyt siellä syksyllä ja tarjonnut asun
toa kunnan asunnoista, mutta vaari ei ha
lunnut, että hänen elämäänsä sekaannu
taan. Sosiaalijohtaja oli päättänyt, että pa
leltukoon sinne. Jos ei tahdo, niin ei tahdo.
Soitin sen jälkeen terveyspuolen joh
tajalle ja sanoin, että laita sänky valmiiksi,
me tuomme yhden asiakkaan, joka on pa
leltumassa ja kuolemassa nälkään kylässä,
jonka nimi on Ivalo. Tunsin hänet ja hän
sanoikin, että tuokaa tänne vaan.
Menimme uudelleen Kyrön Sirpan ja
Letoffin kanssa leikkimökille ja sanoin ihan
tyynen rauhallisesti, että nouse ylös. Kää
rimme hänet huopiin, siirsimme autoon ja
ajoimme sairaalaan, missä ovella odottikin
jo paarit. Me saimme joulu aatonaaton rau
han. Ei meillä monellakaan ollut tulossa
kummoinen joulu, mutta tämä antoi uskoa
siihen, että voimme yhdessä tehdä edes jo
tain köyhien ihmisten hyväksi. Sitä koke
musta en unohda koskaan.
Samainen asiakkaamme tuli myöhem
min minua vastaan kadulla ja pysäytti mi
nut. Hän kiitti koko meidän porukkaa.
Meidän naiset ja miehet olivat vieneet hä
nen uuteen kotiin mattoja ja astioita sekä
hänelle vaatteita ja vähän mitäkin.

Kultaleiritoiminta
Muistella täytyy myös Ivalon yhdistyk
sen kultaleiritoimintaa, mitä yhdistys veti
Laaniojan varrella kuutena vuotena. Leiri
oli ihan hurja voiman näytös, sillä parhaa

na kesänä osallistujia oli lähes neljä sataa.
Työttömien yhdistysten ihmisiä oli Rauta
vaaralta, Kuopiosta, Turusta, muutama Uu
deltamaalta ja eniten tietysti Lapin omalta
alueelta. Parhaana kesänä ihmisiä tuli vii
dellä linja-autolla.
Ajatus lähteä tekemään eräleiriä johtui
siitä, että omassa yhdistyksessä oli talvi
sin myös kullankaivajia. Salosen Keijolla
ja Mantereen Raimolla oli valtaus ja siitä
se kaikki lähti.
Leirikeittiönä toimi Venäjän armeijan
tarpeisiin rakennettu sairaala ja olutteltat
toi paikallinen kapakoitsija. Leirin parhai
ta telttoja oli vapaapalokunnan puolijouk
kueteltat. Käytössä oli soppatykit, joissa
valmistettiin aamupuurokin. Pidettiin kul
lanhuuhdontakilpailuja, heitettiin saapasta,
laulettiin karaokea ja varmaan myös juotiin
olutta ja ehkä muutakin.
Leiriltä käytiin vaellusretkillä vetäjinä
Urpo Karppinen ja Harri ”Roikka” Roinesalo. Vaellus ulottui Kultalaan saakka ja
kerran pojat joutuivat kantamaan leiriin ta
kaisin naisen, jonka nilkka oli nyrjähtänyt.
Harri soitteli ihmisten iloksi myös
huuliharppua ja me lauloimme. Suurimpia
haasteita oli terveysviranomaisten määrää
mät vessat, joita piti rakentaa ympäri leiriä
yksi 40 ihmisistä kohden. Vaikka oma joki
rannan muovitelttasauna rakennettiinkin,
kävivi osa porukasta Laanilassa ja savotta
kahvilan saunassa saunomassa. Venäläisen
teltan saaminen pystyyn vaati joka vuosi
lisävoimia kylästä. Teltta oli käytössä lute
rilaisella kirkolla leiriolosuhteissa kirkkona.

TVY ry:n tilaisuudet
TVY ry:n tilaisuuksiin osallistuminen ai
heutti yhdistykselle suuria haasteita. Mur
rostorstain aikana yhdistystä ei vielä ollut

olemassa, mutta yhdistykseen kuului ih
misiä, jotka olivat olleet mukana murros
reissulla. Ivalolaiset osallistuivat sen sijaan
5.12.1995 perustuslain 6 pykälän hautajai
siin Helsingin Esplanadin puistossa.
Hety ry oli tuolloin Tennispalatsissa.
Yövyimme Olympiastadionin retkeilyma
joilla ja linja-auto oli täynnä lappilaisten yh
distysten edustajia. Sitä matkaa ei varmaan
moni mukana ollut unohda. Linja-autot oli
vat pysäköitynä Kasarmintorille. Muistat
teko, kun pidin siellä TVY ry:n vappuheen
johtajana ensimmäisen julkisen puheen. Se
oli viimeinen tilaisuus, missä TVY ry:n sil
loinen puheenjohtaja Mårten Grönholm
puhui TVY ry:n puheenjohtajana. Sen tilai
suuden jälkeen olen toiminut tämän järjes
tön veturinkuljettajana.

Muurmanskin
lasten vaatteet
Haasteita porukka ei ole kaihtanut. Suuri
haaste oli myös vaatteiden kuljetus, kerä
ys ja lajittelu-urakka Murmanskin lapsille.
Ivalon yhdistys keräsi useana vuonna
kaikkiaan noin 24 kuutiota tavaraa vietä
väksi lastenkoteihin ja lasten yömajoihin
katulapsille. Kuljetusta hoitivat alkuaikoina
Lenne Mattila ja Tuomo Konu. Lahjoi
tukset loppuivat, kun tullimiehet alkoivat
vaatia ylitseviemisestä tavaroista itselleen
rahaa. Tiesimme kuitenkin, että sillä työllä
autoimme niitä, jotka olivat vielä köyhem
piä kuin me.
Tässä palanen Ivalon yhdistyksen his
toriaa ja aikaa, jolloin olin Ivalon Seudun
Työttömät ry:n puheenjohtaja. Minut va
littiin TVY ry:n puheenjohtajaksi Joensuun
TVY ry:n vuosikokouksessa ja Ivalossa nui
jaa ryhtyi paukuttamaan Sirpa Kyrö.

Lea Karjalainen
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20 000 työttömän työkyky tulisi
selvittää välittömästi
On eroteltava toisistaan työttömyyden
uhka, tilapäisesti työttömät,
pitkäaikaistyöttömät ja pysyvästi
työttömät. Työttömiin rinnastettavia
ovat työvoimatoimistoista ”työvoiman
ulkopuolelle siirretyt” ja muut
pitkäaikaisella toimeentulotuella elävät.
He ovat yleensä raihnaisempia kuin
työttömät.

1

990-luvun alun laman aikana työt
tömien lukumäärä suureni noin
100 000:sta puoleen miljoonaan.
Vuonna 1994 työnhakijoita oli enim
millään 720 000, heistä osa tosin haki
toista työtä. Pitkäaikaistyöttömien määrä
kymmenkertaistui (Kortteinen ja Tuomi
koski 1998, Raito ja Lahelma 2013). Huh
tikuussa 2013 työttömiä oli Tilastokeskuk
sen Findikaattorin (www.findikaattori.fi)
mukaan 236 000, joista vaikeasti työllis
tyviä oli lähes 160 000 eli kaksi kolman
nesta. Työministeriön aiempi kansliapääl
likkö Markku Wallin arvioi työvoimakor
tistoissa olevan ainakin 70 000 henkilöä,
joilla ei ole mahdollisuuksia työllistyä kos
kaan. He ovat työmarkkinoiden kannalta
työkyvyttömiä, työhön kykenemättömiä,
mutta eivät täytä eläkelakien työkyvyttö
myyskriteerejä, joita tulkitaan kireämmin.
Pitkäaikaistyöttömien terveystarkas
tusten alkuvaiheessa terveydenhoitajat ar
vioivat hiukan yli puolet heistä työkykyi
siksi, alle puolet osatyökykyisiksi ja 7 %
työkyvyttömiksi. Kun työttömien joukos
sa on paljon vajaatyökykyisiä, vammaisia,
kuntoutuksen tai eläke-edellytysten selvit
telytarpeessa olevia, on selvää, että työt
tömien kuolleisuus ja sairastavuus kaikki
aan on suurempi kuin työssä olevien (Saik
ku 2010).
Kuolleisuusriski vuonna 1990 ensi ker
taa työttömäksi joutuneilla suomalaisil
la miehillä oli 2,11- ja naisilla 1,61-kertai
nen, mutta vuonna 1992 työttömäksi jou
tuneilla vastaavasti 1,35- ja 1,30-kertaiset.
Eli työttömyyden ja kuolleisuuden yhte
ys heikkenee, kun työttömyys lisääntyy.
Työttömyys itsessään ei lisää kuolleisuut
ta lyhyellä ajanjaksolla. Aiemmin on yli
korostettu työttömyyden merkitystä. Il
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miötä selittää työttömäksi valikoitumisen
prosessi (Martikainen ja Valkonen 1996
ja 1998). Böckermanin ja Ilmakunnaksen
(2009) mukaan työttömäksi joutuminen ei
vaikuttanut itse koettuun terveyteen vaan
työttömäksi valikoitui jo ennestään enem
män oireilleita.
Työttömyyden vaikutus henkiseen hy
vinvointiin on kaikkein selvin. Työttömyy
den uhkalla on vastaava vaikutus. Hen
kisen hyvinvoinnin on arvioitu aluksi vä
hentyvän, sitten tasoittuvan ja uudelleen
työllistyttäessä lisääntyvän taas entisel
leen. Toisaalta yli puolet työttömistä koki
mielenterveytensä muuttumattomaksi eli
työttömyyteen reagoidaan eri tavoin. Pu
hutaan konstruktiivisesta ja resignoitu
neesta adaptaatiosta eli koossa pitäväs
tä ja alistuvasta sopeutumisesta (Lahelma
1994, Raito ja Lahelma 2013). Huono ter
veys ja mielenterveysongelmat ovat yhte
ydessä suurempaan työttömyysriskiin ja
pidentyvään työttömyyteen (Heponiemi
ym. 2008). Osalla työttömistä alkoholin
kulutus lisääntyy, suurkuluttajasta tulee
siis työttömänä superkuluttaja. Niukem
min käyttäneet taas vähentävät juomista
rahapulan takia (Lahelma ym. 1995, Man
nila ja Martikainen 2005).
Helsingissä toimeentulotukea saavien
ruokakuntien päämiehistä puolet on työt
tömiä. Toisaalta joka kolmas yksin asuvista
miehistä on toimeentuloasiakkaana. Nämä
kaksi ryhmää muodostavat suomalaisen
köyhälistön ytimen (Taipale 1995 ja 2012,
Ahola ja Hiilamo 2013). Kolmannes työttö
mistä on tinkinyt lääkehankinnoista (Aal
tonen ym. 2013).
Työterveyshuolto kattoi 93 % palkan
saajista vuonna 2009, ja 92 %:lle heistä
se sisälsi sairaanhoitoa, monesti erikois
sairaanhoitoa. Työttömät joutuvat työter
veyshuollon, sen sairauksia ehkäisevän vai
kutuksen ja hoidon ulkopuolelle peruster
veydenhuollon piiriin. Heille ei usein kir
joiteta edes sairauslomaa, vaikka sitä suo
sitellaan käytännöksi. Terveydenhoitolain
muutoksella 1.5.2011 edellytettiin kuntien
järjestävän työttömien ehkäisevän tervey
denhuollon ja terveystarkastukset. Työvoi
ma- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto) ja
työvoiman palvelukeskukset (TYP) arvioi
vat vuonna 2010, että vähintään 20 000
työttömän työkyky tulisi selvittää terveys
tarkastusten yhteydessä (TEM 2011). Val
misteilla on asetus, joka velvoittaisi työter

veyshuoltoa arvioimaan työntekijän työ- ja
toimintakykyä ennen työsuhteen päätty
mistä.
Olen tehnyt yli 3 000 eläke-edellytys
ten selvittelyä noin neljänneksessä maam
me kunnista. Selvittelyn perustana on laa
ja tausta-asiakirjojen kokoaminen, usein
neuropsykologinen tutkimus ja tärkeimpä
nä työttömän yhden tai kahden viimeisen
työnantajan tai työnjohtajan jälkikäteinen
arvio siitä, miten tutkittava pärjäsi työs
sään niin sanottuun keskivertotyönteki
jään nähden. Nämä olen yleensä hankkinut
soittamalla työnjohtajille. Ne, jotka eivät
tule vastaanotolle tai tutkimuksiin, hae
taan ja saatetaan tai heidän luokseen teh
dään kotikäynti sen sijaan, että lähetettäi
siin lasku käyttämättömästä ajasta. Etsivä
ote kuuluu terveydenhuoltoonkin (Taipale
2001).
Epäkohtien vähentämiseksi on esitet
ty toimia: Työterveyshuolto olisi ulotetta
va kaikille, myös työelämän ulkopuolella
oleville (Vertio 2013, Välimäki 2013). Jot
kut työnantajat, esimerkiksi UPM, tarjoa
vat sitä irtisanotuilleen, mutta viranomai
set katsovat sen olevan käyttäjälle verotet
tava etuus (TEM 2011). Haitaksi ei olisi, jos
uusittaisiin niin sanottu eläketukilaki, jon
ka perusteella yhtäjaksoisesti yli kymme
nen vuotta työttömänä olleet yli 57-vuoti
aat henkilöt vuonna 2005 pääsisivät eläk
keelle. Lääkäreitä on koulutettava parem
min eläke-edellytysten selvittelyyn. Väli
työmarkkinoita, kuntouttavaa työtoimin
taa ja työkokeiluja on lisättävä nopeasti.
Siksi on käynnistettävä kliinisen sosiaali
lääketieteen ponteva koulutus ja suppea
erikoistumisala. Samoin on käynnistettävä
uudelleen sairaanhoitajapohjainen sosiaali
hoitajan erikoiskoulutus terveydenhuollon
tarpeisiin.
Jotta terveydellistä epätasa-arvoa vä
hennettäisiin, tarvitaan sosiaalipoliittisia
toimia ja työttömien sekä yksin elävien
(miesten) sosiaalisen aseman parantamis
ta enemmän kuin terveydenhuoltoa. Jos ih
misellä on yksi suuri ongelma, hän putoaa
yhteiskunnassa pykälän. Kahdella ongel
malla pudotaan kolme pykälää ja kolmella
viisi. Työttömyyden seurauksia ja seuraus
ten seurauksia voidaan helposti vähentää.
Silti työttömyyttä pahempaa on toimetto
muus ja sitäkin pahempaa tarpeettomuu
den ja hyödyttömyyden tunne sekä elämän
tarkoituksen puute (Frankl 2010).

Kolumni: Jari Myllykoski

Suojaosuuksista joustoa
työttömyysturvaan
Syksyn budjettiriihi ja
työmarkkinaratkaisu toivat mukanaan
kaivatun uudistuksen soviteltuun
päivärahaan: työtön saa jatkossa
tienata 300 euroa kuukaudessa ilman,
että työttömyysetuutta leikataan.
Tähän saakka työttömän keikkatyöstä
saama 300 euroa on alentanut
työttömyysetuutta 150 eurolla.
Uudistuksella tavoitellaan osa-aikaisen
työn vastaanottamisen tekemistä
kannattavammaksi.

T

uleviin uudistuksiin sisältyy myös
asumistukeen tuleva 400 euron
suojaosa kuudeksi ensimmäisek
si kuukaudeksi työllistymisen jäl
keen. Pienet tulot työllistymisen jälkeen
eivät siis enää pienennä asumistukea.
Tämä on oleellinen uudistus, jotta kasva
nut työttömyysturva ei leikkaa asumistu
kea työllistymisen jälkeisinä kuukausina.
Suojaosuus koskee kaikkia työttömiä
– niin ansiosidonnaisen päivärahan, pe
ruspäivärahan kuin työmarkkinatuenkin
saajia. Toimeentulotukeen vastaavaa suo
jaosuutta ei tule, joten lisätienestit leikkaa
vat sitä niillä työttömillä, jotka siihen ovat
oikeutettuja. Tämä jättää pienituloisimpien
työttömien rahallisen hyödyn vähäiseksi,
mutta siirtyminen pois toimeentulotuel
ta voidaan nähdä jo sinänsä parannuksena.
Riippuvuus toimeentulotuesta on seu
rausta ensisijaisen perusturvan pitkään
kestäneestä laiminlyönnistä, johon on oi
keastaan tullut muutos vasta tällä hallitus
kaudella. Tavoitteena on oltava yhden luu
kun sosiaaliturva, johon päästään paranta
malla ja joustavoittamalla perusturvaa.
Hallituksen toimista niin hallitus
kauden alussa tehty perusturvan korotus
120 eurolla kuin työttömyysturvan suoja
osuuskin edistävät tätä tavoitetta. Perus
turvan korotuksen ansiosta 10 000 suoma
laista kotitaloutta pääsi pois toimeentulo
tukiriippuvuudesta ja suojaosan käyttöön
oton myötä heidän joukkonsa kasvaa.
Suojaosuuden käyttöönotto helpottaa
työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitta
mista. Lyhytkestoinenkin työ ylläpitää am
mattitaitoa ja parantaa työllistymismah
dollisuuksia. Työnteko on toki ennenkin ol
lut työttömälle kannattavaa, mutta näiden
uudistusten jälkeen se on sitä vielä enem
män.
Tehdyt uudistukset ovat oikeansuun
taisia, mutta tehtävää työtä pienituloisten
aseman parantamiseksi on vielä paljon jäl
jellä. Esimerkiksi nollatuntisopimukset ai
heuttavat toimeentulo-ongelmia, kun työ
tuntien vähäisyys tarkoittaa myös vähäisiä
tuloja. Nollatuntisopimusten ongelmiin on
kin puututtava kieltämällä niillä keinottelu
ja tiukentamalla työnantajan velvollisuutta
lisätyön tarjoamiseen.

Jari Myllykoski
Kansanedustaja (vas.)
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TVY ry:n pohdintoja osallistuvasta
sosiaaliturvasta
TVY ry on hyväksymässä
perusperiaatteet osallistavasta
sosiaaliturvasta. Nykyisellään siihen
ei ole tulossa suurempia muutoksia,
sillä vastikkeellisuus alle 25 vuotta
täyttäneille on tullut jo vuonna 2001
kuntouttavan lain hyväksymisen
myötä. Pikku hiljaa vastikkeellisuus
on laajentunut myöhemmin eri tavoin
koskemaan kaikkia työttömiä.

O

leellista uuden mallin kehittämi
sessä on miettiä, että keneen se
rajataan, kuka siihen pääsee ja
onko se asiakkaan oikeus? Perus
tuuko se vapaaehtoisuuteen vai pakkoon?
Jos kyse tulee olemaan jälkimmäinen, mitä
siinä tapauksessa leikataan?
Kuinka käy 25 vuotiaat yli 300 päivää
työttömänä olleet, ilman koulutusta ole
vat, tulottomat? Kuinka usealle pystytään
takaamaan ja mitkä ovat aidot resurssit?
Mitä siitä maksetaan, mikä on osallisuus
lisän suuruus ja millä sitä motivoidaan?
Täyttyykö työssäoloehto? Onko kyses
sä työvoimapolitiikkaa vai sosiaalipolitiik
ka ja kuka valvoo ja päättää?
Tiedämme, että suurin ongelma kuntout
tavan työtoiminnan kehittämisessä on ol
lut se, etteivät kunnat löydä kuntoutetta
ville asiakkaille toimintapaikkoja. Jos kun
ta järjestää asiakkaalle kuntouttavan työ
toiminnan paikan, kunnan sakkomaksu
poistuu asiakkaan osalta vain työtoimin
nan ajaksi.
Asiakasryhmä on sama, vaikka nyt pu
hutaan myös niistä, joiden työllistyminen
on avoimille mahdotonta. Puhutaan toi
meentulotuen asiakkaista, eikä pelkästään
yli vuoden työttömänä olleista.
Miten kuntien ja kolmannen sektorin työ
tä tulisi kehittää, jotta se edistäisi pitkä
aikaistyöttömien osallisuutta ja elvyttäi
si heidän toimintakykyään? Millaista työ
tä kunnat ja kolmas sektori pystyvät tar
joamaan sosiaaliturvan varassa eläville ih
misille, joihin ei palkata TESin mukaisella
palkalla ketään? Mitä koulutusta tarvitaan
ja vaaditaan ihmisille, jotka esimerkiksi ul
koiluttavat vanhuksia tai auttavat heitä ar
jessa? Miten koulutus voitaisiin paremmin
yhdistää näihin töihin? Miten ja mitä työtä
voidaan tarjota, jotta työtä ei viedä niiltä,
jotka on jo palkattuna kuntiin ja kolman
nelle sektorille?
Osallisuutta tulisi tarjota erityisesti
niille ilman työtä oleville pitkäaikaistyöttö
mille ja osatyökykyisille, jotka eivät syys
tä tai toisesta työllistyne koskaan avoimil
le työmarkkinoille. Tarpeet pitää ratkaista
ihmisten eheyttämisen näkökulmasta. Yh
teiskunnan on tarjottava jokaiselle kansa
laiselle mahdollisuus osallistua yhteiskun
taan.
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Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 il
man opiskelupaikkaa jäi n. 4000 nuorta.
Mistä tämä johtuu? Valtion on tarjottava
jokaiselle halukkaalle opiskelupaikka ja jos
näin ei käy, kansalaisten syrjäyttäjä on val
tio.
Matalapalkka-aloilla palkat ovat sa
massa tasossa sosiaaliturvan kanssa, mikä
vaikeuttaa kannustinloukkujen purkamis
ta. Silloin kun puuttuu aidot avoimet työ
paikat, joihin pitkäaikaistyöttömät voisi
vat hakea ja päästä, ei kannustinloukkua
ole. Matalapalkka-aloillakin on työpaikko
ja, joihin useimpaan tarvitaan ensin koulu
tus ja työkokemus. Useimmat avoimet työ
paikat ovat vain näennäistyöpaikkoja, joi
hin pitkäaikaistyöttömän saa ns. nollaso
pimuksella.

Eläkeratkaisut
Muutama sananen Tarja Filatovin väli
työmarkkinoiden ehdotuksesta pitkäai
kaistyöttömien pompsieläkkeeseen.
Missä tapauksessa sosiaalisesti syrjään
vetäytyneille on hyväksyttävää vastikkeel
lisuus? Terve ihminen ei jättäydy yhteis
kunnan tarjoamasta osallisuudesta, ei juo
päivittäin tappavaa annosta alkoholia, eikä
piikitä itseään kuolettavilla huumeannok
silla.
Kuntoutuksesta puhutaan paljon, mut
ta esimerkiksi työttömän kuntoutus on
harvinaista ja lähinnä teoriaa.
Ihmiset, jotka tarvitsisivat hoitoa ovat
”avohoidossa”, vaikka todellisuudessa ih
miset ovat usein ilman tukea ja sosiaalista
apua. Heidät on jätetty heitteille.
Vastikkeellisuus ei ole ensisijainen ja ainoa
ratkaisu. Syrjäytynyt ihminen on kohdat
tava ja pyrittävä aidosti ymmärtämään hä
nen tilanteensa. Yhdessä hänen kanssaan
on arvioitava palvelujen tarve ja sitoudutta
va molemminpuoliseen yhteistyöhön. On
kyettävä arvioimaan ja kartoittamaan mm.
ihmisen psykofyysinen toimintakyky ja ta
loudellinen tilanne. Pakottaminen työhön
ei kuntouta ketään, eikä myöskään osallista
ihmistä yhteiskuntaan.
Työttömien ja muiden yhdistysten matalan
kynnyksen toimintapaikat ovat työhallin
non segmentoinnissa luokiteltu alimpaan
kastiin.

Kuva: Juha Keränen

Kuva Osallistava sosiaaliturva – osaksi
yhteiskuntaa vai pakkotöihin -seminaarista
25.10.2013. Etualalla Outi Alanko-Kahiluoto
ja hänen takanaan Lea Karjalainen, TVY ry.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksil
le ohjataan työhallinnon kautta toimenpi
teeseen erittäin vähän ihmisiä. Kun työ
hallinnon työvoimapoliittisia toimenpiteitä
uudistettiin vuoden alusta, valikkoon ei oi
kein enää jäänyt sellaisia toimenpiteitä, joi
ta yhdistyksissä edes voitaisiin toteuttaa.
Siitä on seurannut, että työpajat ja toimin
takeskukset ovat enenevässä määrin täyt
tyneet kaikkein vaikeimmin autettavissa
olevista ihmisistä.
Ongelman ydin on siinä, jotta pysty
tään tarjoamaan elämänhallinnan paranta
misen paikkoja kuntoutettaville (yhteisön
tuki ja esimerkistä oppiminen), pitäisi olla
myös niitä, jotka ovat lähempänä oikeita
työmarkkinoita. Tässä tarkoitetaan palk
katuella olevia ihmisiä.
Enemmistöksi on tullut kuntouttavan
työtoiminnan toteuttaminen sekä kunta
sopimukset. Tilanne on kärjistynyt niin,
että myönnetyt typo-avustusten hanke
suunnitelmat eivät toteudu. Seuraavan
vuoden hankerahat ovat jo vaarassa.

Henkilöstöresurssien
riittämättömyys
Kuntouttavan työtoiminnan, työkokei
lun ja työvalmennuksen rinnalle tarvitaan
myös muita palikoita sekä runsaasti tu
kipalveluita. Asiakkaamme tarvitset yhä
useammin hoitoonohjausta päihdeklini
koille ja mielenterveyspalveluihin. Asiak
kailla on velkaongelmia, asunnottomuutta
ja mitä erilaisimpia muita tukipalveluiden
tarpeita. Poliisikaan ei ole ”vieras” tuttava
toimintakeskuksissa.
Valitettavasti sopimusta tehtäessä asi
akkaan tiedot ja menneisyys pysyvät usein
tiukasti salassa. Moniongelmaisen asiak
kaan saapuessa toimintakeskukseen ilman
taustatietoa ja motivaatiota ongelmat ryös
täytyvät helposti käsistä.
Yhdistystemme henkilöstöresurssit ei
vät ole riittäviä. Lisäksi tarvittavaa moni
puolista ammattitaitoa ei yhdistyksissä lä

heskään aina ole tarjolla. Yhdistykset tais
televat olemassaolostaan ja sopimuksia
tehdään, vaikka pelko resurssien puuttees
ta tiedostetaan.
Yhdistyksillä, jotka saavat ELY:n rahoi
tusta, ei ole yhtään sen helpompaa. Rahoi
tuksella voidaan palkata korkeintaan kaksi
työnjohtajaa, eikä ostopalveluihin tai edes
työllistettyjen ja toimenpiteissä olevien
terveydenhuoltoon ole varaa. Kunnat eivät
suostu järjestämään työttömien tervey
denhuoltopalveluja.
Omarahoituksen hankkiminen on
TEM:in taholta tehty mahdottomaksi. Toi
mintakeskustemme johtajat ovat loppuun
palamisen äärellä ja monet sairastuvat.
Nykyisellä toiminnalla pahoinvointi lisään
tyy heillä, jotka yrittävät auttaa ihmisiä
oman jaksamisensa ja terveytensä kustan
nuksella. Rakentavia ratkaisuja kaivataan
kipeästi.

Esimerkkinä Jyväskylä
Talousvaikeuksista johtuen kunnallisia
työllisyydenhoitorahoja leikataan tuntu
vasti.
Esimerkiksi Jyväskylä on ilmoittanut
20 prosentin leikkauksesta, joka osaltam
me tarkoittaa 5 prosentin vähennystä ra
hoitukseen ja samoin henkilöstömäärään.
Tämän seurannaisvaikutuksesta myös
hankehenkilöstön määrää vähenee.
Toteutumassa olevat kuntaliitokset tu
levat hankaloittamaan kuntien omaa tuki
työllistämistä, kun voimaan astuu kunnan
oma rekrytointikielto. Kuntouttava työtoi
minta ei mahdollista tarvittavien ohjaajien
palkkaamista, ellei siihen saada erillistä ra
hoitusta. Tämäkin tuntuu täysin mahdot
tomalta ottaen huomioon nykytilanteen
kuntataloudessa.
Vuoden 2013 alusta tuleva työvoima
poliittisen hankerahoituksen muutos vei
jo osalta toimijoista toimintaedellytykset,
kun tila- ym. kustannukset leikataan ra
hoituksen piiristä pois.

Työmarkkinatoimenpiteiden uudis
tus (työharjoittelu, työelämävalmennus,
työkokeilu) vesitti monen mahdollisuuden
päästä osalliseksi suomalaista työelämää.
Yhdestä kolmeen kuukautta ei ole riittävä
aika oppia työelämän pelisääntöjä, silloin
kun ne ovat hukassa tai puutteelliset. Oi
keus työkokeiluun on kiven takana ja riip
puu virkamiehestä, kenelle myönnetään oi
keus ja kenelle ei.
Millä edellytyksillä kolmannen sek
torin odotetaan vastaavan entistä haasta
vamman kohderyhmän kuntouttamisesta
työelämään, kun jo olemattomat resurssit
viedään pois?

Onko kolmas sektori
tulevaisuudessa yhtä kuin
vapaaehtoistyö?
Saamme jatkuvasti kuulla eri viranomais
ten taholta, että jatkossa palkkatuki tullaan
antamaan vain yrityksille. Entä jos yrityk
set eivät huolikaan 500 päivää työttömänä
olleita palkkatuelle, vaan ainoastaan juuri
työttömäksi jääneitä. Onko niin, että sen
jälkeen kukaan ei halua yli 500 päiväisiä
työttömiä.
Jos palkkatuki suunnataan jatkossa
vain yrityksiin, kaikki suunnitelmallisuus
han on turhaa. Kolmas sektori on rakentu
nut korjaamaan niitä virheitä, joita maam
me hallitukset ovat tehneet työttömyyden
hoidossa.
Työttömyys ja köyhyys eivät ole rikok
sia ja kansalaistottelemattomuudesta ran
kaisee käräjäoikeus!

Helsinki 4.11.2013
TVY ry:n puolesta
Lea Karjalainen

Karenssisanomat 4/2013 13

KSL:n uusi kurssijärjestelmä
vuoden alusta
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry on
uusimassa kurssijärjestelmäänsä ja se
otetaan käyttöön vuoden vaihteen
jälkeen. KSL toivoo, että ensi vuoden
kursseja ei poikkeuksellisesti haettaisi
ennen vuoden vaihdetta. He haluavat
ajaa vanhan järjestelmän alas ja pois
jaloista. Samalla tämän vuoden maksut
tulisi toimittaa liittoon tämän vuoden
puolella.

V

altakunnallinen aikuisoppilai
tos KSL tarjoaa oppimismahdol
lisuuksia, tukee järjestöjen ja yh
teisöjen kehittämistä sekä kansa
laisyhteiskuntaa. KSL on vapaa sivistys
työn järjestö, joka järjestää kulttuuri- ja
opintotoimintaa.
KSL:n toimistot sijaitsevat Helsingis
sä, Oulussa, Lahdessa ja Tampereella, mut
ta toiminta-alue on koko Suomi. KSL tulee
sinne, missä sitä tarvitaan.
KSL-kurssituki tarjoaa taloudellista ja
pedagogista tukea yhdistysten opintotoi

mintaan. KSL-opintokerhotuki antaa tukea
oppivan ryhmän perustamiseen.
Lisäksi KSL tukee avoimia koulutuk
sia, ammatillista lisäkoulutusta, antaa ti
lauskoulutusta ja tietoteknistä konsultoin
tia. Opintoaineistoa saa edullisesti tai jopa
ilmaiseksi.
KSL:n kurssiuudistus tapahtuu vuoden
2014 alusta. Kurssituesta on tehty yhtenäi
nen ja selkeä. Uudessa järjestelmässä erilli
set taksat poistuvat. Laskuja ja kuitteja ei
tarvitse enää lähettää KSL:ään, vaan kukin
maksaa omat laskunsa. KSL varmistaa jär
jestelmän toimivuuden pistotestein.
Kurssijärjestäjille otetaan käyttöön
sähköinen palvelujärjestelmä, jossa on
myös kurssikalenteri. Myös vanha kun
non lomakekäytäntö toimii, mutta kaikki
lomakkeet on uusittu. Vanhoja lomakkeita
ei enää käytetä.
Sähköisen järjestelmän tavoite on sel
keys, yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys. Sa
malla saadaan apua kurssien markkinoin
tiin ja kurssisihteerille jää aikaa neuvon
taan ja ohjaukseen.

Työ-Länsi ry:n julkilausuma
Päivi Kermiselle
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KSL-kurssitukea voivat hakea kaik
ki rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt.
KSL:n valtakunnallinen jäsenjärjestö saa
21€/opetustunti, jäsenjärjestöjen alue- ja
paikallisyhdistykset 19€ ja muut yhdis
tykset 14€. Lisäksi, jos käyttää sähköistä
palvelua, kurssitukeen saa euron lisää per
opetustunti.
Kurssin kuluja pitää olla minimissään
kaksinkertainen määrä kurssin opetustun
tihintaan nähden (esim. 30€, josta kurssi
tuki 15€ ja järjestäjän oma osuus 15€).
Kurssitukea saa, kun kurssin pituus
on vähintään neljä opetustuntia (1 ot = 45
min.), osallistujia on vähintään kahdeksan
yli 15-vuotiaista ja kurssille ei saa muu
ta kohdennettua taloudellista tukea (esim.
RAY).

Lisätietoja KSL-kursseista: kurssisihteeri Niina Kari, niina.kari@ks.fi
Puh. 020 790 9507

Kolumni: Johanna Ojala-Niemelä

Jokainen on tärkeä
Kuluneena syksynä olemme
saaneet kuulla joka tuutista uutisia
YT-menettelyistä, lomautuksista ja
pahimman skenaarion toteutuessa
irtisanomisista. Vaikka työllisyyskehitys
on ollut heikkoa, emme saa antaa
periksi työttömyyden nujertamiseksi.

Johanna Ojala-Niemelä
kansanedustaja

V

altio on laskusuhdanteen aika
na pyrkinyt omalla panoksellaan
säätelemään työn tarjontaa muun
muassa investoimalla voimak
kaasti työllistäviin hankkeisiin kuten lii
kenne- ja rakennusteollisuuteen. Työvoi
maa on nyt hyvin tarjolla, sillä myös raken
nusalalla kärsitään työttömyydestä. Korja
usta odottavien päiväkotien, koulujen, ter
veyskeskusten ja vanhainkotien korjaami
nen olisikin hyvä aloittaa nyt, kun se on
ennen pitkää kuitenkin edessä.
Hallitus on panostanut voimakkaasti
myös nuoriin. Nuorisotakuu on väline aut
taa nuoria elämän taitekohdissa: nuoriso
työttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäyty
misen torjumiseksi jokaiselle nuorelle taa
taan työ-, opiskelu-kuntoutus- tai harjoit
telupaikka. Lisäksi nuorisopalvelut turva
taan lähipalveluna koko maassa. Meillä ei
ole varaa jättää yhtään nuorta yhteiskun
nan ulkokehälle. Nuorisotakuu on vahva
viesti, että kaikista välitetään. Jokainen on
tärkeä.
Kunnissa on aloitettu ohjelma, jonka
tarkoituksena on ottaa kunnat yhtä tiu
kemmin mukaan suunnittelemaan työttö
mille tarkoitettuja palveluita ja vaihtamaan
kokemuksia parhaista käytännöistä. Mei
dän tulisi ottaa myös oppia rohkeudesta
ja ennakkoluulottomuudesta muissa mais
sa. Esimerkiksi Hollannissa julkisten han
kintojen kriteerinä on työllistävyys. Meil
lä hankintalaki nähdään monesti mörkönä
kun toisaalla sen mahdollisuudet on otettu
ennakkoluulottomasti käyttöön.
Ensisijaisesti tässä työllisyyden kunta
kokeilussa panostetaan niihin, jotka ovat
olleet pitkään työttöminä. Tärkeää on, että
työttömyysjaksolla suhde työmarkkinoihin
säilyy. Erilaiset tukityöt työttömyysjakso
jen välillä edistävät työttömän mahdolli
suuksia pysytellä työmarkkinoiden liepeillä
siten, että suhdanteen parantuessa on hel
pompaa hypätä takaisin vapaille työmark
kinoille.
Parhaillaan eduskunnassa on käsiteltä
vänä laki työttömyysturvan muuttamises
ta. Jatkossa työtön voi ansaita 300 euroa
kuukaudessa ilman etuuden pienentymis
tä. Muutos on merkittävä aiempaan käy
täntöön verrattuna, jossa etuus pieneni jo
ensimmäisestä ansaitusta eurosta lähtien.
Uudistuksen toivotaan rohkaisevan otta
maan työtä vastaan myös pienissä pätkis
sä. Suhteiden säilyminen työnantajiin edis

tää takuuvarmasti kokopäiväistä työllisty
mistä jatkossa. Toisaalta, pelkona on pätkä
töiden lisääntyminen. Työttömyyspäivära
han omavastuuaikaa lyhennetään samalla
7 päivästä 5 päivään.
Maailma muuttuu ja kokonainen toimi
ala voi hävitä työpaikat mukanaan. Puhu
taan rakennetyöttömyydestä, joka on seu
rausta siitä kun yhteiskunnan rakenteet
muuttuvat. Entinen kansantalouden kivi
jalka voikin olla hetkessä menneisyyden
toimiala. Muutos on varmasti jokaisen ke
hittyvän yhteiskunnan vitsaus mutta myös
mahdollisuus. Muutosta ei kuitenkaan pidä
pelätä. Olennaista on tunnistaa ja ennakoi
da tilanteita ja toimia jo vähän ennen kuin
kokonainen tehdas lakkautetaan tai uusi
tekniikka syrjäyttää aiemmin käsityönä
tehdyn homman.
Hallitus on pyrkinyt vastaaman Suo
men talouden näivettymisen katkaise
miseksi sekä työllisyyden parantamisek
si monella eri rintamalla: rakennepaketil
la, työtä ja kasvua lisäävällä budjetilla sekä
lisätalousarviolla. Lisäksi työmarkkinarat
kaisu edistää vakautta ja ennakoitavuutta.
Rakennepoliittisilla toimenpiteillä pyri
tään nostamaan työllisyysastetta ja työtä
tekevien suomalaisten määrää. Tavoittee
na on korjata tulojen ja menojen pitkän ai
kavälin epätasapaino. Opintotukea uudis
tamalla opintoja pyritään vauhdittamaan,
kotihoidontuki kohdennetaan molemmille
vanhemmille, oppivelvollisuusikää piden
netään sekä vuorotteluvapaan saantiedel
lytyksiä tiukennetaan. Lisäksi keskimää
räistä eläkkeellesiirtymisikää nostetaan
vähintään 62,4 vuoteen, nykyisestä 60,9
vuodesta, vuoteen 2025 mennessä.
YT-neuvottelujen kultakaudella ei näy
tä olevan väliä kuinka tehokasta tai hyvä
tyyppi olet; saatat silti joutua lähtemään.
Työttömyys voi kohdata ketä vain. Työtön
työnhakija ei tarvitse moralisointia, kyy
kytystä, byrokratiaa tai nuhteita. Äitini
teki elämäntyönsä työvoimaneuvojana ja
sain seurata läheltä, kuinka tärkeää oli tu
kea työnhakua, kannustaa ja etsiä vaihto
ehtoja. Olipa se sitten koulutusta, intensii
vistä työnhakua, verkostoitumista tai jopa
alanvaihtamista on tärkeää, että jokaisel
la on joku joka tuuppaa eteenpäin. Aina on
vaihtoehtoja, aina on mahdollisuuksia. Jo
kainen on tärkeä.
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Mikäs neuvoksi yhdistysten
pitkäkyntisiä vastaan?

Olemme taas tämän vuoden aikana
joutuneet seuraamaan sivusta
itsenäisten jäsenyhdistysten ongelmia.
Niitä on joka vuosi jossakin, enemmän
tai vähemmän julkisia. Kerron teille
muutamia tapauksia, jotta näette,
että ihmisillä on hyvä mielikuvitus.
Usein rahasummien kavalluksissa ei
ole kysymys isoista rahoista ja siksi
ihmetyttääkin, että työntekijät menevät
muutaman satasen takia halpaan.
Kassat, joissa ei ole nauhoja, on tietysti
yleisin ja yksinkertaisin ja ne asiat pitää
olla joka paikassa kunnossa.

J

oku teistä, jotka olette sotkeutuneet
epärehellisyyteen, sanoo, että mitäs
pirua se Karjalaiselle kuuluu. Nämä
hän ovat meidän oman yhdistyksen
asioita. Mutta sepä ei menekään niin, sillä
nämä kavallukset, väärinkäytökset ja huo
nosti hoidetut asiat, sattuvat kuulumaan
meille kaikille.
Hyvin helposti meitä kaikkia arvioi
daan verraten niihin, jotka eivät erota omia
rahoja yhdistysten rahoista. Tai niihin, jot
ka käyttävät omiin liiketoimiin yhdistystä.
Mitä on tapahtunut Asikkalassa, Riihimä
ellä, Nurmijärvellä, Karkkilassa, Heinolas
sa, Viialassa (kolme kertaa), Järvenpäässä,
Pelkosenniemellä ja monessa muussa yh
distyksessä, jossa asiat on painettu villai
sella. Onko sitten työttömien yhdistys jo
tenkin erilainen toimija, jossa tapahtuu
enemmän kavalluksia ja välistä vetoja? Ei
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suinkaan. Nämä jutut ovat tavallisia jär
jestöissä, yrityksissä, kunnissa ja säätiöis
sä. Eli tavallista siellä, missä työtä tekevät
ihmiset.
Se vaan on niin, ja joka paikassa niitä
tulee ilmi. Toisissa niistä puhutaan, toisissa
ei. Vaikka kyllä ihmiset pitävät röyhkeä
nä rikoksena sitäkin, että yrityksistä ulos
mitataan vuositasolla miljoonia bounuksi
na ja palkkoina. Kukaan ei voi mitenkään
tehdä niin arvokasta työtä, että saa vuosi
kausienkin jälkeen palkkaa aiempina vuo
sina tekemästään työstä.

Tavallisimmat tapaukset
Muistelen tässä muutamia asioita, jotka
ovat olleet osa julkisia jo valovuosia.
Pelkosenniemellä elettiin jotain 90-lu
vun puolivälin jälkeistä aikaa. Yhdistys sai
RAY:ltä rahoitusta toiminnan kehittämi
seen, aivan niin kuin moni muu. Pelkosen
niemen yhdistys kutsui Lapin muut yhdis
tykset Luostolle lystinpittoon ja kaatoi jäl
jellä olevat rahat porukalla kurkusta alas.
Totta kai hallitus tuomittiin maksamaan
rahat takaisin RAY:lle.
Tavallisin tarina on ollut sellainen, että
yhdistyksellä ei yksinkertaisesti ole ol
lut rahaa ja yhdistyksen laskuun on ostet
tu ruokaa ja syöty itse. Tehty yhdistyksen
nimissä velkaa, jonka paikallinen yritys on
lopulta pistänyt ulosottoon. Tavallinen ka
vallus on myös se, että toiminnanohjaaja
tai puheenjohtaja ostaa elintarvikkeita yh
distyksen ruokalaan ja – samalla itselleen
yhdistyksen piikkiin – omaan kotiin. Jois
sakin tapauksissa on kysymys ollut todel
la isoista summista ja rahoja ei ole koskaan
saatu takaisin. Näitä tapauksia on ollut
vuosien varrella käräjäoikeuksissa useita
kin ja menossakin taitaa olla eräs sellainen.
Yleistä on myös, että pyöritetään hom
mia niin, että mukana on velkarahaa. Pal
kat maksetaan useammalle kuin olisi va
raa ja rahoitusta työnantajamaksujen osalta

pyöritetään lainoilla. Aina saadaan junail
tua jostain rahaa, jolla keinottelu jatkuu.
Tällainenkin tapaus on vähän aikaa sitten
ollut.
Aikoinaan Oulussa OTA ry meni kon
kurssiin ja syynä olivat yhdistyksen mak
samattomat ennakkoverot ja työnantaja
maksut. Se oli ensimmäinen suuri tapaus.
Saman luokan nyrjähdykseen ovat men
neet ainakin Asikkala ja Heinola. Aikoi
naan, elettiin jo euro aikaa, Turussa ajau
tui konkurssiin Masina niminen kolman
nen sektorin toimija. Toimintaa oli rahoit
tamassa myös meidän Turun yhdistys. Yh
distyksen ajoi konkurssiin Turun kaupun
ki, verottaja ja Ilmarinen. TE-hallinto on
yrittänyt keksiä keinoja, jotta nämä hom
mat pelaisivat niin kuin pitää, mutta aina
joku ELY ei toimikkaan kuten pitäisi ja sot
kuja syntyy yhä uudelleen. Joskus jopa sa
moille toimijoille.

Esimerkkitapaus
Paras esimerkki meillä työttömien yhdis
tyksissä on, että yhdistys tekee työsopi
muksen vuoden 2012 puolella toiminnan
ohjaajan kanssa ja yhdistys on saanut sa
mana vuonna työvoimapoliittisen avus
tuksen. Hankerahat loppuvat ja uutta han
ketta haetaan, vaikka myönteistä päätöstä
ei ELY:ltä tulekaan.
Yhdistyksellä on 10–12 palkkatuella
olevaa henkilöä. Toiminnanohjaaja maksaa
palkkatukea saaville palkan käteen, mut
ta ei anna palkan suuruudesta palkkakort
tia. Palkkatukien jäljelle jäävällä rahalla hän
maksaa oman palkkansa, eikä kerro yhdis
tyksen hallitukselle, että rahaa ei vaan ole.
Lopuksi hän jättää maksamatta verotta
jalle ennakonpidätykset ja vakuutusyh
tiölle sen, mitä sille kuuluu. Yhdistyksen
hallitukselle tulevat postit hän pimittää ja
hommat kiertää edelleen.
Johto ei huolehdi asiasta ja vaikka ra
haa palkkauksiin ei ole, työsuhdetta ei kat

Kuva: Petri Saijets

kaista. Hallitus ei siis tiedä todellista raha
tilannetta.
On todella ihmeellistä, miten on mah
dollista, että asiaan ei puutu ELY eikä muut
viranomaiset. Syy on se, että saman yh
distyksen edellinen toiminnanohjaaja on
tehnyt juuri samoin ja se asia on hovissa.
Lopulta ulosottomies tuo ulosottopaperin
suoraan puheenjohtajan kotiin ja vasta sil
loin puheenjohtajalle paljastuu, mitä on ta
pahtunut. Hallitus on kriisikokouksessa,
mutta suurin osa ei voi käsittää, miksi heil
le on toistunut sama asia kuin muutama
vuosi aiemmin.
Kun asiaa käsitellään yhdistyksen hal
lituksessa, toiminnanohjaaja selittää hal
litukselle, että hänellä on voimassa oleva
työsopimus ja että hänelle kuuluu palkka.
Yritä siitä sitten repiä huumoria.

Mitä tästä on seuraamassa?
Uskokaa minua. Tämä on jo kolmas ker
ta, kun saman yhdistyksen pitäisi haastaa
oma työntekijä oikeuteen. Tapaus on niin
tuore, etten tiedä, onko heillä enää jaksa
mista. Ja kuvitelkaa, joku yhdistyksen hal
lituksessa on ihan oikeasti sitä mieltä, että
työntekijä on toiminut ihan oikein.
Kysynkin, onko oikein, että työntekijä
ei kerro tilannetta puheenjohtajalle ja halli
tukselle? Onko oikein, että hallitus ei tiedä,
missä taloudessa mennään? Onko oikein,
ettei puheenjohtaja ja hallitus tiedä yhdis
tyksen rahaliikennettä? Itse olen sitä miel
tä, että kaikki osalliset pitäisi julkistaa toi
mitakieltoon, mutta se ei ole mahdollista.

Lisätapaus
Yhdistyksen työnohjaaja on ulosotossa.
Jotta häneltä ei pidätettäisi ulosotossa ko
vin paljon, toiminnanjohtaja ja työnohjaa
ja sopivat keskenään, että suurin osa pal
kasta muodostuu kilometrirahoista. Hen
kilö muuttaa kirjat hornan tuuttiin, asuu

yhdistyksen tiloissa ja saa kilometrirahat,
joihin kukaan ei voi puuttua. Kun kerran
tehdään vilppiä yhdessä, tehdään toisessa
kin tapauksessa. Nyt yhdistys on lopetta
massa ja tilanne on luisunut ihan hallitse
mattomaksi.
Eräässä toisessa yhdistyksessä tapahtui
kummia! Hallituksen jäsenet arvioivat, et
tei asiat mene ihan niin kuin pittää ja ta
paus lähtikin purkautumaan yllättävällä
tavalla! Yhdistyksellä oli kierrätyskeskus,
pienehköllä paikkakunnalla jossakin päin
Suomea. Asiakas soitti yhdistykseen ja il
moitti, että he saavat tyhjentää hänen äi
tinsä asunnon ja yhdistys saaa kaikki ta
varat mitä siellä on, kun tämä on kuollut.
Lisäksi sovitaan, että yhdistyksen ihmi
set tekevät asuntoon siivouksen ja omaiset
maksavat siitä erikseen.
Yhdistys hoiti homman ja vainajan
omainen meni kierrätyskeskukseen katso
maan, paljokohan yhdistys pyytää uudesta
jääkaappipakastimesta, uudesta televisios
ta ja uudesta sohvasta. Selvisi kierrätyskes
kuksen työntekijöiden kanssa, että sellaisia
ei ollut varastoissa eikä muuallakaan. Toki
han vainajan omainen tunnisti kierrätyk
sessä olevat äidin tavarat.
Asia lähti siitä purkautumaan ja sel
visi, että puheenjohtajan puolisolla oli pa
kettiauto ja aina näissä lahjoitustavaroissa
parhaat vietiin puheenjohtajan varastoon.
Puheenjohtajalla oli ympäri maakuntaa eri
kaupungeissa kirpputoripöytiä, joissa hä
nen puolisonsa kulki päivittämässä tava
ranmyyntiä. Summat olivat ihan kohtuul
lisia. Vainajien irtaimistoista löytyi myy
täväksi todella harvinaisiakin kotimaisia
tuotteita, joiden arvoa vainajien omaiset ei
vät tunteneet. Tämäkin asia päätyi lopulta
käräjäoikeuteen ja aiheutti sen, että ko. pa
riskunta muutti häpeästä pois paikkakun
nalta ja yhdistys jatkaa eloaan.

Hallituksen velvollisuudet
Korostan lopuksi, että hallitus on velvolli
nen tietämään, mitä yhdistyksessä tapah
tuu. Toiminnanohjaaja on hallituksen valit
sema ja palkkaama henkilö. Hänen on toi
mitettava hallitukselle ja puheenjohtajal
le kaikki tiliasiat (tarvittaessa vaikka joka
kuukausi tai päivä) ja hallituksella on ha
lutessaan oikeus nähdä, vaikka joka ikinen
kuitti joka ikisessä kokouksessa.
Toiminnanohjaajalla ei ole oikeutta teh
dä hallituksen puolesta sitoumuksia tai so
pimuksia, ellei hallitus ole antanut hänelle
siihen kirjallista valtuutta. Toiminnanoh
jaajalla ei ole ilman muuta nimenkirjoitus
oikeutta ja ihmettelen, kuka sitä edes halu
aakaan. Raha-asioita ei saa koskaan hoitaa
yksi ja sama ihminen. Kassoja, joita hoitaa
saman päivän aikana useampi ihminen, pi
täisi olla myös laskemassa useampi ihmi
nen. Tiesittekö, että kun joku on jäänyt
kiinni varkaudesta, joku toinen varastaa
ennen inventaariota saman tekijän piikkiin
itselleen. Hoitakaa siis asiat niin, että ette
joudu vastuuseen vastuuttomien ihmisten
tekojen seurauksena.
Tutustukaa hallituksen jäsenten vas
tuisiin ja velvollisuuksiin. Jos teillä on epä
selvyyttä omista vastuistanne, niin kutsu
kaa ihmeessä kattojärjestöltä kouluttaja.

Lea Karjalainen
TVY ry:n puheenjohtaja
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Hallituksen päätös
rakennepoliittisesta ohjelmasta
Rakenteellisen työttömyysasteen alentaminen
Rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyy
useita rakenteellista työttömyysastetta
alentavia toimenpiteitä. Ohjelmassa asetet
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi joitakin
näistä toimenpiteistä täydennetään.
n Otetaan käyttöön yöttömyysturvan
ja asumistuen suojaosuus.
n Otetaan käyttöön työttömyysetuu
den ennakkomaksu.
n Sovelletaan johdonmukaisesti ny
kyistä aktiiviseen työnhakuun, työllisty
missuunnitelman noudattamiseen sekä
työn ja aktiivitoimien vastaanottamiseen
velvoittavaa järjestelmää ja sen mukaisia
sanktioita. Tehdään työtarjouksia laajasti
erilaisiin työmahdollisuuksiin. Työtarjous
ten käytön tavoitteet on sisällytetty ELYkeskusten ja TEtoimistojen tulossopimuk
siin vuodelle 2014.
n Siirrytään uuteen sähköiseen työllis
tymissuunnitelman seurantajärjestelmään
2014.
n Työllistymissuunnitelmassa sovi
taan, millä tavoin työnhakija itse hakee
työtä ja miten TE-toimisto tukee työnha
kua. Suunnitelmassa sovitaan, mitä palve
luja työnhakijalle tarjotaan ja mihin palve
luihin työnhakija itse hakeutuu. Työnhaki
ja velvoitetaan raportoimaan säännöllisesti
suunnitelman noudattamisesta joko säh
köisesti tai TE-toimistossa.
n Tarjotaan avoimia työpaikkoja 3 kk
ammattisuoja-ajan jälkeen myös työttö
män oman ammattialan ulkopuolelta.
n Tarjotaan avoimia työpaikkoja yli
80 kilometrin säteellä työttömän kodis
ta. Työttömyysturvalakia muutetaan siten,
että tällainenkin työ on otettava vastaan,
jos päivittäinen työmatkajoukkoliikennet
tä käyttämällä ei kokoaikatyössä ylitä kol
mea tuntia, osaaikatyössä vastaava aikara
ja on kaksi tuntia. Lainsäädäntö tulee voi
maan 1.1.2015.
n Jos henkilölle ei ole tarjottu avoin
ta työpaikkaa 3 kuukauden työttömyyden
jälkeen, hänelle tarjotaan tuolloin aktiivi
toimia.
n Annetaan 2014 alussa toimeentulo
tukeen liittyen STM:n uusi ohje, jossa edel
lytetään nykylainsäädännön mukaista tuen
aleneman yhtenäistä soveltamista, jos hen
kilö kieltäytyy työstä tai aktiivitoimesta.
Samalla vastuutetaan TE-toimistot tarjoa
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maan 2014 alkaen toimeentulotukea saa
ville työttömille aktiivitoimia viimeistään
3 kk työttömyyden alkamisesta.
n Lakisääteistetään ja valtakunnallis
tetaan työvoiman palvelukeskusten ver
kosto. Verkosto kokoaa yhteen ne TE-toi
mistojen, kuntien ja Kelan palvelut, jot
ka parantavat pitkäaikaistyöttömien työ
markkinavalmiuksia. Lainsäädäntö tulee
voimaan 1.1.2015.
n Siirrytään palkkatuen joustavam
paan haku- ja maksatusjärjestelmään siten,
että sähköinen maksatushakemus otetaan
käyttöön tammikuussa 2014.
n Aiemmin sovitun mukaisesti pitkä
aikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoi
tusvastuu siirtyy kunnille (arviolta 150
milj. euron rahoitusvastuun siirto). Lain
säädäntö tulee voimaan 1.1.2015.
n Parannetaan välityömarkkinoiden
toimivuutta.
n Selvitetään pitkäkestoisen työllistä
mistuen vaihtoehdot ikääntyneille.
n Uudistetaan sosiaalisia yrityksiä kos
kevaa lainsäädäntöä.
n Lisätään työntekijöiden ja työnantaji
en tarpeista lähtevän ammatillisen työvoi
makoulutuksen joustavuutta.
n Edistetään heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymistä julkisia
hankintoja hyödyntämällä
Valmisteltavien toimien vaikutuksia ra
kenteelliseen työttömyyteen arvioidaan
tarkemmin maaliskuun 2014 kehysriiheen
mennessä.

Seuraavat kohdat
täsmentyvät myöhemmin
n Välityömarkkinat
n Osatyökykyiset
n Pitkäkestoinen työllistämistuki (Halli
tuksen esitys annetaan 2014. Lainsäädän
tö tulee voimaan 1.1.2015.)
n Sosiaaliset yritykset (Hallituksen esi
tys asiasta annetaan syksyllä 2014. Lain
säädäntömuutokset tulevat voimaan 2015
alusta.)
n Heikossa työmarkkina-asemassa olevat
(Julkisia hankintoja koskeva EU-direktiivi
annetaan helmikuussa 2014. Hallituksen
esityksen valmistelussa huomioidaan hei
kossa työmarkkina-asemassa olevat. Halli
tuksen esitys annetaan 2015. Lainsäädäntö
tulee voimaan helmikuussa 2016.)

n Työttömien koulutuksen uudelleensuuntaaminen
n Osallistava sosiaaliturva
n Työvoiman palvelukeskukset (Ministeri
ön esitystä täydennetään liitteessä 4 esite
tyn kokonaisuuden puitteissa. Työvoiman
palvelukeskus-lakia koskeva hallituksen
esitys annetaan budjettilakina 2014. Lain
säädäntö tulee voimaan 1.1.2015. Hallituk
sen esitys työttömyysturvalain muuttami
sesta annetaan 2014. Säännösmuutokset
tulevat voimaan 1.1.2015.)
n Työtarjousten lisääminen (Ministeriön
esitystä täydennetään liitteessä 4 esitetyl
lä tavalla. Työttömyysturvalakiin tulevia
muutoksia koskeva hallituksen esitys an
netaan 2014. Muutokset tulevat voimaan
viimeistään 2015.)
n Palkkatuki (Sähköinen maksatushake
mus otetaan käyttöön tammikuussa 2014.
Arvio mahdollisuudesta muuttaa palkkatu
en rakenne yksinkertaisemmaksi valmis
tuu 30.4.2014 mennessä. Jos palkkatuki
järjestelmää esitetään muutettavaksi, hal
lituksen esitys annetaan syksyllä 2014 ja
säännökset tulevat voimaan 1.1.2015.)
n Kuntien rooli pitkäaikaistyöttömien (300
vrk) työmarkkinatuen järjestämis- ja rahoitusvastuussa (Hallituksen esitys annetaan
budjettilakina 2014. Lainsäädäntö tulee
voimaan 1.1.2015.)
n Työn vastaanottovelvollisuus (Hallituk
sen esitys annetaan 2014. Säännösmuutos
tulee voimaan 1.1.2015)
n Työttömyysturvan ennakkomaksu (Uusi
ohjeistus tulee voimaan 2014 alusta.
n Suojaosuus työttömyysturvassa (Halli
tuksen esitys annettu.)
n Suojaosuus asumistuessa (Hallitus päät
tää 29.8.2013 kannanoton mukaisesta mal
lista asumistuen suojaosuudeksi. Hallituk
sen esitys kevätistuntokauden 2014 alussa.
Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.)
n Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä (Toi
meenpanoaikataulu täsmentyy myöhem
min.)
n Nollatyösopimukset (Hallituksen esitys
annetaan kevätistuntokaudella 2014. Lain
säädännön voimaantulo täsmentyy tuol
loin.
n Alipalkkaus (Toimeenpanoaikataulu täs
mentyy myöhemmin. Asiaa koskeva yh
teistoimintalain uudistus tulee voimaan
1.1.2014.
n Osa-aikatyöntekijät

Kolumni: Jyrki Yrttiaho

Heikko indeksi tai indeksisidoksen
puuttuminen on poliittinen valinta
Eduskunta on säätänyt
työttömyysturvalakiin lisäyksen
soviteltuun päivärahan ns. suoja-osasta,
jonka mukaan korkeintaan 300 euron
työtulo kuukaudessa ei pienennä
työttömyysturvaa.

M

uutos sinänsä on ilman muu
ta kannatettava, koska se pa
rantaa pientä työtuloa saavien
henkilöiden asemaa helpotta
malla työttömyysturvan ja työtulojen yh
teensovitusta ja koska se vähentää toi
von mukaan myös byrokratiaa silloin kuin
työttömän tulo osa-aikaisista tai pätkä- ja
keikkatöistä on pieni tai vähäinen. Aiem
minhan työttömyysturvaan sisältyi suoja
osa. Nyt se siis vain palautetaan.
Hallituksen esityksessä uutta 300 eu
ron rajaa ei kuitenkaan sidottu indeksiin.
Ratkaisua ei tältä osin perusteltu miten
kään, eikä siitä ole edes mainintaa lakiesi
tyksen perusteluissa. Tuntuu oudolta, että
erityisesti tällaiset pienituloisille tärkeät
tulorajat jätettäisiin indeksisuojan ulkopuo
lelle, kun indeksisuoja muuten on sosiaali
turvassa jo melko kattava. Eduskunnan va
senryhmä tekikin indeksisidonnaisuuden
säätämisestä lakiesityksen.

Toimeentulotuen vaatimaton 150 eu
ron suojaosa on esimerkki siitä, kuinka in
deksiin sitomattoman tulorajan reaalivai
kutus syöpyy. Vuodesta 2005 lähtien sitä
ei ole tarkistettu lainkaan. Niinpä siitä on
leikkautunut runsas kuudennes eli eurois
sa yli 25 euroa.
Hallitus näyttää muutenkin pyrkivän
heikentämään etuuksien indeksiturvaa.
Lapsilisien indeksijäädytys vuoden 2012
tasolle vuoteen 2014 leikkaa lapsiperhei
den toimeentuloa edelleen. Lapsilisien re
aaliarvo on esimerkiksi viiden lapsen per
heessä pudonnut vuoden 1994 jälkeen
(vuoden 2012 rahan arvossa laskien) run
saasta 1 000 eurosta kuukaudessa 772 eu
roon. Menetys on merkittävä siitäkin huo
limatta, että indeksitarkistuksia on tehty
normaalisti. Kysymys on tietysti siitä, että
niin sanottu Kela-indeksi on rakenteeltaan
erittäin heikko etuuksien varassa elävien
reaalitulojen kannalta. Jälkeenjääneisyys
ansiokehitykseen nähden on vielä monin
verroin merkittävämpi.
Myös muut perusturvan etuudet ovat
reaalikehityksen osalta jääneet ansiokehi
tyksestä jälkeen. Työttömän peruspäivä
rahan ja työmarkkinatuen reaaliarvo tulisi
olla ansioindeksillä tarkistettuna 820 euroa
kuukaudessa. Nyt se on 698 euroa.

Opintotuen osalta tilanne on tietysti
samankaltainen. Nyt opintoraha on sidot
tu indeksiin, mikä on perusteltua, mutta
tähän saakka tuo opintorahan reaaliarvon
alamäki on ollut erittäin jyrkkä. Vuosina
1992 – 2012 opintorahan reaaliarvo (vuo
den 2012 rahan arvossa) on pudonnut 370
eurosta kuukaudessa alle 300 euron. Nyt
käsittelyssä oleva opintorahan enimmil
lään runsaan 30 euron korotus, joka mak
satetaan opiskelijoilla lyhentämällä opinto
rahaoikeuden kestoa, on täysin riittämä
tön.
Heikko indeksi tai indeksisidonnaisuu
den puuttuminen pienituloisten etuuksista
on tietenkin poliittinen valinta. Se merkit
see aina köyhien toimeentulon leikkaamis
ta vähin äänin.. Mm. lapsilisien indeksijää
dytys on tehty ilman julkista keskustelua.
Vasemmistolle on aina ollut sydämenasia
sitoa pienituloisten etuudet, eläkkeet, sai
rauskorvaukset ja perhe-etuudet, kunnol
liseen indeksiin. Se, että nyt indeksijäädy
tystä käytetään pienituloisten tuloleikku
rina, sopii äärimmäisen huonosti hallituk
selle, jossa molemmat vasemmistopuolueet
ovat mukana.

Jyrki Yrttiaho
kansanedustaja / Vasemmistoliitto/
Vasenryhmä, Varsinais-Suomi
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Jyvässeudun Työttömät ry:n
hallinnoima TUOHI – Osaamisen
kehittämishanke starttasi marraskuun
alussa vastavalitun hankekoordinaattori
Sirpa Niemisen johdolla. Hankkeessa
on tarkoitus järjestää ammatillista
osaamista lisäävää koulutusta
työttömien yhdistysten työntekijöille,
hallitusaktiiveille ja vapaaehtoisille.
Kehittämishanke ajoittuu vuosille
2013–2015 ja sen toiminta-alueena on
Keski-Suomen lisäksi Etelä-Savo, EteläPohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savosta
Suonenjoki ja Pirkanmaalta Virrat
(yhteensä 25 yhdistystä). TUOHI on
yksi osahanke TVY:n valtakunnallisessa
järjestötoimijoiden osaamisen
kehittämisohjelmassa.

Hankekoordinaattori Sirpa Nieminen

T

yöttömien yhdistyksillä on Suo
messa vahva rooli välityömarkki
noiden työllisyydenhoidon palve
luiden tuottajana ja kehittäjänä.
Yhdistykset tuottavat suuren osan hei
koimmassa työmarkkina-asemassa olevi
en työnhakijoiden aktivointitoimenpiteis
tä. Työttömien yhdistysten koulutustar
peen taustalla on järjestötoiminnan am
matillistuminen ja toisaalta rahoituskentän
sekä toimintaympäristön muutokset. Lain
säädäntö, asetukset ja näiden soveltamis
ohjeet ovat muuttuneet ja työministeriön
vaikuttavuusvaatimukset lisääntyvät jat
kuvasti.
Nämä tekijät luovat valtakunnallises
ti tarpeen jatkuvaan toiminnan ja osaami
sen kehittämiseen. Tuohi-hankkeen sekä
muiden osahankkeiden tavoitteena onkin
vaikuttaa siihen, että yhdistykset voisivat
toimia laadukkaina työllistämispalveluiden
tarjoajina myös haasteellisessa tulevaisuu
dessa.
Käytännössä Tuohi-hankkeen työ pai
nottuu koulutusten järjestämiseen, yhdis
tystoimijoiden valmennukseen ja vertais
verkoston kehittämiseen. Samalla hank
keeseen osallistujien on mahdollista oppia
toinen toisiltaan: hyviksi havaittuja käy
tänteitä on tarkoitus kirjata ylös, levittää ja
hyödyntää edelleen muissa yhdistyksissä.
Hankkeen koulutusten tavoitteena on am
matillisen osaamisen syventäminen sekä
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osallistujien taustaorganisaatioissa että
työllistämisen projektikentässä. Koulutus
ten aikana keskitytään toimijoiden ohjaus-,
valmennus- ja projektiosaamisen kehittä
miseen.
Tuohi-koulutuskokonaisuuteen kuuluu
yhdeksän eri sisältöaluetta. Näitä ovat mm.
palveluohjaus-osaaminen, työvalmennus
menetelmät, johtaminen, toimintaa ohjaa
va lainsäädäntö, tuotteistaminen ja projek
tiosaaminen. Lainsäädäntö-osuudessa pai
notetaan erityisesti yhdistystyönantajan
vastuuta ja velvollisuuksia sekä oikeuksia.
Projektiosaamisen osuudessa puolestaan
käydään läpi projektin eri vaiheet ja ra
hoituksen mahdollisuudet. Palveluohjauk
sen alueeseen liittyvät mm. asiakkuuden,
verkostoyhteistyön ja monikulttuurisuu
den teemat. Tärkeitä koulutusaiheita ovat
myös tiedottaminen sekä työhyvinvointi ja
työturvallisuus. Kun huomioidaan viimeai
kainen julkinen keskustelu työurien piden
tämisestä, työhyvinvoinnin ja -turvallisuu
den kehittäminen myös kolmannen sekto
rin työpaikoilla on erittäin ajankohtaista.
Kaikkia koulutusten aihepiirejä tullaan
tarkastelemaan nimenomaan järjestötyön,
työllistämistoiminnan ja vertaistukitoi
minnan näkökulmasta. Läpileikkaavana
teemana koulutuskokonaisuudessa on pal
veluohjauksellinen työvalmennusote.
Tuohi-hankkeen hankekoordinaat
tori Sirpa Nieminen on aloittanut työnsä
1.11.2013 ja ensimmäiset ryhmämuotoiset
koulutukset tullaan järjestämään vuoden
2014 alussa. Koulutukset pyritään järjestä
mään mahdollisuuksien mukaan eri paik
kakunnilla ja samalla on tarkoitus tutustua
kunkin osallistujan taustaorganisaatioon.
Hankekoordinaattori tulee tiedotta
maan alkavien koulutusten aikatauluista ja
ilmoittautumis- ym. käytänteistä sitä mu
kaan kun asiat varmistuvat.

Sosiaali- ja terveysalan tausta
Sirpa Nieminen luotsaa Tuohi-hanketta Jy
vässeudun Työttömät ry:ssä.
Jyvässeudun Työttömät ry:n Tuohi –
Osaamisen kehittämishankkeen koordi
naattorina on marraskuun alussa aloittanut
Sirpa Nieminen. Hänen tehtäväkenttäänsä
kuuluvat hankkeen koordinointi, tiedotta
minen, hanketyön seuranta sekä raportoin
ti. Sirpa huolehtii myös koulutusryhmien
kokoamisesta ja verkostoyhteistyöstä sekä

Kuva: Eija Tuohimaa

Tuohi – Osaamisen kehittäminen
Keski-Suomessa v. 2013–2015

kokoaa eri toimijoiden hyviä käytäntöjä yh
teiseksi tietolähteeksi.
Sirpalla on taustallaan monivuotinen
kokemus sosiaali- ja terveysalan tehtävis
tä: hän on toiminut mm. sosiaalityönteki
jänä, vanhainkodin johtajana, vanhustyön
johtajana ja yksityisen hoitokodin yrittäjä
nä eri puolilla Suomea Haminasta Inariin.
Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatietei
den maisteri, erikoisalueenaan sosiaalipoli
tiikka ja sosiaaligerontologia. Vuonna 2005
hänet valittiin Jyvässeudun Työttömät ry:n
palveluosaston esimieheksi, jossa tehtäväs
sä hän viihtyikin useita vuosia. 2010 Sir
pa palasi takaisin vanhustyön pariin palve
lukodin esimieheksi, josta jäi syksyllä 2013
työttömäksi.
Tässä kohtaa Tuohi-hankkeen koordi
naattorin paikka oli julistettu hakuun, ai
heesta innostunut Sirpa haki tehtävään ja
tuli valituksi. Nyt kun kaksi viikkoa uu
dessa työssä on pian takana, Sirpa kuvaa
hankkeen alkua positiivisin sanoin. ”Tut
tuun yhdistykseen oli mukava tulla ja vas
taanotto on ollut erittäin lämmin.” Koska
yhdistystoiminta, työskentely-ympäristö ja
myös osa työkavereista oli ennalta tuttu
ja, pystyi hän tarttumaan heti käytännön
hanketyöhön. Sirpa on hyvin motivoitunut

hankkeen perustehtävään ja tavoitteeseen:
työttömien yhdistysten osaamisen kehit
tämiseen ja hyvien käytänteiden levittämi
seen. Nykyään työskentely yhdistyksissä
on vaativaa ja erityisesti työllistämistyös
sä tarvitaan hyvin monenlaista osaamista.
Omassa elämässään Sirpa on toteutta
nut elinikäisen oppimisen ajatusta kiitettä
västi – erilaisia lyhempiä ja pitempiaikai
sia koulutuksia hän on käynyt koko ikänsä.
Ylipäänsä hän suhtautuu kaikenlaiseen it
sensä kehittämiseen myönteisesti. Tietyn
lainen kasvun ja kehityksen ajatus linkit
tyy myös Sirpan harrastuksiin: vapaa-ai
kanaan hän toimii aktiivisesti vapaaehtois
työssä vammaisten ja vanhusten parissa.
Aiemmin hän on ollut mm. työttömi
en tukihenkilönä ja useampien vanhustyön
yhdistysten hallituksissa. Vuosien var
rella Sirpa on lisäksi toiminut TVY:n toi
minnanohjaajien ja aktiivitoimijoiden ver
taistukea edistävien lomapäivien, ns. voi
mavaraistamisviikon vetäjänä. Tähän teh
tävään hän suuntaa jälleen syksyllä 2014.
Kaikkein tärkeimmäksi vapaa-ajan harras
tukseksi tällä hetkellä Sirpa nimeää kuiten
kin ”mummoilun”, jota hän harrastaa pian
2-vuotiaan lapsenlapsensa kanssa.

Juuri alkaneen TUOHI -hankkeen tä
män syksyn ohjelmassa on koulutusten
tarjouspyyntöjen tekeminen, hankkeen
vuosikellon rakentaminen ja kohderyhmän
tiedottaminen. Sirpa tulee vierailemaan
kaikissa kohdealueen aluekokouksissa esit
telemässä Tuohi-hankkeen toimintaa ja on
myös henkilökohtaisesti yhteydessä yhdis
tystoimijoihin.
Sirpa Nieminen ja Jyvässeudun Työttö
mät ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa
esittelevät Tuohi-hanketta myös TVY:n
laivaseminaarissa marraskuun lopulla, 26.–
28.11.2013. Sirpa toivoo, että Keski-Suo
men ja koko hankealueen yhdistystoimi
jat tulisivat nykäisemään hihasta ja jutte
lemaan.
Lopuksi Sirpa haluaa toivottaa kaik
ki yhdistystoimijat tervetulleeksi mukaan
koulutuksiin. Hän toivoo, että mahdolli
simman moni löytäisi hankkeen koulutus
kokonaisuudesta itselleen jotain kiinnosta
vaa ja uusia eväitä työhönsä. Ennen kaik
kea hän toivoo innostusta oman osaamisen
kehittämiseen – ollaan yhteyksissä!

Tanja Närhi

Osaamisen kehittämisen koulutukset Suomessa
Työttömien yhdistysten osaamisen
kehittämisen koulutus neljällä alueella
on saanut rahoituksen. TVY ry sai
eduskunnan vuoden 2013 budjetista
koulutusta varten 500 000 erillisrahaa.
Vasta nyt loppuvuodesta osahankeet
ovat omien ELY:jensä kanssa saanut
asiat rullaamaan niin, että osahakkeista vastaavat yhdistykset ovat päässeet
palkkaamaan työntekijöitä.
TVY ry:n hallituksen päätöksellä raha
on jaettu neljään saman suuruiseen
osahankeeseen.

Osahankkeiden aluejaot:

Hankekoordinaattorit:

Pohjois-Suomi, vetovastuu Kajaanin
Työvoimayhdistys ry: Lappi, PohjoisPohjanmaa, Kainuu

Länsi-Suomen Tuohi-hanke: projektikoordinaattori Harri Laaksonen,
TST ry, harri.laaksonen@tstry.com.
Puh. 044 7007 439 ja 044 0794617

Keskinen –Suomi, vetovastuu Jyvässeudun työttömät ry: Keski-Suomi,
Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Pohjanmaa, sekä Suonenjoki
Etelä-Suomi, vetovastuu Helsingin
työttömät – HETY ry: Uusimaa, Kaakkois-Suomi , Häme
Länsi-Suomi, vetovastuu TST ry: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta

Etelä-Suomen Oskari-hanke: projektikoordinaattori Rauno Haapanen, rauno.haapanen@hety.fi tai rhaapanen@
gmail.com. Puh. 044 063 3074
Keski- Suomen Tuohi-hanke: hankekoordinaattori Sirpa Nieminen, sirpa.
nieminen@jstry.fi. Puh. 040 701 1662
Pohjois-Suomen hanke: hankekoordinaattori Mari Jääskeläinen, mari.jaaskelainen@kajaani.net.
Puh. 044 704 7100
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Suonenjoen TehdäänItse ry:n
hallituksen opintomatka Jyväskylään
Aurinkoisena torstaipäivänä
31.10.2013 Suonenjoen TehdäänItse
ry:n hallitus suunnisti neljän hengen
voimin opintomatkalle Jyväskylään.
Tarkoituksemme oli tutustua
kolmannen sektorin toimijoiden
arkeen ja tulevaisuuden suunnitelmiin
Jyväskylässä, joten suuntasimme
aluksi Jyvässeudun Työttömät ry:n
toimitiloihin Kansalaistoimintakeskus
Mataraan (os. Matarakatu 4).

M

Kuva: Sakari Rautiainen

aittavan aamiaisen jälkeen
saimme laaja-alaisen tietopa
ketin Jyvässeudun Työttömät
ry:n toiminnasta. Yhdistyksen
puheenjohtajana toimii Tuija Öystilä. In
formaatiota meille jakoi toiminnanjohtaja
Eija Tuohimaa käsittäen mm. yhdistyk
sen toimialat, rahoituspohjan ja tehtävä
kuvan. Yhdistyksen toimintaan sisältyvät
ruokala, pitopalvelu, ompelimo, kutomo,
harrasteohjaus, palkattuina vahtimestarit
ja siivoojat.
Yhdistyksen tehtäviä ovat palkkatu
kityöllistäminen, työkokeilu, kuntouttava
työtoiminta, työllistymistä edistävä kou
lutus, palveluohjaus, työttömien edunval
vonta, vertaistuki, harrastusmahdollisuu
det sekä mahdollisuus edulliseen ja terveel
liseen ravintoon.
Yhdistyksellä oli tuolloin töissä 7 hen
kilöä työvoimapoliittisella hankeavustuk
sella, 1 omarahoitteisesti, n. 80 palkkatuel
la, n. 50 työkokeilussa sekä n. 10 kuntout
tavassa työtoiminnassa. Henkilökunnasta
33 % on maahanmuuttajia.
Jyvässeudun työttömät ry:n toimin
ta yllätti positiivisesti laaja-alaisuudellaan.

Heillä toimii kirjallisuuspiiri, hyvinvointi
ryhmä, opintorahasto, Kievarin Laulajat,
tarinatupa, ompelua ja kudonnanohjausta
sekä muuta harrastustoimintaa. Saimme
myös tietoa TUOHI – Osaamisen kehittä
mishankkeesta, jossa Suonenjoki on muka
na Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Poh
janmaan sekä Pohjanmaan muodostamassa
ryhmässä mukaan lukien myös Virrat Pir
kanmaalta. Hankkeen toteuttamisajankoh
ta on 1.11.2013 – 31.1.2015, ja koulutukset
toteutuvat vuoden 2014 aikana.
Hankkeen tavoitteena on kehittää
työttömien yhdistysten vetäjien ja ohjaa
jien osaamista siten, että he pystyvät pa
remmin ohjaamaan ja valmentamaan toi
menpiteissä olevia henkilöitä sekä tuke
maan heidän työllistymistään avoimille
markkinoille tai koulutuksiin. Koulutus on
osallistujille maksuton, ja sen kohderyh
mänä ovat työttömien yhdistysten toimi
henkilöt, hallituksen jäsenet, vapaaehtoi
set ja yhdistysten toimintaan osallistuvat
muut henkilöt (ei rivityöttömät). Hanke
koordinaattorina toimii Sirpa Nieminen
(sirpa.nieminen@jstry.fi, puh. 040 701
1662). Hankkeelle avataan omat sivut.
Meillä hallituksen jäsenillä oli tilaisuus
tutustua maahanmuuttajien työskentelyyn
käsitöiden parissa ommellen ja kutoen, ja
saimme nähdä kauniita ryijyjä valmiina
sekä tekeillä olevia kirjontatöitä ja lapasten
kudontaa. Suomenkielen omaksuminen ni
voutuu käytännön toimintaan.
Toisena kohteena oli tutustuminen Jyväskylän Katulähetys ry:n toimintaan, johon
meitä perehdytti toiminnanjohtaja Usko
Hintikka. Kankitie 10:ssä on asumis- ja

Matarankatu 4:n
pihassa Anita Räisä,
Tuija Öystilä, Sirpa
Nieminen, Ann
Marie Korhonen, Eija
Tuohimaa, Anneli
Pailakka ja Markku
Korhonen.
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toimintayhteisö, joka monipuolisesti asiak
kaitaan tukien pyrkii palauttamaan heitä
päihteettömään elämään. Käytössä on tu
etun asumisen porrastamismalli: Ensiaskel
on selviytymisasema ja ensisuoja, jota seu
raa vastaanottoasunto. Katulähetyksen yl
läpitämät Eco Center -kirpputorit ovat suu
ria työllistäjiä. Nuorisotalo työllistää neljä
työntekijää. Rakennushankkeessa on kak
si timpuria sekä korjaustoimintaa tekevä
n. 20 hengen ryhmä. Muiden toimijoiden
kanssa järjestetään yhteisiä palavereita.
Yhteistyössä myös Ruokapankki, josta oh
jaajat hakevat ruokakasseja huonokuntoi
simmille alkoholisteille.
Kolmas tutustumiskohteemme olikin Ruokapankki Jokapäiväinen leipä (Sammonka
tu 5). Toiminnanjohtaja Juha Kautto ker
toi työstään seuraavaa. Café Agapéssa jär
jestetään ilmainen lounas keskiviikkoisin.
Kahvilassa on 40 paikkaa ja se ruokkii il
maiseksi keskimäärin 180 henkeä. Asiak
kaita Ruokapankissa on vuodessa n. 1500
henkeä ja heistä pidetään nimirekisteriä.
Ruokakassin saa kerran viikossa sosiaali
keskuksen myöntämää ruokaseteliä vas
taan tai esittämällä tarvittavat tositteet
avuntarpeesta. Lahjoituksia he ovat saa
neet mm. Lidliltä ja yksityisiltä lahjoittajil
ta. Ruoansäilytystiloina olivat Lidl-kaupan
lahjoittamat hyvin tarkoitukseensa sopivat
pakastealtaat! Kaksi päätoimista työnteki
jää toimii palkattuina. Muu työvoima tu
lee kymmenellä erilaisella palkkaustavalla.
Viimeisimpänä tutustuimme Jyväskylän
Uusiotuote ry:n toimintaan Vapaudenka
tu 8:ssa. Huonekalujen entisöinti ja me
nestyksekäs polkupyöräverstas työllistävät
siellä miespuolista työvoimaa.
Summa summarum: palasimme antoi
salta tutustumismatkalta mieli täynnä ide
oita ja entistä vakuuttuneimpina siitä, että
kolmannen sektorin kehitysnäkymät ovat
muuttuvassa maailmassa jo olosuhteiden
pakosta kasvavat. Yhä useampi kohtaa vä
hävaraisuuden todellisuuden eri syistä. Itse
voimme vaikuttaa siihen, onko meillä sisäl
löllisesti tarjottavaa köyhyyden ja syrjäyty
neisyyden problematiikkaan, kuten perus
tellusti uskon.

Armi Anneli Pailakka (YTM)

Kolumni: Arto Satonen

Aktiivisuudesta pitää palkita –
suojaosuus hyvä avaus
Hallitus päätti rakennepoliittisissa
linjauksissaan suojaosuudesta, joka
oikeuttaa työttömiä tekemään
300 eurolla töitä kuukaudessa
ilman, että suojaosa vaikuttaa
työttömyyskorvaukseen. Tämä
on tervetullut uusi avaus, joka
tekee lyhytaikaisenkin työn
vastaanottamisesta kannattavaa.

H

allituksen valmistelussa on lisäksi
400 euron suojaosuuden tuominen
myös asumistukeen.
Suojaosuuden paras puoli on
siinä, että se ei vaikuta työttömyysturvan
maksuaikatauluun eli työttömyyskorvauk
sen maksamiseen ei tule viitettä pienien
työtehtävien tekemisen takia. Jos kuu
kausitulot jäävät alle 300 euron, niin
työttömyysturva jatkuu katkeamatto
mana.
Suojaosuudella on useita hyviä puo
lia. Yhdelle se voi olla ensi askel kohti
työpaikkaa ja toiselle se mahdollistaa
pienimuotoisten tehtävien pidempi
aikaisenkin tekemisen. Todennäköises
ti pieniä työtehtäviä ylipäätään tehdään
lisää, koska tämä on mahdollisuus myös
työn teettäjälle. Nyt voi työttömyysturvan
katkeamatta hoitaa naapurin lumityöt tai
tehdä pieniä korjaushommia.
Suomalaisen sosiaaliturvan
kulmakivi on syyperusteinen so
siaaliturva. Tämä peruskivi ei lii
kahda tässäkään uudistuksessa,
mutta tarvittavaa joustavuut
ta systeemiin saadaan. Sen si
jaan, että voisi olla vain ko
koaikaisesti töissä tai ko
koaikaisesti työttömänä,
tarvitaan välimaastoon
malleja, jolla pienikin
työtehtävä kannattaa
ottaa vastaan. Aktiivi
suudesta on palkittava,
eikä rankaistava.
Seuraavaksi katse on kään
nettävä osallistavaan sosiaalitur
vaan. Työttömien valtakunnallinen
yhdistys on puheenjohtajansa Lea

Karjalaisen johdolla tarttunut yhteistyöha
kuisesti kiinni sosiaaliministeri Paula Risi
kon esitykseen. Uskon, että yhteisellä tah
dolla löydämme myös siihen toimivan mal
lin.

Arto Satonen
Työelämä- ja tasaarvovaliokunnan
jäsen (Sastamala)

Kelasto, Kelan tilaston kertomaa
Vuodesta 2006 lähtien kunnat ovat
maksaneet puolet niiden ihmisten
saamista työmarkkinatuista, jotka ovat
saaneet tukea 500 päivää. Samoin
saman rahoitussopimuksen mukaan
kunnat maksavat puolet toimeentulotukimenoista.
Kunnille on siis periaatteessa ihan
sama, vaikka ihmiset putoaisivatkin
toimeentulotuelle. Toimeentulotuen

perusnormi on noin 470 € ja työmarkkinatuki lähes 700 €. Itse oletan, että
kunnilla ei ole kovinkaan paljon intressejä välittää niistä ihmisistä, jotka ovat
pitkittyneen työttömyyden uhreja.
Tiedoksenne puheenjohtajanne
Lea Karjalainen

Tässä malliksi muutaman kunnan
osuuden työmarkkinatuen rahoitus
osuudesta.
Helsinki, puolet / 2 263 083€
Inari, puolet / 34 980 €
Joensuu puolet/ 337 236€
Kajaani puolet/ 111 232€
Oulu puolet/ 852 050€
Tampere puolet/ 1 482 963€
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Diak

Diakin terveydenhoitajaopiskelijat
uutta oppimassa
Diakonia-ammattikorkeakoulun
(Diak) terveydenhoitajaopiskelijoiden
opetussuunnitelman uudistuksen
yhteydessä vuonna 2010 pyrittiin
vastaamaan yhteiskunnan asettamiin
terveys- ja sosiaalipoliittisten
strategioiden mukaisiin
osaamistarpeisiin sekä uudistamaan
pedagogiikkaa. Terveydenhoitajatyön
ja terveyden edistämisen
osaamisvaatimuksissa painottuvat
terveyserojen kaventaminen,
syrjäytymisen ehkäisy, kansalaisten
voimavarojen vahvistaminen ja
osallisuus.

Diak:
www.diak.fi
Marja Lindholm
marja.lindholm@diak.fi
Jaana Tilli
jaana.tilli@diak.fi
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U

usissa terveydenhoitajatyön osaa
miskuvauksissa painotetaan voi
mavaroja tukevan ja etsivän ter
veydenhoitajatyön oppimista.
Voimavaroja tukevassa terveydenhoitaja
työssä tavoitteena on, että terveydenhoi
taja osaa kartoittaa asiakkaan voimavaro
ja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia teki
jöitä sekä auttaa häntä tunnistamaan omia
voimavarojaan terveyden ylläpitämisessä
ja omahoidossa. Tärkeää on myös se, että
terveydenhoitaja osaa kohdata asiakkaan
oman terveytensä asiantuntijana ja aktii
visena toimijana sekä vahvistaa asiakkaan
päätöksentekotaitoja. Etsivässä terveyden
hoitajatyössä keskeistä on erityisen tuen
tarpeessa olevien löytäminen ja syrjäyty
misen vaarassa olevien tukeminen.
Opiskelijoiden on joskus vaikeaa py
sähtyä kuulemaan asiakkaiden kokemuk
sia ja tutustua heidän arkeensa perinteisten
harjoittelupaikkojen toimintakulttuurin ja
toiminnan hektisyyden vuoksi. Perinteisiä
harjoittelupaikkoja ovat sellaiset työym
päristöt, joissa työskentelee terveydenhoi
tajia tai muita terveysalan ammattilaisia,
jotka toimivat opiskelijan ohjaajana. Epä
tyypillisiksi harjoittelupaikoiksi kutsutaan
sellaisia harjoittelupaikkoja, joissa ei työs
kentele terveysalan ammattilaisia entuu
destaan. Ns. epätyypillisillä terveydenhoi
totyön kentillä ei ole strukturoituja tervey
denhoitajatyön toimintamalleja, vaan opis
kelijoiden on itse luotava harjoittelu- ja työ
käytäntöjä Opintojen loppupuolella Diakin
terveydenhoitajaopiskelijat voivat nykyisin
harjoitella myös tällaisissa epätyypillisissä
paikoissa. Näitä ovat esimerkiksi matalan
kynnyksen kohtaamispaikat ja kahvilat,
työttömien ja erilaisten kuntoutujien toi
mintakeskukset, asunnottomien järjestöt
tai vaikkapa etsivän työn hankkeet. Tässä
kirjoituksessa kuvaamme joitakin opiskeli
joiden toimintamalleja ja kokemuksia, jot
ka ovat liittyneet ensisijaisesti Työikäisen
terveys -opintojaksoon ja siihen liittyvään
kolmen viikon harjoitteluun.

Uudenlaista
terveydenhoitajatyön
oppimista
n Kohtaaminen ja ohjaus osana
harjoittelua
Diakin terveydenhoitajaopiskelijoiden Työ
ikäisen terveys -opintojaksossa keskeisinä
sisältöinä ovat terveyserojen kaventami
nen, syrjäytymisen riskien tunnistaminen
ja voimavaraistavien menetelmien opis
kelu. Opintojakso toteutuu opintojen lop
puvaiheessa ja harjoittelua suoritetaan ns.
epätyypillisissä terveydenhoitotyön pai
koissa, mm. järjestöissä tai ns. matalan
kynnyksen paikoissa. Vuoden 2013 aikana
terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät har
joittelupaikoissaan kaikille kävijöille avoi
mia terveystapahtumia asiakkaiden sekä
paikan toivomusten ja tarjoamien mahdol
lisuuksien mukaan. Teemoina olivat elä
mäntavat ja hyvinvointi, konkreettisina
aiheina mm. ravitsemukseen, liikuntaan,
hygieniaan sekä uneen ja lepoon liittyvät
asiat. Opiskelijat olivat suunnitelleet pieniä
tietoiskuja aiheista ja heillä oli konkreettisia
esimerkkejä mm. edullisista ruoka-aineista
tai siitä, paljonko sokeria on jugurttipurkis
sa tai energiaa olutpullollisessa. Kaalinke
rät ja sokeripalat tuntuivat havainnollista
van hyvin mm. kilohintoja ja sokerimääriä.
Unen ja levon merkityksellisyys ihmisen
hyvinvoinnille ja toimintakyvylle tuntui
yllättävän monta asiakasta. Opiskelijat te
kivät myös elämäntapoihin liittyvää kirjal
lista materiaalia harjoittelupaikkaan jätet
täväksi myöhempää käyttöä varten. Mate
riaalissa oli myös listauksia paikoista, joissa
jaetaan ruokaa, tarjotaan edullisia aterioi
ta tai joissa on mahdollista käydä pesulla ja
pestä pyykkiä. Konkreettiset esimerkit ja
osin uusi tieto auttoivat asiakkaita pohti
maan omia mahdollisuuksiaan ja voimava
rojaan muuttaa elämäntapojaan omaa hy
vinvointiaan tukevaan suuntaan.
Opiskelijat mittasivat harjoittelupaikan
asiakkailta verenpaineita ja -sokereita. Mit
taukset mahdollistivat kontaktin syntymi
sen, jonka avulla opiskelijat pääsivät kes
kustelemaan mm. yksinäisyyteen, voimat
tomuuteen ja elämänhallintaan liittyvistä
kysymyksistä. Kannustamisen ja kuulluksi
tulemisen tarve olivat ilmeisiä, mutta mit
tauksissa tuli esiin myös se, että korkeat
verenpaineet ja -sokerit vaativat seurantaa
ja hoitoa. Opiskelijat ohjasivat asiakkaita

hakeutumaan omalle terveysasemal
leen etsien valmiiksi osoitteita ja pu
helinnumeroita ajan varauksen hel
pottamiseksi.

n Kokemuksia
terveystapahtumista ja
mittaamisten merkityksestä

Karkkipussi, josta on mainittu pussin sisältämän
sokerin määrä sokeripaloina.

Asiakkaat ja harjoittelupaikat pitivät hy
vänä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvi
en asioiden konkreettista käsittelyä ja sitä,
että opiskelijoilla oli aikaa keskustella ja an
taa neuvoja ajan kanssa ja asiakkaille so
pivalla tavalla. Asiakkaita tuettiin pieniin,
mahdollisiin muutoksiin. Asioihin voitiin
palata vielä uudelleen, koska opiskelijat oli
vat muutaman viikon harjoittelussa. Tämä
mahdollisti se, että opiskelija voi tukea ja
motivoida asiakasta elämäntapamuutok
seen toistuvasti. Luottamuksen muodos
tuminen asiakkaan ja opiskelijan välille vei
usein aikaa ja siksi oli hyvä, että asiakkaan
oli mahdollista tavata opiskelija yhä uudel
leen harjoittelun aikana. Opiskelijankin
kannalta oli tärkeää, että ymmärrys asiak
kaan tarpeista ja mahdollisuuksista konk
retisoitui hänellekin.
Tärkeänä pidettiin myös sitä, että asi
akkaat saivat tietoa sairauksien oireista ja
omahoidosta. Mittauksien avulla saatiin
selville kohonneita verenpaine ja -sokeriar
voja ja asiakkaita ohjattiin terveydenhuol
lon piiriin. Opiskelijoita yllätti se, miten
kiinnostuneita asiakkaat olivat omasta ter
veydestään ja hyvinvointiin liittyvistä asi
oista. Toisaalta sekin konkretisoitui, miten
monimutkaiselta saattaa tuntua esim. ajan
varaaminen terveysasemalle.
Harjoittelupaikkojen tilat eivät aina
mahdollistaneet parhaalla mahdollisella ta
valla henkilökohtaisten keskustelujen käy
mistä tai tarkkojen mittausten tekemistä,
mutta harjoittelupaikkojen tuella opiskeli
jat keksivät toimivia ratkaisuja. Luottamus
tuntui rakentuvan pikkuhiljaa asiakkaiden
kanssa ja tärkeää opiskelijoiden toiminnan
kannalta oli se, että harjoittelupaikkojen
työntekijät antoivat varauksettoman tu
kensa terveydenhoitajaopiskelijoiden toi
minnalle. Opiskelijat saavuttivat opinto
jakson tavoitteet ja syvensivät osaamis
taan, jota tarvitaan etsivässä terveydenhoi
tajatyössä, jonka yhtenä tavoitteena on ter
veyserojen kaventuminen ja kaikkien kan
salaisten osallisuuden vahvistuminen.

n Kokemustiedon kerääminen
osana opiskelua
Osa Diakin terveydenhoitajaopiskelijoista
keräsi kokemustietoa matalan kynnyksen
palveluiden käyttäjiltä Työikäisen terve
ys – opintojaksoon liittyvänä oppimisteh
tävänä. Tiedonkeruumallin opiskelijat sai
vat Sohvi- hankkeesta (www.sohvi.fi), jos
sa Diak on mukana ja opiskelijoiden kerää
mää tietoa hyödynnetään. Sohvi-hankkeen
osatavoitteina ovat mm. aiempaa moni
puolisemman hyvinvointikäsitteen ja -tie
don määrittely sekä kokemustiedon keruu
eri kansalais- ja asiakasryhmiltä. Tietoa ke
rätään mm. seuraavista hyvinvoinnin osa
tekijöistä: terveys, materiaalinen hyvin
vointi, elämän laatu sekä palvelukokemuk
set sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuu
rialalta.
Hankkeen tavoitteet sopivat hyvin ter
veydenhoitajaopiskelijoiden osaamistavoit
teisiin. Tämän päivän ja tulevaisuudenkin
terveydenhoitajan on osattava hyödyntää
hyvinvoinnista ja terveydestä kertovaa tie
toa nykyistä paremmin. Hyödyntämisen
lisäksi terveydenhoitajan pitäisi osata kerä
tä ainakin omalta asiakaskunnaltaan koke
mustietoa oman ja kansanterveystyön ke
hittämiseksi. Eri asiakasryhmien, erityi
sesti heikoimmassa asemassa olevien ih
misten palvelutarpeisiin on myös pystyttä
vä vastaamaan tehokkaammin ja asiakas
lähtöisemmin.
Tehtävässä keskeistä oli kerätä tietoa
siitä, mikä tekee onnelliseksi tai hyvin
voivaksi ja millaisia palvelukokemuksia tie
donantajilla oli. Tietoa kerättiin keskustele
malla elämästä, palveluista ja merkityksel
lisistä kokemuksista, elämänpiiriä kuvaile
malla ja siellä kiertelemällä, ajatuskarttoja
piirtämällä tai millä hyvänsä tavalla, joka
sopi tiedonantajalle. Tiedon keruun lisäk
si tarkoituksena oli tulkita kerättyä tietoa
yhdessä tiedonantajien kanssa, rikastuttaa
ja tarkentaa sitä. Opiskelijoiden piti myös

analysoida keräämäänsä tietoa ja poh
tia, miten monitoimijaista palvelujär
jestelmää ja perusterveydenhuoltoa
pitäisi kehittää ja millaista osaamis
ta mm. terveydenhoitajat tarvitse
vat asiakaslähtöisessä ja osallistavassa
toiminnassa tai hyvinvointitiedon ke
räämisessä ja hyödyntämisessä.

n Kokemuksia kokemustiedon
keräämisestä
Terveydenhoitajaopiskelijoiden mukaan
mm. mielenterveyskuntoutujilta tai päih
deongelmista kärsiviltä kokemustiedon ke
rääminen heidän hyvinvoinnistaan tai pal
velukokemuksistaan oli haasteellista, koska
sitoutuminen monivaiheiseen, strukturoi
tuun prosessiin oli vaikeaa ja sovituista ta
paamisajoista oli vaikea pitää kiinni. Luot
tamuksen saavuttaminen heidän kanssaan
vei aikaa. Toisaalta omasta hyvinvoinnista
tai onnellisuudesta ei ehkä ole totuttu kes
kustelemaan tai sitä määrittelemään aina
kaan terveydenhuollon edustajien kanssa.
Tiedonantajat olivat olleetkin yllättyneitä
siitä, että opiskelija oli kiinnostunut ja ha
lukas kuulemaan heidän kokemuksistaan
ja arkielämästään. Opiskelijoiden mukaan
pieniltäkin vaikuttavat, arkiset asiat tun
tuivat tuottavan tiedonantajille iloa ja hy
vinvointia. Huono taloudellinen tilanne tai
vähäiset voimavarat rajoittivat elämänpii
riä ja arjen toimintaa. Omasta hyvinvoin
nista huolehtimisessa tiedonantajat olisivat
tarvinneet apua ja he ilahtuivat, kun opis
kelijat kuuntelivat, mutta myös ohjasivat ja
neuvoivat heitä erityisesti oman terveyden
ja sairauksien hoitoon sekä terveyspalvelui
hin liittyvissä asioissa.
Palveluista tiedonantajat olivat valmiit
puhumaan. Opiskelijat raportoivat, että
vähävaraiset tai jotenkin toimintarajoittei
set ihmiset kokivat, että palveluiden saata
vuus ja saavutettavuus oli huonoa. Heitä
ohjattiin luukulta toiselle eikä heitä kuultu
yksilöllisesti erilaisissa palveluksissa. Pal
veluiden löytäminen ja ajanvaraaminen oli
sitä haasteellisempaa, mitä enemmän tie
donantajalla on toimintakyvyn rajoituksia
tai sairauksia. Erityisesti terveyspalvelut
saivat kriittistä palautetta. Näiden palve
luiden saatavuus ja saavutettavuus tuntui
olevan erityisen huonoa. Käytetty kieli ja
annetut ohjeet eivät olleet ymmärrettäviä.
Toisaalle lähettämisen kulttuuri tuntui ole
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van heille tuttua, samoin se, että he eivät
kokeneet olevansa oikeanlaisia palveluiden
käyttäjiä.
Opiskelijoiden omat kokemukset oppi
mistehtävästä olivat hyviä, vaikka he piti
vät sitä vaikeana. Opiskelijoilla oli valmiik
si strukturoitu malli kerätä tieto, mutta
tehtävää oli mukautettava harjoittelupai
kan asiakaskunnan mukaan. Oli toimit
tava rohkeasti ja luovasti ohjetta muoka
ten. Ammattilaisten kielen taakse ei voi
nut piiloutua, vaan oli käytettävä asiakkai
den kieltä. Luottamuksen rakentaminen oli
edellytys vuorovaikutuksen syntymiselle
ja tiedon saannille. Lopulta vain muutama
asiakas halusi osallistua tehtävään. Mo
nista tapaamisista oli luovuttava eikä tu
tustuminen kaikkien tiedonantajien mer
kityksellisiin kokemuksiin, paikkoihin tai
palveluksiin aina onnistunut. Vaikka näillä
aikuisopiskelijoilla on usean vuoden koke
mus hoitotyöstä, kertoivat he oppimisteh
tävän tarjonneen uudenlaisia kokemuksia
asiakaslähtöiseen ja osallisuutta vahvista
vaan työotteeseen. Lisäksi tehtävä haas
toi heidät miettimään terveyspalvelujärjes
telmän asiakaslähtöistä kehittämistä juuri
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten
kannalta.
Opiskelijat pitivät hyödyllisenä ja mer
kittävänä oppimiskokemuksena sitäkin,
että heillä oli strukturoitu kokemustiedon
keräämisen malli ja tehtävä, jossa oli ikään
kuin pakko pysähtyä kuulemaan erilais
ten ihmisten kokemuksia hyvinvoinnis
ta ja palveluista. Opiskelijat toivat esille,
miten tärkeää oli saavuttaa tiedonantajien
luottamus ja puhua yhteistä kieltä heidän
kanssaan. Opiskelijat pohtivat eri ammat
tilaisten käyttämän kielen merkitystä eri
laisissa kohtaamisissa ja ammattikieltä val
lan välineenä. Opiskelijoiden mukaan ve
renpainemittari oli hyvä apuväline kontak
tin luomisessa ja keskustelun avaamises
sa näissä harjoittelupaikoissa. Sen avulla
päästiin käsittelemään mm. yksinäisyyttä,
köyhyyttä tai arvottomuuden kokemuksia.
Opiskelijoiden oli myös pohdittava omia

ennakkoluuloja ja sitä, mitä hyvinvointi tai
onnellisuus on heille itselleen ja miten asi
akas sitä määrittelee.
Harjoittelupaikoista tuli hyvää palau
tetta tehtävästä ja erityisesti siitä, että
opiskelijat keskittyivät kuulemaan asiak
kaiden kokemuksia ja olivat valmiita tu
tustumaan ihmisten arkeen ja elämänpii
riin harjoitteluympäristön ulkopuolellakin.
Harjoittelupaikkojen toiminnan tavoitteina
olivat mm. asiakkaiden voimavaraistumi
nen ja osallisuuden vahvistuminen. Koke
mustiedon keräämiseen liittyvää tehtävää
pidettiin juuri näiden tavoitteiden mukai
sena ja asiakkaita arvostavana toiminta
muotona. Toivottiin, että kokemustietoa
saataisiin kerättyä pitkäkestoisemmin, jol
loin sitä voitaisiin hyödyntää paremmin
myös harjoittelupaikan toiminnan kehit
tämisessä ja asiakkaiden puolesta puhut
taessa eri yhteiskunnan järjestämissä pal
veluissa.

Kokemuksia yhteistyöstä
Terveydenhoitajaopiskelijoiden uudenlai
sen asiantuntijuuden kehittymisen kan
nalta on tärkeää, että heillä on mahdollista
opiskella edellä kuvatuissa epätyypillisissä
harjoittelupaikoissa. Näyttää mahdollisel
ta, että terveydenhoitajaopiskelijat voivat
omalla toiminnallaan edistää sekä harjoit
telupaikkojen asiakkaiden hyvää, niiden ta
voitteiden mukaista toimintaa että Diakin
opetussuunnitelman tavoitteiden mukais
ta oppimista. Tärkeää on, että harjoittelu
paikat ja opettajat tekevät yhteistyötä niin,
että molemmilla osapuolilla on yhteinen
käsitys opiskelun tavoitteista ja harjoitte
lupaikan tarjoamista mahdollisuuksista ja
odotuksista.
Merkityksellistä sekä harjoittelupai
koille, niiden asiakkaille että opiskelijoil
le näyttää olevan se, että lähellä valmis
tumista olevat terveydenhoitajaopiskelijat
tuovat terveysalan osaamisensa asiakkai
den käyttöön, olipa kyse sitten terveyden
ylläpitoon tai sairauksien hoitamiseen liit

tyvistä kysymyksistä. Harjoittelussa opis
kelijat voivat harjaantua erilaisten terveys
tuokioiden pitämiseen, monenlaisten ih
misten kohtaamiseen heidän arkiympäris
töissään sekä usein myös järjestöjen työ
muotoihin osana kansalaisten hyvinvoin
tia ja toimintakykyä edistävää kansalaisyh
teiskunnan toimintaa. Jatkossa harjoittelua
voidaan kehittää niin, että opiskelija suorit
taa opintojakson pitkäkestoisesti, esimer
kiksi koko lukukauden aikana harjoittele
malla yhtenä päivänä viikossa. Näin esi
merkiksi harvakseltaan matalan kynnyk
sen paikassa käyvät asiakkaat voisivat saa
da parhaan hyödyn opiskelijoiden terveys
alan osaamisesta.
Sohvi-hankkeeseen liittyvä oppimis
tehtävä motivoi opiskelijoita myös pysäh
tymään yksittäisten ihmisten, erityisesti
työttömien, vähävaraisten, monisairaiden
tai muuten huonossa asemassa olevien ih
misten kokemusten kuulemiseen ja yhdes
sä pohtimiseen. Se antanee tuleville terve
ydenhoitajille valmiuksia kohdata ja kuulla
yksilöllisiä kokemuksia, tarpeita ja elämän
tarinoita myös perinteisessä terveydenhoi
tajatyössä toimiessaan. Opiskelijoiden ke
räämää kokemustietoa voidaan käyttää eri
laisten hyvinvointipalveluiden kehittämi
sessä myös kolmannella sektorilla. Opis
kelijat voivat tehdä muunkinlaisia oppimis
tehtäviä harjoittelupaikkojen tarpeiden ja
toiveiden mukaan.
Diakin toimipisteitä on eri puolilla Suo
mea ja niissä opiskelee pääasiassa terveysja sosiaalialan opiskelijoita. Terveydenhoi
tajaopiskelijoita on vain Helsingin toimi
pisteessä. Tarjoamme opiskelijoitamme ja
osaamistamme erilaisten toimijoiden käyt
töön, nyt myös ns. epätyypillisiin harjoit
telupaikkoihin.
Diakin arvoista, opetussuunnitelmis
ta ja käytännön harjoitteluyhteistyöstä on
tietoa Diakin internetsivuilla www.diak.fi.
Terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa teh
tävästä yhteistyöstä lisätietoa antavat ar
tikkelin kirjoittajat.

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Marja Lindholm ja Jaana Tilli
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Kolumni: Anneli Kiljunen

Osallistamisella osallisuutta?

K

ulunut syksy on ollut tärkeä työ
voimapolitiikan kehittämisen kan
nalta. Lainsäädäntöön on tehty
taas monia uudistuksia, joilla py
ritään yksinkertaistamaan työttömyystur
van lainsäädäntöä ja lisäämään lyhytaikai
senkin työnteon kannustavuutta. Edus
kunnan käsittelyssä on tällä hetkellä mm.
ansiosidonnaisen päivärahakauden pituu
den, työssäoloehdon ja ikääntyneen työn
tekijän lisäpäiväoikeuden muutoksista sekä
sovitellun työttömyyspäivärahan suoja
osan käyttöönotosta ja omavastuuajan ly
hentämisestä. Monenlaisia uudistuksia,
joilla pyritään osaltaan parantamaan ta
loutta ja työllisyyttä ja sitä kautta meidän
kaikkien hyvinvointiamme.

Hallitus on myös linjannut rakenteelli
sia uudistuksia, joihin kuuluu ajatus osallis
tavasta sosiaaliturvasta. Rakennepoliitti
sen kannanoton mukaan osallistavaa sosi
aaliturvaa tulee kehittää syrjäytymisen eh
käisemiseksi ja työnteon kannustavuuden
lisäämiseksi. Tarkoitus olisi sovittaa yhteen
sosiaaliturvaa ja osallistavia toimenpiteitä
hyödyntäen eri kehittämishankkeiden ko
kemuksia.
Lainsäädäntöä on tarkoitus selkeyttää,
monipuolistaa osallistumisen mahdolli
suuksia ja lisätä kuntien roolia.
Se, mitä osallistava sosiaaliturva tar
koittaa käytännössä, on herättänyt vil
kasta keskustelua. Myös ”Tatun tapaus”
on lisännyt osaltaan kierroksia mielipitei
den vaihdossa. Joillekin tuntuu tulleen yl
lätyksenä, että vähimmäisturvalla voi tul
la toimeen, ainakin jos on perheetön ja pe
rusterve. Tuttu jako ihmiseen luottavan
ja kannustavan porkkana-linjan sekä mo
ralisoivan ja pakottavan keppi-linjan välil
lä on löytynyt nopeasti ainakin julkisessa
keskustelussa. Se ei välttämättä edistä itse
asiaa, koska meillä kaikilla on varmasti yh
teinen tavoite - parantaa ihmisten osallis
tumisen ja työllistymisen edellytyksiä ja
vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja talou
dellista selviytymistä.
Suurin ongelma tällä hetkellä on työt
tömyys. Meiltä puuttuu niitä työpaikkoja,
joihin ihmiset voisivat työllistyä. Vaikka
kannustaisimme monin tavoin lyhyisiinkin
työsuhteisiin, se ei pelkästään riitä. Työtä
on myös oltava tarjolla. Ensisijaisesti tarvi
taan oikeita töitä ja oikeata palkkaa. Tarvi
taan myös oikeaa koulutusta ja tarvittavaa
kuntoutusta, jotta töihin löytyy tekijöitä.
Mutta jos työtä ei ole, ja puhutaan ak
tivoinnista tai ”osallistamisesta”, suurin
ongelma ei suinkaan ole ihmisten halut
tomuus osallistua, vaan palveluiden riittä
mätön kohdentuminen. Palvelut eivät aina
osu oikeaan kohteeseen eivätkä oikeaan ai
kaan. Työvoimapalveluita tulisi tehostaa ja
nähdä palvelut asiakkaan oikeuksina.
Osallistavan sosiaaliturvan yhteydes
sä on puhuttu sähköisestä tehtäväpankis
ta, johon työnantajat kirjaavat avoimia teh
täviä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilta,
myös kotitalouksista. Näistä töistä voisi
valita itselleen sopivia tehtäviä oman akti
vointisuunnitelman mukaisesti. Pidän teh
täväpankkia lähtökohtaisesti hyvänä aja
tuksena, sillä se voisi todellakin lisätä nii

den ihmisten aktivoitumista ja yhteisöl
lisyyden lisääntymistä, jotka pääsisivät
säännöllisesti tehtäväpankkia tarkastele
maan. Entä he, joilla ei ole mahdollisuutta
käyttää nettiä, miten heille turvataan mah
dollisuus samoihin palveluihin?
Näen muitakin ongelmia. Mistä työt
syntyvät ja miten ne määritellään? Miten
vältetään tilanne, jossa vain lisätään eityösuhteisen työn määrää? Juuri työsuhde
turvaa työntekijän oikeuksia, se on palkka
työn yhteiskunnan peruselementtejä. Mik
si jokin työ voidaan määritellä niin, että
siitä korvaukseksi riittääkin sosiaalitur
van tuoma lisäbonus, työosuusraha tms.
Tämä pohdinta on tuttua etenkin kehitys
vammalain mukaisen työtoiminnan kaut
ta. Työtoiminta on mielestäni oikeaa työ
tä, josta pitää maksaa myös oikeaa palkkaa.
Millaista yhteiskuntaa me siis tavoittelem
me jos lisäämme ei-työsuhteista työtä?
Osallistavan sosiaaliturvan pitää olla
aidosti kannustavaa niin, että osallistumi
sesta maksetaan korvaus. Osallistava toi
minta ei voi olla pakollista, niin että me
nettäisi korvauksen. Ei pidä luoda järjestel
mää, joka kääntyy tavoitettaan vastaan. Eli
mahdollisen karenssin myötä ihminen pu
toaisi työttömyysturvan piiristä. Näin se,
mikä on tarkoitettu osallisuutta lisääväksi,
lisäisikin syrjäytymistä.
Sen sijaan osallistava tehtäväpankki
voisi toimia yhtenä ns. työpankkikokeilun
muotona. Siinähän ihmiset ovat työsuh
teessa työpankkiyritykseen, josta tarvitta
essa myös vuokrataan työvoimaa eri teh
täviin. Samalla ajatuksella pitkäaikaistyö
tön voisi poimia tehtäväpankista erilaisia
tehtäviä, joista maksetaan korvausta. Nyt,
kun työttömyysturvan 300 euron suojaosa
saadaan voimaan, lyhyidenkin tehtävien
vastaanottaminen olisi kannattavaa.
On tärkeää, että työttömien palvelut
ovat yksilöllisiä ja kaikille asiakasryhmille
on tarjolla heille suunnattuja palveluita. Ih
misiä ei voi vain ”osallistaa” vaan aito osal
lisuus syntyy lopulta omasta motivaatiosta
ja aidosti mielekkäästä tekemisestä. Se on
totta jokaisen ihmisen kohdalla elämänti
lanteesta riippumatta.

Kansanedustaja
Anneli Kiljunen
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Turun Seudun TST ry

Yhteistyöllä rohkeutta ja
kunnianhimoa tekemiseen
Turun Seudun TST ry:n uuden
Kanslerintien toimintakeskuksen
avajaiset ovat onnellisesti ohi. Olihan
huikea päivä! Avajaisten VIP-tilaisuuteen
saapui iloksemme odotettuakin
suurempi joukko kutsuvieraita ja median
edustajia. TST:n yhteistyökumppanit
pääsivät konkreettisesti näkemään
miten paljon erilaista toimintaa yhdistys
tarjoaa kaupunkilaisille. Ja miten TST on
nostanut Turun kaupungin omistaman
kiinteistön arvoa remontoimalla sen,
ja tekemällä suuren työn ja kasvojen
kohotuksen kiinteistölle. TST joutui
huomattavasti vajauttamaan 21 vuoden
aikana kerättyä tasettaan saneerauksen
toteuttamisessa. Panostus kannatti
tehdä, koska toimitila tulee TST:lle
pitkäaikaiseen käyttöön. Kaupunki
on ollut rahoittamassa omistamiensa
tilojen korjaamista osallistumalla jonkin
verran materiaalikustannuksiin. Kiitos
siitä!
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A

vajaisten jäsenistölle suunnat
tu osa olikin sitten yhtä hulinaa
sekä yhteistä hymyn ja onnel
lisuuden ilotulitusta. Jäseniä oli
paikalla parhaimmillaan satamäärin. Ihmi
sistä huokui helpottuneisuuden tunne uu
den ajan kynnyksellä. Lähes kahden vuo
den tilanpuutteesta johtunut kohtuuton
piina on vihdoin ohi. Sain kymmeniä hala
uksia jäseniltä, joissa kuiskittiin paremman
ajan alkavan. Halaukset kertovat siitä, että
TST on niin monille henkinen koti. Yhdis
tyksen yhteisöllinen ja positiivinen henki
onkin ainutlaatuinen voimavara TST:lle ja
jäsenilleen.
Profiilinnosto on kolmannella sekto
rilla muutenkin käynnissä. Yhteiskunnal
linen tilanne vaatii esille tuloa, haluttiin
sitä tai ei. Suomen ja kuntatalouden alavire
sekä rakenteelliset muutokset työllisyys
asioissa levittävät epävarmuutta maan joka
kolkassa. Muutosta parempaan ei ole heti
näkyvissä. Kolmas sektori pitää ihmiset
sillä välin toimintakykyisinä, kunnes elin
keinoelämä alkaa piristyä ja yritykset alka
vat taas palkata osaajia. Julkisuudessa esillä
ollut ”piilotyötön” on tämän päivän lieveil
miöitä. Liian moni on jo jättäytynyt koko
naan yhteiskunnan ulkopuolelle. Ihmiset
kun väsyvät ennen pitkää hakemaan työ
paikkaa, jota ei ole. Palkkatuetun työn ar

vostus tulee tästä tilanteesta johtuen an
saitusti nousemaan.
Kolmannen sektorin toimintakentässä
Turun Seudun TST ry on Suomen suurim
pia toimijoita. Toista vastaavanlaista ei Suo
mesta löydy. Mikäli puhutaan valtakunnal
lisesti työttömien yhdistyksistä, niin mo
nien toiminta pyörii usein kierrätystoimin
nan ja työllistämisen ympärillä. TST:n hal
linnoimasta työllisyyspoliittisesta Ekotoriprojektista jalostunut kierrätystoiminta ir
tautui yhdistyksestä jo kauan sitten. Turun
Ekotori tekee merkittävää työtä itsenäise
nä toimijana kuntalaisten ja yhteiskunnan
parhaaksi. TST ry ei ole ollutkaan aikoihin
pelkkä työttömien yhdistys, vaan jotain
paljon laajempaa. TST profiloituu vastedes
ahdingossa olevien työttömien, seniorikan
salaisten ja opiskelijoiden taloudellisen, so
siaalisen ja terveydellisen vajeen täydentä
jänä. Kohderyhmän laajentaminen on he
rättänyt yhdistystä kohtaan suurta kiin
nostusta jopa valtakunnallisesti.
Uudistunut Turun Seudun TST ry tulee
olemaan entistä enemmän mukana yhteis
kunnallisessa keskustelussa. Poliittiseksi
äänitorveksi yhdistys ei edelleenkään läh
de, vaan olemme sitoutumattomia puoluei
siin nähden. Yhteistyötä niiden kanssa TST
kannattaa kautta linjan. Tavoitteena on
tehdä Turusta parempi kaupunki, josta voi
olla ylpeä myös valtakunnan tasolla. Paino
pistealueena on demokratian ja ihmisten
yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteis
kunnassa. Välineitä rakentavien ajatusten
saattamisessa ihmisten pohdittavaksi on
monia. Uusin aluevaltaus TST:lle on kau
punkilehti Turkulaisen julkaisema kuukau
sittainen kolumni, jossa on mahdollisuus
esitellä ajatuksia ja kehittämisehdotuksia
kuntalaisille ja heidän valitsemilleen päät
täjille. Kolumnien tarkoituksena on tuoda
yhteiskunnallisia epäkohtia tai hyviä asioi
ta esille piikikkäästi ja huumorilla höystet
tyinä, mutta mikä tärkeintä, ketään louk
kaamatta.
Ensi vuoden suuri haaste on saada mah
dollisimman monelle työtä ja tekemistä.
Tavoitteen toteutumiseen tarvitaan entistä
enemmän yhteistyötä ja yhdessä tekemi
sen meininkiä. Yhteistyötä esim. kaupun
gin kanssa voidaan tehdä hallintokunnis
ta riippumatta paljon enemmän. Etunenäs
sä työllisyysasiat tarvitsevat kolmannen
sektorin yhteistyökumppaneiden auttavaa
kättä. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi

aste on heikko, mikä vaikuttaa negatiivi
sesti kuntatalouteen. Pelkkä työllisyyden
kuntakokeilu ei tule ratkaisemaan työttö
myysongelmaa. Paikallinen Kuntakokeiluprojektikin tarvitsee onnistuakseen suun
niteltua laajempaa yhteistyötä kolmannen
sektorin kanssa. Monesti hankkeiden ta
voitteet ovat epärealistisia ilman ruohon
juuritason mukanaoloa ohjaustoiminnassa.
Tämä on jo uskallettu todeta ääneen. Nyt
vain laitetaan ennakkoluulottomasti osaa
minen ja tahtotila hyödylliseen käyttöön.
Veronmaksajatkin ovat tyytyväisiä, kun
saadaan vähemmän etuusasiakkaita ja li
sää veronmaksajia. Motivoituneita tulevia
työntekijöitä kyllä riittää, nyt pitää aino
astaan luoda edellytykset tärkeälle tavoit
teelle. Unohtamatta sitä reserviä, joka al
kaa suunnitella itselleen työllistymis- tai
muuta toimintapolkua.
TST ry:llä on laaja sitoutunut yhteis
työverkosto, joka täydentää yhdistyksen jo
entuudestaan laajaa toimintakenttää. Ket
teränä toimijana Turun Seudun TST ry voi
toteuttaa nopeastikin erilaisia ideoimiaan
pilottikokeiluja. Uusin innovaatio on Turun
Oppisopimustoimiston kanssa toteutetta
va yhteistyömalli, joka edesauttaa merkit
tävästi henkilöiden sijoittumista oppisopi
muksen kautta töihin yrityksiin. Moniulot
teisen yhteistyön sisällöstä saadaan lukea
myöhemmin.
Nyt kun viralliset Turun Seudun TST
ry:n avajaisseremoniat ja juhlapuheet on
pidetty, alkaa jälleen arki ja ahkera teke

minen. Peräänkuulutan kaikilta toimijoilta
rohkeutta ja kunnianhimoa tekemiseenne.
Tehdään se yhdessä!
Lisätietoa TST:n toiminnasta: www.
tstry.com

Pian voidaan taas hiljentyä joulun viet
toon. Toivotan kaikille Oikein Rauhaisaa
Joulua ja Aktiivista Uutta Vuotta!

Joe Majanen
hallituksen puheenjohtaja
Turun Seudun TST ry
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Murrostorstai ja
muistoja alkuajoilta

I

stuimme Kajaanissa yhdistyksen alku
aikojen puheenjohtajan Kalevi Heikkisen kanssa tovin ja palasimme muistois
sa tuonne marraskuulle 1993. Junat kul
jettivat pohjoisen väkeä Helsinkiin ja vielä
ylempää Ivalosta saakka tuli radan varteen
linja-autoilla ihmisiä. Väki ei ollut matkan
aikana niin kovinkaan hiljaista. Junassa oli
pitkin matkaa naukkailtu puollosta ja osa
piti jättää asemillekin, kun olivat sen ver
ran kovassa vauhdissa.
Mitä mielenosoituksessa lopulta tapah
tui, niin senkin väki tietää. TVY ry:n omat
miehet kävivät loppujen lopuksi rauhoitte
lemaan väkeä eduskuntatalolla. Oli jo vaa
rana, että väki olisi lähtenyt kohden parla
menttiä ja oikeasti uhkaamassa valtioval
taa. Vaikka poliiseja olikin paljon, useiden
satojen oma väki pysäytti mielenosoittaji
en vyöryn.
Kun pohditaan, mitä tuolloin vuonna
1992 tapahtui, pitää muistaa, että päämi
nisterinä toimi Esko Aho. Hän oli elin
keinoasiamies Pohjanmaalta, työministeri
nä Ilkka Kanerva ja muiden muassa val
tiovarainministerinä Iiro Viinanen. TVY
ry:n puheenjohtajana toimi akateemisen
koulutuksen saanut yliopistomies Heikki
Haapala.
Olen kysynyt useiltakin järjestömme
sen ajan vaikuttajilta sitä, että miksi juu
ri Heikki valittiin, ja vastauksena on ollut,
että haluttiin vaikuttava ja uskottava ihmi
nen. Siksi yliopistossa opiskellut oli sopiva.
Heikki luopui tehtävästä jo v. 1993 ja tilalle
valittiin Mikko Immonen, Turun seudun
Työttömät ry:n puheenjohtaja.

Murrostorstai
Muistamme Murrostorstaista liian vähän.
Miksi siitä ei ole kirjoitettu tarinoita, voi
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johtua siitä, etteivät sen vetäjät ole olleet
kovin runollista porukkaa.
Osa lehdistä kirjoitti, että mielenosoi
tukseen osallistui 10 000 ihmisistä, osal
le 15 000 ja osalle jopa 30 000 ihmisistä.
Lukiessani sen ajan lehtiä kopioin suoraan
Hesarista:
Tunnelma kiristyi aika ajoin uhkaavaksi, ja
väkijoukkoa oli rauhoittamassa lähes sata
poliisia. Murrostorstai on tähän mennessä
suurin työttömien järjestämä mielenosoitus, vaikka väkeä ei osallistunut niin paljon
kuin järjestäjät asettivat tavoitteeksi.
Tempauksen järjestäjä, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö toivoi
jopa 30 000 ihmisen väkijoukkoa. Murrostorstain mielenosoitus kohdistui selvästi
hallitusta vastaan. Mielenosoittajien
banderolleissa oli kovaa tekstiä ja ankaria
herjoja ministereistä. Kiihkeimmät vaativat kuolemaa maanpettureille.
Eduskuntatalon rappusille uskaltautuneet hallituspuolueiden kansanedustajat
eivät saaneet ääntään kuuluviin kun
väkijoukko buuasi ja protestoi hallituksen
politiikkaa. Tunnelma oli niin kiihkeä, että
suojelupoliisi oli kehottanut ministereitä
pysyttelemään eduskuntatalon sisätiloissa. Pääministeri Esko Aho otti kuitenkin
työttömien lähetystön vastaan omassa
työhuoneessaan. Pääministeri oli pyydetty esiintymään myös väkijoukolle, mutta
hän jätti tilaisuuden välin.
Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohta
jan Kalevi Heikkisen kanssa kävimme läpi
vanhoja yhdistyksen arkistoja ja lehtileik
keitä. Myös Kajaanin yhdistyksen juhlas
sa Heikkinen kertoi alkuaikojen tapahtu
mia ja yhdistyksen toiminnan kehittymis
tä. Totesimme Kalevin kanssa että se, mitä
järjestön historiassa on tapahtunut, on ol
lut tosi tärkeää. Alkuaikoina mielenosoi
tukset olivat suuria ja niiden kautta järjes
tömme tuli tunnetuksi koko maassa aina
kin AY-liikkeen piirissä.
Mietittiessämme yhdistysten rahoi
tusten kehittymistä, juuri niin piti mennä.
Valtiovalta lähti rahoittamaan yhdistyksi
ämme ja samalla lukitsi koko aktiivisten
työttömien väen yhdistystoimintaan. Niin
me olemme kehittyneet ja olemme tätä
myötä virkakoneiston jatko. Meillä ei ai
nakaan tämän lamahistorian merkeissä ole
suomalaisia mellakoimassa. Jos joku mella
koi, niin se on sitten ihan eri sukupolvi ja
ehkä ihan eri kansallisuudet. Olisi tosi ar

vokas asia haastatella näitä meidän alkuai
kojen toimijoita eri yhdistyksistä.
Te rohkeat miehet ja naiset, kiitos teil
le, että olette toimineet järjestöllemme
tienraivaajina.

Historiaa pitää myös osata
arvioida ja ymmärtää tehtyjä
muutoksia
TVY ry aloitti jo 1990 luvun taitteessa
vahvan vaikuttamisen eduskuntaryhmis
sä. Siihen mennessä valiokuntatyö oli ol
lut tosin satunnaista ja sillä ei kaiken kaik
kiaan ollut vielä niin painavaa merkitystä
kuin nykyisin. Tietysti TVY ry oli tunnettu
omasta työstään myös osaltaan ihmisoike
uspäivien ansioista.
Olihan Työelämä- ja tasa-arvovalio
kunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokun
nan jäsenet alan ministereiden kanssa joka
vuosi Ihmisoikeuspäivien päätösistun
noissa. Usein ihmiset ihmettelevät, mik
si IHMO yhteistyö lopetettiin Kirkkohal
lituksen kanssa.
Suurin syy yhteistyön loppumiseen oli
se, että kolmiyhteinen yhteistyö ei vaan
toiminut. Tarkoitus yhteistyössä oli, että
kaikki teki oman osansa ja maksoi myös
osan kuluista. Viimeisinä vuosina Kirkko
hallitus maksoi tuskin kahvirahoja koko
pottiin. Mahtoi olla 300 euroa, minkä he
laittoivat yhteisiin kuluihin. Samalla osal
listumismaksut meidän ihmisille kasvoi
vat. Eihän se useillekaan yhdistyksille ollut
ongelma, kun osallistumismaksut matko
ja myöden maksoivat paikalliset seurakun
nat. Mutta se oli iso juttu, kun katsoo, mitä
kaikki maksoi meille. Totutun tavan mu
kaan TVY ry:läisiä osallistettiin siten, että
TVY ry:n hallituksen jäsenet vetivät kana
via ja osa vetäjistä oli myös yhdistysten toi
mijoita.
Samalla TVY ry maksoi kaikkien töissä
olevien matkat ja majoitukset ruokineen ja
ainahan se summa oi isompi kuin varsinai
siin päiviin osallistujilla, koska me vetäjät
olimme opistolla ylimääräisen yön. Lisäksi
keskusteltiin aina kovasti siitä, mitä mei
dän olisi sen lisäksi pitänyt maksaa. Opis
tohan maksoi ns. osan, mutta siirsi sen
suoraan osallistujien hintoihin, esimerkiksi
orkesteriin tai kuljetukset johonkin.
Toinen todella merkittävä vääristy
mä tuli vuosien varrella järjestelyistä. So

Kuva: Juha Keränen

Olin käymässä Kajaanissa yhdistyksen
20-vuotisjuhlissa lokakuun puolivälissä
ja tapasin tietysti niitä ihmisiä, jotka
ovat toimineet Kajaanin yhdistyksessä
pitkään ihan alkuajoista asti. Kajaanin
yhdistys kuuluu niihin yhdistyksiin,
joissa olen käynyt vuosien varrella
suhteellisen tasaiseen tahtiin ja siksi
sinne on aina niin ihmeen mukava
palata. Usein käynneilläni yhdistyksissä
palaan ihmisten kanssa keskusteluihin
Murrostorstaihin ja niin nytkin.

ECDL – Tietokoneen ajokortti
tähtäimessä
Kuulimme Koskisen Arilta ECDL –
kansainvälisen tietokoneen ajokortin
suoritusmahdollisuudesta yhdistyksissä.
Kiinnostuin asiasta heti ja halusin
kokeilla, miten moduulien suoritus
onnistuisi. Syyskuussa Ari tuli Korsoon
ja aloitin kolmella moduulilla. Alun perin
olin ajatellut suorittaa neljä moduulia,
mutta Ari ylipuhui kokeilemaan kaikkia
seitsemää. Perjantaina 25. lokakuuta
kaikki moduulit oli suoritettu.

O

len vuosia sitten suorittanut Tie
tokoneen A-ajokorttitutkinnon.
ECDL oli ihan uutta siihen ver
rattuna ja oli tosi mukavaa, että
tuloksen näki heti.
Kuusi ensimmäistä moduulia meni hel
posti läpi ilman etukäteisopiskelua. Tieto
kantaohjelman käyttö sen sijaan vaati oh
jelman kertaamista. Access-tietokantaoh
jelman käytöstä oli kymmenen vuotta ai
kaa. Vantaalla saattoi varata kirjastosta
työhuoneen opiskelua varten kaksi kertaa
kahdeksi tunniksi. Olin aiemmin käyttä
nyt Access 2000 -versiota. MsOffice-oh
jelmien ulkonäkö muuttui täysin MsOffi
ce 2007 -paketista alkaen ja opiskelun alku

kuluikin toimintojen etsimiseen. Docen
don nettisivuilta löysin Outi Lammin Tie
tokoneen ajokorttitutkinto -kirjaan kuulu
vat harjoitukset, lisäharjoitukset sekä har
joitusten ratkaisut.
Perjantaina 25. lokakuuta Ari tuli Kor
soon teettämään viimeistä koetta. Yhdis
tyksen koneilla ei ole Access-ohjelmaa, jo
ten siirryimme viereiseen Lumon kirjas
toon tekemään kokeen. Koe alkoi teoriaky
symyksillä ja ensimmäinen tunne oli, et
ten ymmärtänyt mitään. Hyppäsin niiden
yli varsinaista ohjelman käyttöä koskeviin
tehtäviin. Tehtävien suorittamisen jälkeen
näkö ja ymmärryskyky olivat palanneet ja
alun teoriakysymyksiin vastaaminen
onnistui.
Neuvoja oman
kokemuksen pohjal
ta:
• Ilmoittaudu roh
keasti kokeisiin!
• Jollei koe ei mene
läpi niin tiedät aina
kin mitä pitää opis
kella
• Lue tehtävät huolelli
sesti

vimme kokouksissa kunkin järjestäjätahon
vastuista. Siinä vaan kävi niin, että se, mitä
Kirkkohallitus lupasi tehdä, ei tapahtunut
kaan. Kun tilaisuus läheni, niin eihän siinä
auttanut muu kuin ryhtyä tekemään asioita
TVY ry:n toimistossa.
Olen sanonut usein, että meillä tehtiin
työt ja Kirkkohallituksen työntekijät kiil
lottivat omaa kilpeään meidän tekemästä
työstä.
Suuri periaate-eroavaisuus TVY ry:n
edustajilla ja Kirkkohallituksella oli viinis
tä. Ruokailut laitettiin illanviettoon aina
erikoisesti ja ne nautittiin urheiluhallis
sa. Kirkkohallituksen edustaja oli aina sitä
mieltä, että myös työttömille tulee saada
ruokailun kanssa nauttia viiniä. Vastustin

•
•
•

Tee se mitä tehtävässä pitää tehdä
Hyppää tehtävien yli, jotka tuntuvat
sillä kohtaa liian hankalilta
Testi palaa ylihypättyihin tehtäviin
eikä aikaa kulu liikaa ”pähkäilyyn”

Kaksi työntekijäämme innostui myös suo
rittamaan ajokortti tutkinnon moduule
ja. Se on hyvä lisä yhdistysten tarjoamaan
koulutukseen.

Pirjo Kinnunen
hankevastaava, Korson Työttömät ry

sitä aina ja emme päässeet siitä yksimieli
syyteen.
Meille tapahtui vuosien varrella tapa
uksia, joissa pitkään raittiina olleet ihmiset
sortuivat Ihmossa juomaan ja niistä saatiin
kantaa todella karvaita kokemuksia. On
tietysti hurjaa kertoa näistä asioiden syis
tä näin julkisesti, mutta mielestäni nämä
pitää avata jossakin vaiheessa ja nyt oli näi
den pienten tarinoiden aika. Tarkoitus olisi
jossakin vaiheessa kirjoittaa enemmänkin
historiaa, jos siihen löytyy aikaa.

Muistoissa puheenjohtajanne
Lea Karjalainen
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Espoossa edistetään
työllistymistä yrityksiin
Kuntakokeiluhanketta on käynnistetty
Espoossa vuonna 2013 tilanteessa, jossa
sekä pitkäaikaistyöttömyyden, että
nuorisotyöttömyyden prosentuaalinen
kasvu on ollut poikkeuksellisen suurta.
Mm. ICT-sektorin irtisanomisten
myötä pitkäaikaistyöttömäksi on
Espoossa päätynyt myös suurehko
pidemmälle koulutettujen henkilöiden
joukko. Uudenlainen tilanne haastaa
kuntakokeilua etsimään aikaisempaa
tehokkaampia keinoja sekä
työvoiman tarjonnan että kysynnän
parantamiseksi.

E

spoon kuntakokeilun kehittämis
päällikkö Sanna Lindholm kertoo,
että Työtä päin! -hanke on kooltaan
melko pieni hanke. Kehittämispääl
likön lisäksi hankkeessa työskentelee 3 va
kituista ja 1 määräaikainen projektityönte
kijä sekä 1 hankintaasiantuntija. Työtä päin!
edistää pitkään työttömänä olleiden henki
löiden työllistymistä mm. tehostetun henki
lökohtaisen palvelun, yritysyhteistyön, val
mennusten ja räätälöidyn palkkatukityöllis
tämisen avulla. Lisäksi työn vastaanottami
sen kannattavuutta kuntakokeiluasiakkail
le on parannettu pienillä toimeentulotuen
myöntämiseen liittyvillä muutoksilla.
Hankkeen hyvin intensiivinen palvelu
on saanut kiitosta asiakkailta, jotka ovat ko
keneet, että vihdoinkin heidän asioistaan ol
laan kiinnostuneita. Espoossakin on todet
tu, että monella asiakkaalla työllistyminen

on varsin kaukainen tavoite ja yhteistyötä
tulee kehittää erityisesti päihde-, terveysja
kuntoutuspalveluiden suuntaan. Osalla asi
akkaista on varsin puutteellinen ammatil
linen koulutus ja osaaminen, toisaalta taas
oma haasteensa on miettiä palveluja uuden
tyyppisten, pitkälle koulutettujen, asiantun
tija- ja johtotehtävissä uransa tehneiden pit
käaikaistyöttömien tarpeisiin.
Espoo edistää työttömien työllistymistä
yrityksiin hankintojensa avulla kaupungin
hallituksen strategialinjauksen mukaisesti.
Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisia
hankintoja on toteutettu asettamalla kilpai
lutuksiin työllistämiskriteeri, jolloin palve
lun tuottaja sitoutuu työllistämään sovitun
määrän työttömiä henkilöitä. Työllistettä
vien henkilöiden määrä riippuu hankinnan
arvosta ja työvoimaintensiivisyydestä. Kun
takokeilu seuraa työllistämisvelvoitteen to
teutumista. Työllistämisvelvoitteen asetta
miselle ei ole haluttu määritellä mitään eu
romääräistä rajaa, vaan tarkoituksena on
keskittyä riittävän suuriin ja työvoimainten
siivisiin hankintoihin. Tällä hetkellä han
kintojen työllistämisvelvoitteet koskevat 11
eri kilpailutusta ja 30 henkilöä. Hankintojen
kohteena ovat olleet mm. muutot ja kulje
tukset, siivous-, pesula-, ruoka- ja ateriapal
velut, katujen rakennusurakat sekä potilasja liinavaatteiden vuokrauspalvelut. Jatkossa
työllisyyttä edistävien hankintakriteerien
käyttöä on tarkoitus laajentaa myös muihin
soveltuviin hankintoihin. Tavoitteena on
kasvattaa sosiaalisesti kestävän kehityksen

Kuntaliiton artikkelit ovat ilmestyneet aikaisemmin Työllisyyden
kuntakokeilu -infokirjeessä nro 5
(6.11.2013).

mukaisten hankintojen volyymia hallitusti
vuosittain.
– Hankintojen kautta työllistäminen
edellyttää vahvaa johdon sitoutumista ta
voitteeseen sekä kaikkien toimialojen ym
märrystä siitä, että työllisyyden hoito on
koko kaupungin yhteinen asia. Keskeistä on
saada mukaan esimiehet ja hankintoja teke
vät yksiköt, minkä lisäksi tärkeää on työl
lisyydenhoidon ja hankinta-asioiden asian
tuntijoiden välinen yhteistyö sekä yrittäjän
TE-toimistosta saamien palvelujen suju
vuus. Onnistumisen kannalta on olennaista
käydä vuoropuhelua myös hankintojen koh
teena olevia palveluja tai tavaroita tarjoavien
yritysten kanssa, toteaa Lindholm.
Espoon kuntakokeilussa edistetään työl
listymistä yrityksiin myös tuotteistamalla
joidenkin kaupungin toimialojen ns. avus
tavat silpputyöt ja kilpailuttamalla näiden
hankinta siten, että hankinnan päätarkoi
tuksena on vaikeassa työmarkkina-asemas
sa olevien henkilöiden työllistäminen sosi
aalisin kriteerein. Tavoitteena on parantaa
työttömän henkilön ammattitaitoa ja osaa
mista sekä edistää hänen pääsemistään
avoimille työmarkkinoille. Ajatuksena on,
että avustavien silpputöiden tekemisen jäl
keen työllistettävä henkilö siirretään mah
dollisimman pian avoimille työmarkkinoil
le toisen työnantajan palvelukseen joko suo
raan tai mahdollisesti työvoiman vuokraa
misen kautta.

Kuntakokeilu ja siihen kohdistuvia odotuksia
Kuntakokeilussa ei ole siirretty TEtoimiston tehtäviä kunnille.

valita sillä perusteella, että he olisivat
tarjottavissa suoraan töihin yrityksiin.

palvelutarpeisiin ja parantavat heidän
työllistymisedellytyksiään.

Kokeilulla pyritään kehittämään
erityisesti kuntien ja TE-toimistojen
yhteistyötä ja aikaisempaa paremmin
integroimaan TE-toimistojen ja kuntien
pitkäaikaistyöttömille tarjoamat työllistymistä edistävät palvelut.

Tavoite yritysyhteistyön kehittämisestä tarkoittaa sitä, että kuntakokeilussa
tulisi kehittää yritysyhteistyön malleja,
joiden avulla pitkäaikaistyöttömille
löytyisi työkokeilu- ja työmahdollisuuksia yrityksistä.

Vaikka kaikkia pitkäaikaistyöttömiä
ei onnistuta auttamaan avoimille työmarkkinoille, jokainen pitkäaikaistyötön ansaitsee mahdollisuuden yrittää
palata työmarkkinoille.

Kokeilussa mukana olevat kunnat ovat
askeleen edellä kokeilun ulkopuolella
olevia kuntia. Kokeilu luo hyvän pohjan
vuoden 2015 alussa käynnistyvälle työvoiman palvelukeskus -toiminnalle.

Kokeilulla ei haeta nopeita, vaan kestäviä ratkaisuja. Kokeilun tuloksellisuutta
ei mitata yksinomaan sillä, kuinka
monta henkilöä kokeilun toimesta on
saatu pois työmarkkinatuen maksulistalta. Palveluiden tulisi olla sellaisia,
että ne aidosti vastaavat asiakkaiden

Kuntakokeilu ei ole pelkästään työnvälitystä. Kuntakokeilun asiakkaita ei tule
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Kokeilun tulokset kertovat myös paikallisen yhteistyön toimivuudesta.
Tulosten lisäksi tärkeitä ovat kokeilujen
kokemukset siitä, mitkä palvelut ja
toimintamallit ovat toimivia ja mitkä ei.
Aina ei voi onnistua, mutta aina kannattaa kokeilla.

Työn Paikka -hankkeessa
sosiaalista työllistämistä
– Työn Paikka -hanke Hämeenlinnan
seudulla on päässyt asiakasmäärän
puolesta vuoden 2013 tavoitteeseen:
vähän yli 100 asiakasta. Tavoite
on hankkeen keston aikana saada
kuntakokeilun piiriin Hämeenlinnan
seudulla yhteensä 400 henkilöä, kertoo
projektipäällikkö Heikki Rantala.

R

antalan luotsaamalla hankkeel
la on asiakkaiden poluttamiseksi
avoimille työmarkkinoille, palkka
tukityöhön tai koulutukseen käy
tännössä kahdenlaisia periaatteita.
Ensimmäinen periaate on se, ettei
Työn Paikalla ole asiakkaiden jatkon kan
nalta määrällisiä tavoitteita. Hankkeessa ei
esimerkiksi ole tavoitteena saada jotakin
prosenttiosuutta asiakkaista avoimille työ
markkinoille.
– Se ei suinkaan tarkoita sitä, ettei
asiakkaille yritettäisi löytää työpaikko
ja avoimilta työmarkkinoilta – päinvas
toin. Hankkeessa tehdään asiakastyötä
sen vuoksi, että asiakkaalle pyritään löy
tämään hänen tilanteeseensa sopiva rat
kaisu. Asiakasta autetaan ja kannustetaan

eteenpäin, mutta asiakasta ei yritetä väki
sin runnoa johonkin ennalta määrättyyn
muottiin, selventää Rantala.
Työn Paikassa asiakastyö on aloitet
tu työkyvyn perusasioilla: fyysisen kun
non nostamisella (liikuntaryhmät, askel
mittarit), atk-taitojen kehittämisellä (ma
talan kynnyksen atk-ohjaus, NäytönPaikka
-palvelu) ja aivojumpalla (Instrumental En
richment -oppimistaitojen kehittämisoh
jelma, jonka koulutusta järjestää Korjaavan
opetuksen yhdistys Lahdesta).
Toinen periaate on, että käytännön
asiakastyö palvelee tuotekehitystä ja palve
lumuotoilua. Asiakaskontaktien ja palvelu
tuokioiden myötä syntyy käsitys asiakkai
den tarpeista. Tätä tietoa käytetään edel
leen hyväksi palveluiden kehittämisessä.
Kun palvelut ovat todelliseen tarpeeseen
perustuvia ja vaikuttavia, niin todennäköi
sesti asiakaskin pääsee eteenpäin.
Rantala kuvaa toimintaa kahden käy
tännön esimerkin avulla. Hankkeen asi
akkaista on poimittu työhönvalmentajatyönetsijöiden kokemuksiin perustuen ne
henkilöt, jotka olisivat työllistymässä avoi
mille työmarkkinoille, mutta tarvitsevat

vielä erityistä tukea. Hankkeen ostopalve
luina toteutettavia palvelutuotteita muo
toillaan edelleen näiden asiakkaiden tarpei
den mukaan. Tällöin tavoitteena on pää
sy koulutukseen tai työhön avoimille työ
markkinoille.
Toisena käytännön esimerkkinä on kil
pailutettu Matalan kynnyksen atk-ohjausta
sekä Liikunnalla työkuntoon -valmennus
ta. Molemmat palvelut on ensin pilotoitu
Työn Paikan kuntoutuksen tiimissä. Nyt
palvelut ulkoistetaan ulkopuoliselle palve
luntuottajalle. Hankintakriteerinä kilpailu
tuksessa käytetään 25 % painoarvolla sosi
aalista työllistämistä. Työllistämistä tuke
va palvelu pyritään järjestämään siten, että
palvelun tuottaja toteuttaa samalla sosiaa
lista työllistämistä.
– Lyhyesti voi sanoa, että käytännön
asiakastyössä saadulla tiedolla kehitetään
työllisyyttä edistäviä palveluita. Työn Paik
ka -hankkeen päättyessä vuoden 2015 lo
pussa työllisyydenhoito Hämeenlinnan
seudulla on varmasti toisennäköistä kuin
hankkeen alkaessa, toteaa Rantala.

TVY ry:n tiedote 30.10.2013

EU:n elintarvikkeiden jatko ei lopu Suomessa
Ylen kanavalla oli toimittaja Yrjö Hjeltin
uutinen, jonka otsikko antoi ymmärtää, että EU:n elintarvikkeiden jako
loppuisi Suomesta. Asia ei ole näin
yksinkertainen. Unionin komissio on
määrännyt jokaisen Unionin jäsenmaan perustamaan rahaston, jonka
tarkoituksena on poistaa köyhyyden ja
syrjäytymisen ongelmia.
Komissio ohjaa jäsenmaita asian
valmistelussa ja lopullista ohjetta
jäsenmaille ei ole vielä Brysselistä
tullut. Komission kevään alkuperäisen
esityksen mukaan myös meillä pitäisi
ryhtyä jakamaan köyhille pesuaineita,
hygieniatuotteita, kenkiä ja vaatteita.
Suomen eduskunnan ja työministeriön kantana komissiolle on, että me
Suomessa jaamme tulevaisuudessakin
vain ja ainoastaan elintarvikkeita.

Tilanne on siis tällä hetkellä se, että
myös Suomi odottaa komissiolta viimeisiä ohjeita. Vasta ohjeiden tulon
jälkeen Suomi voi viimeistellä omat
paperit siitä, miten rahastoa ja sen varoja Suomessa aiotaan käyttää (myös
elintarvikkeiden osalta). Komissiossa
on pohdittu asiaa niin, että kun interventiovarastoja ei enää ole, rahaston
varoja käytettäisiin lähiruokaan.
Suomen suurimmat jakajajärjestöt totesi viime viikolla Seinäjoella pidetyssä
kokouksessa, että meillä Suomessa ei
riitä resursseja lähiruoan kilpailuttamiseen. Kaikki jakajajärjestöt sanoutuivat
irti tulevasta elintarvikkeiden jaosta,
mikäli vastuutahona ei jatka kilpailutusten osalta MMM:n interventioyksikkö tai jokin muu valtionhallinnon
yksikkö.

Elintarvikkeiden jako vuodelle 2014 on
vaarassa, mutta sellainen uutisointi,
että se loppuisi kokonaan, ei ole mielestäni totuuden mukaista. TVY ry on
jakanut jäsenyhdistystensä kautta
maassamme useana vuonna eniten
elintarvikkeita. Yhdistyksemme vapaaehtoiset ovat olleet oleellinen apuverkosto myös seurakunnille elintarvikkeiden varastoinnissa ja pusittamisessa.
Ilman yhdistystemme apua useimpien
seurakuntien jako ei olisi onnistunut.
Odotamme ministeriön tiedotetta asiasta ja toivomme, että asiasta kansalaisille annettaisiin oikeaa tietoa kaikista
jakajajärjestöistä.
TVY ry:n puolesta
Lea Karjalainen
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Kajaanin Työvoimayhdistys KTY ry

Kajaanin Työvoimayhdistys ry 20v.
”Työtön muttei toimeton”
Kajaanin Työvoimayhdistys KTY ry vietti
20-vuotisjuhliaan 17.10.2013 yhdistyksen
ruokala Eineksessä, Sammonkadulla.
Tilaisuudessa pitivät puheen
kunniapuheenjohtaja Kalevi Heikkinen,
toiminnanjohtaja Sari Huovinen, TVY
ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen
sekä yhdistyksen puheenjohtaja Lauri
Niiranen luki liikenneministeri Merja
Kyllösen puheen. Kyllönen oli estynyt
saapumaan paikalle. Musiikista vastasi
Veijo karppinen ja kumpp. sekä Maija
Rissanen lausui runoja.

K

Kunniapuheenjohtaja Kalevi Heikkinen
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TY ry perustettiin 1.2.1993 ja koko
uksen kutsui koolle Reijo Rönkkö
ja avasi Matti Huusko. Yhdistys
on rekisteröity 13.12.1993.
Yhdistyksen ensimmäinen palkattu
työntekijä samana vuonna oli toimisto
työntekijä Jarmo Kela. Kriisipuhelin aloitti
tiistai-iltapäivisin Majakassa. Jaakko Rusanen järjesti junamatkan murrostorstai
na 4.11.
Kajaanin seurakunnasta olivat muka
na avustamassa alusta asti Elina Ingman,
Tyyne Immonen ja Anneli Kemppainen.
”Työttömien vartti” aloitti Radio Kaja
uksessa 5.9.1994 ja työttömät pääsivät ter
veydenhuollon piiriin samana vuonna. Asi
aa oli järjestämässä Erja Hurskainen.
Aarre Ihalaisen toimittama TYÖTÖN lehti ilmestyi vuosina 1995–1997.
Esa Venäläinen vastasi aluejärjestöis
tä vuodesta 1999. Samana vuonna aloitti
TVY ry:n palkkaamana yhdistyksen en
simmäinen hanketyöntekijä Riitta Romppainen PILKE-hankkeessa.
”Iloa osaamisesta, ylpeyttä yrittämi
sestä” -hanke toimi vuosina 2009–2014.
Yhdistys aloitti työhönvalmennuksen
vuonna 2012 ja yhdistyksen nimi muu
tettiin: Kajaanin Työvoimayhdistys ry:ksi
vuonna 2013.
20-vuotisjuhlat onnistuivat hienosti ja
kävijöitä oli reilut 100 henkilöä.

KTY ry:n tj Sari Huovinen ja TVY ry:n pj Lea
Karjalainen (mikrofonissa). Takarivissä KTY
ry:n pj Lauri Niiranen, kunniatoiminnanjohtaja
Raili Myllylä, kunniatalkootyöntekijä Väinö
”Väiski” Moilanen sekä kunniahallituksen
jäsen Mauri Kinnunen. Alakuva: Jaakko
”Murrostorstai” Rusanen pöydässä oikealla.

Kajaanin seurakunnan puolesta kukkia antaa Tyyne Immonen. Hänen takanaan Kainuun
ELY:n keh.pääll. Osmo Ohtonen. Onnitteluja vastaanottaa pj Lauri Niiranen ja tj Sari Huovinen.
Vas. juomia tarjoavat KTY ry:n toimistovastaava/hanketyöntekijä Tarja Tervo sekä hallituksen
jäsen Seija Vihreälampi.

Yhdistyksen henkilöstö
Puheenjohtajat: Kalevi Heikkinen (1993–
1994, kunniapuheenjohtaja 3.11.1994),
Eija Niskanen (1995–1996), Mika Reilimo (1997), Kauko Sutinen (1998), Esa
Venäläinen (1999–2005), Keijo Aaltonen (2006), Esa Venäläinen (2007), Jorma Turunen (2008–2009), Pertti Mankinen (2010) ja Lauri Niiranen (vuodes
ta 2011).

Toiminnanjohtajat: Paavo Sonninen
(vuodesta 1994), Olli Sirviö, Arja Salmi (1999–2004), Päivi Vuori (2005), Tarja Korhonen (2006–2007), Raili Myllylä
(2008–2011) ja Sari Huovinen (vuodesta
2011).
Yhdistys on toiminut mm. Kajaanin
kaupungintalolla (1993), Shellin varastossa
(1995) ja Linnankatu 2:ssa (2010).
Maija Rissanen lausuu ruonoja.
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Tupakasta vieroitus Salossa
Tupakka ja työttömien elämänhallinta
vertaistuella 2013–2015 -hanke on Filha
ry:n ja TVY ry:n sekä meidän paikallisten
työttömien yhdistysten yhteinen
terveydenedistämisen määrärahalla
(THL ja STM) toteutettava hanke, joka
päättyy lokakuussa 2015.
Hankkeessa edistetään
vertaisvieroituksen kehittämistä
Suomessa sekä rakennetaan toimintaan
ohjaava käsikirja. Vertaisvieroitus
on perinteisesti kuulunut
terveydenhuollolle, mutta heidän
resurssinsa ovat rajalliset. Suomessa on
vielä 900 000 tupakoijaa.

V

ertaisvieroitusta on toteutettu
monessa muussa maassa todella
menestyksellisesti. Filha ja TVY
ry jäsenyhdistyksineen ovat läh
teneet toteuttamaan vertaisvieroituksen
mallia. Hankkeessa piloitoidaan mallia tyt
tömien yhdistyksissä, mutta ajatus on, että
hankkeen päättyessä mallia voidaan käyt
tää myöskin yleisesti missä tahansa.
Ensimmäisenä vuonna pilottihanke to
teutettiin Salossa. Tarkoitus oisi saada kol
me paikkakuntaa lisää alkaen ensi vuo
desta lähtien. Viimeisenä vuonna olisi tar
koitus lähteä markkinoimaan mallia koko
Suomeen.

Vuoden 2013 toiminta
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Artikkeli perustuu Tupakasta vieroitus -hankkeen ensimmäisen
ohjausryhmän kokouksen antiin.
Kokous pidettiin Filhan tiloissa 15.
marraskuuta 2013. Paikalla olivat
Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari, TVY ry:n talous- ja järjestösihteeri
Juha Keränen, Salon alueen Työttömät ry:n toiminnanjohtaja Riitta
Virtanen, THL:n asiantuntija-tutkija
Hanna Ollila sekä Filha ry:n tupakkahankkeissa mukana olevat Patrick
Sandström ja Anelma Lammi.
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Hanke lähti liikkeelle rakentamalla pai
kallista yhteistyöverkostoa sillä ajatuksel
la, että malli voisi toimia myös hankkeen
jälkeen itsenäisenä tapahtumana. Salon yh
teistyötahoina ovat TYP, TE-toimisto, ter
veyskeskus, apteekit, Turun korkeakoulun
Salon toimipiste sekä seurakunta.
Terveyskeskuksen rooli mallissa on,
että jos joku tupakoinnista lopettava tar
vitsee lääkitystä, hän pääsee keskukseen
pika-ajalla. Apteekit ovat mukana nikotii
nikorvaushoidon puolesta ja kaksi farma
seuttia kävi ryhmäkokoontumisissa. Am
mattikorkeakoulu oli arvioimassa ryhmän
toteutusta ja yksi opiskelija oli ryhmis
sä mukana seuraamassa koko ajan. Salon
alueen Työttömät ry on tehnyt yhteistyö
tä Turun korkeakoulun kanssa yli kymme
nen vuotta liittyen työttömien terveyspal
veluihin.
Pienoiseksi puutteeksi mainittiin sosi
aalitomien vähäinen osuus hankkeessa ja
se tulisi jatkoa silmällä pitäen ottaa mu
kaan alusta lähtien. Myös Salon kaupungin
osuutta hankkeeseen tulisi lisätä.
Hankkeen markkinoinnissa törmättiin
siihen, että vastuut kasaantuivat yhden
henkilön harteille. Marikkinoinnin tärke
yttä ja laajentamista tulisi miettiä tarkkaan
uudelleen. On myös ensiarvoisen tärkeää,
mihin vuoden aikaan ryhmä kokoontuu,
että muu toiminta ei ole esteenä osalle ko
kouksiin osallistujista.
Salon ensimmäisen pilottihankkeen
lopputulos oli, että 33% osallistuneista on
nistui lopettamaan tupakoinnin ja on yhä
tupakoimatta. Lisäksi 33% jäljelle jäävistä

on vähentänyt ratkaisevasti omaa tupa
kointiaan.
Ryhmien alkuperäistä osallistujamää
rää suunniteltiin pidettäväksi kahdeksassa
henkilössä, mutta saadun ulkopuolisen in
formaation mukaan määrä voisi olla vähin
tään kolmetoista tai niin paljon kuin haluk
kaita olisi tulossa, sillä myöhemmin ryhmä
pienenee joka tapauksessa.

Ohjaajan käsikirja
Hankkeen edetessä ja kokemusten karttu
essa on tehty ohjaajan käsikirjaa. Oppaa
seen tulee osiot sekä tupakasta vieroituk
sen ryhmän toimintaan että kaikkiin käy
tännönasioihin, mitä tulisi ottaa huomioon
hanketta suunnitellessa. Opas on tällä het
kellä Powerpoint-muodossa. Oppaassa on
huomioitu, että ryhmä voidaan koota myös
hankkeen jälkeen hyvin itsenäisesti. Mitä
sen tekemiseen tarvitaan: materiaalia, tar
joilua ja kuinka itse valmistautua ryhmän
vetämiseen. Oppaassa on lisäksi käsitelty
laajasti, mitä pitää sisällään ryhmäohjaus
yleensäkin.
Opaassa kerrotaan lopuksi myös, mitä
tulee ottaa huomioon viimeisen kokouksen
jälkeen. Kuten, on muistettava, että ei ole
epäonnistunut, jos kaikki eivät ole lopet
taneet tupakointia, sillä tupakoinnin lopet
taminen on joskus hyvin vaikea prosessi.

Ryhmänohjaajat
Ryhmänohjaajille annettiin Filhassa kah
den päivän koulutus, minkä jälkeen he
olivat valmiita vetämään ryhmiä paikka
kunnalla. Hyvä ryhmänohjaaja on sellai
nen, että viimeisillä kerroilla hän itse ei ole
enää tarpeellinen. Ryhmässä pyritään toi
mimaan siten, että ohjaaja antaa aiheen ja
ryhmäläiset itse hoitavat puhumisen.

Jatkot
Seuraavana vuonna tarvittaisiin kol
me paikkakuntaa lisää viemään hanket
ta eteenpäin. Kokoukessa tuli esille ajatus,
että Uudenmaan työttömien yhdistykset
voisivat muodostaa yhden kokonaisuuden,
joka kokoontuisi esim. Helsingissä. Vuoden
2014 jälkeen toiminnan on tarkoitus laa
jentua koko Suomeen.

Juha Keränen

Puolangan Työttömät ry

Työttömien yhdistys juhli pyöreitä
vuosia lämminhenkisesti

Kuva: Eija Luukkonen

Puolangan työttömien
yhdistyksen toiminnanjohtaja,
valituskourolainen Liisa
Holoppa esitti liikenneministeri
Merja Kyllöselle toiveen, että
Puolangan Purnaajat pääsisi
esiintymään eduskuntaan.
Ministerivieras lupasi ottaa
asian esille puhemiehen kanssa.

Puolangan työttömien yhdistys juhlisti
20-vuotista taivaltaan toimitiloissaan
Virkkulassa.

Artikkeli ja kuvat ovat ilmestynyt
aikaisemmin Puolanka-lehdessä.

J

uhlallisuudet alkoivat puoliltapäivä
vin, jolloin Paavo Arffman Kontio
mäestä avasi höyryävän soppatyk
kinsä hernekeittotarjoilua varten.
Toiminnanohjaaja Liisa Holappa ker
toi järjestelyjä ja työntouhua riittäneen
koko viikon: kakkupohjat oli valmistettu
alkuviikosta ja torstaina ne saivat täytteet
ja kuorrutteet. Leipomista riitti niin Hola
palle kuin Tarja Kemppaisellekin.
Miesväen hommina oli muun muas
sa kuljettaa juhlapaikalle pöytiä, tuoleja ja
muita tarvittavia kalusteita.
Juhlaan osallistui runsaasti sekä yhdis
tyksen vaiheissa mukana olleita että sen
toiminnasta muuten kiinnostuneita henki
löitä. Vieraita arvioitiin käyneen noin 250.
Esillä oli toiminnasta kertova leikekirja
ja valokuvia menneiltä vuosilta, ja kansioi
ta tutkittiinkin tarkasti ja hyville muistoille
naureskellen.
Jos juhlan ilmapiiriä pitäisi kuvailla
vain ja ainoastaan yhdellä sanalla, se sana
olisi ehdottomasti ’lämminhenkisyys’.

Virkistystoiminta on tärkeä
henkireikä
Vaikka Virkkulassa totisesti riitti juhlapäi
vänä vilskettä, toiminnanjohtajana kohta
puolitoista vuotta olleella Liisa Holapalla
oli hetki aikaa haastattelulle.
Juttutuokion lomassa toimiston oven
raosta sateli onnitteluja, ja kuuluipa salin
puolelta Ismo Väisäsen vetämän yhteis
laulutuokion säveliä.
– 20 vuoden aikana yhdistys on ollut
merkittävä pitkäaikaistyöttömien työllistä
jä, Holappa summasi.
– Tämän vuoden aikana on maksettu
palkkaa 17 työntekijälle, jotka ovat olleet
palkkatuetussa työssä.
Työnsarkaa on yhdistyksen keittiöl
lä, kirpputorilla ja Sinisalon kiinteistös
sä vuokralla toimivalla Kiertorilla. Lisäk
si kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut
kolme henkilöä.
– Ensi kuussa tulee yksi nuori työko
keiluun, toiminnanohjaaja selvitti loppu
vuoden näkymiä.
Puolangalle leimallisia haasteita ovat
Holapan mukaan yritysten ja työpaikko

Karenssisanomat 4/2013 37

Työttömien yhdistyksen perustaneessa
kokouksessa puheenjohtajana ollut Toivo
Moilanen kertasi yhdistyksen historiaa.
– Vuonna 1993 yhdistyksellä oli 23 jäsentä
ja jäsenmaksu oli 20 markkaa, Moilanen
muisteli.

jen vähyys vapailla työmarkkinoilla. Lisäk
si kuntouttavia työpaikkoja saavat tarjota
ainoastaan yhdistykset ja kunta.
Liisa Holappa totesi yhdistyksen tar
joaman virkistystoiminnan olevan tärkeä
henkireikä jäsenille. Tänä vuonna tarjolla
on ollut kesäteatteri- ja tanssireissuja sekä
makkaranpaistoa ja pilkkimistä Aittojär
ven kodalla ja sen tuntumassa.
Merkittävimpiä toimintamuotoja on
perinteisesti ollut EU-ruoan jakaminen.
EU-elintarvikeohjelma nykymuodossaan
päättyy kuluvan vuoden lopussa. Sen jäl
keiset käytännöt ovat vielä avoinna.

– Puolangan työttömien logokilpailun,
joka järjestettiin melkein heti, voitti edes
menneen Eero Moilasen esitys, jossa on
rikkinäinen kinnas naulassa. Se kuvastaa
hyvin työttömän osaa yhteiskunnan ra
kentamisessa.

Työllistymisen esteet ovat
monille vaikeita

Yhdistyksen toiminnan arvo
on mittaamatonta

– Toive olisi, ettei työttömien yhdistykselle
olisi tarvetta – eli työttömyyttä ei olisi, Lii
sa Holappa luonnehti.
Koska niin ideaali tilanne tuskin toteu
tuu, Holappa ja yhdistystä perustamassa
ollut Toivo Moilanen esittivät puolestaan
toiveen, että mahdollisimman moni työtön
hakeutuisi yhdistyksen toimintaan kotiin
jäämisen sijaan.
– Tarkoitus olisi, että ihmiset saisivat
täältä itseluottamusta, kannustusta ja roh
keutta työnhakuun ja koulutukseen, jolla
päivittää osaamistaan, toiminnanohjaaja
Holappa lisäsi.
Paljon on heitä, joille työllistymisen es
teet – ikääntyminen ja sairaudet – alkavat
olla vaikeita. Heille Virkkulan toivotaan
antavan voimaantumista ja sosiaalisuutta
arjessa.
Puolangan työttömien yhdistyksen
puheenjohtajana on toiminut jo vuodesta
2001 alkaen Risto Moilanen. Jäseniä yh
distyksellä on 92, joista pienehkö osa on
aktiivisia talkoolaisia.
Yhdistyksen perustavan kokouksen
puheenjohtajana 26.10.1993 toiminut Toivo Moilanen muisteli juhlassa yhdistyk
sen vaiheita ja kertoi toimitilat saadun en
sin Ritolan alakerrasta.
Perustaminen tapahtui laman ja vai
kean työttömyyden ajanjaksolla.
– Vuonna 1993 yhdistyksellä oli 23 jä
sentä ja jäsenmaksu oli 20 markkaa, Moi
lanen kertasi.
Lisäksi puheenvuoron käytti yhdis
tyksen ensimmäinen puheenjohtaja Aaro
Mikkonen, joka lisäsi perustavassa koko
uksessa olleen noin 20 osallistujaa.

Aaro Mikkosen puheessa kuultiin myös
terveiset valtioneuvostolle.
– Toisilla on paljon töitä, toisilla ei niin
mitään. Jos ette kerkiä saada tämän halli
tuksen aikaan raivaussahatöitä, aloittai
simme kuitenkin kattoremonteista.
Mikkosen terveiset sai vietäväkseen
juhlassa puhunut liikenneministeri Merja Kyllönen. Kyllösen mukaan syyskesällä
on tehty päätöksiä, ”joilla on konkreettista

38 Karenssisanomat 4/2013

Paavo Arffmanin keittämä
hernekeitto teki kauppansa ja
lämmittikin koleassa syyssäässä
paikalle saapuneita vierailijoita.

merkitystä ihmisten arjessa”. Työttömyys
turvan suojaosan on sovittu koskevan sekä
ansiopäivä- ja peruspäivärahalla että työ
markkinatuella olevia työttömiä.
– Työmarkkinaosapuolet sopivat, että
työttömyyskorvauksen suojaosa, eli se
summa, jolla työtön voi tehdä työtä menet
tämättä mitään korvauksia, on 300 euroa
kuukaudessa, Kyllönen selvitti.
– Hallitus päätti budjettiriihessään,
että asuntotukeen tulee vastaava suoja
osa, joka on suuruudeltaan 400 euroa. Ihan
konkreettista vastaantuloa siihen, että ly
hyempääkin työpätkää voi ottaa vastaan
jatkossa.
Työttömien yhdistyksen toimintaa ih
misten parissa ministeri luonnehti niin tär
keäksi, ettei sen arvoa voi mitata rahassa.
– Yhdistys on mennyt eteenpäin sekä
hyvinä että huonoina aikoina. Olette näh
neet nousua ja laskua sekä ihmisten kanssa
että yhteiskunnassa. Toiminta on ollut sitä
työtä, jota tehdään ihmisten rinnalla. Mon
ta kertaa päätöksenteossa unohtuu, mikä
merkitys sillä työllä on.

Maria Kyllönen

Kuva: Ari Koskinen

Rautavaaran työttömät ry
Laman alkaessa 90-luvulla perustettiin
Rautavaaralle työttömien yhdistys,
koska työttömiä oli paljon ja määrä
kasvoi koko ajan. Elinkeinorakenteen
muutos ja peltojen paketointi oli
rassannut kyliä sekä elämänmuotoa
kylissä pahasti.

Kuvat: Eija Luukkonen

T

yöikäisiä ja hyväkuntoisia oli yht
äkkiä vailla mitään järjellistä teke
mistä. Tästä seurasi monenlaista
pahaa oloa ja sen lievittäminen oli
yhdistyksen perustamisen perusidea. Toi
minta aloitettiin kokoontumisilla ja tarjo
amalla työttömille ja rahattomille edullista
ruokaa vapaaehtoisvoimin kerran kuukau
dessa Sattumassa.
Yhdistyksen jäsenet ja muut toimin
taan mukaan liittyneet kokoontuivat yhä
useammin ja vuonna 1995 toimintaan oli
tullut mukaan jo niin paljon väkeä, että
tarvittiin joku järjestämään vapaaehtoisten
tehtäviä.
Toiminnanohjaamista varten haettiin
avustusta Kuopion työvoimapiiriltä ns.
omatoimisuusavustusta, jolla voitiin pal
kata ensimmäinen työntekijä, toiminnan
ohjaaja, puoleksi vuodeksi eli vuoden 1995
lokakuun loppuun saakka. Sen jälkeen toi
mintaa lähti luotsaamaan puoleksi vuodek
si työllistämispalvelulla työllistetty henki
lö. Vuoden 1996 kesästä alkaen toimintaa
ohjasi raha-automaattiyhdistyksen avus
tuksella palkattu toiminnanohjaaja seuraa
vat kolme vuotta.
Vuodesta 1999 toukokuuhun 2001 yh
distyksen rahoitus tuli TE-keskuksen oma
toimisuusavustuksella.

Toimintaa työttömille

2000-luku

Työttömien ruokailua oli aluksi vain silloin
tällöin. Ensimmäisen palkallisen työnte
kijän myötä työttömien ruokailu sai sään
nöllisyyden eli ruokailu järjestettiin kaksi
kertaa kuukaudessa. Vuoden 1997 syksys
tä ruokailu järjestettiin kerran viikossa yh
teistyössä ev.lut. seurakunnan kanssa. Sa
moin vakiintui kokoontumiset ja muut kä
dentaitoihin liittyvät toiminnot. Tietoko
neen käyttö tuli mahdolliseksi, kun yhdis
tykselle hankittiin kone internetissä vierai
lua ja tekstinkäsittelyä varten.
Työttömien yhdistys alkoi tehdä myös
erilaisia retkiä, joista suosituimpia olivat
luontopainotteiset retket. Työttömien lii
kuntamahdollisuuksia yhdistys lisäsi mm.
hakemalla Rautavaaran kunnalta avustusta
kuntosalin käyttöön niin, että ensimmäi
nen puoli vuotta oli työttömille ilmaista ja
sen jälkeen voi salilla käydä puoleen hin
taan. Myös ohjattua yhteisliikuntaa, kuten
kävelyä ja pelivuoroja, yhdistys järjesti.
EU:n ruoanjakelu tuli mukaan vuonna
1996 ja se jatkuu edelleen. Erilaisia kursse
ja ja tapahtumia on järjestetty tarpeen mu
kaan, mm. köyhyysseminaari, yrttikurssi,
pitokokkikurssi.
Vuoden 1997 keväästä lähtien työttö
millä on ollut mahdollisuus tehdä puutöitä
ns. nuorten työpajalla.
Toiminta jatkui muuten samanlaise
na aina vuoteen 2000 saakka, paitsi Lea
der rahoituksella tehtiin hiili-tervaprojek
ti vuonna 1998, jossa koeluonteisesti val
mistettiin perinteisin menetelmin tervaa ja
hiiltä.

Työntekijöiden määrä on vaihdellut yhdes
tä kahteen aina vuoteen 2000 saakka, mut
ta jo vuoden 2000 kesällä työntekijöitä oli
jo kuusi. Toiminnanohjaajan palkkausta lu
kuun ottamatta muut työntekijät oli pal
kattu yhdistelmätuella. Vuonna 2001 tou
kokuussa loppui toiminnanohjaajan palk
kaus ja vasta maaliskuussa 2002 saimme
ESR:n kautta rahoituksen, jolla pystyimme
palkkaamaan toiminnanohjaajan vuodeksi.
Vuoden 2003 aikana yhdistyksen toimin
ta kehittyi huimasti, sillä mukaan tuli mm.
kierrätystoiminta, jonka ansiosta työnte
kijämäärä oli keskimäärin kolmessatoista
henkilössä.
Vuoden 2002 huhtikuusta lähtien kier
rätystoiminta on toiminut kunnan entises
sä ns. nuorten työpajahallissa. Halli ristit
tiin Sattuman kaapaksi ja kierrätykseksi.
Toimitiloina on ollut kunnan omista
ma entinen lääkärin talo, joka nimikilpai
lun kautta nimettiin Sattumaksi. ”Aatun
sopassa oli sattuma, hän nosti sille hattua”,
kirjoittaa nimikilpailuun osallistunut hen
kilö. Sattumassa on koko toimintakauden
aikana voinut käydä lukemassa paikkakun
nalla ilmestyvät sanoma- ja paikallislehdet
sekä ammattiliittojen julkaisemat lehdet.
Sattuman toimitila vaihtui pariin ker
taan 2000 luvun alkupuolella. Vuodes
ta 2006 lähtien Sattuman Kaappa ja Kah
vio on ollut nykyisessä paikassa. Sattuman
Verstas siirtyi vuonna 2004 alakoulun ti
loihin, jossa toiminta jatkuu edelleen. Yh
distyksen nimikin on vaihtunut Rautavaa
ran Työttömien Tuki ry:stä Rautavaaran
Työraitti ry:ksi vuonna 2008.

Anja Hakkarainen
Kirsi Korskelo
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Kuvat: Juha Keränen

Terveiset laivakoulutuksesta
26.–27.11.2013

Antti Kuusinen, Holkki
kierrätyskeskuksen ja
Hollolan Työttömät ry:n
toiminnanjohtaja, työtön

Anna-Maria Kantola, HeTy
ry:n toiminnajohtaja, TVY ry:n
hallituksen ja työvaliokunnan
jäsen

Laivalla oli esittelyssä neljä ehdokasta
TVY ry:n puheenjohtajaksi kaudelle
2014–2016.

1. Pentti Kallio, Kaarinan Työttömät
ry:n toiminnanjohtaja
2. Anna-Maria Kantola, HeTy
ry:n toiminnanjohtaja, TVY ry:n
hallituksen ja työvaliokunnan jäsen
3. Antti Kuusinen, Holkki
kierrätyskeskuksen ja Hollolan
Työttömät ry:n toiminnanjohtaja,
työtön
4. Lea Vallius, Kontiolahden
Työttömät ry:n puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan työttömien
toimintajärjestö ry:n alueen
työntekijä, TVY ry:n hallituksen
jäsen

Lea Vallius, Kontiolahden
Työttömät ry:n puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan työttömien
toimintajärjestö ry:n alueen
työntekijä, TVY ry:n hallituksen
jäsen

Seuraava lehtemme 1/2014 esittelee kaik
kien puheenjohtjaehdokkaiden oman tule
vaisuuden vision: TVY ry 2020.
TVY ry:n vuosikokous pidetään Vuo
saaressa Helsingissä huhtikuussa.
Etsikää yhdistyksistänne ja alueeltanne
työttömien yhdistysten jäseniä, jotka ovat
työikäisiä, alle 65-vuotiaita.
Hallituksemme toivoo, että saamme
paljon esityksiä TVY ry:n puheenjohtaja
ehdokkaiksi ja jokaiselta alueelta oman eh
dokkaan hallituksen jäseneksi TVY ry:n
hallitukseen. Olemme valmiita julkise
maan kaikkien hallituksen jäsenten ja pu
heenjohtajaehdokkaiden esittelyn Karens
sisanomat-lehdessämme. Autamme lisäk
si tekstin käsittelyssä, jos ehdokkaat sitä
pyytävät.
Kaikilta alueilta ei ole tulossa esityksiä
hallituksen jäseniksi, joten voitte esittää ai
nakin niiltä alueilta, joissa on paljon yhdis
tykisiä, usempaa kuin yhtä ehdokasta.
Muistutan, että myös nykyisistä halli
tuksen jäsenistä, joiden halutaan jatkavan,
pitää tulla kirjalliset esitykset. Sääntöjem
me mukaan TVY ry:n hallituksen jäsenen
tulee olla TVY ry:n jäsenyhdistyksen jäsen.

Pentti Kallio, Kaarinan
Työttömät ry:n
toiminnanjohtaja

Muistakaa myös alueenne ehdokkaat valio
kuntiin.
Vuoden 2014 kokouksen valiokunnat:
1. Vaali- ja menettelytapavaliokunta
2. Tiedotusvaliokunta
3. Edunvalvontavaliokunta
Lisäksi tarvitsemme ääntenlaskijoita. Vaa
livuonna on tavoite, että ilmoitattaisitte
joka alueelta vähintään yhden ääntenlas
kijan.
Käsitelkää vuosikokous asiat alueenne
kokouksissa.
Muistutan myös, että jäsenyhdistysten
aloitteet TVY ry:n vuosikokoukselle tulee
olla sääntöjemme mukaan ajoissa TVY ry:n
hallituksen käsittelyssä. Toivoisimme yh
distysten aloitteita vuosikokoukselle hel
mikuun loppuun mennessä.
Ehdotuksia edusvalvonta- ja tiedotus
valiokunnille otetaan vastaan.
Vuosikokouksessa on käsittelyssä en
nen puheenjohtajan valintaa järjestömme
henkilöstöstrategia. Yritämme saada sen
yhdistyksiin ja alueenne käsittelyyn heti
tammikuun alkupuolella.

Lea Karjalainen
puheenjohtaja
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Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2014!
T V Y ry:n väki toivottaa

kaikille jäsenyhdistyksille

Oikein Hyvää Joulua ja
Uutta Vuotta 2014!

Mikkelin Työttömät ry:ltä

vuosikokouksesta 2013.

liikettä ytimiin ja
kirkkaasti kohti
Joulua ja Uutta Vuotta 2014!

Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Kuopion Työttömät ry toivottaa
kaikille Kaunista Joulua ja
Parempaa Uutta Vuotta 2014!
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TVY ry:n jäsenyhdistykset

Aktiiviset Työtähakevat ry
Jakokunnantie 3, 80230 Joensuu
Puh. (013) 313 930, 050 553 9563
aktiiviset.tyotahakevat@kolumbus.fi
www.kaytanto.fi

Hämeenlinnan Ohjaus- Ja
Toimintatupa – OHTO ry
Turuntie 20 as. 12, 13130 Hämeenlinna
Puh. 045 4700 2402, 045 4700 2398
hohto.ry@gmail.com

Kaavin Työnhakijat ry
Kaivotie 1, 73600 Kaavi
Puh. 040 770 2049,
kaavintyonhakijat@suomi24.fi
kaavintyonhakijat.tripod.com/

Alajärven Seudun Työnhakijat ry
Kauppakatu 24, 62900 Alajärvi
Puh. (06) 557 1167, 040 536 1602
asta@japo.fi

Iisalmen Työttömät ry
Kunnankatu 6, 74120 Iisalmi
Puh. (017) 817 344
iisalmen.tyottomat@jippii.fi
www.iisalmentyottomat.fi

Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Linnankatu 2, 87100 Kajaani
Puh. (08) 6140 098, 044 314 0098
kty.ry@kajaani.net
sites.google.com/site/ktykajaani/

Ilmajoen Työttömät ry
Varikontie 5 B, 60800 Ilmajoki
Puh. (06) 424 7120, 045 261 2552
ilmajoen.tyottomat@netikka.fi

Kangasalan Työttömät ry
Rekolantie 15, 36200 Kangasala
Puh. (03) 377 3906
kangasalan.tyottomat.ry@kolumbus.fi
www.kangasalantyottomat.fi

Alavuden Seudun Työttömät ry
Torikatu 4, 63300 Alavus
Puh. 040 573 2053
astry@pp.inet.fi
Anjalankosken Työttömät ry
Kenraalintie 6, 46800 Myllykoski
Puh. 044 278 2847, 044 322 1678
tukipuu-projekti@hotmail.com
www.myllytys.com
Eläinhoitola Kotipesä ry
Hanhinevantie 115, 67500 Kokkola
Puh. 040 543 3759, 044 309 6464
elainhoitolakotipesa@gmail.com
elainhoitolakotipesa.fi/kotipesa/
Etelä-Kymen Työttömät ry
Maariankatu 18, 49400 Hamina
Puh. (05) 354 1181, 05 749 3268
ekyt.ry@kymp.net
www.ekyt.net
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Hakakuja 4, 86600 Haapavesi
Puh. (08) 450 224
helvi.jarvenpaa@kotinet.com
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Ruunikkokuja 2, 01200 Vantaa
Puh. (09) 556 659, 040 736 4255
ha-la.tyottomat.ry@luukku.com
www.vantaalla.info/sivu/index.
php?option=com_sobi2&sob
i2Task=sobi2Details&catid=3
&sobi2Id=372&Itemid=7
Harjavallan Seudun Työnhakijat ry
Harjavallankatu 6 A 4, 29200 Harjavalta
Puh. (02) 674 0881
Haukiputaan Työnhakijat ry
Kauppakuja 2, 90830 Haukipudas
Puh. 040 704 6731, 040 528 7419
ulla.heino3@luukku.com,
haukiputaantyonhakijat.com
Helsingin Työttömät ry
Nokiantie 2–4, 00510 Helsinki
Puh. 045 874 8467, 045 874 8467
hety@hety.fi
www.hety.fi
Hollolan Työttömät ry
Hirsimetsäntie 19, 15200 Lahti
Puh. , 040 517 6852
anttikuusinen@dnainternet.net
Horisontti Team ry
Puustellintie 4, 00410 Helsinki
Puh. , 044 099 9504
info@horisontti-team.fi
Hyvinvoinnin Hyväksi ry
c/o Lundgren, Kunnaankatu
3 as. 5, 21200 Raisio
Puh. (044) 922 8052, 050 561 8013
jari.suominen@hvhry.net,
via.hvhry.net/

Imatran Työnhakijat ry
Koskikatu 1 D, 55120 Imatra
Puh. 050 304 7946, 050 461 6390
imatran.tyonhakijat@co.inet.fi
www.tvy.fi/imatrantyonhakijat
Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys ry
Vasantie 3, 99800 Ivalo
Puh. 046 883 6830, 046 613 7055
ivalonseuduntyottomat@hotmail.com
Jalasjärven Työnhakijat ry
Keskustie 33, 61600 Jalasjärvi
Puh. (06) 458 0211, 044 280 7024
jalasjarven.tyonhakijat@hotmail.com
www.netikka.net/jalasjarven.
tyonhakijat.ry
Juankosken Työttömät ry
Poikkitie 7, 73500 Juankoski
Puh. 040 553 4691, 040 553 5266
juankosken.tyottomat@silmu.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
juankoskentyottomat/
Juvan Työllistettävät ry
Juvantie 24, 51900 Juva
Puh. , 050 558 8501
juvantyo@surffi.fi
Jyväskylän Katulähetys ry
Kankitie 10, 40320 Jyväskylä
Puh. 0400 642 442
erkki.arvaja@jklkl.fi
www.jklkl.fi
Jyväskylän Uusiotuote ry
Vapaudenkatu 8, 40100 Jyväskylä
Puh. 040 740 9888, 045 260 3211
matti.ihalainen1@luukku.com,
kaija@suuronen.org
www.uusiotuote.fi
Jyvässeudun Työttömät ry
Matarankatu 4, 3. krs., 40100 Jyväskylä
Puh. 040 821 1987, 040 595 6504
toimisto2@jstry.fi,
eija.tuohimaa@jstry.fi
www.jstry.fi
Järvenpään Työnhakijat Jä-Ty ry
Tammelankatu 10 G 33,
04430 Järvenpää
Puh. 044 200 4110
peter.hagman@aol.fi
jatyry.weebly.com
Kaarinan Työttömät ry
Koristontie 1, 20780 Kaarina
Puh. 0400 980805, 010 279 6200
pentti.kallio@ekokaarina.net
www.ekokaarina.net
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Kangasniemen Työttömät ry
Otto Mannisen Tie 26 A 7,
51200 Kangasniemi
Puh. 044 066 4703, 040 096 1125
kangasniemen.tyottomat@gmail.
com, arja.kuparinen@luukku.com
www.kangasniementyottomat.fi
Kankaanpään Toimitupa ry
Kuninkaanlähteenkatu 4 as. 11,
38700 Kankaanpää
Puh. (02) 572 3842
kankaanpaan.tyonhakijat@
dnainternet.net
kotisivu.dnainternet.fi/
tyonhak/Index.htm
Kauhavan Työnhakijat ry
Kauppatie 129 A, 62200 Kauhava
Puh. (06) 434 1964, 040 736 2414
kauhavantyonhakijat@netikka.fi
Kemijärven Työnhakijat ry
Jaakonkatu 2–4, 98100 Kemijärvi
Puh. 045 2642683,
kemijarventyonhakijat@gmail.com
Kihniön Työttömät ry
Prunnintie 6, 39280 Kihniö
Puh. (03) 448 4933, 045 104 0413
risto.virtanen@ippnet.fi
Kirkkonummen Työnhakijat ry
PL 85, 02401 Kirkkonummi
Puh. , 050 585 0894
paula.savolainen@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/
tyonhakijat/index.html
Kiuruveden Työttömät ry
Asematie 16, 74700 Kiuruvesi
Puh. , 046 661 9403
kiuruveden.tyottomat@gmail.
com
Koillis-Helsingin Työ ja
Toiminta Ko-Ty ry
Traktoritie 2, 00700 Helsinki
Puh. (09) 347 1577, 050 408 1592
koty@icon.fi
www.kotyry.suntuubi.com
Kokkolan Työttömät ry
Niittykatu 1, 67100 Kokkola
Puh. (06) 831 5514
toimisto@koty.kpnet.com
www.koty.fi
Kolarin Työttömät ry
Kurunkuja 1, 95800 Sieppijärvi
Puh. 046 902 7171, 040 560 1561
kolarintyottomat@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.com/
kolarin-tyottomat-ryn-kierratys/

Kontiolahden Työttömät ry
Keskuskatu 24, 81100 Kontiolahti
Puh. 045 888 1255, 050 571 9643
kontiolahden.tyottomat@
telemail.fi, pktt@saunalahti.fi
www.kontiolahdentyottomat.fi
Korson Työttömät ry
Kotkansiipi 7, 01450 Vantaa
Puh. 050 375 4915, 050 375 4915
korsontyottomat@rokki.net
www.korsontyottomat.suntuubi.com
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Hallituskatu 11, 2. krs., 45100 Kouvola
Puh. (05) 371 1741, 040 173 6422
kouvolanseuduntyottomat@suomi24.
fi, kouvolanseuduntyottomat.
yhdistysavain.fi/
Kouvolan Työnhakijat ry
c/o Matti Nygrén
Päätie 13, 46900 Inkeroinen
Puh. 046 895 4144, 050 465 5646
anjalankirppis@gmail.com
www.kouvolantyonhakijat.weebly.com
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Toritie 41, 17800 Kuhmoinen
Puh. 040 718 1266, 050 300 3909
tyovoimareservi@gmail.com,
tyovoimareservi.kotisivukone.com
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Kainuuntie 99, 88900 Kuhmo
Puh. (08) 652 0320, 050 328 0339
kuhmon.tyottomat@co.inet.
fi, personal.inet.fi/yhdistys/
kuhmon.tyottomat/
Kuopion Työttömät ry
Suokatu 18, 70100 Kuopio
Puh. 050 440 0900, 050 440 8401
toimisto@kuty.fi
www.kuty.fi
Kurikan Työnhakijat ry
Keskuspuistikko 22, 61300 Kurikka
Puh. 040 527 3802, 06 450 1866
kurikan.tyonhakijat@anvianet.fi
www.anvianet.fi/kth
Kyrön Eloisat ry
Valtakatu 45, 39200 Kyröskoski
Puh. , 040 763 7912
kyroneloisat@gmail.com
www.kyroneloisat.com
Kärkölän Työttömät ry
Asematie 1–3, 16600 Järvelä
Puh. 040 308 6210, ktry@phnet.fi
www.koti.phnet.fi/ktry
Lahden Seudun Työttömät ry
Yrjönkatu 5 A 2, 15100 Lahti
Puh. (03) 782 2830, 045 652 0517
inga-maija.hyppola@lahty.fi
www.lahty.fi
Lahden Työpaja 92 ry
Lemminkäisenkatu 4, 2. krs.,
15210 Lahti
Puh. 041 464 3846, 044 756 7123
latypa92@phnet.fi
Laitlan Tyättömä ry
Sairaalantie 6, 23800 Laitila
Puh. (02) 851 408, laitilan.
tyottomat@lailanet.fi

Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Juhani Ahontie 5 as. 8, 73100 Lapinlahti
Puh. 040 4473552
tuomo.rusanen@pp.inet.fi

Mäntyharjun Työttömät ry
Kauppatie 1–3, 52700 Mäntyharju
Puh. 044 055 7233, 040 590 5238
mantyharjuntyottomatry@pp.inet.fi
www.potkuri.net

Saarijärven Työttömät ry
Paavontie 17, 43100 Saarijärvi
Puh. 040 198 0884, 040 547 8894
saty@saarijarvi.fi, saarijarven.
tyottomat.googlepages.com

Nastolan Työttömät ry
Kukkastie 33, 15560 Nastola
Puh. (03) 762 5100, 044 344 4086
nastolan@phnet.fi
www.nasty.fi/index.html

Sallan Menokkaat ry
Kuusamontie 45, 98900 Salla
Puh. 040 521 0494
sallanmenokkaatry@pp.inet.fi
menokkaat.wordpress.com

Lapuan Työnhakijat ry
Siiriläntie 3, 62100 Lapua
Puh. 050 464 6798, 06 438 4307
lapuan.tyonhakijat@netikka.fi
www.lapuantyonhakijat.net

Nokian Työttömät ry
Nokian Valtatie 25 C, 37100 Nokia
Puh. (03) 341 1301
valiasema@gmail.com
www.elisanet.fi/nokiantyottomat/

Salon Alueen Työttömät ry
Länsiranta 4 A 1, 24100 Salo
Puh. (02) 733 3375, 0400 631 426
riitta.virtanen@ebaana.net
www.sat-ry.fi/

Lempäälän–Vesilahden Työttömät
Sotavallantie 17, 37500 Lempäälä
Puh. 040 3505 231
lempaalan.vesilahdentyottomat@
gmail.com
lemvetyottomat.suntuubi.com/

Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry
Koulukatu 5, 75500 Nurmes
Puh. (013) 480 110, 040 715 1963
narekartano@oyk.fi
www.oyk.fi/~narekartano

Sipoon Työttömät ry
Pilvilinnantie 4, 04130 Sipoo
Puh. (09) 239 1548
sipoontyottomat@kolumbus.fi
sipoontyottomat.weebly.com

Orimattilan Työnhakijat ry
Lahdentie 65 D, 16300 Orimattila
Puh. (03) 777 1431
orimattilan.tyonhakijat@dnainternet.
net

Suolahden Työttömät ry
Kisakatu 7, 44200 Suolahti
Puh. (014) 542 092, 040 568 9137
suolahden.tyottomat@co.inet.fi
www.suolahdentyottomat.net

Parikkalan Työnhakijat ry
Petäjikönkatu 12 A 3, 59100 Parikkala
Puh. 050 528 8318
parikkalantyonhakijat@gmail.
com

Suonenjoen Tehdäänitse ry
Jalkalantie 160 N 2, 77600 Suonenjoki
Puh. 040 048 3416, 040 811 0366
annmarie.korhonen@gmail.com
tehdaanitse.nettisivu.org

Pellon Työttömät ry
Museotie 34, 95700 Pello
Puh. 040 567 8635
pellon.tyottomat@pp.inet.fi

Tampereen Seudun
Työllistämisyhdistys Etappi ry
Sarvijaakonkatu 28–30, 33540 Tampere
Puh. 010 231 2360
etappi@etappi.info
www.etappi.info

Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Meijerinkatu 1, 53500 Lappeenranta
Puh. 040 026 9262, 040 026 9206
toimisto@lprsth.fi, marja.pylkko@
lprsth.fi, sami_hongisto@hotmail.com
www.lprsth.fi

Lohjan Seudun Työttömät ry
Sairaalatie 4, 08200 Lohja
Puh. (019) 369 1221
lohjanseuduntyottomat@gmail.com
www.lohjanseuduntyottomat.fi
Loimaan Seudun Työttömät ry
Leppäkuljunkatu 2, 32200 Loimaa
Puh. 046 661 9674
tyottomat@saviseutu.net
www.duuniparkki.fi/loty/
Länsi-Vantaan Työttömät ry
Liesitori 1, 3. krs., 01600 Vantaa
Puh. (09) 8393 5440, 040 773 7825
lvt.tyottomat@gmail.com
www.vantaalla.info/sivu/index.
php?option=com_sobi2&sob
i2Task=sobi2Details&catid=3
&sobi2Id=364&Itemid=7
Merikarvian Seudun Työnhakijat ry
Kauppatie 48, 29900 Merikarvia
Puh. 050 372 2114, 044 551 0124
merikarvian.tyonhakijat.1@gmail.com
www.facebook.com/
groups/379945522031738/
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Mustalahdentie 4, 2. krs.,
00960 Helsinki
Puh. (09) 341 6291
mvtry@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/mvtry
Mikkelin Työttömät ry
Porrassalmenkatu 1, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 212 333, 015 151 602
toimisto@mikkelintyottomat.fi
www.mikkelintyottomat.fi
Moniosaajat ry
Liljanlaaksonkatu 10
23500 Uusikaupunki
Puh. (02) 841 8648
utyottom@uusikaupunki.fi
www.uusikaupunki.fi/tyottomat
Mynämäen Seudun Työttömät
Työnhakijat ry
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki
Puh. (02) 437 6729
mynamaentyottomat@gmail.
com

Pihtiputaan Työttömät ry
Pistotie 2, 44800 Pihtipudas
Puh. 040 7370 656, tapio.
saastamoinen@pihtipudas.fi
Porin Seudun Työttömät ry
Mikonkatu 21, 28100 Pori
Puh. (02) 641 4695, toimisto@
porinseuduntyottomat.fi
www.porinseuduntyottomat.fi
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Kaivokatu 37 06100 Porvoo
Puh. (019) 524 3411
porvoon.tyonhakijat@co.inet.
fi, ulla.tyonhakijat@co.inet.fi
www.porvoontyonhakijat.com
Puolangan Työttömien Yhdistys ry
Keskuskatu 3, 89200 Puolanka
Puh. (08) 6155 4531, 040 575 1087
pty1993@gmail.com, jarjestot.
kainuu.fi/index.asp?id=583#open
Rajaseudun Työttömät ry / Raili Kallio
Kalliontie 107, 82655 Värtsilä
Puh. 050 412 0386
raakkeli1@hotmail.com
Rantasalmen Työttömät ry
Sudentie 1, 58900 Rantasalmi
Puh. (015) 440 816, 040 729 0777
rantasalmen.tyottomat@pp.inet.fi
personal.inet.fi/yhdistys/
rantasalmentyottomat/
Rautavaaran Työraitti ry
Kirkkotie 2, 73900 Rautavaara
Puh. 040 752 8712
kirsi.koskelo@rautavaaralainen.
com

Toijalan Seudun Työttömät ry
Hämeentie 41, 37800 Akaa
Puh. 040 356 8989, 040 745 5296
toijalantyottomat@co.inet.fi
www.toijalantyottomat.com
Toimintakeskus Sampola ry
Alakiventie 8, 00920 Helsinki
Puh. (09) 340 4684, 040 544 8403
alasampola@gmail.com,
kaupunginosat.net/myllypuro/
index.php/muut-yhdistyksetmainmenu-248/toimintakeskussampola-mainmenu-259

Työttömien Kukkopilli ry
Virastotie 2, 43800 Kivijärvi
Puh. 040 837 3541, 040 866 9274
suoris@suoris.fi
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry
Nokiantie 2–4, 3.krs., 00510 Helsinki
Puh. (09) 7746 830, (09)
7746 8332, 050 639 89
p.kyckling@suomi24.fi
Ura Ovi ry
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski
Puh. 044 740 6336
info@uraoviry.fi
www.uraoviry.fi
Urjalan Työttömien Yhdistys ry
Urjalantie 26, 31760 Urjala
Puh. 040 162 1961, urjalanty.
ry@gmail.com
www.xn--kierrtyskeskus-9hb.
com/urjalan-tyottomienyhdistys-ryn-kierratyskeskus/
Vantaan Työttömät ry
Leinikkitie 22 B, 01350 Vantaa
Puh. 040 771 8640, 09 857 1896
vantaan.tyottomat@kolumbus.fi
www.van-tyo.fi/
Varissuon Työttömät Vt ry
Hintsankuja 4, 20610 Turku
Puh. 040 755 4036, eva-maria.
fagerstrom@vtry.fi, seppo.
blomqvist@vtry.fi
www.vtry.fi
Wiialan Sentteri ry
Kansankatu 1, 37830 Akaa
Puh. 040 704 7054
wiialansentteri.ry@gmail.com
Virtain Työttömät ry
Sairaalantie 1, 34800 Virrat
Puh. (03) 485 1329, terttu.
luodes@virrat.fi
Ylitornion Työttömät ry
Alkkulanraitti 97, 95600 Ylitornio
Puh. 040-128 4110, 040-719 3053
yty.toimisto@co.inet.fi
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Valtakatu 11 B 19 84100 Ylivieska
Puh. 040 725 6108, jaana.
kangaskorte@hotmail.fi

Turun Seudun Työttömät Tst ry
Kanslerintie 19, 20200 Turku
Puh. 044 700 7421, 044 700 7422
info@tstry.com
www.tstry.com

Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry
Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Puh. 08 713 023, 050 524 2645
yk.tyottomat@kainuunosku.net
www.kainuunosku.net/~yk.tyottomat

Työ ja Toiminta ry
Asentajankatu 1, 00880 Helsinki
Puh. 010 837 2339, 041 511 0523
janne.asukas@kierratys.net,
kierratys@kierratys.net
www.kierratys.net

Ylöjärven Työttömät ry
Mikkolantie 11, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 348 4234, 044 048 4234
ytry@saunalahti.fi
www.kolumbus.fi/ylojarven.
tyottomat.ry

Työpajayhdistys Teko ry
Ahertajantie 10, 57230 Savonlinna
Puh. (015) 555 0179, 044 337 2725
konttori@tietoteko.net
www.tietoteko.net

YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry
Vaaskiventie 10, 90500 Oulu
Puh. 040 773 3235
yty@mail.suomi.net
www.ytya.net		

Työpetari ry
Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi
Puh. 044 082 2130, 044 082 2138
pty@dnainternet.net
www.puty.fi/

Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Sörnäisten rantatie 27 C 4, 00500 HKI
Käyntiosoite: 27 C 1b, sisäpiha Toimisto
044 544 3613 toimisto@tvy.fi www.tvy.fi
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